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SU KAUPU JIS ATLIKO 
SAVO PAREIGA LIETUVAI

1985 m. gruodžio 1 dieną Šveicarijoje 
miręs dr. jur. Albertas Gerutis neabejoti
nai buvo vienas darbščiausių lietuvių 
spaudos darbininkų, vienas veikliausių 
Lietuvos diplomatų bei visuomenės veikė
jų. Jis buvo Šveicarijos L.B. garbės narys 
ir nuolatinis „Europos Lietuvio“ bendra
darbis.

Gimęs 1905 m. liepos 21 d. Rygoje, Al
bertas Gerutis lankė ten lietuvių moky
klą ir pirmojo pasaulinio karo metu mo
kėsi gimnazijoje Rusijoje. 1918 metais 
grįžęs Rygon, stojo savanoriu kariuome
nėn ir dalyvavo kovose dėl Latvijos ne
priklausomybės. Po to grįžo gimnazijon ir 
1924 m. gavo brandos atestatą.

Dar gimnazistu būdamas, jaunas Al
bertas dalyvavo Rygos lietuvių visuome
niniame gyvenime, pradėjo rašinėti lai
kraščiams ir dirbti Lietuvos telegramų 
agentūroje Elta. Nuo 1924 m. persikėlė į 
Kauną ir įstojo 'į Lietuvos universitetą 
studijuoti teisę. 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 studi
javo Berlyno universitete. 1932 m. pasi
traukęs iš tarnybos, išvyko į Šveicariją ir 
įstojo į Berno universitetą, kurį baigęs 
1933 m. gavo teisių daktaro laipsnį. Grįžęs 
Lietuvon, dirbo Klaipėdos krašto guber- 
natūroje, rašė spaudai ir dalyvavo visuo
meninėje veikloje. Aplankė Rusiją, Čeko
slovakiją, Lenkiją ir kai kuriuos Vak. Eu
ropos kraštus.

Nuo 1936 m. dr. A. Gerutis dirbo Lietu-

1KI PASIMATYMO KABULE?
„Nieko nėra svarbesnio už taiką“, pa

sakė Briežnevas, Andropovas, ar Gorba
čiovas. Todėl ir visi mažiukai briežnevai, 
andropovai, gorbačiovai laikosi šių žodžių, 
palikdami bažnyčią stovėti kaime ir 
Kremlių Maskvoje. Tiktai generolas Ja
ruzelskis užsigeidė ekstra uolumo korte
lės kaip taikos gynėjas ir todėl pakvietė 
'į Varšuvą suvažiuoti „intelektualus už 
taikingą pasaulio ateitį“. Sakoma, kad 
išsiuntinėjo šešis šimtus kvietimų. Į juos 
150 atsakė teigiamai ir atvyko 'į Varšuvą.

Tris dienas jie prakalbėjo, o paskutinę 
išklausė pareiškimą, kuris pakartojo vis
ką, ką Briežnevas ir jo įpėdiniai yra pa
sakę. Tiktai apie laisvę ir žmogaus tei
ses čia nieko nebuvo, nes tie dalykai ko
munistams antraeiliai ir šalutiniai. Gal 
kam nors tai ir būtų kiek užkliuvę, bet 
rengėjai nuo to apsisaugojo, nesiūlydami 
pabalsuoti už pareiškimą. Ir taip guvūs 
taikos bičiuliai galėjo išsiskirstyti kas 
sau, patenkinti kažką labai svarbaus nu
veikę ir mylimos taikos nesudrumstę. 
Tiktai iš netyčių tarp daugybės popierių 
jie galėjo užtikti laišką, kurį jiems iš 
taikaus kalėjimo rašė trys lenkai politka
liniai — Michnikas, Lisas ir Frasyniukas. 
Jų laiškas baigiamas žodžiais: „Linkime 
malonių pokalbių ir viliamės, jog sekan
tis suvažiavimas įvyks Johanesburge ar 
Kabule". Todėl ir V. Vokietijos dienraš
čio „Die Welt“ apžvalgininkas Peteris 
Dittmaras ne veltui savo pastaboms pa
rinko reikšmingą antraštę „Iki pasimaty
mo Kabule?“, nuo savęs pridėdamas 
klaustuką.

J.Vd. 

vos užs. reikalų ministerijoje ir netrukus 
buvo paskirtas Lietuvos Nuolatinės Dele
gacijos prie Tautų Sąjungos sekretoriu
mi. Kurį laiką ėjo Charge d'Affairs Žene
voje pareigas. Dalyvavo įvairiose konfe
rencijose ir rašė šveicarų spaudai. 1940 
m. buvo perkeltas į Lietuvos pasiuntinybę 
Berne, kur dirbo labai svarbų darbą An
trojo pasaulinio karo metu ir tęsė tą dar
bą po karo ligi paskutinio atodūsio.

Ilgus metus bendradarbiavęs su Lietu
vos politiniais veikėjais bei diplomatais, 
sukaupė daug istorinės medžiagos, kurią 
panaudojo vertingiems veikalams. Parašė 
vokiečių kalba Lietuvos diplomatijos is
toriją „Actą Baltica“ almanachui, sureda
gavo anglų kalba knygą „Lithuania 700 
years“, kuri sulaukė jau šeštos laidos.

Per pastaruosius 20 metų dr. A. Geru
tis, be to, parašė labai vertingas mono
grafijas apie žymiuosius Lietuvos diplo
matus: Petrą Klimą ir dr. Dovą Zaunių. 
Paruošė spaudai ir trečią monografiją. 
Tai dr. Jurgio Šaulio, Lietuvos Nepriklau
somybės Akto signataro ir ilgamečio pa
siuntinio Šveicarijoje, biografija. Parašė 
taip pat knygutę „Pulk. Kazys Škirpa, su
kilimo inspiratorius“, kuri 1981 m. buvo 
išleista Londone. Prieš 3 metus pradėjo 
rašyti Lietuvos diplomatijos istoriją. 
Skundėsi: „labai stinga šaltinių, todėl dar
bas neina taip greit, kaip to norėčiau.“

Dr. A. Gerutis rašė ne tik lietuvių spau
dai, bet taip pat Šveicarijos ir Vokietijos 
laikraščiams vokiečių kalba. Apie Lietu
vą ir Baltijos valstybes dažniausiai rašė 
šveicarų laikraščiams Bund, Basler Nach- 
richten, Neue Zuericher Zeitung ir kt. Il
gą laiką dirbo Vak. Vokietijoje veikian
čioje Baltų Taryboje, darydavo praneši
mus, skaitė paskaitas. 1980-1981 m. daug 
pasidarbavo ruošiant Europos Parlamen
tui rezoliuciją Baltijos valstybių klausi
mu. Be jo intervencijos, tikriausiai, rezo
liucija nebūtų nubalsuota vienbalsiai.

Prieš dvejus metus dr. A. Gerutis rašė: 
.... pradedu vis dažniau jausti nuovargį. 
O tai neigiamai atsiliepia darbo našumui. 
Jaučiu, kad reikia skubėti su darbais“. 
Prieš metus darbštusis Gerutis buvo pa
guldytas į ligoninę operacijai, nutrūko 
korespondencija. O 1985 m. gruodžio 2 
dieną Vatikano radijas lietuvių translia
cijoje pranešė: dr. A. Gerutis mirė.

Dr. A. Gerutis buvo palaidotas 1985 m. 
gruodžio 5 d. Berne. Atsisveikinti su ve
lioniu Bremgarteno krematoriumo koply- 
čion susirinko per šimtą lietuvių, šveicarų 
ir kitų tautų draugų bei pažįstamų. Kars
tas, uždengtas lietuviška trispalve ir ap
suptas gražių vainikų, skendo gėlėse. Gar
bės sargybą nešė Vasario 16-tosios gimna
zijos mokiniai, atvykę iš Huettenfeldo.

Prie karsto visi kalbėtojai dėkojo naš
lei Elenai Gerutienei už ištikimą draugys
tę velioniui ir už jos pagalbą, be kurios 
dr. A. Gerutis nebūtų galėjęs nuveikti 
tiek daug darbų, kiek jis per savo gyve
nimą buvo padaręs, o ypač už rūpestin
gą jo slaugymą ligos metu. Visi pareiškė 
jai gilią užuojautą, netekus mielo gyveni
mo draugo. Kalbėjęs Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos ir jos šefo dr. St. Bačkio 
vardu, Lietuvos atstovas prie Švento Sos
to Stasys Lozoraitis pabrėžė, kad velionis 
kaip diplomatas ir kaip lietuvis patriotas 
tobulai atliko savo pareigas. Jis paliko 
Diplomatinei Tarnybai ne tik savo archy
vus ir raštus, bet ir pavyzdį visiems lietu
viams, kaip reikia tarnauti savo tautai.

Tarp kitų kalbėtojų buvo Šveicarijos 
L.B. valdybos pirmininkas N. Prielaida, 
Vokietijos latvių atstovas A. Šildė, Vokie
tijos L.B. ir kitų organizacijų atstovas J. 
Lukošius, Vokiečių-Pabaltiečių d-jos liet, 
sekcijos pirm. dr. J. Norkaitis, kuris at
sisveikino taip pat ir Europos lietuviškųjų 
studijų savaičių rengėjų ir dalyvių vardu.

Kun. dr. J. Juraitis sukalbėjo maldą, o 
vysk. Antanas Deksnys palaimino velionį. 
Vėliau bažnyčioje gedulingas mišias už 
velionį aukojo vysk. A. Deksnys ir dr. 
kun. J. Juraitis. Sugiedota Marija, Mari
ja ir Lietuvos himnas. J.V.

ARCHYVAS PERKELTAS ROMON
Lietuvos Pasiuntinybė prie Šventojo 

Sosto praneša, kad Įgaliotam ministrui 
dr. Albertui Geručiui mirus, visa jo žinio
je buvusi archyvinė medžiaga buvo per

DIDVYRIŠKAS AŠTUONMETIS
Pirmą kartą Lietuvos istoriografijo

je pasirodė platus ir nuodugnus dar
bas apie didvyriškąjį lietuvių tautos pa 
sipriešinimą sovietinei Lietuvos reoku- 
pacijai 1944-1952 metais. Autorius A. 
P. Schmid, apgynęs disertaciją Šveica
rijoje, dabar dirba Leideno universite
te Visuomeninių Konfiktų Tyrinėjimo 
Centre.

Lietuviškoji rezistencija — tik dalis 
plačių tyrinėjimų, kuriuos Leideno 
mokslininkas paskyrė įvairioms sovie
tinėms intervencijoms už Rusijos ribų, 
jų tarpe ir Rytų Vokietijos, Vengrijos 
ir Čekoslovakijos įvykiams, o kas ypa
tingai dabar aktualu — Afganistanui.

Bet mums, žinoma, rūpi lietuviškoji 
heroika.

A.P. Schmid primygtinai pabrėžia, 
kad komunistų partija Lietuvoje be 
pagalbos iš Maskvos buvo tikrai mi
kroskopinė. Tų negausių lietuviškų 
komunistų vaidmuo ir po pirmutinės, 
ir po antrosios Lietuvos okupacijos 
buvo visiškai antrinis. Visi svarbūs nu
tarimai ėjo iš vadinamojo SSKP CK 
Orgbiuro, vadovaujamo žiauraus bu
delio Michailo Suslovo, atvykusio į Vii 
nių 1944 metų pabaigoje.

A. Schmid labai nuosekliai anali
zuoja rusifikacijos eigą, parodo, kad 
išvežimus ir iš viso represijas vykdė 
NKVD organai, o vietinių žmonių 
vaidmuo buvo visiškai menkas.

A. Schmid labai smulkiai pasakoja 
apie vadinamuosius „istrebitelius“, ku 
riuos vėliau pavadino „liaudies gynė
jais“. Kokie 6.000 tų „gynėjų“ gauda
vo labai menkas algas, arba visai 
nieko negaudavo, bet už tai jiems bu
vo leidžiama grobti viską iš vietinių 
gyventojų.

A. Schmid demaskuoja specialų 
NKVD-tų būrį, kuris maskavosi kaip 
Lietuvos Laisvės Armijos būrys, net 
rengdavosi nužudytų tikrų laisvės ko
votojų uniformomis. Kartais tie pro
vokatoriai suvaidindavo net mūšius su 
tikrais istrebiteliais. Kaip vėliau paaiš
kėjo, net prieš tai nužudytų laisvės ka
rių lavonai buvo naudojami tokiais 
atvejais. Kartais NKVD provokatoriai 
net maskavosi kaip vokiečiai, vėliau 
kaip anglai ir amerikiečiai. NKVD dė
jo daug pastangų infiltruoti tikrų par

MALDOS AKCIJA
Jungtinėse Amerikos Valstijose veikian

tis Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus ko
mitetas, Naujųjų metų proga kreipėsi į 
lietuvius kunigus, lietuviškas parapijas, 
organizacijas, spaudą, skelbdamas šiais 
metais Maldos Akciją, visus kviesdamas 
į ją įsijungti. Paskelbtos Maldos Akcijos 
tikslas yra: suvienyti viso pasaulio lietu
vius, visiems sudaryti progą dvasiniai pa
sirengti Lietuvos krikšto jubiliejui, ug
dant ir stiprinant tikėjimą. Malda ir geri 
darbai, pažymi komitetas, tepadeda vi
siems ameniškai dvasiniai atsinaujinti ir 
išmelsti dvasinio atsinaujinimo visai Tau
tai. Komitetas primena, kad Lietuvos vys
kupai šiuos metus yra paskelbę „Sąmo
ningo tikėjimo metais“, pažymėdami, 
jog yra svarbu „atpažinti Dievo apsilan
kymo metą“ ir kviesdami dėti pastangas 
sustiprinti krikšto malonę lietuviuose. 
Svarbu, kad šiuose „Sąmoningo tikėjimo 
metuose“, pažymi komitetas, kiekvieno 
asmens širdis atsinaujintų ir pasuktų į 
Viešpatį, kad kiekvienas įtikėtų, jog Die
vas tikrai yra „mūsų prieglauda ir stipry
bė“, kad viltis sudėtume į Kristaus per
galę, kad meilė perimtų visą gyvenimo 
nuotaiką ir sprendimus. Komitetas siūlo 
grupinei maldai rinktis kiekvieną pirmą 
mėnesio sekmadienį arba pirmadienį, vie
nijantis su visais besimeldžiančiais lietu
viais. Norėtume, pažymi komitetas, visų 
pastangas, maldas ir gerus darbus sujun- 
ti į vienapynę šv. Mišių metu šv. Petro 
bazilikoje 1987 metais per Popiežiaus ran
kas, kaip auką dangiškajam Tėvui.

kelta Romon. Pasiuntinybės archyve ji su
darys atskirą fondą.

Atstovas prie šv. Sosto labai nuoširdžiai 
dėkoja p. Elenai Gerutienei už jos šiuo 
klausimu parodytą didelį jautrumą ir p. 
Irenai Kaesti už pagalbą pervežant archy
vą.

Roma, 1986.1.15

tizanų eiles. NKVD leido net suklasto
tą pogrindžio spaudą.

A. Schmid paaiškino, kodėl prieš 
pasitraukiant vokiečiams lietuviškas 
tautinis pogrindis tik pasyviai jiems 
priešinosi, bet kovojo aktyviai prieš 
sovietines mobilizacijas.

Labai vertinga yra visų sovietinių 
mobilizacijų Lietuvoje analizė, ypa
tingai svarbus yra dešifravimas ap
gaulingų amnestijų, kurios prasidėjo 
net 1946 metais.

A. Schmido apžvalgose labai deta
liai išnagrinėti inscenizuotieji pokario 
rinkimai 1946-ais, 1947-ais ir 1948-ais 
metais. Pogrindžio paskelbtas tų rin
kimų boikotas pasiekė savo tikslą — 
žmonės tuose rinkimuose nedalyvavo, 
nepaisant gąsdinimų ir teroro. Čia so
vietai naudojo pačią begėdiškiausią 
apgaulę.

A. Schmid sulygina masinius lietu
vių išvežimus su tomis pačiomis prie
monėmis, Stalino naudotomis prieš 
Volgos vokiečius, kalmikus, Krymo to
torius, karačiajus, ingušus, čečėnus ir 
Lt. Ir tų tautybių atžvilgiu pasidarba
vo Lietuvos budelis M. Suslovas ir 
vėlesnis Berijos įpėdinis generolas Se
rovas. Masinių deportacijų tikslas bu
vo palaužti gyventojų pasipriešinimą, 
paruošti kolektyvizaciją. Tai buvo 
nuosekliosios kolonizacijos pradžia.

Pirmoji instrukcija apie išvežimus 
buvo Serovo, kaip Berijos pavaduoto
jo, pasirašyta dar prieš pirmąją Lietu
vos okupaciją.

A. Schmid atskleidžia akstinus, ku
rie vedė žmones į miškus, į laisvės par
tizanų būrius.

A. Schmid labai tiksliai parodo re
zistencijos jėgų organizaciją, jų takti
ką.

A. Schmid stato klausimą, kokiu 
būdu toji beviltiškoji rezistencija galė
jo taip ilgai užtrukti, nepaisant visiš
kos vilčių stokos.

A. Schmido studija analizuoja taip 
pat tolimesnės kovos už Lietuvos lais
vę perspektyvas.

A. Schmido buvo panaudota visa 
eilė šaltinių — jų sąrašas apima 186 
numerius.

Ateity norime dar atskirai supažin
dinti savo skaitytojus su kai kuriomis 
A. Schmido studijos ištraukomis.

I. Kaplanas

MIRĖ J. SEIFERTAS
Širdies smūgio ištiktas, Prahoje mirė 

žymusis čekoslovakų rašytojas Jaroslaf 
Seifert, kuriam 1984 metais buvo suteikta 
Nobelio literatūros premija. Jis buvo 84 
metų amžiaus. Iki 1986 metų Seifert bu
vo laikomas nusipelniusiu Čekoslovakijos 
rašytoju, buvo rašytojų sąjungos pirmi
ninku. Vadinamojo Prahos pavasario me
tu drauge su kitais čekoslovakų intelek
tualais jis atsitolino nuo komunistų par
tijos, įsijungdamas į sąjūdį, kuriuo bu
vo siekiama įgyvendinti žmoniško veido, 
humanišką socializmą, šias pastangas, 
kaip žinoma, užgniaužė į Čekoslovakiją 
įsibrovę Raudonosios armijos tankai. 
Drauge su daugeliu kitų čekoslovakų in
teligentijos atstovų, Seifert 1968 metais 
buvo pasirašęs vadinamąjį „Chartijos- 
77“ manifestą, ginantį žmogaus teises bei 
laisves. Nuo 68 metų jis buvo Čekoslova
kijos komunistinio režimo izoliuotas, ne
turėjo galimybės 1984 metais Stokholme 
atsiimti jam paskirtos Nobelio literatū
ros premijos.

JAU ŠEŠERI METAI GORKYJE
Sausio 22 dieną suėjo šešeri metai, kai 

sovietinės valdžios įsakymu, be jokio for
malaus apkaltinimo, iš Maskvos į tremtį 
Gorkio mieste buvo pasiųstas žymiausias 
rusas žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
gynėjas akademikas Sacharovas. Jau 
šešerius metus be jokios kaltės Sacharo
vas yra visiškai izoliuotas nuo pasaulio, 
jam neleidžiama su nieku nei pasimaty
ti, nei susisiekti, kad jo protesto balsas 
prieš žmogaus teisių pažeidimus Sovietų 
Sąjungoje nepasiektų civilizuotojo pasau
lio. Įvairios Vakaruose veikiančios hu
manitarinės ir žmogaus teisių gynybos or
ganizacijos pasiūlė, kad sausio 22 d., Sa
charovo ištrėmimo šeštųjų metinių proga,

LIETUVOJE
į, ■■ _ „IJįį »■«,

Oras Vilniuje
Sausio mėn. vidury oras Vilniuje buvo 

šaltas: naktimis iki 25 laipsnių šalčio, die
nomis iki 13.
Paminėjo Uborevičių

Utenoj buvo paminėtas uteniškis komu
nistas, pirmo rango komandarmas Jeroni
mas Uborevičius — 90 metų gimimo su
kaktis. Buvo surengta paroda apie Stali
no nužudytą karvedį.
„Žalgiris“ pirmauja

Europos šalių čempionų taurės turnyro 
varžybose Kauno „Žalgiris“ (žaisdamas 
namie — Kauno sporto halėje) nugalėjo 
praėjusių metų šių varžybų nugalėtoją 
jugoslavų „Cibonos“ komandą (94:91). 
Savo grupėje „Žalgiris“ dabar yra pirmo
je vietoje.

Antrąjį kėlinį A. Sabonis negalėjo žais
ti — turėjo 5 baudas. Pirmąjį kėlinį žal
giriečiai laimėjo 53:48.
Sol. I. Milkevičiūtė

Vilniaus solistė I. Milkevičiūtė yra so
vietų dainininkų ketvertuke, kuris daly
vaus gegužės mėnesį Japonijoj tarptau
tiniam konkurse.
Alytaus autobusų stotis

Sausio mėnesio pradžioj pradėjo veikti 
naujoji Alytaus autobusų stotis. Stoties 
pajėgumas — per parą išleisti 250 auto
busų ir aptarnauti 15 tūkstančių keleivių. 
Alimentai

Alimentai — mokestis vaikų išlaikymui. 
Dažnas moka juos sąžiningai, be gudrybių 
ir suktybių. Deja, atsiranda tėvelių ir 
mamyčių, kuriuos žmonės vadina gegutė
mis.
„Valstiečių laikraščio“ spėjimai-būrimai

— Jeigu taip dar porą dienelių pasnigs, 
tai mūsų technika žiemojimui bus paruoš
ta...

— Žinai, sinoptikai pranašavo: jeigu 
nosis vakare parausta, vadinasi, bus šal
ta žiema...

— Bulviakasę radom, vadinasi, ir bul
vės čia pat...
Pagarba darbui ir duonai

Lietuvos pedagogų draugijos Pakruojo 
rajono skyrius surengė susitikimą su fil
mo „Vakar ir visados“ kūrėjais režisieriu
mi G. Lukšu ir poetu M. Martinaičiu. Po 
filmos peržiūros įvyko įdomus pokalbis 
apie jaunimo auklėjimą, apie meilę dar
bui, pagarbą duonai, žmonių sukurtoms 
gėrybėms.
Melžėjų klubas

Vilkaviškio rajono geriausios melžėjos 
susibūrė į penkiatūkstantininkių melžėjų 
klubą. Lenktyniaudamos TSKP XXVII 
suvažiavimo garbei, jos įsipareigojo pri
melžti daugiau kaip 5000 kilogramų pieno 
iš kiekvienos juodmargės.

PAMALDOS UŽ KALINIŲ 
IŠLAISVINIMĄ

Apie trys tūkstančiai lenkų tikinčiųjų 
Gdanske dalyvavo specialiose pamaldose, 
kurių metu buvo meldžiamasi už visų 
krašte tebekalinamų politinių belaisvių 
išlaisvinimą. Tikinčiųjų tarpe šventos 
Brigitos bažnyčioje, prie Lenino vardo lai
vų statyklų, buvo iš visos Lenkijos atvy
kę dabar uždraustos laisvosios profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ veikėjai su są
jungos lyderiu Lech Walensa priešakyje. 
Šventas Mišias aukojęs kunigas Jankows
ki kalbėjo, jog turi būti pilnai gerbiamos 
visij kraštų piliečių teisės, kvietė pamal
dų dalyvius maldose prisiminti poltinius 
belaisvius. Pagal valdžios duomenis, poli
tinių kalinių Lenkijoje dabar yra apie 
180, bet opozicinės jėgos tvirtina, kad jų 
yra daugiau kaip 260. Pamaldų dalyviai, 
Gdanske Mišioms pasibaigus, sugiedojo 
laisvosios profsąjungos „Solidarumo“ him
ną.

Neseniai Lenkijoje lankėsi žmonių mei
lės apaštale Motina Teresė iš Kalkutos. 
Ji Varšuvoje pasimatė su kardinolu Glem- 
pu, kitais Bažnyčios atstovais ir su kulto 
reikalų ministru Lopatka. Pokalbių metu 
buvo tariamasi dėl motinos Teresės va
dovaujamų seserų vienuolių veiklos Len
kijoje.

Europos Parlamentas tylos minute jį 
pagerbtų, o drauge su juo prisimintų ir 
visus kitus Sovietų Sąjungoje už žmo
gaus teisių apsaugojimą kovojančius 
žmones.

1
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EUROPOS LIETUVIU DIENOS STRAIPSNIAI APIE LIETUVĄ
Lietuvių Dienų iškabą labai dažnai 

JAV lietuviai mėgsta uždėti ne tik ant 
parapijinės mugės, bet taip pat eilinio 
tautinių šokių grupės pasirodymo, choro 
koncerto. (Suprantama, patrauklus pava
dinimas sutraukia gražų senųjų ir naujų
jų ateivių skaičių. Meninė programa bū
na trumpa, pridedant mažą parodėlę, ko
kio nors vaizbūno lietuviškų knygų išpar
davimą, „mero“ (burmistro) ar prieš bal
savimus kongresmano propagandinę kal
bą. Tai eilinis renginys, užbaigiamas prie 
stalų su „hot dogs" ir „hamburgeriais“, 
nuplaunant visą tai alum arba whisky. 
Gautos pajamos eina tikinčiųjų išlaiko
mai parapijai arba JAV LB/ap. valdy
bos reikalams.

Visai kitą pobūdį, visai kitą tikslą tu
ri Australijos ir Kanados Lietuvių Die
nos. Jos nėra eilinių tolimų vietovių lie
tuvių suvažiavimas, „po šimto metų“ su
sitikimas, pabendravimas, užbaigiant jį 
prie stikliuko. Ne! Tai mūsų tautinė de
monstracija, jautrus sielojimasis 
gimtojo krašto likimu, lietuvybės išlaiky
mas, laisvės dienų prisiminimas ir pasi
ryžimas ištverti išeivijos dienose, perduo
dant mūsų atžalai toliau nešti Lietuvos 
laisvės žibintą!

1952 m. ruošdamas Hamiltono I-ųjų 
Kanados Lietuvių Dienų projektą (I-oji 
KLD įvyko 1953 m. rugsėjo mėn. 5-6 d.), 
jungiau tautinį, kultūrinį, religinį, politi
nį ir sportinį išeivijos gyvenimą, neuž
miršdamas labai reikalingo bendro daly
vių pobūvio, kadangi koncerte, paskaito
je nėia vietos pasikalbėti apie darbą, ban
ko knygutę, statomą ar perkamą namą, 
automašiną, uždarbį įmonėje. Tad pasi
linksminimui paskyriau šeštadienį, pamal
doms ir koncertui — sekmadienį. Šios 
tvarkos laikomasi iki šiai dienai.

Gavęs Vokietijos LB-nės Valdybos 
kvietimą (1985 m. lapkričio mėn. 7 d. raš
tas, pasirašytas reikalų ved. p. J. Luko
šiaus) dalyvauti 1985 m. lapkričio mėn. 
16 d. pasitarime, kuriame bus svarsto
mas Europos Lietuvių Dienų klausimas 
— mielai jį priėmiau.

Į kiekvieną lietuvišką darbą žiūrau su 
pagarba, vien rimtumu, visuomet vykda

mas į posėdžius su paruoštu pianu-projek- 
lu, juo labiau, kad kvietime p. J. Luko
šius dar įrašė, kad turiu didelį patyrimą 
masinių lietuvių renginių organizavime. 
Tad ir Europos Lietuvių Dienoms paruo
šiau du projektus. Nustebau, perskaitęs 
E. Lietuvyje 1986 m. sausio mėn. 10 d. 
Vokietijos LB Valdybos pranešimą „Eu
ropos Lietuvių Dienos", rasdamas šiuos 
sakinius; „K. Baronas, turįs patyrimo 
ijietuvių dienų organizavime Kanadoje, 
pateikė du provizorinius projektus, kurie 
pasirodė Europos, ypač Vokietijos, lietu
vių sąlygomis sunkiai pritaikomi. Susi
rinkusieji nustatė lokius ELD programos 
rėmus“.

Toliau minimi programos punktai. 
O temporal Tai yra mano antras Eu
ropos LD projektas (abu projektai pri
jungti prie protokolo), kadangi pirmas, 
susirinkusiųjų nuomone netiko Vokietijos 
sąlygoms. Skirtumas tarp mano antro pio- 
jekto (jį pavadinau „muge") ir posėdžio 
dalyvių yra tas, kad šeštadienį jie nu
mato rengti tautinio meno (šokių ir dai
nų) koncertą, užbaigiant j'į amerikonišku 
pavyzdžiu. Tuo tarpu aš, meninę progra
mą palieku sekmadieniui. Kodėl? Buvau 
dideliu priešu ir juo liksiu; mūsų tautinio 
meno puotą tuoj pat „atžymėti“ alkoho
liniais gėrimais, pridedant prie jos deš
reles su kopūstais. Mūsų liaudies dainos, 
mūsų tautiniai šokiai yra kaip lietuviško 
šaltinio tyras vandenėlis, kuriuo nuplau
namos kartais metus laiko nešiojamos 
svetimos dulkės. Tai ne tik lietuviška at
gaiva, bet demonstracija lietuviškos dva
sios atsparumo ir tautos gyvastingumo 
įrodymas. Tuo tarpu, pasibaigus koncer
tui — lietuviško meno puotai, ir tuoj pat 
susėdus prie stalų, apstatytų alaus boka
lais bei kopūstais su dešrelėm — po ke
lių valandų tampame tik „pilkais didvy
riais“.

Tad palieku prie savo antro projekto, 
rengiant susipažinimo vakaronę (pobūvį, 
pokylį, pasižmonėjimą ar kt. vardais jį 
vadinant) tik šeštadienį, o sekmadienį 
skiriant pamaldoms ir mūsų tautiniam 
menui. Taip pat geriausia data yra Sek
minės, paliekant pirmadienį kelionei į 

namus, kadangi dalyvių branduolį suda
rys Vokietijos lietuviai. Kiti programos 

'punktai taip pat svarstytini.
Užbaigsiu buv. PLB V-bos pirm. a.a. 

Juozo Bachuno 1965 m. sveikinimu Kana
dos Lietuvių Dienose, St. Catharines mies
te: „Kas šiandien sudaro viso pasaulio 
lietuvių didžiausią jėgą? Tą jėgą, su ku
ria galėtumėm atsispirti nuožmiam mūsų 
senosios Tėvynės okupantui?

„Ne mūsų pačių kuklūs turtai, ne poli
tinė ar karinė galybė, ne kitų mums drau
giškų kraštų parama, už kurią esame dė
kingi, bet tuo negalėtume atsiremti.

„Mūsų didžiausia jėga yra ir dar ilgai 
bus dvasinė. Tai mūsų lietuviška vieny
bė, solidarumas, broliškumas, talka, au
kojimasis savo tautos laisvės idealams.

„Kol tomis savybėmis būsime stiprūs, 
niekas mūsų nenugalės ir neužslopins. 
Tik tuo galėsime vertingai padėti ir 
tiems savo broliams, kurie yra atsidūrę 
nuožmaus priešo vergijoje“.

Šie kilnūs ir prasmingai a.a. J. Bachu
no žodžiai, pasakyti Kanados lietuviams, 
yra aktualūs ir po 20-ties metų, jungiant 
mūsų jėgas laisvės kovai. O jos dalimi 
yra .1987 m. numatytos Europos Lietuvių 
Dienos. Ruoškimės joms, parodydami lie
tuvių nenuilstamą kovą, norą ir siekį gy
venti laisvųjų Europos tautų tarpe.

K. Baronas

Vladas Šlaitas

GRAUDUMAS
žolė atbėgdavo tiktai 
iki akmens laiptelių, 
o toliau
ji nenubėgdavo jau niekur, 
nes negalima
pabėgti niekur iš akmens nelaisvės 
ir vienos vasaros žolės graudumo.

Penktasis Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, 1985.XI.27 — XII.1., Chicago. Redak
torė Nijolė Jankutė-Užubalienė. 542 psl. 
Kaina — 8 dol. Leidinys gaunamas „Drau
ge“.

Tarptautinės „Giaube ir der zweiten 
Welt" (Tikėjimas antrajame pasaulyje) 
sąjungos Šveicarijoje leidžiamas mėnesi
nis žurnalas, skirtas inlormacijai apie re
liginę laisvę ir žmogaus teises, gruodžio 
mėnesio numeryje vėl pateikė keretą 
straipsnių apie Lietuvą. Pirmiausia lai
kraštis mini vieną savo bendradarbių, ne
seniai Šveicarijos sostinėje mirusį lietu
vį diplomatą dr. Albertą Geruti. Kitame 
straipsnyje yra aprašomas kunigo Jono- 
Kastyčio Matulionio antrasis suėmimas. 
Kun. Matulionis buvo pirmą kartą suim
tas 1984 metų lapkričio 9 dieną ir už 
Vėlinių procesijos organizavimą nuteis
tas trejus metus kalėti, — primena lai
kraštis. — Po kelių mėnesių jam buvo pri
pažintas pirmo laipsnio invairdumas. Kaip 
invalidas, kun. Matulionis buvo iš lagerio 
paleistas pagal naują amnestijos įstaty
mą. Bet tai buvo tiktai trumpa laisvės 
prošvaistė. Tuoj sunkiai sergantis kun. 
Matulionis vėl buvo suimtas ir uždarytas 
Lukiškių kalėjime. Mat nuoširdus ir šil
tas grįžtančio kalimo priėmimas tikinčių
jų tarpe buvo palaikytas nauja antisovie- 
tine demonstracija. Ar gali būti gėdinges-

MIRĖ G. ZILIONIENĖ

Sausio 13 dieną, New Yorke palaidota 
staiga mirusi visuomenininke Galia Giba- 
vičiūtė-Žilionienė. Ji buvo teisininko ir 
diplomato Petro Žilionio našlė, pasižy
mėjusi savo energinga veikla lietuvių mo
terų organizacijose. Kelis kartus buvo iš
rinkta lietuvių moterų klubų federacijos 
pirmininke. Eidama tas pareigas Galia Gi- 
bavičiūtė-Žilionienė daug kartų atstovavo 
Lietuvai amerikiečių moterų suvažiavi
muose, taip pat tarptautiniuose moterų 
kongresuose. Jos dėka amerikietės ir kitų 
kraštų moterys buvo pastoviai supažindi
namos su sunkia Lietuvos ir lietuvių mo
terų padėtimi svetimųjų priespaudoje. Ne 
kartą tarptautinių moterų suvažiavimų 
dalyvės, patyrusios apie sunkią Lietuvos 
būklę, rezoliucijose ir konkrečiais veiks
mais yra išreiškusios savo solidarumą lie
tuvių tautai. Galia Gibavičiūtė-Žilionienė 
paliko dukterį Eglę. 

nis pasityčiojimas iš kenčiančio žmogaus? 
— klausia šveicarų laikraštis. Toliau švei
carų žurnalas aprašo įvairius sunkumus, 
su kuriais susiduria vyskupijose sudary
tos kunigų tarybos, kurias ateistinės val
džios pareigūnai stengiasi išlaikyti savo 
griežtoje kontrolėje. Atskiru straipsniu 
įaikraštis pristato neseniai Lietuvoje pa
sirodžiusi mokslus einančio jaunimo po- 
giindinį leidinį „juventus Academica", 
kurį leidžia naujai įsikūrusi pogrindinė 
Lietuvos jaunimo sąjunga. Rašo apie ru
sų mokslininką Sergiejų Kovaliovą, ku
ris, dešimtį metų iškentėjęs lageryje, su
grįžo pas savo šeimą. Kovaliovas—prime
na laikraštis — buvo nuteistas vien dėl
to, kad bendradarbiavo su Lietuvos kata
likais, pradėjusiais leisti „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką".

RŪPINASI KALINIAIS

Tarptautinė Amnestijos organizacija 
Londone, besirūpinanti žmogaus teisių 
gynyba ir politinių belaisvių likimu, pa
staruoju laiku dar kartą paragino Sovie
tų Sąjungos vyriausybę suteikti smulkes
nių informacijų apie sovietų darbo lage
riuose mirusius politinius ir sąžinės be
laisvius. Amnestijos organizacija atkrei
pia dėmesį, kad praėjusiais metais Per
mės priverčiamųjų darbų lageryje mirė 
net keturi politiniai ar sąžinės belaisviai, 
kuriems nebuvo suteikta reikiama medi
cininė pagalba ir nebuvo palengvintos ka
linimo sąlygos, jau nekalbant apie jų iš
laisvinimą, nors ir buvo žinoma, kad tie 
belaisviai sunkiai sirgo. Kalėjimo vado
vybė, be to, net atsisakė pranešti mirusių
jų šeimom apie jų artimųjų mirties prie
žastį. Taip pat nebuvo padaryti skrodi
mai. Visi keturi mirusieji belaisviai buvo 
ukrainiečiai arba rusai žmogaus teisių 
gynėjai. Amnestijos organizacija paragi
no sovietų valdžią bent dabar išlaisvinti 
kitus sunkiai sergančius kalinius, kuriem 
taip pat gresia mirtis dėl sunkiai pakelia
mų kalinimo sąlygų Permės griežto reži
mo lageryje.

Motinos pergyvenimai
MANO KRYŽIAUS IR KANČIŲ KELIAI

30. PRASIDEDA...
Džiaugėmės neilgai. Prasidėjo vėl 

visokie šaukinėjimai, klausinėjimai. 
Pasirodo, kad dvidešimt penkeri metai 
kalėjimo — dar nepakankama baus
mė. Po dviejų mėnesių sūnų išregistra
vo. Tai buvo pirmas smūgis. Antras
— dešimties rublių bauda — kad sa
voj tėvynėj gyvena. Jis baudos nemo
ka, kadangi pati bauda neteisėta. Ta
da nubauožia mane tokia pačia bau
da, kad aš laikiau pas save sūnų. Ne
moku ir aš. Po keieto mėnesių vėl su
rašo protokolą, ir vėl dešimt rublių. 
Einu į vykdomąjį komitetą. Prašau, 
kad sumažintų baudą, nes aš mažai 
tegaunu už invalidumą. Man atsakė:

— Laikai namuose neregistruotą 
asmenį ir dar ateini skųstis.

— Bet juk tai mano sūnus! Kodėl 
išregistravot iš manęs?

Jie mano atsakymo neklausė, tik 
pagrasino:

— Vėliau mokėsi ir dvidešimt, ir 
penkiasdešimt, o neklausysi, tai iš- 
tremsim.

Po trumpo laiko sūnų pašaukė į 
saugumą, o mane tą pačią dieną iš
kvietė į socialinio aprūpinimo skyrių. 
Sakė, kad atvažiavęs iš Vilniaus atsto
vas, nori su manim pasikalbėti. Ten 
mane išlaikė nuo dviejų vai. (14) iki 
nakties. Bet ko iš manęs norėjo, taip 
ir nesupratau. Pamačiusi, kad visi tar
nautojai seniai išsivaikščiojo, išsigan
dau ir pabėgau. Po to vėl bauda. Dar 
atėjo du kartus 'š saugumo ir klausi
nėjo, ar čia kas negirtuokliauja ir ki
tokių negerų dalykų nedaro. Aš pasa
kiau, kad girtuoklių ieškoti pas mane
— bergždžias darbas, blogi žmonės 
čia nesilanko.

1974 metų gruodžio 23 diena. Aš 
sirgau. Ryte sūnus mane užrakino ir 
išėjo į darbą. Po pusvalandžio pasigir
do smarkus skambutis. Atsikėlusi ati
dariau duris. Įėjo du nepažįstami vy
rai. Jie liepė uždaryti duris, atsisėsti. 
Labai išsigandau, nes pagalvojau, kad 
kokie plėšikai (neseniai į namo rūsius 
buvo įsibrovęs ginkluotas peiliu va
gis). Laukiu, kada jie mane pjaus. Pas
kui įėjo daugiau vyrų, o su jais ir sū
nus. Tik tada supratau, kokių svečių 
sulaukiau. Man pasidarė baisu, už

spaudė širdį. Pradėjo krėsti drugys. 
Nebegalėjau prakalbėti ir pajutau, kad 
netenku sąmonės. Tada jie patys iš
kvietė greitąją pagalbą ir išvežė mane 
į ligoninę. Dar ilgai gulėjau drugio 
krečiama. Leido visokius vaistus. O 
kai atsipeikėjau, tai vėl pasidarė bai
su, kad sūnų suims ir aš jo daugiau 
nebematysiu. Prašiau daktarą, kad iš
leistų mane. Neišleido.

Namuose darė kratą nuo ryto septy
nių iki vakaro šešių. Vertė visur, net 
ii plytą išgriovė, o sandėliukyje ir že
mes kasė. Sūnų išsivežė. Rytojaus 
dieną buvo Kūčios. Verkiau ir prašiau 
gydytoją, kad išleistų. Gydytoja pasa
kė, kad paskambino iš saugumo ir už
draudė išleisti. Kalėdų pirmąją dieną 
saugumas pranešęs gydytojai, jeigu ji 
sugalvotų mane išleisti, tai jie atva
žiuos parvežti į namus. Aš pasakiau, 
kad su jais nevažiuosiu. Sekančią die
ną ateina gydytoja ir sako: — J ūs va
kar norėjot, kad išleistumėm. Neišlei- 
dom. O šiandien galit važiuoti. Pats 
sūnus jus pasiims.

Aš netikėjau ir galvojau, kad vėl iš 
saugumo. Gydytoja įtikinėja ir pata
ria pačiai įsitikinti. Seselė išvedė ma
ne į laukiamąjį. Tikrai sūnus! Koks 
džiaugsmas! Namuose viskas išversta, 
net pinigai paimti, kuriuos aš savo 
kruvinu prakaitu taupiau. Kai sūnus 
parašė skundą prokurorui, tai pini
gus grąžino, po metų. Pasielgė su ma
nim kaip kokie negeri žmonės.

31. ARTINASI NELAIMĖ...
1977 metai vasario 7 diena. Sūnus 

darbe. Jau trečia valanda. Kaip visa
da, pradėjau gaminti pietus. Skambu
tis į duris. Atidarau. Įeina sūnus ir pa
sako; — Krata! Paskui jį įeina saugu
mietis papulkininkas Savčiukas (dabar 
jau miręs) ir dar keli. Savčiukas pasa
kė: — Nemalonūs svečiai.

Man iš karto pasidarė baisu, vėl už
ėjo nervinis priepuolis. Jie patys davė 
vaistų, norėjo kviesti gydytoją, bet aš 
aprimau ir nuo gydytojo atsisakiau. 
Vienas pas mane liko virtuvėje, o kiti 
darė kratą kambaryje. Krata užtruko 
ligi dešimtos vakaro. Paėmė mano du 
sąsiuvinius, kuriuose buvau surašiusi 
visas savo kančias nuo karo pradžios

ADELĖ KILCIAUSKIENĖ
Balio Gajausko a.a. motina

iki 1974 metų. Sūnus jau sėdėjo kalė
jime, kai aš rašiau. Dar paėmė sūnaus 
fotoaparatą. Daugiau nemačiau. Sūnų 
išsivežė. Naktis. Vėl viena. Verkiu ir 
galvoju, kad negi jiems dar per maža 
mūsų kančių, negi per maža mano 
ašarų? Nejaugi visai mane nukankins 
ir neduos gyventi? Tačiau apie 11 vai. 
grįžo sūnus. Paleido ir šį kartą. Kaž
kodėl ir krata buvo legvesnė, ir visi 
buvo mandagūs.

32. SŪNAUS AREŠTAS
Sūnus dirba toliau. Tačiau mano 

širdis nerami, kažką jaučia negero. 
Sveikata silpnėja. Reikalinga operaci
ja. Susitariau su sūnum, kad važiuosiu 
operuotis, nors labai nenorėjau. Sū
nus tada ruošėsi vestis, todėl reikėjo 
ir man iki vedybų sveikatą pataisyti. 
Išvažiavau į ligoninę. Balandžio mėn. 
aš jau buvau po operacijos. O tuo me
tu iššaukė į Vilnių ir suėmė. Kai suži
nojau, verkiau dieną ir naktį. Tačiau 
ašaros čia buvo bejėgės. Gaudavau tik 
bromo nervams nuraminti. Tai ir visa 
mano paguoda. Vis laukiau, gal dar 
paleis sūnų. Deja, jau artėjo išsirašy- 
mo iš ligoninės laikas. O apie jį nieko 
negirdėti. Po operacijos aš dar silpna. 
Galvoju, kas mane pasiims iš ligoninės 
ir kaip man vienai toliau gyventi.

Bet, ačiū Dievui, pirmoji pagalbos 
ranką man ištiesė sūnaus sužadėtinė 
Irena Dumbrytė. Ji mane parvežė iš 
ligoninės, nepaliko vienos, slaugė ir 
prižiūrėjo. O tie beširdžiai žinojo, kad 
aš ligoninėje, todėl ir pataikė tokiu 
laiku suimti sūnų, kad būtų didesnis 
pergyvenimas ir jam ir man.

33. 1977 M. GRUODŽIO 6 D. 
TARDYMAS

Aš buvau išėjusi pas gydytoją, o Ire
na išvežė sūnui maistą į Vilnių. Kai 
grįžau į namus, atėjo du saugumiečiai 
ir atnešė šaukimus į tardymą man ir 
Irenai. Sekančią dieną man pasidarė 
bloga, ir Irena neleido man eiti. Davė 
vaistų, o pati išėjo į saugumą. Apie 
pietus atvažiavo pas mane Vilniaus 
saugumo tardymo skyriaus viršininko 
pavaduotojas Kažys gydytoja Novi
kova. Kai tik juos pamačiau, mane 
pradėjo kratyti. Gydytoja tuoj paklau

sė širdį, davė vaistų, ir aš aprimau.
— O vakar, tai gerai jauteis, — 

pasakė tardytojas. — Matai, aš ir gy
dytoją atsivežiau, o jūs vis sakot, kad 
mes negeri.

Gydytoja išėjo į kitą kambarį, o tar
dytojas pasiliko pas mane ir pradėjo 
tardyti bei mandagiai barti.

— Kas nunešė pas Grigonienę są
siuvinius ir nuotraukas? Kas ten dau
giau buvo? Juk tai Balys nunešė.

— Aš pati nunešiau. Nuėjusi į san
dėliuką atsinešti anglių pamačiau kaž
ką suvyniotą ant lentynos. Atsinešiau 
į kambarį ir išvyniojau. Ten buvo 
koks tai sąsiuvinis apie vokiečius ir 
Staliną, kažkokia kritika ir kiti popie
riai. Pagalvojau, kad čia gal kas nors 
negero. Todėl greit suvyniojau ir nu
nešiau pas kaimynę Grigaitienę, pra
šiau, kad paslėptų. Ji viską padėjo į 
spintą, o pati išskubėjo į darbą.

— Iš kur sužinojot, kad pas ją bu
vo krata ir visus popierius paėmė?

— Susitikau ją pačią prie parduo
tuvės, ji ir pasakė.

— Tai sūnus liepė nunešti?
— Ne, jis buvo darbe.
— Jis apie tai žinojo?
— Neprisimenu.
— Kodėl rašėt prisiminimus? Ką 

ten juose prirašėt. Reiškia, banditus 
jūs vadinote partizanais, o tuos, kurie 
juos naikimo — banditais?

— Prisiminimus pradėjau rašyti 
dar prieš sūnaus sugrįžimą. Rašiau 
dešimt metų. Galvojau, kad aš sūnaus 
nebesulauksiu. Tai jis nors iš mano 
prisiminimų tesužino apie mano kan
čias. Parašiau ne kokį romaną, o vi
są tiesą, ką aš iškentėjau prie vokiečių 
it dabar, prie rusų, kaip aš ieškojau 
sūnaus ir kokius patyriau vargus.

— Ar žinot, kad pas Stavskį buvo 
krata ir ką paėmė?

— Žinojau.
— Kas pasakė: sūnus ar Stavskis?
— Neprisimenu.
— Ar žinot tokį Petkų? Jis dabar 

suimtas.
— Žinau, per radiją girdėjau.
— Ar žinot tokį Solženiciną?
— žinau, irgi per radiją girdėjau.
— Šapokos „Lietuvos Istorija“ pas 

jus buvo?
— Neprisimenu.
— Balys sakė, kad mamos.
— Gali būti. Kai vyras dar buvo 

gyvas, jis turėjo daug visokių knygų. 
Gal ir tokia buvo.

— Kada vyras mirė?

— 1964 m.
— O „Gulago salynas“, o „Kroni

ka“, o „Aušra“, o „Dievas ir tėvynė“?
Aš tylėjau.
— Matot, mes viską žinom. Balys 

buvo po kratos į Šiaulius nuvažiavęs?
— Nežinau.
— Tai negi ir jums nesakė?
— Turbūt nenorėjo, kad aš jaudi- 

čiausi.
— Jūs tik iš ten žinių klausot. Jums 

tik užsienis rūpi.
— Iš ten klausau pamaldas. Ir iš 

čia žinių pasiklausau ir laikraščius 
skaitau.

— Jums valdžia negera, nepatinka, 
tai galit čia negyventi. J ums tik „anie“ 
geri. Prirašėt visko. Jeigu ne Jūsų 77- 
neri metai, žinotume, ką su Jumis pa
daryti.

— Aš rašiau tik tiesą.
— Jums reikėjo dar sūnų sudraus

ti, o jūs padėjot jam nusikalsti.
— Reikėjo neišregistruoti sūnaus. 

Būtų apsivedęs ir gyvenęs ramiai. Jūs 
patys nedavėt jam gyventi, o dabar 
kaltinat mus.

— Jam niekas netrukdė, galėjo gy
venti.

— Kaip netrukdė? O baudos, ku
rias aš mokėjau?

— Tai neteisybė.
— Aš gi turiu kvitus.
— Pas mus apie tai neįrašyta. Te

gu Irena atneša pas mus kvitus, įrašy
siu!.

(Vėliau jie viską iš tų kvitų įsirašė 
į savo knygą). Tardytojas tęsė toliau 
— Balys turi ryšį su užsieniu. Pas jį bu 
vo atvažiavęs žmogus nuo Simo Ku
dirkos. Jam Balys perdavė juostas. 
Žinom ir kas prašė perduoti nuotrau
kas, ir kad prašė jūsų pasirašyti pa
reiškimą dėl Petkaus V. Mes viską ži
nom. Jums reikia tik savo sveikatos 
žiūrėti, o ne padėti visokiems.Nelaukit, 
neišgelbės nei Sacharovas, nei Solže- 
nicinas, nei Karteris. Nelaukit. Jūs gi 
protinga moteris, Balys irgi geras, są
žiningas žmogus, ir iš darbovietės geri 
atsiliepimai apie jį. Tik negerai, kad 
tokiais reikalais užsiiminėjate. Kiek 
turit išsilavinimo?

— Savamokslė.
— Tai, matot, kaip dabar gerai, 

mokytis visi gali, žiūrėkit, kad dau
giau nieko nepasirašinėtumėt.

Tuom tardymas ir pasibaigė.

(Bus daugiau)
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KUKURŪZAI IR KVIEČIAI
GYVENTOJŲ MAITINIMO PROBLEMOS SVARBUMAS RYTUOSE IR VAKARUOSE

„Mūsų kasdieninės duonos duok mums 
šiandien“, dažnai veltui meldžia apie 
40.000 vaikų, kasmet mirštančių nuo bado 
Afrikoje, Amerikoje ir Azijoje. Tuo pa
čiu metu Vak. Europos valstybių vyriau
sybės nežino ką daryti su paskutinio de
šimtmečio žemės ūkio gaminių pertekliu
mi. Vien 1985 m. pieno produktų, mėsos- 
dešrų, duoninių-pašarinių javų, daržovių, 
vaisių ir vyno pagaminta tiek daug, kad 
D-markių milijoninės sumos reikalingos 
gendančių produktų sunaikinimui, norint 
išlaikyti ūkininkams garantuotas kainas. 
Kieno naudai tai daroma?

Meskime dabar žvilgsnį anapus Fede
ralinės Vokietijos Elbės upės, Rytų link. 
Čia socialistinių kraštų gyventojai Lenki
joje, Rumunijoje ir Sov. Sąjungoje (iš
skyrus DDR, Vengriją) žiemos metu skau
džiai jaučia ne tik pragyvenimui reikalin
gų produktų stoką krautuvėse, bet dažnai 
nuo ankstyvo ryto, šimto ir daugiau metrų 
ilgumo eilėse stovėdami, tikisi įsigyti vie
ną kitą dalyką iš krautuvėn pristatyto ri
boto prekių kontingento. Peršalę, grįžę na
mo, žmonės ne kartą randa šaltą butą, 
taip pat, energijos taupymo dėlei, sustab
dytą dujų, elektros srovės ir vandens tie
kimų. Taip „samovarui", radijo ir televi- 
jos aparatams belieka kambarį „dekoruo
jančių“ daiktų vaidmuo. Nenuostabu, kad 
tokio „socialistinio realizmo“ pasėkoje 
plinta paauglių ir suaugusiųjų tarpe al
koholizmas. Žmonės rezignuoja, praranda 
viltį kada nors sulaukti šviesesnės atei
ties, ieško užmaršties apsisvaiginime, ar
ba idealizuoja praeitį, nukelia „Piatilet- 
kos" plano dabarties programą už nepa
siekiamo ateities horizonto.

Mėginkime vieno kito pavyzdžio pagal
ba 'įsivaizduoti, kodėl marksistinės-leni-

ŽALGIRIS—MACCABI
Su dideliu nekantrumu sporto mėgėjai 

laukė Kauno Žalgirio krepšinio rinktinės 
susitikimo su Izraelio Maccabi klubo 
sportininkais iš Tel-Avivo. Buvo daug 
priežasčių su dideliu susidomėjimu laukti 
šių varžybų. Belgijos sporto mėgėjai troš
ko pamatyti šią naują krepšinio rinktinę, 
apie kurią jie arba visiškai nieko nežino
jo, arba žinojo mažai, nuotrupomis tai iš 
vieno, tai iš kito laikraščio, žurnalo, ra
dijo ar televizijos reportažo. Belgijos lie
tuviai, aišku, kaip ir lietuviai Tėvynėje, 
taip pat nekantriai laukė šių rungtynių, 
šių varžybų laukė ir žydai — izraeliečiai 
bei Belgijoje gyvenantys, kurie šiame su
sitikime matė kovą, labai jiems svarbią 
kovą. Visų pirma, aišku, tai turėjo būti 
kova prieš stiprius krepšininkus, po to 
tai turėjo būti kova prieš sportininkus — 
lietuvius, o šiai tautai didelių simpatijų 
nuo Antrojo pasaulinio karo metų jie ne
jaučia ir vis bando kaltinti ją žydų žudy
mu nacių laikais Lietuvoje. Matė izraelie
čiai šiame susitikime ir kovą prieš žalgir- 
riečius kaip prieš TSRS atstovus, šalies, 
su kuria pasaulio žydai riša didžiausius 
mūsų laikų antisemitizmo pasireiškimus. 
Jie sugebėjo atsiųsti labai daug savo ko
mandos suporterių, kurie su didžiausiais 
šūkiais, iškeldami po kiekvieno sėkmingo 
Maccabi komandai taško baltai-mėnynas 
su Dovydo žvaigžde Izraelio vėliavas. Ke
letą dienų prieš varžybas Belgijos laikraš
čiuose pasirodė skelbimai, kurie pranešė, 
kad į š'į mačą vis dėlto galima bus nusi
pirkti ribotą bilietų kiekį, nes vienos Iz
raelio kelionių agentūros užpirkti beveik 
visi bilietai nebuvo pilnai išparduoti. Iz
raelio tautos aktyvumas yra neribotas. 
Jie, kaip ir mūsų kaimynai lenkai, seniai 
suprato, kad kur jie begyventų, kur jie 
begimtų, visi jie turi tik viena tėvynę. 
Kaip būtų nuostabiai, jeigu visi lietuviai 
vieną dieną irgi suprastų, kad Lietuva 
yra ir privalo būti visų lietuvių Tėvynė. 
Skaudu buvo žiūrėti ir matyti, kad mūsų 
sportininkai nesulaukė jokios paramos iš 
žiūrovų. O mes čia turėtumėm atidžiai 
domėtis mūsų sportu. Skaitome gi mes 
Lietuvos rašytojų kūrinius, klausomės ir 
Lietuvos muzikos atlikėjų. Daug išeivijos 
lietuvių prenumeruoja laikraščius iš Lie
tuvos ir į Lietuvą dažnai nuvažiuoja — 
kodėl gi į Briuselį neatvažiuoti ir Lietu
vos sportininkos palaikyti? Neliktų mū
sų žalgiriečiai visiškai vieniši, našlaičiai.

Belgijos spauda varžybų dienomis pa
skelbė daug informacijos apie Kauno Žal
girio rinktinę. Beveik visi didžiausieji 
dienraščiai pranešė savo skaitytojams apie 
Lietuvą, trumpai nušviesdami mūsų ša
lies istoriją, praeitį, dabartinę politinę pa
dėtį. Tokie laikraščiai, kaip „Le Soir“, 
„De Standaard“, „De Morgen“, „La Libre 
Belgique“, savo sportiniuose skyriuose 
skelbė mačų rezultatus, žaidynių eigą. 
Belgijos televizija transliavo varžybas, o 
Izraelio televizijos tarnautojai net nu

nistinės ekonomikos praktika iki šiai die
nai šlubuoja ir ateičiai — gyvenimo lygio 
pakėlimui — nieko gero nežada. Lietu
viai 1940 m. buvo rusų okupantų supažin
dinti, taip sakant, su komunizmo ideologi
ja ir su kukurūzais. Anuomet, Lietuvos 
vakaruose nusileidus „geležinei uždan
gai“, žmonės, įbauginti NKVD šnipų, pra
dėjo pašnibždomis dalytis žiniomis apie 
pažįstamų, giminių areštavimą, kankini
mą kalėjimuose, repatriaciją Vokietijon ir 
trėmimą Sibiran. Anuomet prekiniai trau
kiniai, riedėdami dieną ir naktį iš Lietu
vos Rusijos gilumon, sunkiai alsuodami 
šniokštė: „Skūra — manufaktūra, skūra 
— manufaktūra“. O atgal grįždami, gero
kai palengvėję, šalia Kremliaus agitpropo 
„bumaginės" medžiagos, ratai skystokai 
šny.pšdami pranešdavo, kad gabena: „Ar- 
būzy — kukurūzy, kukurūzy — arbūzy“...

Praėjus vieneriems metams, 1941 m. že
mės ūkio ir pramonės produktai iš Lietu
vos jau gabenami Vokietijon, nes Hitle
rio „antžmogiai — Uebermenschen“ sten
giasi užkariauti Sov. Sąjungą ir pavergti 
Stalino valdomus „mužikėlius — Unter- 
menschen". Po trejų metų, 1944 m., kei
čiasi iš naujo Lietuvos vaizdas „tarptau
tiniame teatre“. Generalkommissariat Li- 
tauen valdovai galvotrūkščiais palieka 
Kauną ir grįžta „Heim ins Reich“... Vo
kiečiams 1945 m. kapituliavus, rusai ga
lutinai pradėjo „įsirengti“ užimtuose kraš
tuose. Ii' į Lietuvą grįžo ne tik marksisti- 
nė-leninistinė ideologija su kukurūzais, 
bet ir Stalino pasiųsti NKVD korikai su
naikinti lietuvių tautos pasipriešinimą. 
Net po Stalino mirties, 1952 m., lietuviai 

i aktyviai priešinosi okupantams, kovodami 
s už religijos praktikavimo laisvę ir žmo
gaus asmeninės teisės pripažinimą. (Hel- 

traukė streiką tam, kad parodytų pilie
čiams šias varžybas. Jie priminė skaity
tojams bei žiūrovams, kad nepriklauso
mybės laikais Lietuva buvo Europos 
krepšinio bastionu, kad dar 1937-ais me
tais Rygoje ir 1939-ais Kaune mūsų krep
šininkai tapo kontinento čempionais. Bu
vo priminta, kad Kauno Žalgiris dar 1951- 
ais metais tapo TSRS čempionu, penkis 
kartus buvo antroje vietoje, šešis kartus 
trečioje, visada po stipriausios Sąjungoje 
Centrinio Armijos Sporto Klubo krepšinio 
komandos, kurią, kaip gerai pamename, 
praeitų metų pavasarį mūsiškai nugalėjo. 
Nuo to momento žalgiriečiai ne be pasi
sekimo pasirodo Europos varžybose. Pra
džia be problemų: jie nugalėjo Bratisla
vos klubo krepšininkus, tuoj po to — 
Akademik Varna komandą. Visai nese
niai mūsų krepšininkai labai sėkmingai 
sužaidė prieš Zagrebo Cibonos sportinin
kus ir tik ką įveikė Milano bei Limoges 
(Prancūzija) kolegas. Belgijos arbitras 
Simon Mottart, kuris turėjo, kaip jis 
pats sako, didelę garbę teisėjauti kaunie
čių rungtynėms su zagrebiečiais, žalgirie
čius charakterizuoja kaip labai solidžią, 
drausmingą, nuostabiai organizuotą rink
tinę. O Italijos laikraštis „Gazetta dello 
Sport“ mūsų rinktinės žvaigždę Arvydą 
Sabonį-žiaurųjį (kaip jį vadina dabar vi
sa sporto spauda) išrinko jį geriausiuoju 
Europos 1985 metų krepšininku. Gimęs 
1964 metų gruodžio 19 dieną Kaune, vie
nintelis šeimoje gigantas — 2 m 18 cm. 
Būdamas 9 metų pradėjo sportuoti. Jis 
yra Kauno Žemės ūkio akademijos stu
dentas. 1980-ais metais pirmasis titulas 
— Europos juniorų čempionas. Pirmas pa
šventinimas 1982-ais metais — Cali mies
te, Kolumbijoje, jis tampa pasaulio čem
pionu. Jo gražiausias prisiminimas — ke
lionė po Jungtines Valstijas, kur Arvydas 
Sabonis stojo prieš Ralph'ą Samson'ą 
(2 m 20 cm).

Varžybos Briuselyje buvo labai gražios. 
Kauniečiai žaidė ramiai, be didelių emo
cijų, galima pasakyti, elegantiškai. Stam
biausias Belgijos dienraštis „Le Soir“ 
sausio 16 dieną pranešė apie pirmą įvy
kusį Žalgiris — Maccabi mačą: „Trium
fuodamas prieš Tel-Avivo Maccabi klubą, 
rezultatų 94:77, Kauno Žalgiris parodė 
nuostabų krepšinio kaip žaidimo pavyzdį, 
kur mes turėjome privilegiją matyti pasa- 
kiškiausio, neįtikimiausio mūsų kontinen
to žaidėjo Arvydo Sabonio darbą, šis 
lietuviškas gigantas sukėlė nepaprastą, 
nematytą įspūdį. Jis pakilo aukščiau visų 
kitų rinktinės dalyvių, kurie visi kartu su 
tokiais tarptautiniais žaidėjais kaip Cho
mičius ir Kurtinaitis sudarė savo viena
lyčiu, tobulu išdėstymu aukštą reputaci
ja“.

TSRS piliečiai, gyvenantys Belgijoje, 
negausiai atsilankė — jie neturi per daug 
jausmų žalgiriečiams, iie jų, paprasčiau
sia, nepažįsta. Lietuviai gi, kurie gyve- 

sinkio konferencija ir Brežnevas!)
į nekantraujančio skaitytojo klausimą 

„Kur dingo kviečiai?“ atsakymą duos Ni
kita S. Chruščiovas, Ukrainos juodžemio 
juostos sūnus, kukurūzų auginimo specia
listas. Jis smarkiai kritikavo įbalzamuoto, 
nebepavojingo Stalino socialinę ir ekono
minę politiką. Tapęs Kremliaus viešpa
čiu, jis žadėjo materialinį gerbūvį kiek
vienam piliečiui. 1957 m. jis nutarė bega
linės Kazachstano erdvės pusiaudykumas 
paversti kukurūzų plantacijomis. Jis pa
žadėjo ne tik pavykti, bet ir pralenkti 
JAV ūkinę produkciją. Neva laisvanoriš
kai jaunimas ir iš Lietuvos vyko į Kaza
chstaną, Chruščiovo sapnui įgyvendinti. 
1963 m. sprogo „Kazachstano avantiūra“ 
lyg muilo burbulas. Sov. Sąjungos gyven
tojus pasiekė bado grėsmė. Ne juokais, 
Armėnijos Erivano radijas tada klausė: 
„Kas yra didžiausias burtininkas Sov. Są
jungoje?“ Radijo atsakymas: „Chruščio
vas, nes jis sėja Kazachstane kukurūzus ir 
Kanadoje kulia kviečius". Taigi, be ka
pitalistinių kviečių iki šiai dienai nei vie
nas Kremliaus „burtininkas“ neapsiėjo. 
Atrodo, kad Gorbačiovas 1985 m. Ženevo
je „apkerėjo“ JAV prezidentą Reaganą, 
nes ir jis prižadėjo pasiųsti Sov. Sąjun- 
gon 10 mil. tonų kviečių.

Ar jie ne gražūs dvynukai — kukurū
zai ir kviečiai?

Ventės Ragas

KINAI KALTINA SOVIETUS
Kinija apkaltino Sovietų Sąjungos vy

riausybę nenuoširdumu, kai ji tvirtina, 
kad siekianti politiniu pagrindu išspręsti 
Afganistano krizę ir atitraukti iš šio kraš
te' savo okupacinę kariuomenę. Kinų val
džios atstovas pažymėjo, kad Sovietų Są
junga siekianti visomis priemonėmis įtvir
tinti ir įteisinti Afganistano okupaciją. 
Jei sovietai būtų nuoširdūs tvirtindami, 
kad Afganistano problema turinti būti iš
spręsta, pažymėjo kinų vyriausybės atsto
vas, jie nedelsdami atitrauktų savo ka
riuomenę iš Afganistano, tuo būdu suda
rydami reikiamas sąlygas afganų proble
mos sprendimui.

VARŽO BAŽNYČIĄ
Nikaragvos valdžia uždarė sostinėje 

Managvoje veikiančią katalikų radijo sto
tį. Įsakymas stotį uždaryti buvo motyvuo
tas tuo, kad katalikų radijo siųstuvas ne
perdavė, kaip kitos radijo stotys, prezi
dento Ortegos pareiškimo Naujųjų metų 
proga, o jo vietoje transliavo rožančiaus 
maldų. Jau spalio mėnesį Managvos kata
likų radijo stotis buvo keliom dienom už
daryta dėl to, kad be valdžios leidimo 
perdavė Managvos arkivyskupo kardino
lo Bravo žodį. Stebėtojai atkreipia dėme
sį, kad pastaruoju laiku Nikaragvos mark
sistinis režimas žymai sugriežtino spau
dos ir radijo cenzūrą, kuri ypač palietė 
katalikų Bažnyčią. Visa Bažnyčios veikla 
Nikaragvoje yra taip pat varžoma.

na Belgijoje arba kaimynystėje, labai 
mažai dėmesio kreipia į Lietu
vos sportininkų pasirodymą tarptautinė
se susitikimuose, galbūt skaito juos oku
pacinės valdžios atstovais, komunizmo pa
siuntiniais. Mūsų sportas dėl tokių nusis
tatymų labai kenčia, labai kenčia Lietu
vos sportinis vardas tarptautinėje areno
je. Į tokias varžybas išeivijos lietuviai tu
rėtų ateiti tuo labiau, kad iš Lietuvos 
taip, kaip iš Izraelio, savo komandos su- 
porteriai atvažiuoti negali. Jie turėtų at
eiti su lietuviškais šūkiais, su vėliavom. 
Mes čia turėtumėme visada, progai pasi- 
taikus, suorganizuoti susitikimus su mū
sų sportininkais. Lietuva turi būti visų 
lietuvių Tėvyne, kaip ji buvo Tėvyne per 
amžius.

Aš labai nustebsiu, jeigu vieną dieną 
Žalgirio rinktinė kur nors Amerikoje 
žais su tos šalies krepšininkais ir Ameri
kos lietuviai tose varžybose „sirgs“ už 
amerikiečius. Nešdami Lietuvos vėliavą 
per pasaulį, neturime užmiršti ir Lietu
vos sporto vėliavos. Ir, be to, šiandie
niniame pasaulyje, kai sportas tiek daug 
reiškia mūsų laikų žmogui, per lietuvių 
sportininkų pasirodymą mes galime la
bai patogiai priminti apie save. Apie mus 
tais atvejais gali priminti ir kiti, kaip tai 
padarė Belgijos spauda bei televizija tom 
dienom.

Aš pasveikinau Arvydą Sabonį telefo
nu visų Belgijos lietuvių vardu. Pokalby
je jis žadėjo susitikti su mumis ir supa
žindinti mus su savo draugais, bet dėl 
kažkokių tai priežasčių to padaryti ne
pavyko. Gaila, labai gaila. Bet mes tiki
mės, kad vieną dieną mes visi vis tiek pa
simatysime. Daug sėkmės Tau, Arvydai, 
daug sėkmės Tau, Žalgiri!

Liutauras Kazakevičius

PREKYBOS
KAS ATSITIKO SU

Keli skaitytojai pareiškė uorą sužinoti 
apie Lietuvos prekybos laivyno likimų. 
.->is straipsnis, išspausdintas 1953 m. Ma
žosios Lietuvos lietuvių laikraštyje „Ke
leivis", turbūt bus įdomus ir kitiems. Red.

• •

Iš jūrų kapitono R. Vilčinsko tyrinėji
mų apie Lietuvos nepriklausomybės laikų 
bandymus sukurti savo lietuvišką jūrų 
prekybos laivyną aiškėja, kad 1938 m. ga
le lietuviškas laivynas buvo pasiekęs jau 
12.000 brulto tonų. Paduodamos čia dar 
tokios įdomios smulkmenos:

„Iki 1936 m. mūsų ūkio gaminių ekspor
tas ir įvežamų prekių importas vyko veik 
svetimais laivais. Tai pareikalavo didelių 
išlaidų svetima valiuta. A. b. „Maistas" 
Klaipėdoj pabandė išnuomoti iš norvegų 
2 laivus-šaldytuvus, ir įsitikino, kad tuo 
būdu bekonų pervežimas Anglijon pasida
rė žymiai pigesnis. 1935 m. rudenį A.b. 
„Maistas" — „Lietuvos Eksportas" nupir
ko Hamburge laivą-šaldytuvą „Ajax“, vė
liau pakrikštytą vardu „Maistas" (640 
BRT) ir paleido po Lietuvos vėliava.

1936 m. bendrovių „Maistas", „Pieno
centras" ir „Lietūkis“ kapitalais įkurta 
A.B. „Lietuvos Baltijos Lloydas“, kuris 
perėmė jau minėtą laivą, norvegų nuomo
tus laivus „Utena“ (540 BRT) ir „Kretin
ga" (540 BRT). Tokiu būdu atsirado pir
mieji jūrų laivai su lietuviškomis įgulo
mis. Vėliau nupirkta iš danų dar du lai
vai: „Marijampolė" (910 BRT) ir „Šiau
liai" (910 BRT). 1938 m. nupirkti laivai 
„Kaunas“ (1458 BRT) ir „Panevėžys“ 
(1567 BRT), bet laivas „Maistas“ parduo
tas Argentinai. Bendras A.B. „Lietuvos 
Baltijos Lloydas“ tonažas 1938 m. siekė 
5,985 BRT. Be to, dar buvo pirktas senas 
laivas „ Darbas“, kuriame įrengtos laivų 
remonto dirbtuvės, ir vėliau — Klaipėdos 
uosto vilkikai „Vilkas“ ir „Ūdra“. „Liet. 
Baltijos Lloydas“ be jūrų transporto užsi
ėmė taip pat vidaus laivininkyste, įsigyda 
mas nemaža Nemuno baidokų ir garlaivių. 
Iš pastarųjų paskutinėmis karo dienomis 
Kielio uostą pasiekė garlaiviai „Balanda“ 
ir „Lithuania“, vilkikas „Lapė“ ir baido
kai „Ūdra“ ir „Rimgaila“. Be 6 „Liet. 
Balt. Lld.“ laivų po Lietuvos vėliava plau
kiojo dar Klaipėdos vokiškųjų laivinin
kystės b-vių „Stephanie" (760 BRT), ku-

KALACHAKRA
PASIBAIGĖ BUDISTŲ SUVAŽIAVIMAS INDIJOJE

Neperseniausiai pasibaigė didžiausias 
šio šimtmečio budistų suvažiavimas, kuris 
įvyko (Indijoje. Tai buvo nepaprastas įvy
kis, susijęs su Dalai Lamos asmeniu. Kaip 
žinoma, Dalai Lama 1959 m. pabėgo nuo 
komunistų iš Tibeto, kuriame anksčiau 
jis buvo ir vyriausioji valstybės galva. 
Dabar Dalai Lama atlieka budizme maž
daug tokį vaidmenį, kokį turi Romos po
piežius Katalikų Bažnyčioje. Suvažiavime 
buvo svarstomos aukščiausios budizmo 
mokymo formos, kurių pakopų kelias ve
da į apšvietimą. Į šitą „kalachakrą“ atvy
ko apie 200.000 budistų pasimatyti su 
Dalai Lama. Dalai Lama „kalachakrą“ 
sušaukė į Buddh Gaya vietovę, kuri bu
distų laikoma „šventa vieta“. Į pietus nuo 
šiandieninio Gaya miesto yra legendari- 
nis figų medis, po kuriuo pagal esantį pa
davimą prieš 2500 metus religijos įkūrė
jas Šakajamini gavo savo „apreiškimą“.

Prasidedant maldininkų susitikimui 
Dalai Lama paaiškino, kad „mūsų maldos 
ir pamokslai tarnauja pasaulio taikai“. 
Ceremonijų stebėtojui ypač neaiškus tas 
faktas, kaip iš viso pasaulio atvyko šim
tai tūkstančių žmonių į šitą suvažiavimą, 
nors prieš tai apie šitą susitikimą viešai 
nieko nebuvo skelbiama. Tibeto vienuo
lis Sidak, kuris su mažiausiai 10.000 mal
dininkų slaptai atvyko iš Tibeto į Buddh 
Gaya, pareiškė, kad tai esanti nuostabi 
dvasinė jėga, kurią Dalai Lama savyje 
nešioja.

Tikinčiųjų tarpe dalyvavo apie 8000 
budistų vienuolių, jų tarpe ir keliolika iš 
Vakarų. Dalai Lama emigracijoje palaiko 
gerus santykius su Vakarų Europa ir JAV. 
Jis pats turėjęs vaikystėje mokytoją aus
trą Heinrich Harrer, kuris jo dvasiniam 
vystymuisi turėjęs didelę įtaką. Dalyvau
jančių maldininkų tarpe buvo ir Lama 
K.H. Gaadan, kuris iš Mongolijos atvyko 
per Maskvą. Šitas labai senas dvasiškis 
norėjo išpildyti savo pagrindinį gyveni
mo troškimą ir pasimatyti su Dalai Lama. 
Su panašiais tikslais atvyko vienuoliai ir 
tikintieji iš Tibeto, Kinijos, Japonijos, Ne
palo, Tailando, Šveicarijos ir kitų valsty
bių. Pasak vokiečių tyrinėtojo Volker 
Probst, Dalai Lamos asmens žavesys glū
di jo nusižeminimo galioje, kurią jis turi 
savyje.

Pirmiausia buvo norima ceremonijas

LAIVYNAS
LIETUVOS LAIVAIS

ris 1935 m. mūsų trispalvę pakeitė į Pana
mos vėliavą, „Friesland" (1120 BRT), 
„Holland" (980 BRT) ir „Gotland" 980 
BRT).

1937 m. akc. b-vė AB „Sandėlis“ Klai
pėdoje mėgina įsigyti laivų. Jos nupirktas 
laivas „Neringa“ (1200 BRT), plaukdamas 
pirmą kelionę į Klaipėdą ties Juodkrante 
nuskendo. Iš vėliau nupirktų laivų „Ni
da" (700 BRT) nuskendo, užėjęs ant po
vandeninių uolų Botnijos įlankoje, o „Ven
ta" (1250 BRT), jau karui prasidėjus 
1939 m. buvo vokiečių karo laivų sulaiky
tas ir kaipo karo grobis nugabentas į 
Swinemindes uostą, nes jis plaukė su An
glijai skirtu kroviniu. Vėliau šis laivas, 
berods Kontrolės K-jos Hamburge buvo 
perleistas latvių rederijai ir šiuo metu 
plaukioja po Anglijos vėliava.

1939 m. Vokietijai aneksavus Klaipė
dos kraštą, lietuvių laivai buvo perregi
struoti į Šventąją o vokiškųjų Klaipėdos 
rederijų laivai pakėlė Reicho vėliavą ir 
tuo būdu išsibraukė iš mūsų prek., laivy
no registro. 1939 m. rudenį Suomių įlan
koje ant povandeninės uolos užėjo ir nu
skendo „Panevėžys“, o tų pat metų lap
kričio mėn. Šiaurės jūroje buvo torpeduo
tas ir nuskendo „Kaunas“.

Prasidėjus karo veiksmams tarp Vo
kietijos ir Sov. Rusijos, bolševikai, trauk
damiesi iš Pabaltės, laivą „Marijampolė“ 
paskandino tarp Rygos uosto molų, tuo 
norėdami užblokuoti vokiečiams įėjimą 'į 
uostą. Laivai „Utena" ir „Kretinga“, 
traukdamiesi iš Estijos uostų į Leningra
dą, Suomių įlankoje buvo paskandinti 
vokiečių lėktuvų bombų. Taip pat nuo 
lėktuvų bombų nukentėjęs laivas „Šiau
liai“ atsidūrė Hango saloje. 1942 m. žie
mą suomiai atsiėmė salą iš rusų, ši lai
vų nuėmė nuo seklumos ir suremontavę 
paleido po savo vėliava. Taip pat vokie
čiai iškėlė Rygos uoste „Marijampolę“, 
kuri ilgą laiką stovėjo uoste, ir jo liki
mas nežinomas. Jau karui prasidėjus, 1939 
m. rudenį Liet. Balt. Lloyd nupirko dar 
vieną laivą JAV „Denny“ — apie 900 
BRT, kuris buvo pavadintas „Trakai“. 
Dėl karo šiam laivui skirta įgula nebega
lėjo išvykti ir laivą perimti. Ligi šiai die
nai šio laivo likimas tebėra neaiškus.

„Keleivis“ (M. Lietuvos lietuvių lai
kraštis) Nr. 4, 1953 m.

pravesti po minėtu legendariniu medžiu. 
Tačiau didelis maldininkų susispietimas 
privedė prie to, kad ceremonijos buvo 
perkeltos į netoli esančius laukus. Pats 
Dalai Lama į iškilmes buvo atvykęs su 
100 vienuolių ir kitais bendradarbiais iš 
Namgyal vienuolyno, kuris puoselėja se
nas tradicijas ir apeigas.

Prie „kalachakros“ programos priklausė 
krašto palaiminimas, mandalos įkūrimas 
ir kiti šventinimai. Šitos sakralinės apei
gos nebuvo viešos. Dalai Lama užtikrino 
tikrinčiuosius, kad tai nebus jo paskutinė 
„kalachakra“. Jis laikys tuos skaitymus 
tol, kol žmonės pageidaus. Pagrindinis 
tikslas tokių suvažiavimų esąs pagerinti 
dvasinę atmosferą, prisidėti prie tautų 
susipratimo, o taip pat taikai išlaikyti ir 
pasitarnauti žmonių gerovei. Dalai Lama 
jvisiems dalyviams prižadėjo, kad jis 
skirs daug laiko susitikti asmeniškai su 
visais, nes didžiausioji dalyvių dalis pa
darė varginančią kelionę.

Panašias „kalachakras“ Dalai Lama yra 
pravedęs JAV ir Šveicarijoje. Ypač Švei
carija yra davusi tibetiečiams didelę ma
terialinę ir politinę paramą. Lankydama
sis Europoje, Dalai Lama buvo ir Popie
žiaus priimtas.

jk

PLAUČIAMS
— Komunistas yra panašus į kro

kodilą, — pasakė kartą W. Čerčilis, 
— kai jis išsižioja — nežinai, ar nori 
nusišypsoti, ar tave praryti.

* •
Vakarų pasaulio komunistas yra 

žmogus, kuriam viskas patinka, kas 
yra Sovietų Sąjungoje, tik nenori ten 
gyventi.

* •
Vienas amerikietis pasakė:
— Aš tikiu, kad Gorbačiovas yra 

nemažiau nuoširdus, kaip mūsų laido
tuvių direktorius, kuris Naujųjų metų 
proga visiems linki geros sveikatos ir 
ilgo gyvenimo.

* *
Vilniaus šeimininkė pasakoja;
— Planingoje ekonomikoje viskas 

vyksta planingai: kai nėra mėsos — 
nėra ir kiaušinių.
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Centrinis Vasario 16 minėjimas Vokieti
joje — vasario 15 d., Huettenfelde (Buer- 
gerhaus) su plačia programa.

Vasario 16 minėjimas Londone — va
sario 16 d., Bishopsgate Instituto salėje, 
230 Bishopsgate, London EC2 (Požeminiu 
traukiniu važiuoti iki Liverpool St. sto
ties).

Vasario 16 minėjimas Derbyje, Vid. 
Anglijoje — vasario 15 d. Meninę progra
mą atliks svečiai menininkai iš Vokieti
jos.

Vasario 16 minėjimas Šveicarijoj — 
Vasario 16 d., sekmadienį, Zueriche. Pa
maldos 10.15 vai. Kath. Akademikerhaus, 
Hirschergraben 86. Po to susirinkimas, 13 
vai. bendri pietūs Salmen restorane.

XXXIU Europos Lietuviškųjti Studijų 
Savaitė — liepos 26 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. L 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Baltijos tautų šokiai-karnavalas — va
sario 1 d., 7.30 v.v., Boltone, Anglijoje, Uk
rainiečių klube, 99 Castle St.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Sekantieji susirinkimai: vasario 2 d.; 
vasario 22 — Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimas; kovo 16 — 
šv. Kazimiero šventė; balandžio 13 — po
velykinis susirinkimas.

DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 
LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-20 d., Lietuvių Namuose Londone.

Vokietijos LB tarybos narių suvažiavi
mas — kovo 1 d., Romuvoje.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS SPAUDAI

A. Simkevičius — 36 sv.
S. Macūras — 10 sv.
L. Ašmega — 4.50 sv.
K. Kamarauskas — 4.50 sv.
A. Paulauskas, P. Taujinskas, A. Sur- 

blys — po 3 sv.
J. Eidukas — 1.50 sv.
Visiems nuoširdi padėka.

PAMALDOS
Nottinghamc — vasario 2 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Leicesteryje — vasario 2 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — vasario 9 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Coventryje — vasario 9 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoje.
Leamingtoue Spa —■ vasario 9 d., 15.30 

vai., šv. Petre, Dormer PI.
Nottinghame — Vasario 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — Vasario 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Bradforde — vasario 2 d., 12.30 vai.
Eccles — vasario 9 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — vasario 15 d., 2 vai.
Manchesteryje — vasario 23 d., 12.30 v.

ROŽINIS
Rožinis — vasario 1 d., 5 v.p.p., prie 

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash; Wolverhampton. Vieta pa
siekiama iš miesto centro autobusais Nr. 
513 ar 514. Važiuoti iki Eye Infirmary.

Vasario 16 dieną prašykime Švč. Pane
lės laisvės ir ramybės mūsų kenčiančiajai 
Lietuvai.

N. Narbutienė

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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Londonas
i

PAGERBTAS DR. S. KUZMINSKAS

Praėjusį sekmadienį Lietuvių Namuose 
DBLS C. valdyba surengė pagerbimo vai
šes dr. Stasiui Kuzminskui, DBLS garbės 
nariui ir lietuviškos visuomenės veikėjui, 
jo 85-rių metų sukakties proga.

DBLS pirm. J. Alkis trumpu žodžiu ir 
sveikinimu pradėjo vaišes, pakviesdamas 
Londono lietuvių parapijos kleboną kun. 
dr. J. Sakevičių palaiminti stalo gėrybes.

Pasistiprinus ir pasišnekėjus, atėjo lai
kas oficialioms kalboms. Iškeldamas dr. 
S. Kuzminsko nuopelnus lietuviams ir 
sveikindamas visų vardu, J. Alkis primi
nė, kad šis subuvimas surengtas ne vien 
pagerbti sukaktuvininką, bet ir išgirsti jo 
įspūdžių iš neseniai Floridoje buvusio 
VLIKo seimo, kuriame dr. S. Kuzminskas 
aktyviai dalyvavo.

Lietuvos atstovas V. Balickas sveikino 
ir pasiūlė tostą, no kurio sugiedota „Il
giausių metų!“. DBLS įkūrėjas ir jos gar
bės narys P.B. Varkala, kuris beveik prieš 
60 metų yra buvęs „Aušros“ gimnazijoj 
dr. S. Kuzminsko mokinys, taip pat įdo
miai ir linksmai prisiminė anuos laikus.

Sveikinimus raštu perskaitė J. Alkis. Iš 
Amerikos sveikino p. V. Žilinskas ir p. 
Bieliukas. Iš Anglijos: A. Pranskūnas, 
Bradfordo „Vyties“ klubas, Rochdalės DB
LS skyrius, Derby DBLS skyrius, Skautų 
rajono vadas, DBL Jaunimas ir „Daina
va“. Socialdemokratų vardu žodžiu svei
kino K. Tamošiūnas.

Po sveikinimų dar kalbėjo Vienybės 
klubo seniūnas M. Bajorinas, klebonas J. 
Sakevičius ir Z. Juras.

Pačio sukaktuvininko kalba buvo dve
jose dalyse: pirmojoj jis padėkojo vi
siems atsilankiusiems ir jį sveikinusiems, 
o antrojoj papasakojo 'įspūdžius iš VLIKo 
seimo. Ir įdomiausia žinia buvo, kad šių 
metų VLIKo seimas numatomas šaukti 
Londone lapkričio mėnesį.

Pabaigoje J. Alkis padėkojo dar kartą 
visiems dalyviams ir darbščiosioms stalo 
šeimininkėms.

Maloni popietė prabėgo jaukiai ir links
mai, su pasiryžimu nepasiduoti įžengu
siam į rimtuosius metus mūsų gerbiamam 
ponui Glemžai Vokietijoje.

Nottinghamas
TARPTAUTINIS ŠOKIŲ VAKARAS

Pavergtųjų Tautų Nottinghamo skyrius 
sausio 31 d., 8 vai. vak., White Eagle Club, 
Pelham Rd., Nottingham, rengia

Tarptautinį šokių vakarą.
Pelnas bus skiriamas Pavergtųjų Tautų 

veiklai.
DBLS Nottinghamo skyrius kviečia vi

sus lietuvius į šį įdomų šokių vakarą.

IŠVYKA Į DERBĮ

Vasario 15 d. vykstame 'į Derbį — Va
sario 16 minėjimą.

Autobusas išvažiuoja 5 vai. p.p. iš 
Mount St. autobusų stoties. Grįšime vidur
naktį.

Prašome skubiai užsirašyti pas Sky
riaus valdybos narius, arba Tel. 411119.

Skyriaus valdyba

NOTT1NGHAMIEČIŲ ŽINIAI

Mūsų kolonijai kasmet vis mažėjant, 
dažnai kildavo mintis, ar neatėjo jau lai
kas dirbti glaudžiau su kitomis panašaus 
likimo tautų kolonijomis.

Tą mintį plačiau iškėlė dr. Unger su 
vienu latvių veikėju, kviesdami lietuvius, 
ukrainiečius, lenkus ir estus prisidėti 
prie bendro darbo. Nottinghamo DBLS 
valdyba nutarė palaikyti ryšius.

Pirmam susipažinimo posėdyje, dr. Un
ger iškėlė klausimą, kodėl rusų tauta yra 
pavergusi tiek daug kitų tautų? Galbūt 
dėl to, kad tos tautos nebuvo vieningos. 
Panašios minties vedami, nutarėm dirbti

MIRĖ BRONIUS PAČKAUSKAS

Kanadoje, Toronto miesto ligoninėje, 
sausio 2-trą mirė Bronius Pačkauskas.

Jis gimė 1918.8.15 Kurpikų kaime, Ky
bartų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje, 
pasiturinčio ūkininko Petro ir Magdale
nos Pačkauskų šeimoje. Iš septynių vaikų 
būrio, keturių brolių ir trijų seserų, Bro
nius buvo trečias vaikas. Pradžios moks
lą baigė to paties kaimo mokykloje. 1940 
metais gegužės 1-mą buvo pašauktas ka
rinę prievolę atlikti 2-am pėst. pulke, 
Kauno įguloje. Rusijai okupavus Lietu
vą ir išformavus kariuomenę, Bronius 
buvo perkeltas į Raudonosios armijos da
linį. 1941-mais metais birželio 22 prasidė
jus vokiečių-rusų karui, jis iš Raudono
sios armijos pabėgo.

O karui baigiantis ir vėl raudonajam 
slibinui artinantis prie Lietuvos 1944 me
tų spalio 17 d., su visa šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Apsistojo pabėgėlių stovykloje 
Flensburge, 1947 birželio 23-čią, kaip ir 
daugelis išvietintų, atvyko į Angliją. Gy
veno Rochdalėje, dirbo tekstilės pramo
nėje. 1953 metais emigravo į Kanadą. 
Priėmęs Kanados pilietybę, gavo darbą 
Toronto pašte. 1979 metais Bronių ištiko 
skaudi nelaimė — širdies ataka. Atlaikęs 
ataką, dirbti jau negalėjo. Gyvybę iki mir 
ties išlaikė tiktai vaistai ir daktarų prie
žiūra. Daktarų paskutiniai širdies tyrimai 
parodė, kad antroji gali įvykti kiekvienu 
momentu. Jos galima išvengti tiktai ope
racijos būdu, reikėjo pakeisti trys arteri
jos. Daktarai jam pasakė, jeigu operaciją 
atlaikys, tai išvengs atakos ir daugiau ji 
nepasikartos. Paliko jam pačiam apsi
spręsti. Jis apsisprendė ir sutiko operuo
tis. Operacija buvo sunki ir ilga, net 7 
valandas. Po operacijos atgijo, bet po ke- 
letos valandų sustojo širdis. Broniaus sie
la išskrido į amžinas tolimas dausas, o 
kūną sausio 6 priglaudė šalti Toronto ka
pai.

Bronius buvo taurus, susipratęs lietu
vis. Anglijoje gyvendamas buvo pirkęs 
Lietuvių Namų B-vės akcijų. Kanadoje 
skaitė lietuvišką spaudą, aukojo Tautos 
Fondui, Vlikui, Lietuvos religinei šalpai 
ir kitoms organizacijoms. Buvo nevedęs. 
Laisvuose vakaruose paliko tris brolius ir 
tris seseris. Lietuvoje tolimesnius gimi
nes.

Miegok ramiai, Broniau, amžinuoju 
miegu laisvos Kanados svetingoje žemėje, 
kurią Tu buvai išsirinkęs antrąja Tėvy
ne.

Brolis Antanas

MIRĖ LILIJA LUGIENĖ

Po sunkios skrandžio ligos, lapkričio 
29 dieną savo namuose mirė Lilija Lugie- 
nė. Ji buvo 64 metų amžiaus. Liko liūdin
tis vyras Vladas, sūnus Jurgis, meninin
kas, ir sesuo Gudynienė. Palaidota Brand 
wood End kapinėse gruodžio 6 dieną. Lai
dojimo apeigas kapinių koplyčioje ir prie 
kapo atliko vokiečių kunigas, anglų kal
boje apibūdino velionės gyvenimą.

Po laidotuvių jos vyras su sūnumi daly
vavusiems laidotuvėse savo namuose su
rengė arbatėlę.

Ilsėkis, Lilija, ramybėje.
Jos artimuosius liūdesio valandoje vi

si giliai užjaučiame.
DBLS Birminghanio skyrius 

vieningiau. Pradžiai įsipareigojom ben
drai informuoti anglų visuomenę apie tų 
pavergtų tautų kultūrą, meną, buvusį ne
priklausomą gyvenimą ir kt. Nutarta 
rengti įvairius bendrus renginius.

Tam reikalui sudarytas komitetas, ku
riam pirmininkauja universiteto profeso
rius (anglas) ir dar keletas intelektualų.

Gegužės 11 d. rengiamas didelio masto 
tų tautų kultūros ir meno pasirodymas.

Dabartiniu metu tų tautų veikla dau
giau domisi akademinė visuomenės dalis, 
tačiau per spaudą, radiją ir televiziją ti
kimasi pasiekti ir platesnius sluoksnius.

Vietos administracija teikia žymių pa
lengvinimų veiklai, bet ši organizacija fi
nansuoja pati save, todėl kol kas vengia
ma didesnių išlaidų. Tikimasi, kad Not
tinghamo lietuvių meninės pajėgos gra
žiai pasirodys. Būtų malonu, kad ir kitų 
kolonijų lietuviai prisidėtų savo meninėm 
pajėgom, parodėlėm ir kt.

Bendri šokių vakarai, su tautinių šo
kių ir dainų programomis, taip pat padėtų 
gauti daugiau lėšų didesniems užsimoji
mams vykdyti.

Manoma, kad netolimoj ateity šį darbą 
perims jaunesnės kartos energingieji tau
tiečiai. Būtų įdomu išgirsti platesnių vie
tos lietuvių pasisakymų šiuo reikalu, ar 
verta mums ir toliau darbuotis šia linkme, 
ar mandagiai išsijungti ir toliau ribotis 
tik savųjų ratelio veikla? Ypač svarbu 
gauti jaunųjų nuomonę, nes senesnieji 
neilgai bus darbingi.

O.N.E. Komiteto narys

Jie koncertuos Vasario 16 minėji
muose D. Britanijoje:
DERBYJE — VASARIO 15 D.
LONDONE — VASARIO 16 D.

* *

RAMINTA LAMPSATYTĖ-KOLLARS

Gimė 1950 m. JAV. Baigė muziką ir vo
kiečių literatūrą Valparaiso universitete, 
JAV. Gavo muzikos doktoratą Berlyno 
Technikos Universitete. Muzikos profesorė 
Hamburgo Hochschule fūr Musik und 
darstellende Kunst. Plačiai gastroliavo 
Europoje ir Pietų bei šiaurės Amerikoje. 
Koncertavo Vokietijos ir Amerikos 
televizijoje ir radijuje.

MICHAEL KOLLARS
Gimė 1952 m. Rytų Vokietijoje. Baigė 
muziką Hamburgo Hochschule fūr Musik 
und darstellende Kunst, ir smuiką su pro
fesorium Yfrah Neaman, Londone. Plačiai 
gastroliavo Europoje ir JAV-bėse. Kon
certavo Europos ir Amerikos radijuje.

VILIJA MOZŪRAITYTĖ
Gimė 1962 m. Lietuvoje. Pradėjo studijas 
1981 m. Hamburgo Hochschule fūr Musik 
und darstellende Kunst su profesore 
Gisela Litz (buvusi Hamburgo Valstybi
nės Operos ir New Yorko Metropolitan 
Operos solistė). Gastroliavo Vakarų Vo
kietijoje ir šiaurės Amerikoje. Koncerta
vo Amerikos radijuje.

ŠVEICARIJA
MINĖJIMAS IK SUSIRINKIMAS

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės val
dyba maloniai kviečia visus Šveicarijoje 
gyvenančius lietuvius ir svečius dalyvau
ti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjime, kuris įvyks 1986 m. vasario 16 
d., sekmadienį, Zueriche.

1. 10.15 vai. bendros pamaldos, atnašau
jamos kun. J. Juraičio, Kath. Akademi
kerhaus, Hirschergraben 86.

2. š.L.B. susirinkimas tuoj po pamal
dų sekančia dienotvarke:

a) Susirinkimo atidarymas;
b) Protokolo skaitymas;
c) Valdybos pranešimas;
d) Naujos valdybos rinkimas;
e) Diskusijos ir pasiūlymai.

3. Bendri pietūs Restorane SALMEN, 
Vitikonerstr. 17/19, Schlieren. Pradžia 13 
vai. Ponios Stasiulienės tautinių šokių 
ansamblis paįvairins tą mūsų pobūvį.

Š.L.B. Valdyba prašo ir kviečia kuo 
gausiau dalyvauti tame mūsų metiniame 
susirinkime.

Š.L.B. Valdyba

Sodyba
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 22 d., 7.30 vak., Headley Park 
skyrius šaukia skyriaus susirinkimą.

Susirinkimo metu bus paminėta ir Lie
tuvos Nepriklausomybės šventė.

Prašom gausiai atsilankyti.
Skyriaus valdyba

SVEIKINAME
Mūsų skautškos idėjos mielą rėmė

ją, ekonomistą ir diplomatą dr. Stasį 
Kuzminską, švenčiantį garbingą 85 
metų gimtadienį ir taip pat visuome
ninės veiklos 65 metų sukaktį, nuošir
džiai skautiškai sveikiname.

Linkime Dievo palaimos ir Aukš
čiausio prašome teikti sveikatos, jėgų 
ir ilgus metus likti mūsų lietu- 
viškame^Skautiškame ratelyje.
LSS Europos vadija, seses ir broliai

SESĖS IR BROLIAI,
Kaip sapnas, pasaka prabėgo veiklos 

metai. Prabėgo ir mūsų puikioji skau
tiška stovykla su garbingomis viešnio
mis ir svečiais, vasara su gražiausiais 
žiedais, ruduo su krintančiais lapais ir 
žiemos metinės šventės liko praeity. 
Džiaugiuosi žydinčiais žiedais —■ jau
nąja karta, pagarbiai ir su dėkingumu 
gerbiu vystančius lapus — veteranus...

Naujųjų Metų kelyje sveikinu seses, 
brolius, tėvelius ir rėmėjus. Linkiu, 
kad ir šie metai būtų visiems laimingi, 
prasmingi, darbingi ir neštų Jums 
džiaugsmą.

Tikiu, kad mūsų „Budėkime“ leidi
nėlis, spausdintas Nidos spaustuvėje, 
skaitytojus pasiekė. Skautiškas ačiū 
DBLS-gai, K. Barėnui, St. Bosikiui, rė 
mėjams, talkininkams ir koresponden
tams. Ačiū visiems stovyklos rėmė
jams!

Laukiame korespondencijų į prieš- 
stovyklinį ir 100-jį „Budėkime“ nume
rį. Juo daugiau jaunų bendradarbių, 
tuo įdomesnis ir patrauklesnis bus 
„Budėkime“ leidinėlis!

Pranešame, kad mūsų suvažiavimo 
metu nutarta vėl organizuoti šiais me
tais skautų tradicinę, 37-ją vasaros sto
vyklą, kuri vyks liepos 26 — rupjū- 
čio 4 d., Lietuvių Sodybos kalnelio 
beržynėlyje. Kviečiame seses ir brolius 
kuo gausiau stovykloje dalyvauti. Pra
šome mielus lituanistikos instrukto
rius ir tėvelius rezervuoti atostogas ir 
paremti mūsų organizavimo darbus. Iš 
anksto skautiškai dėkojame.

Stovyklinis mokestis asmeniui už 
maistą bus 25 svarai savaitei. Papigin
ta šeimoms, iš kurių bus keli stovy
klautojai.

Skautininkai A.I. Gerdžiūnai suti
ko pravesti maitinimą. Ačiū jiems. 
Sesė Vida Gasperienė vadovaus sese
rijos pastovyklei ir brolis Vincentas 
O‘Brien — brolijos pastovyklei.

Stovyklos koordinatoriai: s. St. Br. 
Vaitkevičius, v .s. J. Maslauskas, pa
dedami prityrusių vadovų-vių ir in
struktorių.

Kreipkime dėmesį į savo skautiš
kas uniformas. Atvykime į stovyklą su 
pilna ir tvarkinga uniforma. Skautiš
kas uniformas galima nusipirkti anglų 
skautų parduotuvėse kiekviename 
mieste.

Budėkime, 
v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

AUKA STOVYKLAI
Skautiškos idėjos rėmėjas, Nidos spaus

tuvės vedėjas Stasys Bosikis skyrė 10 
svarų skautų stovyklai.

Mielam nuolatiniam rėmėjui už viso
keriopą paramą ir talką skautiškam judė
jimui tariame skautišką AČIŪ!

Skautų vadija

PASALI YJE
— Lenkų Solidarumo lyderis Valensa 

už šmeižimą valstybės pareigūnų balsavi
mo metu bus patrauktas atsakomybėn, 
pareiškė aukštas valdžios įgaliotinis Jer
zy Urban.

— Jalena Bonner, 62 metų A. Sacha
rovo žmona, kuriai JAV-se padaryta šir
dies operacija, dėl susidariusių komplika
cijų turės pratęsti savo 3 mėnesių vizą.

— Britų spauda paskelbė, kad Lietuvos 
mokslininkai išrado sintetinį aliejų dirbti
niams sąnariams (artrito ligoniams).

— Sovietų disidentas Anatolijus Šča- 
ranskis nubaustas dar 6 mėnesiams darbo 
stovyklos.

38 m. ščaranskis 1977 m. buvo nubaus
tas 3 metams kalėjimo ir 10 metų darbo 
stovyklos. Jo žmona, kuri gyvena Izraely, 
pranešė, kad jis dabar yra vienoje Uralo 
darbo stovykloje.
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