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Birželis... birželis
Kaii po gegužės tpumpuiraviimo ir pieve

lių sužydėjimo sodria spalva sužaliuoja 
birželis, žmonėse pasklinda ramybė, kad, 
va, Štai, brandi vasara prasidėjo, bus šil. 
ta, gera ir ramu. Dienos šviesa pralenks 
nakties tamsą ilgsim vasaros laikui. čia 
bus ilgiausioji mėtų diena birželio 21-oji. 
Apie tą laiką iper Jonines (VI. 24) būda
vo paltis 'gegužinių sezonas su gartiatvinėm 
ekskursijom Nemunu į Rambyno kalną, 
su laužais, dainom, rateliais ir žaidimais 
paupiais ir 'paežerėm, su mistiškojo pa. 
parčio žiedo ieškojimais.

Birželyje Šeštinės' ir devintinės ir dau
gelis atlaidų per visą kralšltą. čia šv. Jono 
ir šv. (Antano, čiia jungtinė šv. Petro ir 
Povilo dienia — (keturios populiarios var
dadienių šventės, visos vienaip ar (kitaip 
apvaflklšdioj.aimio's gausiniguase slveikiritojų 
sambūriuose.

Ir tos neužmirštamos Sekminės su la. 
puotomis ir kvapniomis berželių išbkultė- 
mis, iška!ilšytamiis grįčiomiis, situlbomiis, ir 
seklyčiomis, kurios kuteno nosį sodriu 
padžiūvusių berželių kvapu.

Ir birželio gale, apie Jonines.šienapiū- 
tė. Tas romantiškas laikotarpis, apdai
nuotas ir tautini:ų liaudies šokių nuvaiz. 
duotas mūsų ansamblių pasirodymuose.

Teikis birželio vaizdas iš vienos pusės.

Iš antros pusės birželis liko lemtingas 
sąryšyje su II pasauliniu ikaru. Birželyje 
W40 metais pirmoji bolševikų okupacija. 
Kitų metų birželis atnešė masinių įtrėlmi- 
rnų pradžią į masinius Gulagus iki šalto
jo Sibino šiaurės.

Biržielils diavė sukilusios Lietuvos nepri. 
įkllaiusomybės prošvaistę ir... nacių okupa
ciją su Ikiacetais.

Tite žiaurūs, maišiniai gyvulinių vagonų 
traukiniais vykdyti išvežimą! buvo kažkas 
naujo ikarų istorijoje, tikrai stalini'ško. Jų 
mes nesugebam užmiršti ir negalime ne. 
minėti. Ir dar daugiau: įminėkime birželį 
aktyviai, išdirbdami akciją už dabartinių 
sąžinės (kalinių išlaisvinimą, jų buities pa
gerinimą .jų paguodimą. Įsiskaitykime į 
PUSi Valdybės laišką.

Pasaulio Litetuivių Bendruomenės Val
dyba prašo visus lietuvius sustiprinti ak
ciją už įkalintus lietuvius politinius sąži
nės 'kaltintais. Ši (akcija yra jungiama su 
baisiojo birželio išvežimų minėjimais.

1941 to. birželio 14-15 dienomis pradėti 
maišiniai išvežimai Sibiran, kur buvo de- 
portubti 360.000 lietuvių, neišskiriant kū
dikių ir senelių, itebėna žiauri realybė ir 
Šiais, 1079 mietais, pavergtoje tėvynėje. 
Dar ir dabar Sibire yra įkalintų lietuvių, 
kurie buvo išvežti prieš tris d’ėšimltme- 
čtas! Ir šiandien nežmoniškas tautos pa
vergėjais įkalina ir 'tremia pačius drąsiau
sius <ir tauriausius mūsų įbrolius bei sese
ris, kaip Viktorą Petkų, Balį Gajauską, 
Nijolę Sadūnaitę, Oną Pranskūnaitę, Pet
rą Pliumpą-Pluirą, Vladą Lapenį, Šarūną 
Žukauską ir diaugelį kitų.

Stenkimės atkreipti palsaiullio dėmesį ir 
įtraukiu kiekvieną lietuvį į akciją už poli
tinius kalinius pagal esamas vietines są
lygas

— ruoškime (baisiojo (birželio išvežimų 
minėjimus, pabrėždamas tebesiiančius 
okupanto žiaurumus ir dabartinių politi
nių būklę;

— ruoškime atitinkamas pamaldas, pri- 
simind'ami nukankintus ir teibekailinaimius 
lietuvius;

— organizuokime eisenas ir dlemonstra- 
cijias;

— sudarykime lietuvių politinių (kalinių 
gelbėjimo komitetą prie krašto LB vaidy
bos;

— informuokime vietinę spaudą, radiją 
ir televiziją apie vykdomą akciją;

— organizuokime laiškų rašymo vajų 1. 
valdžios latstoviams, fciažinyčlios vadovy
bėmis ir 'kitiems įtakingiems krašto visuo
menininkams, 2. laikraščių redakcijoms, 
3. politiniams kaliniams;

— sudarykime delegacijas ir aplankyki
me valdžios atstovus ir Bažnyčios vado
vybes, įteikiant atitinkamus memorandu
mus apie Lietuvos pavergimą ir politinius 
kalinius.

— 'įtraukti ir ne lietuvius į vykdomą ak
ciją už politinius (kalinius;

— 'adaptuokime vieną ar kelis politinius 
kalinius ir ypatingą dėmesį skirkime jų iš
laisvinimui (žiūr. pridedamą sąrašą). At
skiri miestai ir neit ne lietuvių organizaci
jos galėtų adaptuoti (kurį (kalinį šitokiu 
būldlu.

Australijos, Kanados ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuviai yra pradėję ak
ciją už politinių kalinių išlaisvinimą. 
Australijos Katalikų Federacija gegužės 
mėn. paskelbė specialiu maldos už Lietu
vą mėnesiu. Ta proga buvo kreiptasi į 
Australijos vyskupus, juos prašant vieną 
seikmadiieniį paskirti maldai už pavergtą 
Lietuvą. Gi birželio mėnesį Australijos 
lietuviai veda akciją už politinius kali
nius.

Kanadoje yra sudarytais atskiras amo-

Švedai mini Čiurlionį
M. K. ČIURLIONIO MENO PARODA IR 

MUZIKA

Sąryšy su filmų serija švedų televizijoje 
apie Pabaltijo kraištus Vaesteraos miesto 
(120.000 gyv., 115 ‘km. į vakarus nuo 
Stoclkholmo biblioteka surengė gražiai su
tvarkytą Čiurlionio (1875-1911) paveikslų 
parodą, kuri tęsėsi 18 dienų. Šalia parodos 
gretimoje salėje galima buvo (klausytis 
Čiurlionio muzikos kūrinių iš plokštelių, 
panaudojant labai geros kokybės stereo- 
gramofoną. Medžiaga parodai buvo gauta 
iš (Baltų Instituto Stockholme ir Soeder- 
taelje miesto (80.000 gyv., 35 km į p. va
karus nuo Stockholmo) kultūros komite
to.

Parodos metu vieną šeštadienį (š. m. 
geg. 12 d.), buvo suruošta vieša Čiurlionio 
kūrybos imietiinėrmuzikallilnė popietė, ku
rią 'truimlpu įžanginiu žodžiu pradėjo mu
zikos bibliotekos vedėja G. Nordin. Po to 
lektorius Juozais Lingis iš Stockholm© 
skaitė paskaitėlę, kurioj jis apžvelgė Lie
tuvos valstybės ir lietuvių (kultūros istori
nę raidą. Jis taipgi pjiiickė komentarų kai 
'kuriems būdingiems bei tautiškai simbo
liniams Čiurlionio paveikslams ir paskai
tė keletą ('švedų kalba) K. Bmadūno (g. 
1917 m.) ir 'Salomėjos Nerits (1904-1944) 
gražių eilėraščių, kurie (buvo inspiruoti 
Čiurlionio vaizdingų paveikslų ir muzikos 
kūrinių.

Toliau kalbėjo Soediertaelje miesto tę
stino ir muzikos initendenitas, gerai žinomas 
Estijoje ir Švedijoje kompozitorius, Harry 
Olt (g. 1929). Jis įdomiai alpibūdino Čiur
lionį kaip asmenybę, (tapytoją ir kompo
zitorių, menlininlką, kuriam „visas pasau
lis buvo viena didžiulė simfonija, o žmo
nės — jos gaidos“. Olt (išmaningai aptarė 
Čiurlionio simbolinius bei paslaptingus 
paveikslus, muzikos kūrinius, jo filosofi
ją, kosimiškas vizijas ir ipo to davė progos 
publikai valandžiukę pasiklausyti Čiurlio
nio simfoninės poemos „Jūra“. Anot Hol- 
t‘o, šita Č. Simfonija, tiek savo kompozi
cija ir tiek techniška forma yra pranašes
nė, negu plačiai žinomas Cl. Debussy kū- 
nirys ,,La mer“; yra tiesiog stebėtina, kad 
tas papralsto valstiečio sūnus, 25-27 metų 
jaunuolis, galėjo sukurti 'tokio aukšto ly
gio muzikos kūrinius. Gal ibū't, tenka ap
gailestauti’, kari Č. kelius paskutiniuosius 
savo gyvenlimlo metus pašventė tik tapy
bai ir padlalrė pertrauką muzikos kūryboj.

Tęsinyje patiekė Olt porą, Čiurtiiinį lie
čiančių citatų, kurios buvo neseniai įdė
tos Estijos viename kultūros žurnale. Vie
nos citatos lalutoriuis yra žinomais prancū
zų kompozitorius ir profesorius O. Mes
siaen (g. 1903), kuris aplankęs Rytų Ber
lyne Čiurlionio tapybos kūrinių parodą, 
tačiau (dar visai negirdėjęs jo muzikos, ši
taip enltiuzi'alStiSkai prabilo: ,,Mah ne tik 
kad) labai patinka šitie didingi paveikslai, 
kuriais alš (tiesiog žaviuosi, (bet irgi tikiu, 
kad ir mano palties muzikaliniaii siekimai 
yra labai artimi šio genialaus meisterio 
idėjoms“.

Antra citata priklauso taipgi prancūzų 
dideliam meno žinovui ir rašytojui R. Ro
land (1866-1944), kuris viename savo laiš
ke Čiurlionio žmonai taip išsireiškė: ,,Aš 
stebiuosi ir negaliu suvokti, iš kur Č. yra 
paveldėjęs tokį nepaprastą jausmą bega
lybei, nes, kiek aš žinau, Jūsų kraštas 
vargu ar (turi tokių motyvų. Aš maniau, 
kad Č. yra pergyvenęs ekstazes ir tekius 
jausimus, kurie apima mus, kada paskęs
tame sapne, ir staiga pajuntame, lyg mes 
skristumem erdvės beribėje perspektyvo
je. Tiesiog reikia stebėtis tais nepapras
tais (bruožais Č. paveikslų kompozicijoje 
ir idėjose, tokiais didingais atvirais vaiz- 
lalis, kurie atsiskleidžia lyg iš bokštų pa
statų“.

Kompozitorius H. Olt pradėjo domėtis 
Čiurlioniu po to, kai japonų meno žinovas 
Ichiro Kato iš Jokahamos skaitė paskaitą 
Baltų Instituto 'suruoštoje mokslinėje kon
ferencijoj 1975 m., tema ,,M. K. Čiurlionis, 
lietiulvių 'kompozitorius ir tapytojas bei 
koreliacija (santykis) tarp tapybos ir inu- 
zikalinės kompozicijos“. Kaito, tarp kitko, 
rado daug panašumo tarp japonų ‘kultūros 
ir Č. spalvų, formos ir muzikos meno.

Parodos pabaigoje, pagrindinėje biblio
tekos salėje, buvo rodyta Lietuvoje ga
mintas naujas 'trumpas (10 min.) filmas, 

gaus teisių lietuvių komitetas, kuris bir
želio 10 d. ruošia masines demonstracijas 
prie Sovietų atstovybės Kanados sostinėje 
Otitaiwoje.

JAV LB krašto valdyba yra sudariusi 
atskirą komitetą gelbėti Viktorą Petkų ir 
Balį Gajauską. Vien iš Chicagos per porą 
dienų (buvo išsiųsta tūkstantis 'telegramų, 
reikalaujant lietuvių politinių kalinių iš
laisvinimo.

**•
Tad, birželio trėmimus minėkime, kaip 

minėjome. Tik pridėkime prie minėjimų 
dar — akciją — dabartinių suimtųjų ir 
ištremtųjų naudai. 

kuris vaizdavo Čiurlionio žymesniuo
sius paveikslus ir lydėjo juos Č. rinktinės 
muzikos tokiais žavingais garsais, kad net 
šifflta dairėsi lietuvio krūtinėje...

Vaesteraos mieste gyvenąs švedas, ži
nomas meno ir muzikos (kritikas, fil. mag. 
Sture Hemming sąryšy su Č. parodos ati
darymu (įdėjo Vaestmanland regiono di
džiausiame laikraštyje .platų ‘bei gražų 
Čiurlionio įvadinį straipsnį ir didelį jo 
portretą, o kokią savaitę vėliau — Č. mu
zikos ir meno recenziją. Hemming, tarp 
kitko, rašo, kad jis buvo labai paveiktas Č. 
meistrišku garsų derinimu, puikiu sąryšiu 
(sinteze) itatnp jo kosmiškų motyvų pa
veiksluose ir .muzikos metodiškai turinin
go turinlio, kurtis 'teikia meniško ramumo 
bei vidinės pusiausvyros. Anot Hemmin- 
go, Č. muzika turi (giminystės ryšių su in
dų muzikine filosofija ir vaizduoja gamtą 
tokią, 'kokia ji yra, be pastangų ją per
kurti., kaip kad dažnai pasitaiko vakarie
čių muzikos mene.

Baigdamas savo recenziją, H. raišo, kau 
Vaesteraos miesto biblioteka, (Surengusi 
tokią puikią parodą, užsditeirnavo sau di
delės įgairfbės.

Dejia, paroda susidėjo tik iš Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijų — apie 30 dides
nio ir 20 miažo formato. Tačiau jau ste
bint (tas reprodlukcijas ir klausant jo sim
fonijos „Jūra“ arba ųMiške“, aiškiai gali
ma buvo pajusti, (koks visapusiškai talen
tingas, idiritelils ir nepaprastas menininkas 
tapyboje iir muzikoje buvo Čiurlionis.

Teatro liir 'muzikos intendantas Olt pra
nešė, jog yra vilties už poros metų (1981) 
suru.o’šlti pairodią ir Čiurlionio paveikslų 
orilgiinlalų iš Lietuvos, nes tada, pagal dar 
nepatvirtintus planus, bus rengiamos Šve
dijoje ,,'Sovietų 'Sąjungos kultūros die
nos“, kurių pravedamais bei turinio užpil
dymas rili'diete dalimi (bus pavestas Lietu
vai.

Čia galima dar paminėti, kad Vaestera- 
os miešto įgyvenąs vienintelis lietuvis arch. 
J. Kriaučiūnais, taipgi prisidėjo prie paro
dos turinio, patiekdamas porą atitinkamų 
žemėlapių bei (kai kurios literatūros apie 
Lietuvą, Čiurlionį bei jo .muzikos gralmo- 
fono plokštelių, ir, be to, Č. oficialiai po
pietei pasibaigus, pakvietė pais 'Save abu 
paiskaiitiiniinlku's iš Stockholmo bei būrelį 
vietinių švędų, vienu .ar kitu būdu prisi
dėjusi prie „Čiurlionio dienų“ pasiseki
mo, mažalm privačialm pobūviui.

J. Kr.

Lieluviu Politiniu Kaliniu Sąrašas
Vardas-parvandė, gimė, nuteistas, bausmė, 

kalinimo vieta (kone. stovykloje) 
Petras Abraimiaivičius 1930 1953 25 m. nr. 

36
Vytas Abraiminas 1935 1055 25 385/19 
Vilius Arajus 7 1973 5 kai. Kaune 
Vaclovas įBalbičas 1918 7 7 35
Petras Bahamas 1946 1973 5 'kai. Kaune 
Povilas Bagdonais 1917 1955 25 17 
Antanas Baka'niauškas 1917 1969 10 399/ 

36 
Antanais Baltrūnas 1907 1967 13 19 
Stasys Eiaraniauidklais ? ? 10 36 
Viltas Bastiis 7 1953 25 35
Kazys Biaranškis 1917 1969 15 1S 
Povilas Biržys 1901 1959 25 19 
Aleksas Bričkus 1910 1963 15 19 
Antanas Burbulis 1917 1969 15 19 
Kazys lEužiniskas 7 1968 10 19
Petrais Čižikas ('uždarytas į psichiatrinę 

ligoninę) 
Karolis ČiukšUys (Čiuklš'is) 1912 1963 15 35 
Julius Dubauskas 1927 1973 25 36 
Antanas Džiaulgis 1914 1965 15 36 
Balys Gajauskas 1927 1978 15 385/1-6 
Jonas Gricius 1910 1954 25 36 
Stasys Grigais 1913 1967 15 3 
Kazys Gruzdis ? ? ? 19
Henrikas JaSkunias 1928(7) 1977 25 7 
Juozas Jaučkojis 1912 1967 12 17-A 
Antanas Jauga 1912 1967 12 35 
Kazys Jclkubauskais 1920 1965 15 17 
Juozas Jucys 1915 1971 12 35 
Jenas Kadžioniiis 1928 1953 25 36 
Jonas Karalius 7 1967 25 3
Petras Karpavičius 1912 1964 15 35 
Vitas iKavoliuinias 1927 1953 25 36 
•Antenas Kazakevičius 7 1953 25 36 
Jonas Kiburys 1916 1953 25 Penmes kone, 

stov.
Antanas Korsakais 1908 1967 15 19 
Jonas Kirvinskas 1917 1963 15 19 
Jonas Kulkė 1908 1966 12 385/3 
Boleslovas KulitauSkas ? 1974 3.5 išvežtas 
Jonas Kuržinakas ? ? ? 389/35 
B. Kvarciejus ? ? 7 35
Vladais Lapienės 1906 1977 3 ?
Staisys Lauraitis 1907 1970 12 19 
Juozas Leilkus 1914 1971 15 19 
Jonas Matuzevičius 1930 1953 25 35 
Jurgis 'Mazelskis 1912 1965 15 17-A 
Albertas Meškinas ? ? 15 35 
Vladas Mitirilkas 1910 1955 25 36 
Motiejus Namcevičiuis 7 ? 15 385/19 
Petras Paulaitis 1905 1958 25 19

DEIMANTINIO AMŽIAUS KALINYS

Sovietų ypatingai griežto režimo Mordo. 
vijos lageryje jau virš 30 metų kalinamas 
PETRAS PAULAITIS, dr. fū., buvęs Jur
barko gimnazijos mokytojas. Jis (buvo 
Kęlstučio apygardos partizanas ir 1947 
metais buvo niulteista's 25 metų lagerio. 
1951k: m. jo byla buvo peržiūrėta ir, radus, 
kad jis priešinosi vokiečių okupantui, jis 
buvo paleistas. Tačiau 1957 metais vėl bu
vo suimtas ir nusiųstais .į lagerį baigti 25. 
rių metų bausmę. Vėliau jau buvo iškelta 
niauja byla ir jis gavo (papildomų 10 metų 
bausmę.

Nežiūrint ilgų kalinimo metų, liko 'tvir
tas ir morališkai nepalūžęs. Jis buvo gi. 
męs 1904 m. birželio 29 lieną, taigi šiemet 
jam sueina 75 metai. Nušiurkime jiairn gim
tadienio ar vardadienio 'sveikinimus. Laiš. 
kus rašyti šiuo 'adresu: Petras Paulaitis, 
Uchrezhdteinye 5110/1 — Zhkh, Moskva 
VS — 389, USSR.

PLG SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
12jasis suvažiavimas įvyko šių metų rug
sėjo 1-3 dieniomis (Royal York viešbutyje, 
Toronte, Kanadoje. Smulkesnių žinių (apie 
suvažiaivimą galima gauti i§ IPLGS sekre
toriaus dr. A. IBlarkauisko, 64 Ellesmere 
Rd., Scarborouight, Ontario, Canada, MIR 
4C2. Teief. (416) 444-6117.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Australijos lietuviai ir kitataučiai turė

jo progas susipažinti su V. Bivainio pilnu 
Lietuvos pašto ženklų rinkiniu. Parodą 
surengė dr. G. E. Kazokienė. Paroda ati
daryta Bankstowno centrinėje biblioteko
je Sydbėjau's. Vėliau dėl jos svarbos buvo 
perkelta į centrinę biblioteką. Parodos 
įlanlkyĮtoijiaii taip pat susipažino su flidtu'viš- 
kais itaiultiniiails raštais bei pavergtos tėvy
nės padėtimi.

LKBK PORTUGALU KALBA
LKB Kronikos 32 numeris pasirodė por-

Jcnals Paulauskas 1915 1964 15 36
Viktoras Petkus 1929 1978 15 Taltarskaja

ASSR g. Chistopol UE-148 st. 4 
Bronius Petrauskas 1922 1968 7 Permes 

stov.
Povilais Petronis 1911 1974 4 35
Petrais Pluimpa-Pluira 1939 1974 8 35
Ona Pramdkūniaditė 1936 1977 2 KozloVkos 

stov. Čuvašijoje 
Bronius Purlis 7 1953 25 35 
Zigmas Ranidis 1920 7 10 36 
iEienius Rekašius 7 1955 25 36
Vytautas Remeikis 1942 1967 25 36
Jonas Rimkus 1916 7 15 36
Juozas Rugys 7 1973 7 7
(Nijolė Saidlūniailtė 1938 1974 6

Krasnojarskas
Antanas Siakalauškas 1938 1974 5 36 
Vytas iS'idoris 1928 1957 25 35 
Jonias Simolkaitis 1936 1970 15 10 
Liudvikas Skiautis 1935 1955 25 19 
Antanas Sliučka 7 7 15 35 
Joniais (Slulšniis 7 1973 5 7 
Vitas Stašaitis 7 1965 15 19
Algis Staltkevičius 7 1970 (uždarytais į psi- 

chialtrinę ligoninę)
Povilas Stonkus 1906 1967 15 19
Tadas Šerelis 7 1973 5 7
Jonas Šerkšnys 1917 1968 10 36
Povilas Tamulevičius 1902 1954 25 385/3
Juozas Taufflkevičius 1902 1954 25 3
Robertas Tučas 7 1954 25 35
Zigmas Urniežius 7 1967 15 35
Antanas Vaivada 1900 1968 15 19
Joniais Viluitis 1914 1970 15 19
Plienas Zakšauškas 7 7 15 35
Juozas Zelenkevičius 1916 1968 15 17-A 
ZubavičiUs (uždarytas į Serpslk psichiat

rini inlstituitą) 
Algirdas Žyprė 1930 1958 25 Tatairskaja

ASSR 902 Kazaini-82 P-ja-UE 148 St. 6
Jnd. 420082 USSR 

Šarūnas Žukauskas 1950 1974 6 36 
Brantas Žvynus 1915 1966 15 36

Kaliniams laiškai siųstini šiuo adresu:
Pavardė, vardas SSR. Moskva VS-389 

Učrezdeniie 5110/1 Zch, USSR.
Laiškus siųsti raiginam'a tik registruo

tu paštu, reikalaujant gavėjo parašo (an
gliukai: „registered with retum receipt 
requested“). Jei po 90 dienų negrįžta ga
vėjo parašas, reikalaukite iš pašto kom
pensacijos, kurtą turės sumokėti Sovietų 
Sąjunga. Laiškai turi (būti asmeniški, 
draugiški, vengiant (politikos ir neiššau

tu galų (kalba. Vertimu pasirūpino studen
tų ateitininkų grupė, padalindama po sky
relį kdekvieneim nariui.

KARIUOMENĖ IŠ VIENO ŽMOGAUS
Taip yra pavadintas (One-mian‘s-Anmy) 

II pasaulinio karo didvyris Stasys Ben
derius (Stanley Bender), gyvenąs Vakarų 
Virginijoje. JAV.

Už nepaprastą narsumą viršila S. Benr 
donius laimėjo aukščiausią JAV kariuo
menės didvyriškumo ordiną — the Con
gressional Medal of Honor. Prancūzija 
apdovanojo jį Karo Kryžiumi — Croix de 
Guerre. Vak. Viirginiios Valstija suteikė 
jiam „The Distinguished Service Medial of 
the Stalte of West Virginia“. Jo vardu pa
vaidintas vienas Vakarų Virginijos aukš
čiausių 'tiltų.

7 dienos
• JAV-iių administracija patvarkė iš

mokėti naftos kompanijoms po 5 dolerius 
už importuota startinę žabalo ir dizelinės 
alyvos iš užsienio. Tai dš karto pakėlė naf
tos produktų kainas laisvos prekybos cen
truose Europoje, ypač Amsterdame. Va
karų Vokietija 'ir Prancūzija ypač suneri
mo dėl tokios formos važybų naftos pre
kyboje.
• 'Birželio 27-28 dienomis Tokijo mies

te Japonijoje įvyks vakarų valstybių vir
šūnių konferencija pagrindinėms ekono
minėms problemoms spręsti, kaip antai — 
energijos gamyba ir jos paskirstymas, pre- 
kybiniiai balansai ir t. t.
• Birželio 5 d. Kinija ir Vietnamas an

trą (kartą pasikeitė belaisviais poetiškai 
skambančioje Draugystės Vartų vietovėje 
— viena tuš nedaugelio viėltų, dėl įkurtos 
abi šalys sutaria, jog per ją eina tikroji 
valstybi/ų siena.

Iki 'šiol 118 kiniečių ir 725 vietnamiečių 
belaisviai buvo grąžinti (į tėvynes.

Vietnlalmieeiai skelbia, kadi Kinija (tar
dė ir kalnlkino kiai kuriuos vietnialmiečių be
laisvius. O Kinija skelbia , kad ji įdavė 
kiekvienam grąžinamam (belaisviui po ki- 
šenilnę lemputę ir kortelį atminimui.
• Izraelis pradėjo stalyti dlar vieną 

nausėdiją netoli Nablus medsto, prie va
karinio Jordano upės kranto.

Žemė buvo nusavinta (nacionalizuota) 
iš arabų išalvinilnkų, tą pačią dienią įtei
kiant jiems išsilkrausrtymo įsakus.

Tai pirmas toks prieštaringas žydų 
žingsnis okupuotuose kraštuose po taikos 
pasirašymo. Diplomatija dairosi kietesnė.
• Popiežius JonlaisfPaulius II birželio 

mėn. laikė pontifikaiines Mišias išgarsin
toje Ausschwitzo buv. nacių koncentraci
jos stovykloje. Jis lankė celes, sienas, ko
ridorius ir išlaikytus pastatų likučius, 
klaupė ir meldėsi, paminėjo 2į milijono 
sunaikintų žydų, milijonus rusų, žuvusių 
nacių kacetuose (jų tladp tikisliai diar nie
kas neskaičiavo), šį emocinį apsilankymą 
baigė, sušukdamas „Gana, gana karų! 
Vien taika, vien taikai“
• Kinija paskelbė, kad ji priėmė Viet

namo pasiūlymą atnaujinu iširų dviejų 
valstybių dėrybas Pekine birželio 25 d. 
„Kinija, kaip visados, padarysianti viską, 
kari atnaujintos derybos galėtų pažengti 
pirmyn“ — pranešė Kinijos užs. reik, mi
nisterijos komunikatas. Ar įmanoma pra
matyti, ką duos Sis, antrasis, rytietiškų 
derybų etapas?
• Irano šachas atvyko į Meksiką, į 4- 

tą savo karališko egzilio vietą po Egipto, 
Maroko ir Bahamas salų. Jis atvyko su 
ilmperatoriene Farah ir sosto įpėdiniu' Rė
za ir dar keliais šeimos nariais. Tai buvo 
staigmena dabartinio Irano ambasiakUai

I Meksikoje.
Gauti šachui vizą ir gana patogią rezi- 

! denciją Meksikoje padėjo... Henry Kisisin- 
i ger ir David Rockeffeller, Chase Manhait- 
i tan banko prezidentas.
i Irane tuom tarpu j au sušaudyta taip pat 
I slaptai, kaip vykdomos šacho kelionės, 
apie 300 buvusių šacho valstybės tamau-

1 tojų.
• šiaurės Indijos valstijose užėjo saus

ros ir 47% C (117 F) karščio banga. Iš
džiūvo upesiai, šutiniai ir drėkinimo ka
nalai. Monsūno lietaus periodas vėjavo 
apie mėnesį. Priskaitoma iki 350 žmonių, 
mirusių nuo Šios gamtos nelaimės.

kiantys, todėl neminėtinos jokios organi
zacijos.

PLB Inf. Tarnyba
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Vilniaus Apologetas Jonas Pašakauskis
VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ XV

EUROPOS LIETUVIS

Kai pirmaisiais dešimtmečiais Vilniaus 
universitete daugiausia reiškėsi kontro
versijas dėstę profesoriai, vėliau vyravo 
dogmatinės teologijos žinovai. XVI a. pra
džioje Lietuvoje jau buvo aprimus įtampė 
■tarp katalikų ir kitatikių, diskusijos pa
sidarė ramesnės, Idialykilškesnės, bandyta 
eiti prie įtaikių pokalbių.

Lenkijos-Lietuvos vyskupų sinodas, su
sirinkęs 1643 metais Varšuvoje, nutarė 
pakvies#! visus krašto disidentus i Toni
nę broliškam pasikalbėjimui (Colloquium 
Charitativum), kurio įtiksiąs būtų: tikėji
mo vienybė ir religinė taika. Disidentams 
toks kvietimas -buvo staigmena. Jie pra
džioje šiek įtiek delsė, bet pagaliau sutiko, 
ir broliškasis pasikalbėjimas įvyko 1645 
meltų rudenį.

Tarp vadovaujančių katalikams svar
biausieji buvo iš Lietuvos: visai delegaci
jai vadovavo Žemaičių vyskupas Jurgis 
Tiškevičius, o teologų tarpe dalyvavo bu
vęs Vilniaus universiteto profesorius, kiek 
vėliau tapęs jo rektorium, Grigalius 
Schoenhoff'as. Kiti du Vilniaus profeso
riai įtaikino savo raštais: varmiet-is Temas 
Klage (daigius) išleido knygą apie ubi- 
kivizmą arba protestantų Skelbiamą Kris
taus visur buvimą, kuris esąs ipaigriniditnis 
protestiantus nuo katalikų skiriąs požymis 
(Disquisitiones ubiųuisticae..., Vilnae 
1644), o žinomas žemaitis Žygimantas 
Liauksminas tuomet išleistame veikale 
aiškino tikrosios Kristaus Bažnyčios bū
dingais žymes (Demonistratdo Catholicae 
Eeclesiae..., Vilnae 1643).

Deja, broliškas pokalbis, užsitęsęs ke- 
liotiką savaičių, baigėsi nesėkme. Katali
kai prileido tiktai vieną susijungimo bū
dą — 'kitų absorbiavimą, bet ir liurteronys, 
įtaigojami Wiltitenlbengo teologų, nenorėjo 
nė girdėti apie vienybę su kalvinais. Vis- 
vien Colloųiumias neliko be pėdsakų. 
Pats įvykis buvo didelė sensacija: katali
kų kvietimu pirmą kartą suėjo draugiškai 
pasikalbėti kelių konfesijų atstovai. Bet 
ir jo nesėkmė įkaitino abi puses giliau pa
galvoti, sialvilkriiitiškai pažvelgti į visą pro
blemų kompleksą.

Galėtume d-air prisimint! vieno kito po
leminės teologijos profesoriaus darbus. 
Beit gal bus naudingiau stabtelėti prie 
vienio XVIII amžiuje daug rašiusio lietu
vio, pirma Vilniaus universiteto studento, 
po to-, ka'd iir trumpam laikui, profesoriaus 
Jono Pašakauskio (Poszakowski), kurį 
lenkai pradėjo vadinti ,,apologetikos tė
vu“ (plg. Sitiuldia Theol. V-arsaiViensi-a, 1978 
nr. 2, psl. 93). Jis yra ir mums -gerai žino
mas, bet daugiau kaip pirmasis Lietuvoje 
kalendorių leidėjais arba kaip istorikas, 
kuris rankraštyje paliko surinkęs žinias 
atpilė -įžymiuosius -Lietuvos provincijos jė
zuitas. Jo -teologinis įnašas tačiau pradė
tas nagrinėti visai neseniai; apie jį rašė 
lenkai -istorij-ols tyrinėtojai: lEtronilsl-avas 
Natonsikiiis (žr. Dzieje .teologili -katolickiej w 
Polsce, II/l, Lublin 1975, psl. 203-215) ir 
Edvardas Jandkovslkis (Situdlia Theol. Var- 
savieinisia, 1978 nr. 2, psl. 91-109).

Gimęs 1684 metais vietovėje, esančioje 
prie -šakos upėis (iš čia- ir jo pavardė), ne
toli išddluivos, bajorų šeimoje, Joniais Paša- 
kaluldkis (lankė Kauno jėzuitų kolegiją ir 
1700 metais Vilniuj įstojo į jėzuitais. Aka
demijoje studijavo filosofiją, ten pat ket
verius mėtas mokytojavo kolegijos klasė
se, kitais ketverius mėtas klaulsė scholasti
nės teolagijtos paskaitų i-r 1713 metais ga
vo kunigo ©venitiimus. Po >to dėstė retoriką 
Kaune ir Kražiuose, Kaune vienerius me

Arėjas Vitkauskas

Senieji Žmonės
Arba: KAIP MANO SENELIS 
PADARĖ NETYČIA SU VELNIU 
MAINUS IR GAVO VIETOJE TA
BAKO GEROS DĖŽUTĖS PASTI
PUSIO ARKLIO KANOPĄ

— Leisi, -tėvuk, papypkiuoti drauge!..
— Taigi, šit, prašom, tabokos yra — 

tik popierėlio neturiu., jeigu neturi pyp
kės... — visai svetingai sutiko a-tėjėlį ma
no -senelis, iš kairio pamatęs, -jog tai yra 
dailus jaunikaitis, kuris, be abejo, pyp
kės -dar nerūko.

— O, dėkui, -tėvuk, tabokos aš turiu, ir 
pypkę, taip pat, tiktai -užsidegsime -drau
ge... — atsakė jaiunifcaitiis ir pastebėjo 
mano senelio rankose dailią tabokinę dė
žutę:

— O, tabokinę, tėvuk, tai gražią tari, 
— m-ainiykim! — išsyk tarė jaunikaitis į 
mano senelį, kurs į jo atkištą ranką pada
vė tabokinę.

— Iš viršaus matyti, kad gal ir ne va
gis! — pamainė sau miano -senelis, duoda
mais atėjūnui -savo tabokinę, tiktai dabar 
jis pastebėjo, kad atėjėlio rankos labai 
plaukuotos, o už rankovių net kaip meš
kos letenos prižėlę. Tais mano seneliui pa
sirodė truputį nuostabu, kad tai labai su
brendęs vyras būtų, ir jis jau kažin ko 
pabūiklštavęs, norėjo savo tabokinę iš at
ėjėlio rankų laitsiiimti, bet tas lyg iš anks
to (įspėjęs mano senelio mintį, išsitraukė 
iš kišene sus savo tabokinę, ir duodamas 
ją mano seneliui į rankas, tarė:

— Aš jau matau, tėvuk, kad tau baugu, 
kad -aš tavo tabokinės neatimčiau, todėl 
imk, štai mano tabokinę į savo rankas... 

tus sakė lietuviškus pamokslus.
Nuo 1721 metų jo veikla yra įsusij-usi su 

kunigaikščiais Radviliaiis Nesvyžiuje ir 
Slucke. Šalia dvaro kapeliono pareigų jis 
turėjo pakankamai laiko gilintis ir į įvai
rius praktiškos teologijos klausimus. Jam 
tas 'gilindmiasis -buvo -tuo parankius, kad 
čia pat galėjo naudotis turtinga- Radvilų 
biblioteka. Kuriam laikui buvo nuvykęs į 
Paryžių, — matyt, lydėdamas kurį iš ku
nigaikščio vaikų. Ir ten — kaip paltis vė
liau prisime-nia — naudojosi Šit. Germairio 
abatijos biblioteka. Lietuvos rytuose jam 
teko vadovauti pirma Slucko, po to Nes
vyžiaus kolegijoms. Ten ir pasiliko iki 
mirties — Nesvyžiuje, — 1757 m. birželio 
3 d.

PašalkaiuSkis paruošė ir išleido lenkų 
bei lotynų kalbomis apie 40 knygų, — į 
tą skaičių neįeina vertimai iš prancūzų 
-kalbų. Teologijos klausimus nagrinėja.- 13 
stambių jo veikalų. Jau pirmajame vei
kale, -išleistame Vilniuje 1733 metais jo 
argumentavimo metodas, lyginant klaida
tikių mokslą su Bažnyčios Tėvų mokslu. 
Tai pasako ir pails knygos titulas ,.Disi
dentų mokslas, -palygintas su Senosios 
Bažnyčios mokslu“ (,,Naiulka PP. -Dissi- 
dentow z Nauką Starodawnego Kosciol-a 
anliestonia...“, w Wtilnie 1733). Po to pasi
rodžiusios penkios knygos sudaro vientisą 
seriją „Katalikų doktrina“ („Nauka Ka- 
-tolička“), išleista Vilniuje tarp 1736 ir 
1740 metų.

Pirmąją serijos knygą Pašakauskis ski
ria pačių katalikų -tikėjimui sutvir
tinti. Dievą neigiantiems ateistams jis 
priešpastato teigimą, kad yra Dievas, vi
sų -daiktų pradžia. Deistamis ir natūralis
tams -įrodo, kad krikščionių religija yra 
dieviška ir ipalts Dievas ją -apreiškė. Ereti
kams gi sako, jog tiktai katalikų tikėji
mas yna tikrais ir Dievo norėtas. Visa 226 
puslapių knyga yra įtarsi trumpa teologi
jos, ypačiai ekleziologijos santrauka.

Kitose minėtos serijos knygose autorius 
polemizuoja su 1-iulte-ronimis apie Eucha
ristiją, Išvemtųjų garbinimą, maldas už m-i- 
-rusiuiosiiius, skaistyklą, apie .malonę ir iš
teisinimą, apie Kristaus įsiteigtą Bažny
čią. Ir po 1740 metų jis -nuolat leido vis 
naujas iteoUoginio turinio knygas. Vienoje 
jų nagrinėja kalvinų ginčijamus klausi
mus, antroje, pavaidintoje ,,Išganingas 
įspėjimas“ („An-titodum contra Antido
tam albo Zbawienn-a Przestroga...“, w 
Wilniie 1754), atsako į kalvinų sup-erilniten- 
■dento 'Berlyne W. Węgierski‘o u-žsipuoli- 
mius. Taip ipat parašė dogmialtiniripoleminį 
veikalą, skirtą žydams (,,Zohar co znaczy 
Splendor, Jasnosc, Swiarttosc.w War- 
szaw-ie 1749). Kitose keturiose dstorinėse- 
dogmaitiinėse knygose -aipralšo liuteronizmo 
istoriją -Lenkijoje ir Lietuvoje, kalvimiz- 
mo istorijų Prancūzijoje, Belgijoje ir 
Olandijoje -ir taip pat -anglikonų istoriją 
Anglijoje.

Teologiniai Paišakausk-io veikalai liudi
ja jo aukštą humanistinę erudiciją ir pui
kiausią paltristinių -tekstų žinojimą. Jo -ar
gumentacija visuomet rami ir dalykiška, 
be jokių užgauliojimų. Šiuo jis gerokai 
skiriasi .nuo kitų ano meto polemistų. B. 
Naltonslki-s štai kaip jį -įvertina: ,.Niekas, 
išskynus Vujeką ir -Skargą, nėra rašęs 
taip glaustai, taikliai, giliai ir tokia gra
žia lenkų kalba aipie Eucharistiją, skais
tyklą ir ypačiai apie šventųjų garbinimą 
fcalijp Palša kauislkis“ (Dzieje teoH. total, w 
Pdlsce, II/l,psl. 213).

Paulius Rabikauskas

Mano senelis ne be džiaugsmo paėmė į 
rankas visą žibančią ir kaž kuo rusvu pa
margintą tabokinę, kuri buvo už jojo ir 
daug sunkesnė ir dlaiug -gražesnė.

Tuo tarpu atėjėlis apžiūrėjo senelio ta
bokinę ir, ją -apžiūrėjęs tarė:

— Tai mašinom, ką!..
— Kad, tur būt, tamsta juokies?.. — pa

lūkėjęs atsakė mano senelis atėjėliui:
— Kur gi tamsta tokią mainysi! Aš 

priedo įtiek neturėsiu...
Reikia pasakyti, kad mano — amžiną 

atilsį — senelis, nors ir labai rūpinosi -sa
vo 'dūšios išganymu, bet nelabai -Skriaus
davo ir savo kūną; dabar jis matė, jog 
siūloma jam mainyti tabokinė dėžutė bu
vo gryno sidabro ir gerokai paauksuota 
ir išpuošta — tur būt, -tiktai paties kara
liaus 'tegalėjo būti.

— Bet sak-au, tėvuk, kad mainykim, — 
aš apie priedą nė nekalbu,... Kai kermo
šiuj susieisim, — magaryčių išgersim! 
Man, mat, labiau raginė patinka...

— Tai i'š tiesų tamsta nejuokauji?.. — 
nusidžiaugė -miano senelis, tokią pelningą 
progą pamatęs ir visai pamiršęs, kad j-arn 
jo tabokinė -dėžutė yra dovanota...

— Na, žinoma, kad ne, žmogau... Na, 
tai einasi -gerai, duodi ranką?!..

— Gerai! — iššovė mano -senelis nu
džiugęs, ir ištiesė atėjėliui ranką, kurią 
tas tvirtai -suspaudęs pakratė.

Rankos paspaudimo jėga buvo „velniš
ka“ ir todėl senelio rankos pirštai net nu
tirpo pakratyti.

— Maktingas labai vyras! — pamanė 
sau senelis, ir prisiminė dar, kad to vyro 
ranka buvo 'taip pat ir nepaprastai šilta.

— Na, tai ką, ar patenkintas mainais? 
Ar -gera tabokinė? — paklausė dar vyru
kas, ir pridėjo:

— Ir taboką gerą iaš rūkau...
Ir iš -tiesų, ir taboka, kuri buvo nese-

S&aityteju fat&kai
siena buvo ne (kartą kaitaliota. Bet vi'stiekROMANTIŠKOS ILIUZIJOS

Antram pasauliniam karui besibaiiigiiant, 
dlaili-s lietuvių pasitraukė iš tėvynės -į už
sienį. Jų vienas kitas ir dabar -atvyksta iš 
Lietuvos. Jie -visi sugadino tonas popierio, 
suvartojo Statines rašalo, berašydami 
įvairiausius rom-antilškuis projektus, leis
dami knygas, brošiūras ir not žemėlapius 
su m-indauginių ir vy tautinių laikų išplės
tomis Lietuvos sienomis.

Tuo tarpu, nemažai -tuo laiku buvusių 
žemių, buvo tuolaikinių Lietu-vos valdovų 
užkariautos ir niekados jos nebuvo istori
nės Lietuvos žemės. Sakysime, kad ir Ka- 
ralia-učii-ausįRytlp-rūrių žemėls), jos istoriš
kai niekada Lietuvai nepriklausė, bet bu. 
vo Prūsų žemės.

Tegul prūsai ir buvo lietuviška gentis, 
bet vištiiek nebuvo Lietuva. Vėliau -prūsus 
užkariavo kryžiuočių ir kalavijuočių or
dinai, o po to tos žemės atiteko Vokietijai. 
Žinomia’, jos taipgi buvo vokiečių užka
riautos.

Bėt ne -.apie tai čia kalbama. Praeitis 
yra istorikų reikalas, šiandien -įvairūs ra
šeivos rašo, kad Rytprūsiai yra palikusi 
tuščia teritorija (ne tuščia, ten Sovietai 
turi įsirengę -raikietines bazes) ir be žmo
nių. Apie itą ,,tuščią“ kraštą ar t-ik never
tėtų pagalvoti mums -lietuviams, kad kraš
tas, laikui bėgant, -galėtų atitekti Lietu
vai.

Ta-iip, tegul dabar būn-a palikusi tuščia 
teritorija, ibeit -neturime pamiršti to, kad 
iš -to krašto įkilusių žmonių nemaža- dalis 
yra pasi-traiulku-si į Vakarus, o kita dalis 
buvo -sovietinių rusų per prievarta (Išva
ryta. Taipgi, nemaža jų dalis buvo sunai
kinta-. Iš tuomet ipaisitraukusiųjįi šiandien 
nemažai įgyvena Vakarų Vokietijoje, -turi 
tvirtais organizacijas, įvairius sambūrius, 
kuriuos įremia valstybė. Kitaip ir būti ne
gali.

Taigi, jos kovoja, kad prarastos Ryt
prūsių žemės II pasaulinio karo -metu k-a- 
d-a nors ir vėl ibūtų sugrąžintos prie Vo
kietijos, ir kad tų sričių žmonės galėtų 
sugrįžti į savo -senas, protėvių -gyventas 
vietoves.

Tokiu -atsitikimu ika-s gi Lietuvai tas 
„tuščias“ žemes padovanos? Ar -gali -į tai 
atsakyti n-ors vienas -rašąs tokias iliuzijas? 
Kai kas spaudoje rašo „iki pasimatymo 
čia ir Karaliaučiuje“. Puiku. Bet niuo Ka
raliaučiaus Lietuva yra dar tolokai. Gal 
teisingiau Ibūltų, kad rašytume ,,iki pasi
matymo -Kybartuose“.

Todėl nesvajokime romanltiiškaii, ieško
kime su savo vakarų kaimynu — Vokieti
ja — draugingo -ir gražaus sugyvenimo, 
kadangi niekas iš vokiečių netilki, kad 
Lenkijai- pavyks amžiams -išlaikyti dabar
tines silelnials. Ateina laikas ir žemėlapis 
keisis, o tada iškils ir Lietuvos nepri
klausomybės klausimas. Tuomet Lietuvai 
be -abejo grės didžiausias lenkų pavojus, 
ir čia mūsų geri draugystės santykiai su 
Vokietija gali būti labai ir labai naudingi 
ir vertingi.

lEiūniainlt mažai tautai, pyktis su visais 
kaimyn-a-is nėra mieli protinga nei realu. Su 
vakarų kaimynu — Vokietija Lietuva 
niekados neturėjo (tiek daug -bėdų terito
rijos Mlaiusim-ais, kaip -su Pietų kaimynu, 
o Rusija visais laikais norėjo Lietuvą pa
vergti ir ją surusinti. 500 metų laikotar
pyje pastoviausia siena buvo su Vokieti
ja. Su ja -turėjome ir neblogus kaimynys
tės ryšius, koliaii juos sudrumstė hitleri
nis reichas.

Tiesa, kad per paskutiniuosius 50 metų 

niiai sumainytoje -tabokinėje dėžutėje, bu
vo -nepaprastai gardi — ir dūmas jos 
kvepėjo, kai -senelis iš džiaugsmo, jog taip 
pelningus mainus padaręs, savo senąją 
taboką iš pypkės iškrėtė ir prisikimšo 
naujcsi-cs.

Dar abu g-rio-vy pasirūkę ir kiekvienas 
savo mainu pasiigėrėįję, mano -senelis ir 
-allėjėfiis po gerokos valandos iš griovio pa. 
kilo fr atsisveikinę nuėjo kas į sia-vo pusę. 
Mano seselis, visas nusiteikęs, lyg po nau
jų atlaidų, šir-:iingai paspaudė ištiestą jam 
aitsi-sveikinimui jiu-oidiais plaukais apžėlu
sią ranką ir i'š vi-sos širdies tarė: (todėl, 
kad 'apsimokėjo tai įtarti.)

— Na. tai nešiok sveikas mano taboki
nę!

O vyrukais, j-a-u paėjęs nuo senelio ir at
sisukęs atsiliepė:

— O, argi aš sakau, kad tu mano tabo
kinę sveika-s nenešiotum?.. — ir nuėjo 
sau.

Kad ir -truputį keistokas pasirodė ma
no seneliui toks vyruko atsiliepimas — 
lyg piktas juokias, lyg pašalpa — bet ma
no senelis taip buvo nudžiugęs dėl -naujos 
tabokinės dėžutės, -kad nieko bloga nema
tė.

— Tur būt, vokietuka-s! — -tarė jis sau, 
prisiminęs to vyruko dailumą, statumą, 
jo drapanas ir pagaliau tokią puikią ta
bokinę dėžutę, kurią jis nė iš šio, nė iš 
to su jo paprasta ragine tabokine dėžute 
sumainė.

Tiktai vėl kiek nustebo m,ano senelis, 
kai norėdamas dar kartą į nueinantį vy
ruką pažiūrėti atsisuko, bet jo jau kelyje 
nebematė.

— Argi būtų į mišką įlindęs, — 'juk ne 
va-gis, n-eialtrodio!?.. — žiūrėk -tu man, kaip 
į žemę dingo, -taip greitai!

Bet ir dėlto labai mano senelis nesusi
mąstė, — jaunas vyras, stiprus, (kur tu jį 

Vokietija nepuolė tikslu Lietuvą užka
riauti ir pavergti (? red.), o visi labai ge
rai žinome, kokie tuomet buvo Vokietijos 
vedamų karų tikslai. Berods, lietuviai bu
vo dėkingi Vokietijai už sienos „sulaužy
mą“? O jeigu nebūtų buvus siena „-sulau
žyta“, tuomet -ar daug kas iš mūsų būtu
me atsiradę vakaruose?

Tad, puoselėkime ir stiprinkime nuošir
džią draugystę su vokiečiais, ir negilinki
me nesusipratimų dėl tuščių svajonių.

J. Pyragas 
Luebeck, Vokietija.

MIELIEJI REDAKTORIAI,

Tai jau įruošėte paSkuitiniame pusla
pyje -------------------- (ne visai patogu pa
kartoti), kur suneša-te uodegas i'š pin. 
mojo puslapio straipsnių.

Jūsų nuoširdus skaitytojas 
D.B. (Chicaga)

KODĖL LIETUVIAI PASILIEKA 
VIENIŠI?

Žmonės sako: „ko savo -kailiu nepalty- 
■ re-i, tai sunku suprasti.“ Tai ir man pa
čiam taip atsitiko. Kai -savo gyvenime 
nebuvau vienišas, tai ir nesupratau, kaip 
lietuvis gyvendamas tarpe lietuvių, galė
tų -pasilikti vienišas? Ar jis patsai nenori 
palaikyti su lietuviais ryšių, ar kiti jo 
nenori?

O kai patsai pasilikau vienišas, pasiro
dė, kad norėtum nebūti vienišas, o esi 
priverstas būti juo, kai savos šeimos ne
tenki.

O dėl esančių lietuvių, tari pasilikti. Jei 
patsai, dar esi pajėgus, aplankyti vieni
šus ir nevienišus kitus, dar gerai!

O jau tavęs neaplankys ir neužja-us, 
ita-d -pasilikai -pats vienas.

A.A. Kun. Karolis Garuckas ir TTGKK

Iš k. į d. — kun. Garuckas, kun. V. 
Vėlavičius, knn. A. Svarinskas, kun. J. 
Zdebskis ir nežinomas pasaulietis.

suvaikysi!
Su tais žodžiais mano senelis -griebs į 

kišenių ranka, — kas čia, kad kišenius 
taip atspuręs, lyg -dideliausias -akmuo į jį 
būtų įdėtas?.. — griebia toliau (ieškos, 
malt, taibokiinę), tabokinės nėra! Niuipt 
čiupt! — nėra, — kažkas jos vietoje lyg 
akmenį būtų į kišenių įdėjęs... Griebia 
tą „akmenį" lauk ir... -kokie čia- dabar 
burtai! — vietoje tabokinės, kurią buvo 
su anuo vyruku- naktį į sa-vo tabokinę iš
mainęs, į jo kišenių kažin kais įgrūdo... 
didelę, ibiaurią, -aiptreš-usią a t kilio kanopą! 
Žvilgterėjo mano senelis -į kanopos vildų 
— biau-riu, pastipusio arklio, kvapu iš jos 
padvelkė...

— Kad tu nesulauktum!.. — supykęs 
tarė maino senelis, -sviiesdamas arklio ka
nopą per -griovį į dirvą.

Tikrosios, sidabrinės ir gražiai išmar
gintos, tabokinės dėžutės mano senelis ne
berado.

Mano senelis (duok, Dieve, jiam dan
gaus karalystę!) buvo žmogus toks, kokių 
reikia paiėškoti. Kad jau jis ką -sakys, 
t-ai, -amžih -Die, nemeluos. Tokie -buvo ir 
visi „senieji žmonės“...

Jeigu kas paklaustų mane, ar esu įsd/ti- 
kinęs aš pats, kad visa tai, ką mano sene
lis a-pie šį įvykiį yra papasakojęs, yra tei
sybė, tai aš, savo eile, jam atsakyčiau:

— O jeigu tat būtų neteisybė, tai iŠ kur 
mano senelis būtų žinojęs, kad velniai po 
žemę vaikščiodavo visuomet jauniais, dai
liais ir mandagiais vyrukais vokietukais, 
su mažiukais, į viršų suktais, ūsiukais, su 
ilgais lekiruoltais čebatais ant kojų, su ug
ningos spalvos perkakle po kaklu ir su' 
vokiška Skrybėlaitė su povo plunksna ant 
galvos?..

(Pabaiga)
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Skaitydamas „E. Lietuvį,“ užtinki ži
nučių, kad ,,toksai ir toksai lietuvis buvo 
vienišas“. O 'kodėl jis buvo vienišas, apie 
tai nepasakė. Ar jis patsai taip norėjo 
būti vienišu, ar kilti lietuviai nebuvo lin
kę jo aplankyti bei paguosti? Kodėl taip 
būna lietuvių tarpe, gyvenant svetimame 
krašte ir tarpe kitataučių?

Ar ir Lietuvoj tokiais esame buvę, ar 
tokiais pasidarėme, gyvendami išeivijoje? 
Gal kas iš -skaitytojų, dėlto pasisakys?

J. Liobė

LIETUVIS MIRĖ HIMALAJUOSE
Siunčiu Jums ištrauką iš Ian Fellowes- 

Gordon knygos „The World's Greatest 
Escapes" knygos. Miniim-a lietuvis archi
tektais Marcinkonas (Marcinkonis?), var
čias neduotas. Jis miręs Tibete, Himiailiajų 
kalnuose.

7 vyrai pabėgo iiš Camp 303, šiaurės ry
tuose niuo Irkutsko, prie Bailkialo ežero 
-dvi -dienas prieš 1941 meltų Velykas. Lie
tuvis architektas Marcinkonis 28 m., len- 
kas Makowski — 37 m., latvis Kolemanis 
— 27 m., lenkas Paluchowicz lenkų kar. 
viršila — 41 m., jugoslavas Zaro — 31 m., 
lenkas Slavomir Ramicz, leitenantas — 24 
m. ir amerikietis ,,Mr. Smith" — 50 m.

Jie ėjo iį pietus per Berguzainio upę, 
Mongoliją, Gobi dykumą, kiniečių K-amisu 
-provinciją ir Tibetą. Marcinkonis mirė te
nai kaliniuose. Likę atvyko į Indiją 1942 m. 
vasarą tik kėturi; Ria-wicz, Kolimeais, Za
ro ir ,,Mr. Smith", kur-iis nepaisi-sakė savo 
'tikrojo vardo.

Indijoje pateko į Briltų kariuomeinės 
globą. Calcuitoje išsidki-rsltė: Ranicz pasie
kė Palestiną, kur įs-tojo į lenkų formuoja
mą kariuomenę. Kiti įtrys mirė pakeliui. 
Marcinkonis, Paluchowicz, Makowski ir 
17 metų lenkų mergina Kristina, kuri pri
sijungė prie pabėgėlių prie Baikalo ežero.

Jos tėvai būvi nužudyti maskolių 1939 
metais, o ji išsiųsta Sibiran, -į kolchozą.

Peter Severs

Kai žinomas žmogaus teisių gynėjas 
Aleksandras Ginzburgas, atvykęs į JAV, 
davė savo pranešimą JAV Kongreso Hel
sinkio ikcmisijai, jis visus nustebino, pra- 
dėdamiais Šilais žodžiais: „Turiu pradėti 
liūdnu įpranešim-u — balandžio 5 -dieną niuo
vėžio ligos mirė kun. Karolis Garuckas 
katalikų kunigas. Lietuvių Helsinkio Gru
pės narys. Aš prašau jus drauge su ma
nim jo atminimą pagerbti tylos minute“.

Šimtai žmonių, buvusių tuo metu JAV- 
ių kongreso -salėje, su kongresmianaiis ir 
reporteri-aiis, pagerbė jį -aitsi-sitod'aimii ir pa- 
1-einlk-tomiis Įgal'.ivoimii-s tylos prailgiinitai mi
nutei.

Kun. Garuckas ta-i žmogus, kuris jau 
si-ngdamiais, V-iikitcro Petkaus teismo metu, 
drįso -pasakyti: „Mes -dli-rboime įsu juo kar
tu, Itad- ir mian-e 'turėtumėte ipasadiiniti į kal- 
-tiin-am-ųjų suolą. Aš laikyčiau sau -garbe 
mirti lageryje, kaip kad -daugelis kitų Lie
tuvos bažnyčios tarnų yna- mirę."

K-un. Garucka-s yra miręs. Nuc-t-ra-uikoje 
matome kum. Garueką -dar ligoninėje ir 
jiį ap'lanfciiuisius kun. V. Vėlavičių, kun. A. 
Svarinską, kun. J. Zdebskį ir n-e-įvardytą 
pasaulietį.

-Pastarieji 3 įkunilga-i yra dalyviai to drą
saus Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komiteto (TTGKK) Lietuvoje (tokie ko
mitetai susitvėrė sovietų valstybėse ir ki
tų įtikėjimų grupėse), kuris pagarsėjo nuo 
pernai gruodžio mėnesio, kada Maskvoje 
sušaukė spaudės atstovų konferenciją -ir 
dleklairaivo visiems 'apie TTGKK įsteigimą 
ir išsiųstą pirmąją peticiją -nia-uijam popie
žiui. Jie su daugybe kitų kilnių dvasių 
-tęsia tą švenltą darbą.

A. G. ir K. V.

Kazimiero Barėno knyga
Britanijos Lietuviai

gaunama Nidos leidykloje 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil, 2PT. Knyga ilius
truota, 360 psl. Kaina 7,50 sv. su persiun
timu.
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Pasikalbėjimas Maikio su Tėvu Pristatome
Š.m. gegužės mė.i. nustojo ėjęs se
nas Bostono savaitraštis Keleivis. 
Jis ėjo per 70 metų ir buvo pagar
sėjęs savo ,.Pasikalbėjimais Maikio 
su Tėvu“, atseit dviejų kartų nuo
monių pavaizdavimais (kuriuo ak
tualiu ir kontroversiniu klausimu. 
Maikio ir tėvo kalba ir žargonai 
dklirtinigi, kaip ir juodviejų mintys. 
Čia perspausdiname vieną pasikal
bėjimų „Keleiviui“ atminti.

Red.

— Šiandien, Maiki, aš esu visai smūt- 
noB nastnajenijos.

— O kodėl? Ar po padaugintos vaka
rykščios gyvatinės?

— No, vaike. Vakar neėmiau nė į bur
ną. O smūtna vedlug to, kad vožniausias 
mano noras, turbūt, jau niekada neįsikū
nys žemėje.

— Tai koksai yra tasai tavo neįvykdo
mas noras?

Aiš, Maiki, visada geidavau dar nors 
vieną irozą sugrįžti į Plungės parapiją 
į šiupiškių kaimą, kur maine močia pir
mą sykį apavė vyriškom kelnėm ir palei
do į ūlyčią pasirodyti visiem susiedam... 
Geidavau dar nors pasėdėti po krūmu 
prie tos balos, kur, durnas būdamas, ver
kiau, kai Mitrllkų Adeiuikė, norėdama 
mane prisibovyti, įkando man į ausį... 
Norėjau dar nors prieš savo sunerti papo
teriauti rožančių ant senų ši-uipiškių ka
pinių, kur yra paika-votas mano tėvas, o 
ir tėvo tėvą ten pat žmonės su švento
mis giesmėmis užbėrė piestom, kai jį 
pakorė Muravjovo kazokai per metėžą... 
Norėjau, Maiki, pasakyti gut bai nors 
savo paties jaunam šešėliui, ant kurio 
mieruodavau pietų čėsą, kai ten dar pie
menavau kaimo ganyklose... Nu, ir vcit...

— Tėve, ko taip jaudiniesi? Kas gi tau 
trukdo tekį norą įvykdyti? Negerk gy
vatinės, susitaupyk bent poros mėnesių 
pensiją, galėsiu dar ir aš pridėti, ir va
žiuok! Dabar daug kas į Lietuvą vyksta 
su ekskursijom. Žinoma, tu 'savo šiuipilš- 
kių gali ir nepamatyti.

— Vot, tas ir yra, Maiki. kad mano 
Šiupi&kių jau nebeliko nė znoko. Ne tos 
ūiyčios, ant kurios, būdami vaikai, mu
šėme ripką, nė tos prieš Mariutės 'Svirno 
langelį žydinčios vyšnios, ant kurios iš 
zlacities per jos -vesei'ią pakoriau jauni
kio tėvų katiną... Nieko...

— O kaip tu sužinojai, kad tenai taiip 
jau nieko nebeliko?

— Zacirkos pačios sesurva buvo nuva- 
žiavuisi. Mūsų artimiausia susied ė.Smiairt 
bebe, Maike. Ji tenai vargstančiam savo

Verčiau galva padėti, nei vergauti
Tokiu motyvu 1918/1920 m. Joniškėlio 

apskrities partizanai varė iš Lietuvos įsi
brovėlius bolševikus ir kiltus. Tai einia iš 
at-s. mjr. Petro Gudelio parašytų apžvalgų, 
pavaidintų Joniškėlio apskrities partiza
nai. Pirmoji dalis išleista 1975 m., o 
antroji šiemet.

Pagal autorių, čia jis užfiksavęs 'sauje
lę objektyvių žinių būsimiems Lietuvos 
kūrimosi įla-iikų tyrinė'tojams kitataučiams 
(psl. 5/6). Iš tikro, visa tai yra bei bus 
geru šaltiniu ir saviems ityrinėto-jams, nes, 
kibk mian žinomai, iki dabar kiti nėra -iš
leidę tokių ar pamašiu apžvalgų. Po to, 
nors p. Gudelis apraišo į vykius Joniškėlio 
apskrities, beit juos galima laikyti repre
zentantais ir kai -kurioms kitoms Lietuvos 
vietovėmis bei visai Lietuvai.

Kaip diaiug kals iš mūsų atsimena, ipo 
pirmo pasaulinio Ikaro nebuivo Lietuvoje 
-beveik nė vienio kampelio, į kurį nebūti; 
įsibrovę mūsų tautos priešai, o ypač bol
ševikai, ir kad vienaip ar kitaip gyvento
jai nebūtų jiems ipaisipr-iėšinę. Tik ne vi
sur ątlsiralnlda jaunuolių, panašių į auto
rių -ir į kitus pastarojo bendrininkus, su.- 
gelbėjusliuis suorganizuoti gynimą Lietuvos 
nepriklausomybės, ir kurie savo vestais 
kovas Su įsibrovėliais būtų paskelbę, kad 
ir ateities kartos pamatytų, kaip jau it-ad'a 
-mūsų jauni artojėliai, palikę plūgus, -akė
čias ir darbą savo laukuose, balnojo- lau
kų darbų išvargintus arklius ir spietėsi į 
didesnius air mažesnius būrius, patys vie
ni, ar vadovaujami! tokių palt ilš kaimų ki
lusių jaunų ikarindinkų bei kitų kariškių 
ir nekianiškiių, traukė -į kovą prieš šimte
riopai stipresnius Lietuvos priešus.

*♦*

Dabar išteista knyga apima 1919/20 m. 
kovo-lapkričio mėnesių viešos veiklos lai
kotarpį. Jos tekste yra keletas kairinių 
schdmų, o gale — sąrašai panaudotos li
teratūros ir išleidimo rėmėjų, asmenivar- 
džiai ir svarbiausia-, tai ikmygois santrau
kos vokiečių (196-208 psl) ir -anglų (209- 
220 psl.) kalbomdis. Todėl ji yna prieinama 
ir įsvetiimitaučiams bei kitiems, nemokan
tiems lietuvių kalbos.

Knygos pagrindinis plaitintoj-as-: Mr. J. 
šepetys, 242 W. Savannah, Detroit, Mich. 
48203, USA.

**»
Kalbant kiek apie turinį -minėtos dalies 

pasakytina, kad ji-s yra itaiiip pat įvairus, 
kaip ir patys įvykiai, kurie į jį įpinti. |Ee 
viso kito, jame randame, kad pirmieji įsi
brovėliai į nepriklausomą Lietuvą buvo 
bolševikai, nors, Ik-aip žinome, savo metu 
Maskva ir buvo paskelbusi teisę cariisltinės 
Rusijos paglemžtoms tautoms įkurti saiva- 
iranlkdšką gyvenimą, -bet praktiškai siekė 

broliui dar ir -ka-.TJČkas vežė, tiktai mas
koliai iš jos Maskvos tamožnėje atėmė. 
Sako, tu čia į ščeslyvą kantrą, o ne į šer
menis važiuoji, o jeigu netyčia pamirsi, 
tai mes tave .savo giesmėmis apgiedosi
me. Ale kai ana ėmė dar smarkiai spe- 
rečytis, tai miliemonai, nusitemipę į. kitą 
ruimą, jai ir undareką numovė pažiūrėti, 
ar rozais neturi po juo pasikabinusi ko
kios vatominės bemibos. Ale čeverykuose 
sukištų dorelių taip ir nerado...

— Bet ką ji daugiau tau pasakojo?
— Tai, vot, sako, kai, pasisamdžiusi už 

penkiasdešimt dorelių žmogų -su lacmalbi- 
liulm, slaptai nuvažiavo ir į šiurpiš'k-e-s, 
tai išlipusi ko tik neapsloibo. Sako, tenai 
jokio kaimo jau nebėra, ba viskas su kol- 
kozo žeme sulyginta. O ant kalnelio, kur 
senos kapinės buvo, dabar didžiuliai tvar
tai -išmūryti, katruose, sako, valdžia net 
tūkstantį kiaulių -augina. Nu, o žviegi
mas tai už penkių mylių girdėti. ^Žiū
rėk“, sako tas atvažiavęs žmogus, „kaip 
mes dabar sulkiaulincme Lietuvą! Prie 
Smetonos niekada šitaip nebūtų buvę“. 
I® visos senovės, girdi, tiktai tos misiu- 
kės 'brolio pašiūrė likusi, ale ir pro jos 
stogą jau karvės ragai -kyšo. O brolis, sa
ko, tai ir dėl po keturiasdešimt metų ap- 
siznaiminusios savo amerilkonkos sesers, 
ir dėl tos savo karvės tom pačiom aša
rom verkė. Seniau, girdi, savo juodmar
gę žmogus iir prie tekių pat kolkozinių 
tavors&ų susai'dės pri'leisdavęs, ir dar at
skirai nakčia ikolkozo dobiluose pasiga
nydavęs, o dabar — stop! Valdžia supy
ko, ba, sako, ši privatininke viena duoda 
tiek pieno, kiek penkios sovieckos, taigi, 
znočijas, prie'škcmunistinę propagandą 
varo!.. Vedlug, to, girdi, kolko-zo -valdžios 
komitetas šios amerikoniko-s brolį nubuo
žino -net 100 rublių, o jo karvei, kad ga
nykloje s-’eptai neįsimaišytų į tarybines, 
didelėm litarom raudonu p-emtu tiesiai 
ant tešmenio užrašė: „Buržuazinė nacio
naliste“... Vedlug to žmogus dabar ir 
verkia, ba, saiko, visi bijo netgi tos kar
vės pieną ir sviestą pirkti... Znočijas. 
žemaitį visai į bankrotą riečia. Tai ma
tai, Maiki... Ar tu girdėjai tekį dalyką?

— Ne, tėve, tokio- tai dar negirdėjau.
— Vot, vedlug tokių naivynų ir man 

yr-a smū-tna... Mano senoviškas šiupilškes 
bezbožninkai jau amžinai sugvaltūrino... 
Stribas nuvertė... Sodo medžius iškirto... 
Laukų ežias užėrė... Kur buvo mano se
sers k-vietkų darželis, sako, dabar nau
jos valdžios šlovei tiktai durnaropės au
ga... Tai kur man važiuoti Maiki?

„Keleivis“, 1979. 3. 27 <1.

ir toliau taikyti jas Rusijos imperijoje, 
bet 'dabar jau bolševikinėje; kad be jų, 
bolševikų, į -kraštą buvo įsibrovę ir ber
montininkai, -siekę įsikurti -Latvijoje ir 
Lietuvoje, ir kirti; kad ilš visų jų stipriau
si biuvo bolševikai; kad įsibrovėliai terori
zavo visaip krašto gyventojus ir t. it. ir t. t.

Skaitytojas ras čia ir apie partizanų at
siradimą, apie jų sudėtį, apsiginklavimą, 
apie lapsi-rėdymą bei aprodymą, maitini
mąsi bei maitinimą, apie jų drąsius žy
giu®, -taktiką ir strategiją kovose įsu daug 
stipresniu -ir geriau- apginkluotu priešu; 
apie jų atliktus ir kiltus -uždavinius, aipie 
ryšį su besikuriančia kariuomene, apie 
skaičių veikusių ir žuvusių -partizanų, 
apie jų likimą, išvijus įsibrovėlius iš Lie
tuvos, apie latvių ir vokiečių t-alkiniiinka 
viimią partizanams bei jo, talkininkavimo, 
sąlygas, apie vietos gyventojų atliktą 
vaiidmienį partizanų kovose su- įsibrovė
liais, apie atsiradimą Joniškėlio -apskri
ties savivaldybių, turėjusių išspręsti bei 
atlikti daugybę ir laibai -sunkių bei kom
plikuotų uždavinių, l-r it. t. ir t. t.

***
Apskritai imant, jei visa -tai, ką randa

me -minėtose -p. -Gudelio knygose, nebūtų 
paremta -atitinkama dokumentine medžia
ga ir jei mums nebūtų įtekę gyventi Lie
tuvoje bei pergyventi jos -aną sunkų me
tą, tai būtų beveik neįmanoma ir -įsivaiz
duoti, jog pirmo ipalsauliini-o karo -ir po jo 
sekusių įsibrovėlių visaip išvarginto kraš
to ijia-uniilmas būtų savanoriškai -stojęs į ko
vą ne vien su bolševikais, -bet ir įsu kitais 
įsibrovėliais ir, aukodamas net -savo gy
vybę, taip įsumalniiai bei drąsiai su visais 
jais kariavo bei, -kaip jiaiu buvo minėta, 
visus juos iš krašto išvijo.

-Bekalbant, -apie p. Gudelio Joniškėlio 
apskrities partizanus, savaime iškyla ir 
bolševikų pavergimas Lietuvos antrojo 
-pasaulinio karo metu. Turint galvoje 
Inikytbe-s, kad jie žygiavo į 'Lietuvą su iš 
anksto Maskvos padarytais planais ne 
vien j-aii pavergti ir joje savo tvarką įves
ti, bet ir sunaikinti visai -tautai, ir kad, 
vietoje ipaisipriešinmo, ano meto Lietu-vos 
vyriausybė siuntė -mūsų -buvusios kariuo
menės viršūnes į pasienį net pasitikti 
-kraštui nelaimę nešantį priešą, -tai kovose 
žuvę .ar vėliau -mirę Joniškėlio apskrities 
partizanlaii bet kiti, kurie tada čionai -ar 
kur kitur vienaip ar -kitaip grūmėsi su 
amais įsibrovėliais, iš skausmo, ikad .sun
kiai jų apginta Lietuva buvo taip negar
bingai atiduota didžiausiam jos priešui 
bolševikui, -galėjo grabuose verste apsi- 
įverstli. Jų skausmą dilina dar ir ta aplin
kybė, ikad mūsų liaudis liko ir toliau Lie-

IV PLJK KONCERTO LONDONE 
DALYVIUS

Liepos 14 d. būsimam koncerte Londo
ne, kuris prasidės šeštadienį 14'vai. Queen 
Elizabeth Hali, South IE lank, netoli Water
loo gelžkelio stoties, be kitų dalyvaus ir

FLEITISTAS PETRAS ODINIS

Petras Sakiai,as Odinis gimė 1946 m. 
birželio 5 d. Vilniuje. Nuo 1953 iki 1961 
metų lankė vaikų muzikos mokyklą, o 
vėliau įstojo Vilniaus Tallait-Kelpšos mu
zikos mokyklą, ’kurią baigęs studijavo 
Vilniaus v-aEstybinėje konservatorijoje. 
Besimokydamas 'dirbo Vilniaus pučia
mųjų orkestre ,,Trimitas“.

1974 m. emigravęs į Vaik. Vokietiją, 
įstojo į Esse-no muzikos konservatorijos 
fleitos kiiasę (prof. M. Ruettens). Kon
certavo Vak. Vokietijoje įvairiuose mies
tuose, Belgijoje, Anglijoe ir Prancūzijoje. 
Įgrojo plokštelėje ,,Kur bėga Šešupė“. 
1979 m. baigęs studijas, koncertavo JAV- 
bėse ir Kanadoje.

-Bilietai ipo 2, 3 ir 5 sv. gaunami Liet. 
Namuose, pas Petrą Mašalaitį. Čekius įpra
šoma išmaišyti , Lithuanian Youth Con
gress“ vardu.

Atsiųsta paminėti
THE AGE OF THE GULAG (1917-1977 

Sixty years of communism). Išleido Aims 
for freedom and Enterprise, 5 Plough Pla
ce, Fetter Lane, -London EC 4A IAN. 
Trumpas, bet iškalbus komunizmo siaubo 
kalendorius. 13 psl.

ELTA-PRESS, balandas 1979 m., Nr. 4. 
Talpina LKBK Nr. 36 vertimą italų kalba. 
Via Casal-micnfenraito 33, 00182 Roma, Ita
lia. 29 psl.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1979 m. Nr. 4. 
Religinės ir Tautinės Kultūros žurnalas. 
Leidžia Tėvai Jėzuitai —■ Della Stradla, 
Ine., 2345 West 56th Street, Chicago, Illi
nois 60636. Metams 8 dol., atskiro numerio 
kaina 80 centų.

Čia susitinkame su įdomiu ir originaliu 
A. Saulaičio, S. J. šiupiniu laiškelių liė- 
tuiviams, kurie nebemoka ar dar nemoka 
lietuviškai. Autorius jį pavadina „Laiške
liai lietuvėliams“. Tai yra -trumpi, asmenilš 
ki paskatinimai, pasveikinimai ir įventiiini- 
mai, -vaižgantiilškų deimančiukų ieškojimai, 
pirmasis vardais adresuoti „lietuvėnams“, 
kurie įkartais ir -staiga susidomi savo kil
me, itaultia iir lietuvių kalba. Originalu ir 
naudinga.

LIETUVA, Filalteffiisrtų Draugijos biule
tenis, 1971 metų sausis. A-dtainiistraicija: 
Kazys Rožamislkas, 3450 W. 62nd St., Chi
cago, Ill. 60629. Biuletenį gauna visi drau
gijos nariai, užsimokėję metinį nario mo
kestį. Kiltiems prenumerata metams — 5 
diol., atskiinals numeris — 1.50 d-ol. Išeina 
tris kartus per metus. 20 psl.

PASAULIO LIETUVIS, 1979 m. Nr. 1 ir 
2, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, III. 
60636.. USA. Prenumerata metams 6 dol., 
atskiro nr. kaina 75 cental. 60 psl.

ATEITIS, 1978 m. -gruodis, Nr. 10. Atei
tininkų Federacijos leidžiamas katalikiš- 
kos-lietuviškos oriieinitacijos mėnesinis žur
nalas. 7235 S. Sacramento Ave., Chicago, 
III. 60629, USA. Prenumerata metams JAV 
i-r Kanadoje — 9 dol., kituose kraštuose — 
7 dol., -Pietų Amerikoje — 5 dol.

LIETUVIŲ DIENOS, 1979 m. kovo mėn. 
4364 Subset Blvd;, — Hollywood, CA 
90029. Kalnia metams 15 dol., atsk. nr. — 
1.50 dol.

turvos nepriklausomybės siekėja, ką savo 
nekaltu krauju patvirtino tūkstančiai 
naujai žuvusių partizanų bei visaip nu- 
■kanlkiinitų ir dar tebekiarikiniamų mūsų ki
tų tautiečių.

J. Kairys

Po Čikagos dangum
Sustojau rašyti. Kas pasildiarė? Pavasa

rio slogos ir padidėjo darbai radijo leidi
me. ^Lietuvos Aidų“ programa dabar Chi- 
caigoj-e -aiidli kas vakarą 9 vai. Koks didėlis 
džiaugsimas! Trečia lietuviška kasdieninė 
programa: Margutis iš ryto, Sophia Bar
čus 3 vai. p. p. ,,LA“ 9 vai. vak. „Ltetuiviiad 
Televizijoj“ baigė savo gyvavimą dar 
prieš praėjusiais Kalėdas. Taigi, -dabar 
šios .-trys radijo programos -ir saivotiškal 
sudaro priemones greitam susižinojim-ui 
ir lietuviškai dv-asiiai pastdiprinti.

Jaunutei programai įprasiimušti į savus 
klausyt o-jiuls -nėra lengva. Iki žmogus 
įp-rainlta -altmiiinti, kad šį vakarą yra radijo 
programa, užima kelis metus. ,,LA“ ką tik 
atšventė trejų metų -sukaktį! Taigi, dar 
fcūidilkils. Be galo sunku leisti, nes laikas 
brangus, o irėmėjų-skelbėjų ne taip lengva 
surasti. Suriku įtaikinti, kad pasiskeUbimias 
lietuviams tuo pačiu atneš naujų klientų 
jų įstaigai -a-r prekybai. Todėl ir einama į 
skolą, -tik pa-renigi-mų ir aukų dėka ją gali
ma išlygiinlti. O pircigiramos iparubšimas jos 
tobulinimas ir visas darbas daromas ne
mokamai, nes nėra pinigų jai gerinti. Mū
sų kai kuri spauda plėšia už skelbimą ra
dijo programos, todlėll sumik,u ir varyti įpro- 
paigainldlą. O realiai žvelgiant, turėtume 
vieni įkiltiems .padėti. Trejų metų sukaktis 
-paimiiinėltia bail. 21 d., kur ,,-LA“ geraširdžių 
klausytojų laitsilarikė'aip-ie 150.

Čia daug talki-n-iinkaivo ip-lė Rite Karai
te ir jols tėvai, p. p. Strazdiininkieinė, Liu
da Kybartienė, Gen. Daukanto Jūrų šau
lių -ir Klaipėdos Jūrų kuopos, Liet. Vyčiai 
ir kilti padėjo suitelkrti keletą šimtų pelno. 
Padėka vi-s-iem-s! Tali duoda vilties vedėjai 
ir leidėjai Kaz-ei -Brazdžion-ytei kiek gali
ma ilgiau i-šl-aiikyti 'šią pro>gramą.

Gegužės paskutiniais savaitgaliais Chi- 
cr.goje įvyko dlug dalykų. Ge-g. 20 d. pa
šventintas Rc.rr.o Kalanto-s paminklas sv. 
Kazimiero Kapinėse, kuriuo rūpinosi -Lie
tuvos Šaulių Siga su pirm. Milkova-ičiu. 
Iškilmės buvo įspūdingos ir pami-nlMas da
bar li-uldlys visiems, (kad štai -šiame amžiu
je žmonės de-ginasi dėl Lietuvos Laisvės 
savai žemei! šauliai įkūrė diair vieną mitą 
Chicaigoje: pradėsime kasmet švęsti Romo 
Kalantos -susideginimo -Dieną Geg. 14.

***
Geg. 27 d. Tautinėse kapinėse -at-iideiniglti 

t-rys paminklai: redaktoriui -M. Vaidylai 
(Sandaros) -ir (laisvės kovotojams: Kai
riui ir Bieliniui. Velionies Va-idyll-os komi
tetais su pirm. Kuzu priešaky pastatė, au
kų surinkę, labai mielą ir gražų pamink
lą. Tai geras mostas.

Kiipro -Bielinio ir St. Kairio paminklų 
statymu rūpinosi komitetas iš p. Skorups- 
iko ir kiltų socialdemokratų. Truputį ki
taip, beit labai daug ką pasaką paminklai. 
Atidarymo iškilmėse dlalyvavo daug žmo
nių ir gen. Konsule Daudižvardie-nė, Liet. 
Atstovas p. Lozoraitis j r. iš Romos, daiug 
organizacijų. Iškilmes -pravedė dr. Valai
tis -ir po jų Jaunimo Centre įvyko akade
mija. Didėlės -mūsų taiultos asmenybės turi 
amžiniai byloti aipie kovas už Lietuvos 
laisvę. Teigiu jie a-u-ginia tokių naujų kovo
tojų mūsų k-e'lyje.

***
VLIKO ir ALTO organizacijos susdrtvar- 

kę siaivo vetMoje, išrinkę vadovaiugančius 
asmenis, pasirodo užsimojusios daug nu
veikti. Tik neseniai vėl pradėjo įkilti -aiu- 
dlna, kad LB- nori -įsteigti panašią politinę 
veiklą visaimle pasaulyje, kiaip tas funkci
jas latliėkąis VLIKAS. Nebūtų bloga, k-a-d 
LB 'veiktų (tose šalyse -ar -apylinkėse, kur 
neveikia joks kiltas veiksnys, tačiau- jau 
senai žinome, kad ŲLl, pasiėmusi kultūri
nę smiltį, Ituirėtų joje daugiau pašvęsti lai
ko ir lėšų. Kals bus ilš -tų kiltų veiklų, jei 
lietuvių nebeliks išeivijoje, nei jie mokės 
kalbėti lietuviškai -ar sielotis Lietuvos at
eitimi. Ir dabar jau mūsų jaunimas (ne 
visi) gėdinasi -savo tautybės. Chicagoje ir 
taip lt-ų veiklų perdaug, kad net sekmialdie- 
riiiais ir Šeštadieniais -taip susikloja, jog 
po kelis imiiniėjimiuis, barikietuis, koncertus 
ir operas daroma. Kas eina į vieną, kiti, 
nors ir reilkšmingi, turi nukentėti. Nepa- 
gcllbstii nei kalendorius „Drauge“ spaus
dinamas. O ypač -po sunkios žiemos, taip 
tų parengimų diau-g, kad verta itikrai stiip- 
resniės koordinacijos.

*♦*
„Pasaulio Lietuvis“, redaguojamas 

dviejų Romų (Saikaidolškio ir Kasparo), 
pasirodęs su 3 iNr., rodo didelę pažangą 
ir miela pažvelgti, kas dedasi pasaulyje 
lietuvilškame 'gyvenime. Tokio žurnalo 
mums reikia! Informacija ir idėjiniai bei 
gyvenimiški skyriai tesiuvedia į -bendrą ap
žvalgą, kurioje atspindėtų LB ir lietuvių 
veikla. Galima ir kultūringa kritika, ne 
taliip, kaip „Naujienos“, malta tą ipaltį rei
kalą kelis kartus, kartais laibai neteisin
ga'!, ir tuo sukelia tarpusavyje įtempimą.

***
Birželio 23 d. Chicagoje vėl Prekybos 

Rūmai -išrūpino White 'Sox (beisbalo atida
rymą su lietuviška programa. Jau antri 
metlall, kaip čia plevėsuoja Lietuvos tri
spalvė, 'šokami tautiniai šokiai, pristato
mi svečiai ir nemaža dalis žiūrovų -būna 
lietuviai. Tuo rūpinasi V. Samaška. Auto
busai! nuo Dariaus ir Girėno salės išvyks 
11 vai. Puikūs’Lietuvos vardo įgarsataimas 
ir radio-TV perduoda plačiai miilijcnaimis 
žiūrovų išias iškilmes. Retai kuri (kita tau
ta taip pasirodo.

Balzeko Kultūros Muziejus surengė 
geg. 26 d. Si. Lozoraičio Jr. priėmimą, kur 
aitsdlamlklė aipie 150 svečių, nežiūrint to, kad

Mirė buvęs Londone veikėjas

Geg. 4 d. Kanadoje palaidotas Juozas 
Senkus, kurį laiką buvęs ,,Europos Lie. 
tuvio redakcinės kotegijos narys.

Velionis gimė 1911.IX.3 Girininkų k., 
Veiverių vis., Marijampolės aps. Univer
sitete studijavo istoriją. Po to 5 metus 
tarnavo žemės ūkio ministerijoje ir Vy
riausiojo Notaro įstaigoje. Veikė šaulių 
ir Vilniui Vaduoti Sąjungose. Plačiai da
lyvavo Lietuvos ir JAV lietuvių spaudo
je. 1941 — Spaudos Valdybos viršininkas 
ir Studijų biuro direktorius.

Jam esant to biuro direktoriumi iš- 
spausdiiiniti Lietuvių Archyvo 4 tomai.

Tai didžiulis leidinys apie 1940 m. bol
ševikų okupaciją ir terorą Lietuvoj. Ttrė. 
mimai, išvežimai, suėmimai, sovietiniai 
kia-cetai ir masinės žudynės patiekta do
kumentine medžiaga, surinkta iš bolševi- 
kų pasilikusių archyvų bei įstaigų.
1944 pasitraukė į Vokietiją. Flensburge 
buvo Lietuvių komiteto narys ir stovyk
los kultūros vadovas.

1947 persikėlė į D. Britaniją.
Kurį laiką gyveno Leicesteryje ir buvo 

vietinio DB-LS skyriaus pirmininkas. Per
sikėlęs į Londoną, tuojau įsijungė į cent
rinių DBLS organų veiklą ir aktyviai vei
kė iki pat jo išvažiavimo į Kanadą.

Buvo nepamainomas DBLS suvažiavi
mų piimdininkas. Suvažiavimus pravesda
vo griežtai, ir mandagiai, tuo išvengda
mas perilgai trankančių diskusijų ir iš 
-to kylančių nemalonumų.

Kada Amerikos kongresas sudarė ko
misiją ištinti komunistų elgesiui Lietuvo
je, tos komisijos narys (berods, pavarde 
Kersten) atvyko tais reikalais į Londoną, 
Juozas Senkus suteikė jam daugiausia 
informacijų — raštu ir žodžiu.

Mažiau žinomas, bet nemažiau svarbus 
jo nuopelnas, buvo jo sugebėjimas rasti 
kompromisus ir išlyginti nesklandumus 
taip įvairių pakraipų žmonių. Tokios ida- 
jos vedamas jis sugalvojo ir suorganiza
vo „Vienybės“ klubą, kurį kiti vadino 
„rabinų“ klubu. Klubo mariai buvo skir
tingų pakraipų ir įvairių organizacijų 
Londone gyveną veikėjai.

Klubo susirinkimuose svečiavosi veikė
jai ir diplomatai iš 'kitų kraštų, darė pra
nešimus, buvo dislkucijų.

Didžiausią pasisekimą klubas -turėjo, 
nesklandumus išlygindamas. Būdavo at
virai išsikalbama, išsibarama, reikalai iš
diskutuojami, ir galutiniame rezultate 
vienybė vėl pasiekiama. Tai taip pat bu
vo daroma prieš kiekvieną DBLS suva
žiavimą, kad būtų surasta bendria kalba 
per suvažiavimus ir būtų išvengta tuš
čių ginčų suvažiavitono metu.

J. Šėrikus buvo to klubo seniūnu iki 
pat jo 'Išvažiavimo. Deja, po jo klubo 
veffld-a sušlubavo ir, atrodo, vos vos gyva,

Anglijos lietuviai jau seniai buvo (pa
siilgę Juozo Senkaus.

A. G. ir M. B.

LIETUVOS ŽIRGYNAI

Žirgynai jau senovės Lietuvoje turėjo 
įsišaknijusias tradicijas, siekiančias net 
priešistorinius laikus. Anglosaksų IX 
šimtmečio keliautojai kalba apie senųjų 
prūsų pagarbą greitiems žirgams ir-įviai- 
rlias jų lenktynes.

13 a. šaltiniai mini sparčius lietuvių 
žirgus, raitelių kautynėse. Jie perplauk
davo net patvinusią Dauguvą.

1367 m. netoli Kauno Ordino riteriai 
pagrobė 800 arklių iš Lietuvos valdovo 
žirgyno. 1379 m. Livonijos Ordinas ilš vie
no žemaičių žirgyno prie Medininkų iš
sivedė 400 arklių.

FUandirijos keliautojais žilibertas de 
Lau-na rašo, kad 1414 m. Trakuose ma
tęs milžinišką žirgyną. Jo tvirtinimu, Vy
tautas savo asmens pulke turėjęs 10.000 
pabalnotų žirgų.
17 a. Lietuvos didikai, Radvilai, Pacai, 
(Sapiegos Oginskiai, OstrogliSkiafi, Buua- 
ekiai, Chreplavičiai, Chodkevičiai ir kt. 
puoselėjo savo žirgynus.

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo du 
svarbesni žirgynai: Kėdainių dvare kava
lerijos arkliai ir Plungėje žemaitukų ir 
ardėnų veislės žirgynai.

Daug žirgų buvo parduodama Vakarų 
Vokietijai, Švedijai, Italijai, Suomijai -ir 
Olandijai.

A.G.

,,LIETUVOS ISTORIJA“ RUSŲ KALBA

, Mokslo“ leidykla išspausdino rusų kal
ba ,,Lietuvos TSR istoriją“. Tai didelis 
veikalas, virš 700 psl., iliustruotas, daug 
nuotraukų ir istoriniais žemėlapiais.

už įėjimą buvo imama po 45.50 doll, asme
niui. Tas, žinom-a, atbaidė kiek tautiečių, 
kurie mažiau pasituri ir negaili leisti tiek 
išleisti per vieną vakarą. Gerai, kadi ren
gė, bet maža naudos ir džiaugsmo, kai ne
galime dalintis visumoj. Kiti negali pa
miršt:!, kaip p. Ba-Izekas leido surengti pa
rodą iš Okupuotos .Lietuvos. Tas tai j-au 
perdaug.

Chicagos Lietuvių Moterų Klubas vėl 
pagerbė 8 lietuvaites birželio 9 d. savo 
Gintaro baliuje. Neapsakomai gražus ren
ginys ir reikia džiaugtis, kad tėvai! ir gin- 
tarėlės taip entuziastingai kiekvienais me
tais dalyvauja. Pagarba jiems.

Bal. Brazdžionis
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KANADOS LIETUVIŲ MENININKŲ 

KONCERTAS LONDONE
ŠeStadienlį, liepos 7 -d., 7 vai. vakaro 

HORSESHOE Hotel, Tottenham Court 
Roaidl, London W1 (šalia Dominion kino) 
dainuos solistas Rimas Strimaitis, jiaunes- 
nėls kartos daiiniindmlkas, lyrinis 'tenoras, 
baigęs Toronto konservatorijos dainavimo 
studiijlas, debiutavęs Čikagos Lietuvių 
Operoje ,,Romeo ir Julija“, be to, dalyva
vęs G. Verdi operoje ,,W<aibueco“.

Šis koncertas bus R. Strimaičio pirma
sis europinis paisinoidymais.

Jam akompanuos muzikais kompozito
rius Stasys Gailevičius, 'baigęs Kauno kon
servatoriją, tebulihęsis Paryžiuje. Nuo 
1930 metų buvo Kauno Valstybės tealtre 
dramos muzikinės dalies vadovas ir akom
panuodavęs operoje, lygiagrečiai bendira- 
daitbi-avęs Kauno Radiofone, rašydamas 
muziką įvairiems radijo vaidinimams.

Šis Šių menininkų koncertas -Londone 
bris lyg įvadas į prasidedantį IV-rtąjį Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.

Bilietais galima gauti (Lietuvių Namuose 
pas Antaną Žukauską, Parapijos Svetainė
je pas N. Žvirblį, S. Kasparą ir prie įėji
mo j (koncertą.

Stasys Kasparas

KENČIANČIOS BAŽNYČIOS DIENA

ACN, t. y. Organizacija pagelbėti vargs
tančiai Bažnyčiai, (Aid to Church in 
Need) rugsėjo 23 d. ruošia ypatingą ken- 
čil-ančios Bažnyčios paminėjimą. Bromip- 
tono Oratorijoje visą rytą bus sakomi spe
cialūs pamokslai, o Šv. Juozapo salėje bus 
rodomi įvairūs filmai. Tarp jų matysime 
filmą, slaptai padarytą Latvijos koncen
tracijos stovykloje. įvairios pavergtos 
tautos išstatys savo parodėles.

3 vai. p. p. Westminsterio katedros kon
ferencijų centre bus pasakyta kalba apie 
Bažnyčios persekiojimą šiais laikais. Po 
to pavergtųjų tautų ir britų maldinin
kai trumpoje, vadinamoje kryžių pro-ce- 
joje, žygiuos į katedrą šv. Mišioms ir pa
siaukojimui Marijos Nekalčiausiai Šir
džiai.

IV PLJ KONGRESO KONCERTAS 
IR ŠOKIAI LONDONE

Jaunimo Kongreso koncertas įvyks šeš
tadienį liepos 14 d., 14.00 vai., Queen Eli
zabeth Hall, South Bank, Londone (neto
li Waterloo geležinkelio stoties). Progra
mą išpildys Volungės dainininkės iš To
ronto, Gintaro Liaudies Šokių ir Muzikos 
Ansamblis iš Montrealio, pianistė Ramin
ta Lampsatytė ir fleitistas Petras Odinis 
iš Vokietijos.

Bilietus jau galima gauti Londone, Lie
tuvių Namuose. Bilietu, kainos — 2 sv.,
3 sv. ir 5 sv. Užsisakant bilietus paštu, 
prašoma prisiųsti čekį ar pašto orderį, iš
rašytą ,,Lithuanian Youth Congress“ var
du, ir sau užadresuotą voką su 9 p paisto 
ženklu. Bilietų skaičius yra ribotas, tad 
prašome neatidėliojant juos nusipirkti.

Po koncerto, tą pat dieną nuo 19.30 iki 
24.00 vai., Kensington Town Hall salėje, 
Hornton Street, London W8, ruošiamas 
šokių vakaras, kuriam bilietus taip pat 
galima gauti Lietuvių Namuose arba paš
tu. Įėjimo kaina 3 svarai.

J.V.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — birželio 24 d. 11.15 

vai. Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — birželio 24 d. 14 

vai. St. Peter's.
COVENTRYJE — birželio 24 d. 16 vai. St. 

Elizabeth.
NOTTINGHAME — liepos 1 d. 11.15 vai.

Židinyje.
KETTERINGE — liepos 1 d. 14 vai.
NORTHAMPTONE — liepos 1 d. 16 vai. 

St. John's.

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.

LITERATŪRINĖ VAKARONĖ

Šeštadienį, birželio 30 dl., 7 vai. walk. 
Lietuvių Namuose, 2 Ladlbrolke Gardens 
W11 rengiamas

LITERATŪROS VAKARAS.
Jame dalyvaus šiuo metu iškiliausias 

lietuviškos literatūros kritikas dr. Kęstu
tis Keblys iš JAV.

Praėjusių metų gale vieniu ir tuo pačiu 
laiku pasirodė 'dviejų lendoniečių knygos: 
poeto Vlado šlaito ,,Ateitis“ išleido ,,Nesu 
Vėjo Malonėje“ ir rašytojo Kazimiero Ba- 
rėlno ,,Madkaus“ leidykla davė ^Kilogra
mą Cukraus“. Šiais abi knygas dr. Keblys 
pristatys skaitytojams.

Poetas Vladas Šlaitas savo gyvomis lū
pomis perduos -savo poeziją vakaronės da
lyviams. Muzikais Vincentas O'Brien šį 
liėituvilšlką vakarą paįvairins lietuviška 
muzika. Kviečiame lond'oniiečius gausingai 
dalyvauti.

St. K.

IV PLJ KONGRESO PARENGIMŲ 
TVARKARAŠTIS

šeštadienį, liepos 14 d.:
14.00 vali. Koncertais, Queen Elizabeth 

Hall, South Bank, London SEI (netoli 
Waterloo stoties). Tautinių šokių ir dainų 
anlsamlbliaii ilš Kanados ir meniiininlklai iš 
Vokieltiijbs. Bilietai po 2, 3 ir 5 sv. gauna
mi Liėtuivių 'Namuose.

17 .30 vai. Precesija nuo Queen Eliza
beth Hall, Belvedere Road, per Wesltminis- 
tewio tiltą į Whitehall, kur 18.00 vai. prie 
Cenotaph (paminklo žuvusiemis. abiejuose 
karuose1) bus padėtas Kongreso dalyvių 
'vainikais ir sugiedotais Tautos Himnas.

19.30 vai. Šokiai Kensington Town Hall 
salėje, Homiton Street, Lonld'on W8 (neto
li High Street Konlsinlgton požeminės sto
ties). Iltlietali po 3 sv. gaunami Lietuvių 
Namuose.

Sekmadienį, liepos 15 d.:
13.35 vai. Prof. Vyt. Vasiliūno koncer

tas, Brompton Oratory, Brcmipton Road, 
London -SW3 (netoli 'South Kenlsinigton po
žeminės stoties). Įėjimas 14.00 vai. Iškil
mingos Mišios, -Brampton Oratory. Daly
vaus Europos Lietuvių Vyskupas J. E. An
tanas Deksnys .Giedos Toronto ,.Volungė“

***

BILIETAI I KONCERTĄ IR ŠOKIUS
Bilietus į Jaunamo kongreso koncertą 

ir šokius galima gauti ipas P. Ma'šalaitiį, 
Lietuvių Namuose, įpliirmlaldieniiails ir ket- 
virtadielniais, nuo 11.00 iki 15.00 vai.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
lEliržoli'o 10 di. St. -Mairtin-in-the Fields 

bažnyčioje, Londone, Baltų Tarybos 
iniciatyva buvo suruoštas estų, laitvių ir 
lietuvių, deportuotų 1941 m. birželio mė
nesį į Sibirą, minėjimas. Į minėjimą atsi
lankė be pačių palba-ltiečių itaip^paiLkitų 
Ryltų Europos kraštų -aitsitovakir musų 
draugai .anglai. Baltijos kraštų liplama- 
tams -altstova-vo Lieltuivois Charge dAftaiirs 
V. įBalidkais su ponia ir Estijos'"^- ponia 
A. Tarų.

Pamaldas už žuvusius iir nukentėjusius 
pabaMiečius atlaikė 'Laitvių katalikų Ikun. 
P. Cinais, S. J., Lietuvių — kum. dr. J. Sa- 
kevičius, M. I. C., ir Estijos — liuteronų 
dlelkianials id'r. J. Ta ui.

Jaudinantį pamokslą pasakė anglų įkal
ba kum. Ausltėin. Williams, St. Ma-rftliin-in- 
the Fields bažnyčios klebonais.

Prieš pamaldas laitvių, lietuvių ir estų 
jaunimas 'įnešė prie altoriaus Baltijos 
kraštų tautines vėliavas. Pamaldų per
traukoje -Smuiku įgrojo estas Jaak Liivo- 
ja. Lietuviai, gausiai dalyvavę minėjime, 
parodė gilią pagarbą žuvuisiemis broliams 
ir seserims.

D. IB.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, birželio 24 d. po pamaldų 
svetainės Šalutiniame kamlbalyje yra kvie- 
čilaimias Londone gyvenančių ateitininkų 
pasitarimas, kuriamo bus svarstoma: IV- 
tojo Pasaulio Lietuvių Jaunamo Kongrese 
dalyvaujančio jaunimo didesnė dialis bus 
aiteiltininkai.; Anglijos aiteitiniinkamls būti, 
niaii reikalinga užmegzti su jais artimes
nius ryšius savo ateities ateitinilnkiškai 
veiklai ipadiidnlt.

Kvėčialme visus ateitininkus lalyvaulti.

JONINĖS, PETRINĖS IR POVILINĖS 
LONDONE

šeštadienį, birželio 23 d., 7 vai. vikare 
Rytų Londono Lietuvių Klube ruošiamas 
'šeimyniškas pobūvis Jonams, Petrams ir 
Povilams pagerbti.

Visi yra kviečiami dalyvauti 'šiame su
buvime. Bus dainos, loterija, šokiai ir 
šaunus pasižmonėj'iirr.as.

Įėjimas visiems laisvas.
Pirmo DBLS sk. valdyba

Bradfordas
„E. L.“ ATSTOVAS BRADFORD!

„E- L.“ ir ,Nidos“ knygų klubo aidmi 
ni-straieija yra įaliojusi p. V. Ignaitį rink
ti prenumeratos mokestį ir skolas iš Brad 
fonde ir apylinkėse gyvo,’minčių lietuvių 
kuriems yra patogiau tokiu būdu atsiskai
tyti.

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
Liepos 14 ir 15 dienomis, rengiama 

ekskursija į Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrsą, Londone.

Iš viso laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimas ir senimas suplūs į Londoną ir 
mes bradfordiečiai neatsitikime!

Norintieji dalyvauti, įprašomi skubiai 
užsirašyti Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

J. E. VYSK. A. DEKSNIO VIZITACIJA

Mūsų mielas ir pasiilgtas V. Europos lie
tuvių vysk. A. Deksnys aplankys mus per 
Jonines. Vizitacijos programa:

šeštadienį, birželio 23 d., 4 vai. p. p. šv. 
Onos bažnyčioje dvasinis susitelkimas: 
J. E. Vyskupo pamokslas ir šv. Mišios. 
Svečiai kunigai klausys išpažinčių.

Sekmadienį, birželio 24 d., 12.30 vai. 
iškilmingos pontifikalinės Mišios lotynų 
kalba. Giedos Pr. Dzidolilko diriguojamas 
Škotijos lietuvių chorelis. Užsirašiusiems 
J. E. Vyskupas suteiks -Sutvirtinimo Sak
ramentą dr pasakys 'pamokslą.

Po pamaldų — Vyties klubo salėje 
garbingojo Svečio priėmimas ir sveikini
mai.

Laibai prašau visus Bra-dfordo ir apylin
kės tautiečius dalyvauti šiose ypatingose 
iškilmėse.

Kun. J. Kuzmickis

Derby
DAR VIENAS PAPILDYMAS

Motinos dienos minėjimo aprašyme, 
,,E.L.“ 21 ii- 22 numeriuose, per neapsi
žiūrėjimą praleidau nepaminėjęs kaiku- 
rių menininkų, dalyvavusių tos puikios 
programos atlikime, štai jie:
MYKOLAS NARBUTAS jaunas pianis
tas ilš Wolverhamptono, paskambino Bro
nio Buldlriūno: Pradės aušrelė aušti, -Graži 
Tėvynė mano ir Motulė mane barė. Pui
kų išpildymą publika įvertino gausiais 
plojimais.

RENETĄ VENSKUTĖ ir ANDRIUS 
VENSKUS 'ilš Nottinghamo, suderintu 
dainos ir muzikos jungtiniu gražiai atli. 
ko -keletą dalykėlių ir maloniai nuteikė 
klausytojus.

Visi menininkai pasigėrėtinai puikiai 
atliko programas ir publikos buvo paly
dėti griaumongais plojimais.

To aprašymo autorius, KAZYS LEO- 
NAS nuoširdžiai juos visus atsiprašo.

Be to, pranešime liko nepaminėta da
lyvavusi minėjime garbės vielšnia Derby 
Oily Deputy Mayoress COUNCILLOR 
MRS. M. WOOD.

K.-L.

Maiichesteris
REKOLEKCIJOS SU VYSKUPU

šeštadienį, birželio 30 d., 4 vai. VySku,. 
po Mišios su pamokslu. Sekmadienį, bir
želio 1 d., 1 vai., Vyskupo Mišias su pa
maksiu. Tiek šeštadienį, 'tiek sekmadienį 
išpažintis klausys kun. J. Kuzmickas. Sek- 
miaidiieiaį, per 'Mišias bus teikiamas Sultlvir- 
tinimo sakramentas. Norintieji priimti ši 
sakramentą turi man pranešti. Rekolekci
jų vieta: St. Chad's, Cheetham Hill Road, 
Manchester 8.

Po pamaldų, sekmadienį, Lietuvių Klu
bo patalpose bus gerbiamo svečio priė
mimas.

Kviečiame visus Manche-Sterio apylin
kės lietuvius rekolekcijose dalyvauti.

Kun. V. Kaniaitis

Notlinghamas
LAUKIAME GANYTOJO

Vysk. dr. A. Deksnys praves dvasinį 
susitelkimą su šv. Mišiom-is Židinyje lie. 
pos 7 d. 19 vai. ir užbaigs iškilmingomis 
pamaldomis vietos Katedroje liepos 8 d. 
14.30 vai., kada teiks Pirmą Komuniją ir 
Sutvirtinimą. Išipažinčių klausys svečiai 
kunigai nuo 13.45 va'l.

Po pamaldi} Katedros salėje bus Gar
baus Svečio su menine dalimi priėmimas, 
kuriam bilietai ilš anksto įsigytini1 pas K. 
Bivainį arba Židinyje.

Didžiosioms iškilmėmis visi maloniai 
laukiami ilš visur.

Kun. |S. Matulis M.I.C.

KONCERTŲ ATLIKĖJAI IV PLJ 
KONGRESE

RAMINTA LAMPSATYTĖ — -akom
panuos fleitistui P. Odiniu! IV PLJK 
atidarymo koncerte Londone ir solistui 
R. Daunorui uždarymo koncerte Koenigs- 
teine.

R. Lampsatytė baigė pianino ir germa
nistikos studijas Valpraiso universitete, 
Amerikoje. Daktaro laipsnį iš muzik-a-Io- 
gijos įsigijo Vakarų Berlyne - Technis- 
che Universitat. Nuo 1979 m. ji yra do
centė Hamburgo Muzikos ir Taikomojo 
Meno Aukštojoj Mokykloj. R. Lampsaty
tė dažnai koncertavo ir akompanavo Va
karų Vokietijoje, Belgijoje, Didžioje Bri
tanijoje, Prancūzijoje Švedijoje, Ameri
koje -bei Kanadoje. Ji yra ,.Pasaulio Lie
tuvio“ bendradarbė. Šiuo -metu planuoja 
lietuviams koncertų seriją šiaurės ir 
Pietų Amerikoje su fleitistu P. Odiniu.

PETRAS ODINIS — atliks programą 
IV PLJK atidarymo koncerte Lcndone. 
Jau nuo jaunų dienų P. Odinis domisi 
muzika. Lietuvoje priklausė Vilniaus 
Valstybinio pučiamųjų orkestrui ,,Trimi
tas“. Jis lankė Vilniaus Valstybinę ken- 
cervatoriją, studijuodamas fleitą pas A. 
Vizgirdą. 1947 m. atvyko į Vakarų Vokie
tiją ir 1979 m. studijas užbaigė Esseno 
Volkwang Aukštojoj Mokykloj. P. Odinis 
yra koncertavęs Vak. Vokietijoj, Belgijoj, 
Prancūzijoj Amerikoj ir Kanadoj.

RIČARDAS DAUNORAS — atliks pro
gramą IV PLJK uždarymo koncerte Koe- 
niigsteine, 1963 m. R. Daunoras įstojo į 
Vilniaus Valstybinę koncervatoriją. Dai
navimo mokėsi -pas savo brolį Vaclovą. 
Baigęs koncervatorją dalyvavo sovietinių 
respublikų jaunųjų atlikėjų konkurse ir 
laimėjo I-ją vietą. Dainavo Lietuvos 
Akademiniame liaudies dainų ir šokių 
ansamblyje „Lietuva“. Vėliau -dirbo Vil
niaus operoje ir Kauno operetėje. Dirb
damas Vilniuje dainavo: Toska, Bohema, 
Aida, Sevilijos kirpėjas, Faustas, Karmai. 
Koncertavo Suomijoje, Danijoje, Austrijo
je, Ju-gosl-a-vijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Anglijoje, Vakarų Vokietijoje, Italijoje, 
Amerikoje, Kanadoje ir Australijoje. 1996 
m. būdamas Prancūzijoje, koncertinėje 
kelionėje su Vilniaus Universiteto liau
dies dainų ir šokių ansambliu, paprašė 
politinio prieglobsčio. Pasilikęs vakaruo
se -dainavo Briuselio Karališkajame te
atre Egipto karaliaus rolę Verdi operoje 
„Aida“. Šiuo metu -gyvena Vakarų Vokie
tijoje ir studijuoja Štutgarto Valstybinėj 
Aukštojoj Muzikos Mokykloj.

IV PLJK ĮVYKIŲ KALENDORIUS

IV PLJK vyksta 1979 m. liepos mėlt 
11-29 idd. Anglijoje ir Vakarų Vokietijoje

IV PLJK Atidarymas — liepos 1.1 d. 
19.00 vai. kongreso -stovykloje, Anglijo
je. Atidarymo paskaita: ,,Lietuvių Jauni
mo Padėtis Pasaulyje“, dr. Rimantas Pet. 
rauskas, Kanada.

IV PLJK Stovykla — liepos 11-18 dd. 
St. Mary's College, Strawberry Hill, Ang
lijoje. Dalyvauja 450 jaunuolių.

IV PLJK Atidarymo Koncertas — liepos 
14 d. 14.00 vai. Queen Elizabeth Hall, 
Londone. Programą išpildys: Petras Odi
nis ir Raminta Lampsatytė (Vokietija), 
moterų Oktetas Volungė (Kanada), liau
dies šokių ir muzikos ansamblis Ginta
ras (Kanadoje).

IV PLJK Atidarymo šokiai — liepos 
14 d. 19.30 vai. Kensington Town Hall, 
Londone.

IV PLJK Iškilmingos Atidarymo mi
šios — liepos 15 d. 14.00 vai. Brolmpton 
Oratory, Londone.

Kelionė į Europos Žemyną — liepos 18 
d. iš Londono į Doverį traukiniu, o toliau 
laivu per Lamanšo kanalą.

IV PLJK Studijų Dienos — liepos 19- 
27 did. Altenberge, netoli Bonnos, Vak. 
Vokietijoje, šie kraBtaii atsiunčia saivo ait- 
stovus: Argentina, Australija, Brazilija, 
Didž. Britanija, JAV, Kanadia, Kolumbi
ja, Italija, Prancūzija, Švedija, Venecu- 
ela ii- Vokietija.

Gloiicesleris
JONINĖS IR ANTANINĖS

DBLS S-gos Gloucesterio ir Stroudo 
skyrius birželio 30 d. 6 vai. vak., 37 
Midland Rd,, ukrainiečių klube rengia, 
Antano, Povilo, Petro ir Jono vardinių va
karą. Nuoširdžiai prašome visus ir iš 
visur -dalyvauti. Prisiminsim ištremtuos 
sius į Sibirą ir visus savo draugus ir pa
žįstamus, taip pat bus programa.

Laukiame visų
Skyriaus valdyba

EKSKURSIJA Į VVOLVERHAMPTONĄ
DBLS Glouchesterio iir Stroudo skyrius 

rengia ekskursiją į Wolverhamptoną iš
vežtųjų minėjimą 23 birželio. Autobusais 
'išeina nuo Ukrainiečių klubo 3 vai. po 
įpietų, o ilš Stroudo 3.30 'iš miesto Centro.

Skautiškuoju keliu
BROLIJOS VADEIVOS KVIESLYS

Jau buvo minėta ,,Europos Lietuvyje“, 
kad skautų stovykla -įvyksta liepos 28 — 
rugpjūčio 4 d. -d. Lietuvių Sodyboje. Sto
vyklinis mokestis vieniam -stovyldau'tojui- 
jai — 18 sv.; -kas laitlsiiveža savas palapines, 
-mokestis būtų įtik 15 sv.

Ši stovykla bus 30-ji, sukaktuvinė ir 
Jaunimo Kongreso ženkle. Šioje stovyklo
je tikimasi 'turėti svečių ilš Vokietijos i-r 
kitų žemynų. Pakartotiniai kviečiame gau
siai 'dalyvauti stovykloje ir paže aklinti, 
kad ji niebuis paskutinė.

Primename Midlanldo skautams skubiau 
užsiregistruoti pas J. Maslauską: 7 The 
Orescent, (Mayfield, Nr. Ashbourne, Der
by's DES 2JE ilki (birželio 21d., nes reikia 
pasirūpinti transportu. Tranls-pontas 
yra brangus ir laiku- ineužsiregistravu- 
siems gali tekti į stovyklą vykti -savomis 
priemonėmis. Už transportą telks kiekvie
nam vykstančiam į -stovyklą primokėti. 
Pralšome laiku užsiregistruoti. Vėliau bus 
paskelbtas už autobusą mokestis. Autobu. 
sas ieškomas 45 -vietų. Vietos visiems už
teks.

v. s. J. Maslauskas

AUKOS STOVYKLAI
J. Leviniskas, Denby — 5 sv., J. Butkevi

čius, Burton — 2 sv., V. Vitkus, Peterbo
rough — 10 sv.

-Skautiškos -idėjos rėmėjams iSreišIkia- 
mais nuoširdus skautiškas ačiū!

LSS Rajono skautų vadovybė

Paskaitininkai: dr. K. Čeginskas (Vo
kietija), St. Lozoraitis jr. (Italija), Rasa 
Lukoševičiū-tė (Kanada), dr. Algis Norvi
las (JAV), Tomas Venclova (JAV), Ma
rytė Stankuvienė - Saulaitytė (Vokietija).

IV PLJK Ekskursija po Europą — lie
pos 19-27 dd.

IV PLJK Uždarymas (I dalis) — lie
pos 27 d. 15.00 vai. Haus dier Begegnung 
salėje, Koenigsteine (prie Frankfurto).

Platus pristatymas IV PLJK nutarimų 
su diskusijomis.

IV PLJK Jaunų Kūrėjų Vakaras — 
Programoje dalyvauja: Mirga Bankaitytė 
(JAV), Beatričė Bacevičiūtė (Brazilija), 
Violeta Maksvytytė (Ausral-ija), Re
gina Giniotnenė (Kanadia), Karolina Ma
siulytė (Prancūzija), Veronika Krausaitė 
(Kanada), Jūratė Tautvilaitė (JAV), 
Kristina Grabnickaitė (JAV), Eglė Juod
valkytė (Vokietij-a) ir Vita Poliikaitytė 
(JAV).

IV PLJK Uždarymas (II dalis) — lie
pos 28 d. 15.00 vai. Haus der Begegnung 
salėje, Koenigsteine. Programą ilšipildo. 
,,Jaunimo Sąjunga po Kongreso: Padėtis 
ir Ateities Perspektyvos“ (lietuviškai) — 
Viinc-as lėianituse-viičius (Vokietija) „Lietu
vių Jaunimas Pasaulyje ir Jo Kongresai" 
(vokiška! — ? red.) — Kęstutis Ivinskis 
(Velkietilja) Trumpas pristatymas kong
reso nutarimų. Pristatymas naujos PLJS 
Valdybos 'bei paskelbimas ateinančio 
kongreso vietos.

IV PLJK Uždarymo Kcnccrtas — liepos 
28 d. 15.00 vai. Haus der Begegnung sa- 
Įėję, Koenigsteine. Programą išpildo: 
Ričardas Daunoras ir Raminta Lampsa- 
tytė (Vokietija), moterų oktetas Volungė 
(Kanada), Sodauto — Bostono etnografi
nis ansamblis (JAV).

IV PLJK Uždarymo Šokiai — liepos 28 
d. 20.00 vail. Restaurant im Palmengar- 
ten, Frankfurte.

FV PLJK Iškilmingos Uždarymo Mišios
— liepos 29 d. 10.30 vai. Haus der Begeg- 
nung -bažnyčioje, Koenigsteine.

IV PLJK Meno Paroda — liepos 27-29 
dd. Haus der Begegnung namuose. Koe- 
niiigsteine. Dalyvauja: Linas Kojelis 
(JAV), Snaigė Šileikienė (Prancūzija), 
Rimantas Gumuliauskas (Vokietija), Jū
ratė Lerikienė (Vokietija), Jean Chris
tophe Moneys (Prancūzija), Ramas Ky- 
nas (Vokietija), Romas žaliukas (Vokie
tija), Marytė Barzdžiūtė (Argentina), 
Petras Ramanauskas (Vokietija), Elena 
Baronaitė (Venecuela), Sigita Kondratai- 
tė (Prancūzija) ir kiti.

Pokongresinės Ekskursijos po Europą
— prasideda liepos 29 d. Frankfurte.

Prašome visus dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Wolverhamptonas

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

DBLS -Skyrius birželio 23 d, , šeštadie
nį, -Lenkų kait. klubo salėje, Stafford Rd. 
rengia išvežtųjų minėjimą.

Bus įdomi programa, kurioje žada da
lyvauti pradedąs garsėti Nottinghamo 
„Gintaras“ vyrų choras, tautinių šokių 
grupės ir kitų menininkų pasirodymai.

Po programos bus šokiai ir bufetas. 
Pradžia 6.30, užbaiga 12 vai.

Pralšome tą vakarą užsukti į Wolver- 
hamptoną ne tik vietos, -bet -ir kitų kolo
nijų lietuvius.

Iki pasimatymo.
Skyriaus valdyba
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