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Mokėkime kovoti ir mylėti
IŠ VYSKUPO A. DEKSNIO PAMOKSLO 

IV PLJ KONGRESO METU

Ne Vienam kyla klausimas: Ar yra dar 
likę jaunimo Lietuvoje, kuris tiki iir mel
džiasi?

Skaitote ir girdite, kokios didelės pa. 
stangos yra daromos, kad Lietuvos jauni, 
irtas nepažintų Dievo. Pajuokimais, atėmi
mu privilegijų, siekiant mokslo, silpnes
nius atitraukia niuo viešo pasirodymo 
esant tikinčiais.

Bet mūsų Tėvų Žemėje yra didelis skai
čius idealistų ir drąsių jaunuolių, kurie 
nepalbuniga Viešai savo įsitikinimus de
monstruoti. Kas sutraukia kasmet jauni
mą i ’Šiluvos altlaidus prieš naujų mokslo 
mėtų pradžią? Kas drįstų tada užtverti 
kelius ir takelius, kai būriai studentų 
moksleivių pėsti, dviračiais ar kiltomis 
priemonėmis, kaip srovė, plaukia į gar. 
siąją Lietuvos Šventovę?

Ir ko ,gii jie ten keliauja? Ne sportuoti. 
Ir nepasisekti. O ne! Tas jaunimas keliau
ja į Šiluvą melstis.

|E|rangus jaunime ir šių pamaldų daly
viai, paklausykime, ko tas drąsusis, už ti. 
kėjimo laisvę kovojantis jaunimas prašo 
Viešpaties? štai jų intencijos:

1. Melskimės už Lietuvą, prašydami, 
kad Marija gelbėtų mus nuo alkoholio tva
no, nuo nedorumo ir bedievybės.

2. Prašykime sau ir kitiems tvirto tikė
jimo, drąsos ir ryžto.

3. Melskimės ir už tuos, kurie mums 
trukdo ir neleidžia melštis, kad gerasis 
Jėzus suteiktų jiems malonės suprasti sa
vo klaidas. Juk ir jie Dievo vaikai ir tos 
pačios tautos — Lietuvos sūnūs ir dukros.

4. Mes neturime priešų, o tik klystan
čius ’brolius ir todėl mūsų širdyse vienas 
didėlis troškimas — kad visi suprastų, jog 
žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvie
nu žodžiu, išeinančiu iš Dievo burnos.

Kokios kilnios ir gražios jų maldų in. 
tencijos. Nei keršto, nei neapykantos jie 
neskelbia. Jie mldžiasi kaip pirmųjų am
žių krikščionys kankiniai.

Kas juos stiprina?
— Knistus.
Idealistai drąsuoliai tiems, kurie jiems 

Skelbia vien materialistinę pasaulėžiūrą, 
drąsiai atsako vieno kalinio žodžiais: 
,,Mes jau nebegalime būti maži vaikai, 
siūbuojami ir nešiojami bet kelkio molky. 
mo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, 
vedančio lį įklyStkelius. Ne!

Giliai tikintis jaunimas yra atgimstanti 
stipri jėtga, pasiryžusi sulaikyti religinį 

’bei (dorinį nuosmukį Lietuvoje.
Laisvėje gyvenančiam jaunimui klausi

mai, lilečią religiją, nėra taip opūs, jie iiur 
būt mažiau išgyvena religijos rėilkalą ir 
dėl to gal tokiais klausimais nebesidomi.

Prieš dešimtį metų lietuvių jaunamo or. 
gainizacijos, kurioms ir jūs čia atvykę pri
klausote, metė šūkį:

Žygis už sąžinės ir tikėjimo laisvę!
Ir šiandien lietuviškasis jaunimas yra 

pirmųjų gretose ten, kur ruošiamos eity
nės; 'ten., kur skelbi ano i protestai prieš ne. 
teisingai kalinamus ir kankinamus. Mūsų 
jaunimais tuo įkeltu tebežygiuoja, kur įtik 
pašaukiamas.

Rytkiuokitės ir žygiuokite! Ir kvieskite į 
savo rikiuotę visus.

Prieš keletą metų iš kandidatų, 'stojan
čių į Stanford© Universitetą Kalifornijoje, 
'buvo pareikalauta raštu pasisakyti, kelkio 
turinio knygą jie norėti; parašyti ir dėl 
ko.

Bdtilkrinidamas rašinius ’Dekanas nuste. 
bo, radęs virš 200 atsakymų, kurie pasi
sakė, kad’ norėtų parašyti knygą apie Jė
zų Kristų.

Kodėl Kristus jaunimą domina?
— Kristaus tiesos ir meilės evangelija 

tefoeSkeffibiiama. Joje sudėta išmintis nie. 
kad nebus išsemta.

Viena proga pats Kristus trumpai ir aiš
kiai pasisakė savo gyvenimo žemėje tiks
lą:

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, 
— kad jo turėtų apsčiai. Jn 10, 10.

Visi dvasiniai vadovai — kunigai ir aš, 
Vakarų Europos lietuvių vyskupas, džiau
giamės jūsų gausiu dalyvavimu pamaldo
se. Jūs atvykote čia padėkoti Viešpačiui 
už savo jaunystę, atsiprašyti Jo už klaii. 
das ir maldauti palaimos.

Jūsų protai ieško tiesos; Jūsų sielos 
alksta grožio, o Jūsų širdys pilnos meilės 
ir pasiaukojimo.

,,Aš atnešiau ugnies iš dangaus", skel
bė Kristus, ,,ir vieno, ko norėčiau, kad 
ji degtų“.

Jaunime, uždek savyje tą dieviškos irnei. 
lės ugnį ir nešk ją į visus pasaulio kam
pelius. Įžiebk ir užkurk ir tas lietuvių šir
dis, kurios idar itdbėra atšąlusios, kilniems 
ildealamls ir ipasiaukojimui.

,,Ir kaip gera, kad mūsų gyvenimo lai
velį vairuoja gerojo Tėvo ranka. Kai Jis 
prie vairo, — niekas nebaisu. Tada, ne. 
žiūrint, kaip būtų sunku gyvenime, mo
kėsi kovoti ir mylėti“.

(Nijolė Sadūruaitė)
Ir tu, jaunime, kai savo širdį uždegsi 

Kristaus meile, mokėsi kovoti ir mylėti.
Dievo palaima tebūnie su jumis.

Programos jaunimo stovykloje
Elena Bradūnaitė

IV PLJ Kongreso stovyklos programa 
yra skirta dviem pagrindiniam uždavi
niam, kuriuos bandėme išryškinti paskai
tose, būreliuose ir vakarinėse programo
se. Pirmoji yra — geresnis mūsų liaudies 
kūrybos ir aplamai lietuviškos kūrybos 
raidos supratimas, i antroji — gilesnis da. 
bartinės Lietuvos pažinimas.

Pirmą šerną ryškindami, bandome ge. 
riau pažvelgti į mūsų tautos sukauptą ir 
per kartų kartas perleistą kūrybos lobį, 
tiek liaudies kūryboje tiek ir vėlyvesniais 
laikais jau paskirų autorių kūriniuose. 
Tą bendrą temą esame suskaldę į konk
rečias .temas, kurias gvildena užsiėmimų 
būreliai, pvz. liaudies papročių, liaudies 
meno, literatūros, tapybos, architektūros, 
muzikos ir dainų. Būrelių vadovai sten
giasi perduoti pagrindines informacijas, 
ypač nurodydami, kur galima jos daugiau 
pasisemti. Per išsirutuliuojančias d'iSkusi- 
jas tikimasi, kad dalyviai gali geriau su
sipažint.!, koks turtas slypi lietuviškame 
jų individualume, jų lietuviškoje asme
nybėje.

Supratę, kais ir kaip buvo kuriama ’pra
eityje, viliamės, kad kiekvienas jaunuolis 
gailės save asmeniškai praturtinti — ar tai 
geriau pažinęs liaudies dainos žodžius, ar 
papročių prasmę ar liaudies meno raidą. 
O tie, kurie plėtros yra apdovanoti kūry
bos talentu, gal būt kada nors galės ge
riau pasinaudoti savo darbuose mūsų kul-
tūros savitais motyvais. Tokiu būdu, nors 
ir esame už tėvynės sienų, vis vien galime 
būti susirišę su mūsų tautos pasaulėjau
ta ir estetika. O kūrėjai gali stengtis šį 
vientisumą išryškinti ir savo darbuose.

Antroji tema vra — dabartinės Lietu
vos gilesnis pažinimas. Tam buvome pa
sikvietę paskaitininkų, kurie, turėdama 
daugiau žinių, mums galėjo geriau paaiš
kinti, kokios ten sąlygos įvairiose srityse 
— moksle, kūryboje ir apskritai žmogaus

Kongreso delegatai balsuoja savo dienotvarkę
Foto: Kvnas, Vokietija.

A. A. PRANUI DUOBAI mirus, 
dukteris ŽIVILĘ ir ROMĄ ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame

O. ir J. Benderiai

Brangiam Tėveliui
PRANUI DUOBAI mirus, 

ŽIVILĘ MATUKIENĘ, KOMĄ 
FOORD ir jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame
Rimantas. Dainora ir Andrius 

šovai

Mielas dainavietes ŽIVILĘ ir 
ROMĄ, jų brangiam tėveliui 
A. A. PRANUI DUOBAI mirus, 
giliai užjaučia ir kartu liūdi 

Dainavietes
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teisių plotmėje. Mūsų ryšys su pavergta 
tėvyne yra pabrėžtas ii' kai kuriuose va
karinėse programose ir būreliuose, kaip 
pvz. susikaupimo vakare ar Lietupos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos būrelio disku
sijose.

Ši tema buvo parinkta, nes mes būtinai 
turime būti geriau ir tiksliau painformuo
ti apie dabartinę santvarką Lietuvoje, kad 
galėtume geriau suprasti, kaip mes galime 
Lietuvoje gyvenantiems padėti. Neužten- 
kad tiktai žinoti, kad giminės nori „džyn- 
sų“ ir plokštelių. Turime savo organiza
cinėje veikloje reaguoti į įvykius Lietuvo
je ir ypač į konkrečius prašymus, kurie 
mus pasiekia per ’pogrindžio leidinius it 
privačiais kanalais. Yra mūsų šventa pa
reiga kiek galima daugiau žinių apie Lie. 
tuvą viešai paskleisti savo gyvenamųjų 
kraštų bendrapiliečių 'tarpe. Jeigu mes to 
neapsi’imiame, už mus niekas kiltas to ne-
padarys.

Per keletą stovyklos programos dienų 
mes negalėjome visų šių minčių labai iš
samiai išdiskutuoti. Tačiau tikimės, kad 
stovyklautojai vieną kitą brandžią sėklą 
parsiveš į savo namus ir tenai ją augins 
tiek savo asmeniškame tiek ir visuomeni
niame gyvenime. Visiems linkime gero 
derliaus.

LINKĖJIMAI Iš LIETUVOS IV PLJ 
KONGRESUI

PASAULINIS LIETUVIŲ JAUNIMO IV 
KONGRESAS vyks Anglijoje liepos mė
nesį, o baigsis Vikietijoje mėnesio palbai. 
goję. Į kongresą suplauks lietuvių jauni
mas iš visų pasaulio kontinentų. Tikimės, 
KAD KONGRESAS PRAEIS TURININ
GAI, KAD SVETUR ESĄS JAUNIMAS 
ATSILIEPS Į PAVERGTOS TĖVYNĖS 
GYVYBINIUS REIKALUS. LINKIME 
KONGRESO DALYVIAMS GERIAUSIOS 
KLOTIES. (ALMA MATER, Nr. 3)

S. KUDIRKA PIETŲ AMERIKOJ

Simas Kudirka, lydimas „Pasaulio Lie. 
tuvio“ redaktoriaus ir buvusio PLB Val
dybos vicepirmininko Romo Kasparo, iš
skrido lėktuvu iš New Yorko ir visą mė. 
nesį lankė lietuvių kolonijas Argentino
je, Brazilijoje. Kolumbijoje, Urugvaju(jle 
ir Venecuefloje.

Simas Kudirka yra visame pasaulyje ži. 
nomas kovotojas už lietuvių tautos lais
vę, pats kentėjęs Sovietų kalėjimuose, da
bar laisvajame pasaulyje daug dirbąs, 
kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai 
kaip Gajauskas, Petkus ir daugelis kitų.

DBLS centrinio skyriaus nariui 
PRANUI DUOBAI 

mirus reiškiame gilią užuojautą 
jo liūdinčioms dukterims 

Živilei Matukienei ir Romai Foord 
ir jų šeimoms.

Lietuvių Namų klubo valdyba 
ir nariai

XXXIII metai

B. KVIKLYS PUSRYČIAUJA SU 
PREZIDENTU

REZOLIUCIJA PABALTIJO VALSTYBIŲ 
KLAUSIMU

Į JAV Kongresą buvo įnešta VLIKO ir 
ALTOS pastangomis pagrindinė bendra 
rezoliucija, apjungianti visas anksčiau 
įneštas rezoliucijas Pabaltijo valstybių 
klausimu. Joje iškeliama neteisėta Lietu
vos okupacija, Sovietų Sąjungos įvykdy
ta sulaužant visus tarptautinius susitari
mus. Kad Sovietų Sąjunga atitrauktų iš 
Pabaltijos valstybių visą karinį, policinį 
ir administracinį 'aparatą.

JAV Kongresas yra labai susirūpinęs
Sovietų Sąjungos bandymu primesti savo 
pilietybę milijonams Amerikoje gimusių 
ir natūralizuotų Amerikos piliečių.

VLIKAS ragina visus lietuvius rašyti 
savo kongresmanams prašant remti Joint 
Congressional Resolution in Support of 
Baltic States.

(pagal ELTA)

BALIO GAJAUSKO REIKALU
Vien iš Californ.ijos į Washingtoną bu

vo pasiųsta Balio Gajausko išlaisvinimo
reikalu 1.000 laiškų ir 200 telegramų. 
Veiklą už Gajausko išlaisvinimą kongrese 
veda kongresmanais Robert K. Dornan ir 
seniai orius Robert J. Dole. Senatoriai ir 
atstovai masiniai pasirašo po jų laiškais 
Brežnevui, reikalaudami Gajauską iš kon
centracijos stovyklos paleisti. Kongrese 
didelės įtakos turėjo Aleksandro Ginzbur. 
go pranešimai.

VATIKANAS IR BARBADA

Greitu laiku numatoma užmegsti diplo
matinius santykius tarp Barbados salos 
ir Vatikano. Tada skaičius valstybių, pa
laikančių diplomatinius santykius su Va
tikanu, pakils iki 91. Barbadoje dabar yra 
250,000 gyventojų. 10% jų yra katalikai. 
Nuo 1927 m. Barbada buvusi Britų kolo
nija, 1966 m. gavo nepriklausomybę.

LIETUVIU MENO GRUPĖS ŠIAURĖS 
KORĖJOJE

Kauno žemės ūkio statybos projektavi
mo instituto RASOS dainų ir šokių grupė 
bei Panevėžio estradinis ansamblis Ekra
nas pasirodė šiaurės Korėjoje su lietu
viškomis dainomis ir tautiniais šokiais. 
,,Literatūra ir menas“ raišo, kad mūsiškiai 
ten turėjo didelį .pasisekimą.

PAMINĖJO LIETUVĄ

NjEIC ‘televizijos kanalo programoj „Po
piežius grįžta namo“ korespondentas Mas
kvoje prisiminė Lietuvą net du kartu: 
Lietuva esanti vienintelis katalikiškas 
kraštas Sovietų Sąjungoje, kur, nežiūrint 
nuožmios priespaudos, religingumas ne. 
nyksta, bet vis didėja.

Seįrtųaios DIENOS
9 Izraelio teismai jau trečią kartą pen

kių savaičių 'bėgyje uždraudė statybos 
darbus vakariniame Jordano upės okupuo. 
tame krante, iki bus išspręstas arabų že
mės nuosavybių nusavinamo teisėtumo 
klausimais.

9 Santa Monica, Califomijoje liepos 21 
dieną buvo išbandytas pirmas privatus 
triratis automobiliukas, kurio stogas ne 
tik teikė malonią paunksmę vairuotojui, 
bet ir rinko pakankamai saulės energijos 
to automobiliuko kelionei krašto keliais 
42 kilometrų greičiu per valandą. Gal ir 

I išeis kas nors.
9 Prancūzija pardavė Chilės valstybei, 

Pietų Amerikoje, 16 Mirage-50 naikintu, 
vų, neskelbiamą skaičių malūnsparnių ir 
AMX-13 tipo lengvųjų tankų.
• Liepos 25 d. Izraelis perleido Egiptui 

antrąją Sinajaus zoną, kaip buvo pažade.
I ta, nežiūrint to, kad iškilo nesutarimas 
i tarp JAV. Jungtinių Tautų Organizacijos 
ir Izraelio dėl tarptautinės karinės kontro
linės pajėgos sudarymo. Bent vienas pa
saulio kamputis, kuriame ne tik taika, bet 
ir šiek tiek geros valios esama.
• D. Britanijos natūralinių dujų ben. 

drovė yra geriausiai veikianti iš visų su
valstybintų įmonių Anglijoje. Ji neturi jo
kio dujų energijos trūkumo, ji padarė re. 
kordiiinį metinį pelną (361 milijoną svarų 
dvigubai daugiau nei .pereitais metais) ir 
jau planuoja kelti tarifus per 3-4 metus 
pirmyn, tausodama dujų išteklius vėles
niems laikams, kad jų vėliau nepritrūktų.
• Aukso vertė pakilo iki 306.25 JAV

1 dolerių už unciją liepos 24. Rekordas! Do.

JAV prezidento asistentė, J. Carterio 
įgaliota, pakvietė telegrama Bronių Kvik
lį pusryčiams Baltuosiuose Rūmuose. Šis 
priėmimas buvo suruoštas ryšium su 
strateginių ginklų apribojimo sutarties 
pasirašymu. Jame dalyvavo prezidentas, 
Gynybas, Valstybės departamento atsa
kingi pareigūnai ir Tautinio saugumo ta. 
rybos mariai.

POLITINIAI MANEVRAI

(Daily Telegrapho korespondentas 
Richardo Bustono pranešimas iš Maskvos)

D. Britanija priėmė Maskvos pakvieti
mą pasiųsti karinį stebėtoją į Sovietų ma
nevrus Lietuvoje, kurie prasidės pitma- 
madienį (VII. 23), nors Britų vyriausybė 
nepripažįsta Sovietų valdžios Baltijos 
valstybėje.

Kitos dvi Britanijos sąjungininkės šiau
rės Atlanto pakte, JAV-bės ir Kanada, tu
rinčios buvusių Baltijos valstybių pilie-
čių stiprią įtaigą parlamentuose, nepriė
mė Sovietų pakvietimo stebėti šių manev
rų, kuriuose dalyvaus 25000 žemyno ir 
aviacijos karių. (jv)

BALFUI 35 METAI

Šiemet balandžio mėnesį suėjo 35 me. 
tai, kai buvo įsteigtas Bendrasis Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas (IEIALF). Tai la
bai svarbi ir reikšminga darbo sukaktis.

B ALFO direktorių suvažiavimais įvykis 
1979 m. lapkričio 17 d., Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, Los Angeles, California.

LĖŠOS MASKVAI

Už Lietuvos kultūros ’paminklų, muzie
jų ir kt. lankymą yra nustatytas tam tik. 
ras mokestis. Per metus surenkama apie 
šešis milijonus rublių. Pasirodo, kad šitie 
pinigai plaukia ne į Lietuvos, bet į Mas
kvos biudžetą.

ATSKIRTI NUO SAVŲJŲ

1930 m. jaunučiai Jonas ir Lauryną 
Juodvalkiui su motina lankėsi Lietuvoje. 
Nors jie yra užregistruoti kaip Amerikos 
piliečiai JAV ambasadoje Maskvoje, jau 
per 35 metus Sovietai atmeta jų prašymą 
leisti jiems grįžti į Ameriką.

Netrukus ’bus 50 metų, kaip jie yra at. 
skirti nuo savos šeimos.

Illinois valstybės sen altoriai (jų itaripe 
ir Frank Savickas) reikalauja Vašingto
no, kad prez. Carteris spaustų Sovietų 
vadus leisti Jonui Juodvalkiui ir Laury
nai Vaicekauskienei bei jų šeimoms grįž. 
ti į Vakarus.

lerio vertė ir vėl kiek krito, lyginanlt su 
britų svaru ir kitomis valiutomis.

9 Italija jau 6 mėnesius negali sudary
ti naujos vyriausybės, kuri turėtų parla
mento daugumos pasitikėjimą. Socialistų 
partijos paskirtasis premjeras Craxi savo 
surinktam kabinetui per 14 dienų neįsten
gė gauti pritarimo iš Krikščionių partijos 
pusės. Ir atsistatydino. Parlamentinė de
mokratija yra vis dėlto sunki valdymosi 
forma.

9 Prez. Carteris savo susiaurintoje, 
,,savo rūšies“ spaudos konferencijoje pri
sipažino. kad masinis atleidimas jo vy. 
riausybės aukštųjų pareigūnų, vad. ^va
lymas“, buvęs klaidingas taktikos žings
nis. Lojalumas, efektyvumas ir pajėgumas 
būsią visiems privalomi kriterijai jo rėži, 
mo metu. Reikalavimais pritarti arba atsi
statydinti. Įdomu.
• Kinija pranešė apie naują pasienio 

incidentą, kuriame vienas kinietis — gal
vijų kaimenės ganytojas — buvo užmuš, 
tas ir antras — veterinorius — buivo su
žeistas. Abu jėga nugabenti į Sovietų Są
jungos teritoriją. Jie kaitina Sovietus pro. 
vdkacija.

9 Nuo pereitų metų rugsėjo mėnesio 
užsitęsęs Nikaraguos, Pietų Amerikoje, 
sukilimas pasibaigė. Kol kas sukilėliai — 
nugalėtojai nepradėjo lieti kraujo klanų, 
atsikeršydama (buvusio režimo Salilmin- 
kams kaip tai darė Castro Kuboje ar Aja- 
tolla Irane, ir dar nenutraukė diplomata, 
nių santykių nė su vakarų kapitalistinė
mis demokratijomis.
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Kova prieš nuostatus
— IŠ LKB KRONIKOS 38 NUMERIO —

(tęsinys)

Nuostatų 10 str. sako, kad religinė 
bendruomenė nustatyta tvarka ,,g,ali gau
ti“ specialius, vienerius maldos namus. 
Reiškia, tikintieji tų maldos namų gali ir 
negauti, jei šito panorės vietiniai ateistai 
ar valdžios pareigūnai. Lietuvoje savava
liškai (buvo uždaryta daugybė bažnyčių: 
Vilniuje, Kiaune, Klaipėdoje, Ukmergėje, 
Panevėžyje ir ikit. vietovėse. Religinės 
bendruomenės privalo turėti nevaržomą 
teisę įsigyti ar pasistatyti bažnyčias, jei
gu jų ilki šiol neturėjo. Kadangi Lietuvo. 
jė bažnyčios yra pastatytos ne ateistų, 
bet tikinčios liaudies, tai valstybė, leis
dama jomis naudotis, nedaro tikintie
siems jokios malonės. Valstybė taip pat 
negali nustatyti, kelis maldos namus gali 
turėti religinė bendruomenė. Tai būtų aiš
kus kišimasis į religinės bendruomenės 
vidaus reikalus.

Nuostatai pramato, kad religinėje ben- 
druomenėje įvairias funkcijas gali atlik, 
ti tik „aitškfai asmenys“, t. y. religinei 
bendruomenei nepripažįstama juridinio 
asmens teisė. Kolūkiai, kooperatyvai, li
goninės, net meno, sporto ir kt. draugijos 
gali būti juridiniais asmenimis, tik reli
ginė bendruomenė 'šios teisės neturi. 
Taigi Lietuvos tikintieji (pamalsi padėtis 
yra visų tikinčiųjų Tarybų Sąjungoje) 
prieš įstatymus nėra lygūs su ateistais, ir 
valstybė faktiškai juos laiko antraeiliais 
piliečiais, nors LTSR Konlstiltucijoje pa
rašyta, kad Lietuvos TSR piliečiai yra 
lygūs prieš įstatymą...“ (32 str.).

#•*
Visuotini religinių bendruomenių ir 'ti. 

kinčiųjų grupių susirinkimai (išskynus 
pamaldas) įvyksta... vykdomajam komite
tui leidus“ (12 Str.).

Reiškia, be rajono leidimo negali susi
rinkti net 3-4 'tikinčiųjų grupės asmenys 
aptarti šarvo tikėjimo dalykus. Šis Straips
nis pridstarauja Visuotinei žmogaus tei. 
šių idteMaracijiai, Skelbiančiai, kad ^kiek
vienas žmogus turi teisę į laisvę... daly
vauti taikinguose susirinkimuise“ (20 str. 
I), ir sudaro įspūdį, kad valstybė i tikin
čiuosius žiūri kaip į nusikaltėlius, kurių 
kiekvien/als žingsnis privalo būti kontro
liuojamas. Šitokie Nuostatai dirbtiniai ilš. 
šaukia tikinčiųjų nepasitenkinimą, nepa
sitikėjimą ir priešiškumą Valstybei, o tai 
labai kenkia normaliam' visuomenės vys
tymuisi

Religinė bendruomenė „iš savo narių 
tampo visuotiniame tikinčiųjų susirinkime 
atviru balsavimu išrenka vykdomuosius 
organus“ (13 str.).

Jeigu ,,Bažnyčia Lietuvos TSR laltskirta 
nuo valstybės“ (LTSR Konstitucija, 50 
Str.), tai argi valstybei privalo rūpėti, 
koks bus religinėje bendruomenėje balsa
vimais — slaptas air viešas? Tikintieji rei. 
kalavimą, kad religinėje bendruomenėje 
balsavimas būtų viešas, supranta, kaip 
valdžios pastangą sutrukdyti išsirinkti 
tinkamus religinės bendruomenės atsto
vus. Kadangi valdžios pareigūnams Nuosr 
tatai nedraudžia dlalyvauiti religinės ben
druomenės visuotiniame susirinkime, tai 
plainefilgūnlai morališkai gali prieva|rftauiti 
religinės bendruomenės narius išrinkti ne 
bendruomenei, o rajono vykdomajam ko
mitetui paigeildaujialmuls asmenis.

Jeigu „viešas balsavimas“ nedavė re. 
zultatų ir tikintieji išsirinko sąmoningus 
ir aktyvius religinės bendruomenės atsto
vus, tai rajono vykdomasis komitetas tu
ri teisę savavališkai bet kurį asmenį nu
šalinti iš religinės bendruomenės vykdo
mojo organo sudėties (14 str.). Taigi 
ateistinė valdžia per vykdomuosius komi, 
totus nori administruoti Bažnyčią ir ją 
pajungti savo reikalams.

„Religiniai susivienijimai neturi teisės 
organizuoti vaikų ir jaunuolių specialių 
susirinkimų...“ (17 str.). „Dėstyti tikybą 
gali būti leidžiama tik dvasinėse mokyklo
se...“ (18 str.).

'Mokyklose tikintieji moksleiviai yra 
verčiami rašytis į įvairias bedieviškas 
moksleivių organizacijas, kas prieštarauja 
Visuotinei deklaracijai, skelbiančiai, kad 
„niekas negali būti verčiamas stoti i ko
kią nors organizaciją“ (20 str.). Religingi 
moksleiviai turi dlalyvauiti „specialiuose“ 
— ateistiniuose, pionierių ir komjaunuo
lių susirinkimuose, tačiau jiems uždraus
ta', drauge susirinkus, pagilinti savo tikė
jimą, net pasimokyti 'giedoti religines 
giesmes, nes visa tai laikoma „specialiu 
susirinkimu“. Nuostatų 17-isis str. tiesio
giai prieštarauja Visuotinės deklaracijos 
20-jam str., garantuojančiam kiekvienam 
žmogui (ir vaikui, ir moksleiviui, ir jau. 
nuoliui) teisę į laisvę dalyvauti taikin
guose susirinkimuose.

**♦
Nuostatų 18-sis Str. kalba apie „dvasi

nes mokyklas“, kurios Tarybų Lietuvoje 
yra uždraustos, o vienintelė Kunigų se
minarija Kaune — griežtai apribota ir 
Stropiai kontrofliuojaimla valdžios pareigu, 
nų. 1966 m. gegužės 12 d. įsaku LTSR ATP 
uždraudė organizuoti mokinių religinį 
mokymą. Iš tikrųjų šis ATP įsakas yra 
negaliojantis, nes tiesiogiai prieštarauja 
tarptautinei konvencijai „Dėl kovos su 
diskriminacija švietimo srityje“, kuri Ta
rybų Sąjungoje įsigaliojo 1962 m. lapkri
čio 1 d. Šabs Konvencijos 6 str. nurodo, 
kiad tėvai Ituri turėti galimybę „užtikrinti 
religinį ar 'dorinį vaikų auklėjimą, atiltin- 
ikantį pačių įtėvų įsitikinimus“. Nuostatų 
17 ir 18 straipsniai atima iš tikinčiųjų tė. 
vų galimybę tekį auklėjimą užtikrinti. 
Remiantis 1966 m. gegužės 12 d. ATP įsa
ku visa eilė Lietuvos kunigų — Juozas 
ZDEBSKIS, Prosperas BUBNYS, Antanas 
ŠEŠKEVIČIUS — buvo nubausti kalėti įtik 
už tai, kad, tėvų paprašyti, pamokė jų vai
kus tikėjimo tiesų.

Paigal 18 str. 'gali būti apkaltintas net 
senelis, pasakojąs ąlpie Dievą savo anū
kams. Leidimas dėstyti tikybą tik dvasi
nėse mokyklose, kurios yra uždraustos, 
yra iš esmės klastingas, slepiąs savyje už. 
mojį kuo greičiau sunaikinti religiją. 
18-sis str. palieka ateityje galimybę už
drausti kunigams sakyti pamokslus, nes 
pamokšlavimas bažnyčiose ir yra tikybos 
dėstymais ne dvasinėse mokyklose. Paga
liau 18-sis str. prieštarauja ir Visuotinėj 
deklaracijai, kuri kiekvienam žmogui su- 
teikia „laisvę ieškoti, gauti ir platinti in- 
fortmacilją bei idėjas bet kuriomis pritemo- 
nėlmis ir neprilklausomiai nuo valstybės 
sienų“ (19 str.). Tad kodėl Nuostatai ti
kybos dėstymą apriboja kažkokiomis sie
nomis?

***
„Religiniams centrams ir vyskupijų vai.

’-Si(jotui>iais
pasaulyje

„MANO ŽODYNAS“
Pirmajai šio žodyno laidai išsekus, pa

sirodė antroji, švietimo taryboje gauna, 
ma, 3.000 egz. laida, Tai spalvotas didėlio 
formato lietuvių ir anglų kalbos leidinys. 
Perspausdinimą parėmė Lietuvių Fondas.

LAIŠKAS POPIEŽIUI
Australijos Lietu viii Katalikų Fedenaci. 

ja laišku padėkojo Popiežiui Jonui-Pau- 
liui II už encikliką „Redemptor Hominis“. 
Ta pačia proga paprašė Vilniaus vysku
piją prijungti prie Lietuvos Katalikų baž. 
nytinės provincijos ir paskirti Lietuvai 
kardinolą bei paskelbti maldos dieną už 
Lietuvos Bažnyčią.

KUN. J. ŠARAUSKAS BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

Baltieji Rūmai pranešė, kad lietuvis 
kun. Jurgis šarlaiuiskas buvo tarp 17 iš
rinktųjų (iš 1.346 kandidatų) į White 
House Fellowship programą. Programos 
tikslias yna duoti progą jauniems, pasižy
mėjusiems 'žmonėms dirbti kasdieną su 
prezidlentu, viceprezidentu ilr kitais aulkš. 
tais pareigūnais dir tuo būdiu ugdlyti naują 
visuomenininkų elitą. Kun, J. šarauskui te 
ko asmeniškai susipažinti su prezidentu 
Oarteriu ir jo žmonia, įvairių departamen- 

dyfboms suteikta teisė gaminti bažnyčios 
apyvokos ir religinio kulto reikmenis“ (20 
str.).

Duodama teisė, bet atimamos galimy
bės, ir todėl per visą pokario laikotarpį 
Lietuvoje nebuvo oficialiai pagamintas nė 
vienas rožančius ir nebuvo išleistas nė 
vienas katekizmas^ Tarjybinie|i' /valdžįiaįi 
leidus, pasirodė tik labai ribotas malda
knygių iškaičius, kuris nepatenkino nė 
šimtosios tikinčiųjų dalies.

Nuostatų 22 ir 34 straipsniai, laikyda
mi kulto atlikimui būtinus dlaiikitus vals
tybės nuosavybe, leidžia valdžios įstai. 
goms nusavinti net šv. Mišių indus — tau
res, monstranciją ir kt. Tikintiesiems ke
lia siaubą, kad valstybė įstatymais įteisi
na šią šventvagystę. Sąžinė įpareigoja ti
kintįjį visomis išgalėmis ginti šventus 
daiktus nuo bet kokių grobikų, todėl šių 
Nuostatų leidėjai milijonus tikinčiųjų 
'dirbtinai nustato prieš valdžią ir provo. 
kuoja juos konfliktui. Minėti straipsniai 
'įžeidžia švenčiaulsius tikinčiųjų jausminis. 
Kur tuomet JEfaižnyčios aitskyrimias nuo 
valstybės“, jei valdžios ipaireiigūnų pirlštai 
pasiekia riet šventų švenčiausią vietą — 
altoriaus tafbernlakulį?!

Kai religinei bendruomenei atimama 
nuosavybė, tada pažiendžiamla ir Visuotinė 
delktairacija, .skelbianti, kiaid ,jkiekvilenias 
žmogus 'turi teisę vienas, o taip pat drau
ge su kitais turėti nuosavybę“ (17 str.).

Tik tada tikintieji įsitikins, kad valsty
bė atsisako Bažnyčias dfekrimilniavimo, 
kada religinėms bendruomenėms bus leis
ta turėti nuosavybę ir juridinio asmens 
teisę. 

tų vadovais ir Baltųjų Rūmų štabu. Kun. 
J. ŠarauSkas -pradės dirbti Baltuosiuose 
rugpiūcii 1 d.

FILMAS APIE KOMPOZITORIŲ 
VL. JAKUBĖNĄ

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS pagami. 
no 30 mirt, ilgumo -spalvotą dokumentinį 
filmą ,,KOMPOZITORIUS VLADAS JA- 
KUBĖNAS“. Filmas perduoda prof. Vy
tauto 'Marijošiaus pokalbį su ikompozilto. 
riumi apie jo gyvenimą ir kūrybą. Įgrotos 
ištraukos iš Jakulbėno trijų simfonijų, 
„Miško šventės“ ir kitų kūrinių. Vida Ga- 
lėnalitė pašoka „Velniuko“ šokį, o sol. Da
na Stankaitytė dainuoja Jėkubėno ,,Plau. 
kia antelė“. Filmą susuko Algimantas Kė- 
zys, redagavo Marytė Smilgaitė.

SOL. L. ŠUKYTĖ „PIKŲ DAMOJE“
Pagarsėjusi lietuvė solistė Lilija šuky

tė šiOmlils dienomis Ottawos operoje atlie. 
ka pagrindinę soprano rolę „Pikų damos“ 
operoje.

PREMIJA SKULPTOREI ELENAI 
KEPALAITEI

LB KULTŪROS TARY1E|OS DAILĖS 
PREMIJA už 1978 m. paskirta skulptorei 
ET ENAiT KEPALAITEI. Įvertinimo komi
siją sudarė dailininkai: Kazys Varnelis, 
Petras Alekna, Algirdas Kurauskals, Zita 
Sddeilkienė ir Vytautas O. Virkau. 1.000 
dolerių premijos mecenatas — Lietuvių 
Fondas.

Skaitytojų laiškai
KAS PAVADUOS

Mūsų miela spaudos platintoja DAINO
RA niuo š. m. liepos 1 dienos iišeinia į poil
sį ir tuo baigia Ikniygų ir laikraščių užsa- 
kilnėjimą.

Šios (tyliosios kultūrininkėls labai paisi- 
gesime. lEįūdlavo malonu mialyti ją susirin- 
Ikimuose ir sąskrydžiuose, prie savo stalių, 
ko ncipailstaimai aiškiinančią vienos ar ki
tos knygos 'arba žurnalo vertę ir lietuviš
kos Spaudos palaikymo reikalą.

Mes, spaudos mylėtojai, kurių tarpe ir 
šio laiškelio rašytojas, liekame dėkingi 
DAINORAI už malonią paslaugą ir linki, 
me mamlaiuls poilsio bei (giedrios nuotaikos.

Mūsų rūpestis dabar, kas DAINORĄ 
pavaduos.

Kazys Leonas

Kazimiero Barėno knyga

Britanijos Lietuviai
gaunama Nidos leidykloje 2 LadbrOke 
Gardens, London, Wil, 2PT. Knyga ilius
truota, 360 psl. Kalnia 7,50 sv. su persiun
timu.

LIETUVOJE
RAGINA AUGINTI TRIUŠIUS

Užklupus .dideliam mėsos produktų trū
kumui Lietuvoje, žmonės skatinami 'au
ginti triušius. Ypatingai ‘raginami penisi, 
nirikai, moksleiviai, namų šeimininkės. 
Skelbiama, kad per trejus įmetus Lietu
voje pagaminta 5.800 tonų triulšienos ir 
išdirbta 810.000 triušių kailiukų.

PASAULINIAI TAPYBOS MEISTRAI 
VILNIUJE

Vilniuje, dailės muziejaus centriniuose 
rūmuose, birželio mėn. buvo atidaryta 
pasaulinio garso meistrų tapybos paroda, 
kurioje išstatyta 70 kūrinių.

Yra išstatyti ir mažai žinomi vadina
mieji (Paryžiaus mokyklos atstovų, eks. 
presioniistinei įsirovei priklausančių meis
trų darbai, jų tarpe ir Ch. Soutine su 
vienu įspūdingi ausiu paveikslų parodlofje

RELIGINGAS JAUNIMAS
„Komsomolskaja Pnavda“ skundžiasi, 

kad jaunimas neparodo susidomėjimo 
ateistiniu sąjūdžiu, nestoja į komjaunuo
lius, net ir patys komjaunuoliai prakti
kuoja religiją. Du jaunuoliai buvo paša
linti iš komjaunimo organizacijos, nes su. 
si'tuokė bažnyčioje. Tą rūpestį pastebėjo 
ir paminėjo užsienio spauda. 
(„Draugas“, nr. 72.)

APDOVANOJO „METALO“ FABRIKĄ
TSRS Aukščiausiosios Tarybos prezi

diumo įsaku (1979. VI. 27) Kauno San. 
technikos dirbinių gamykla, 100-ųjų įkū
rimo metinių proga, apdovanota „Garbės 
ženklo“ ordinu.

Kauno Ibuiv. ŠMITŲ, vėliau „METALO“ 
fabrikas,idlalbar vadinamas J. Greifenber. 
gerto vardu, pradėjo gaminti Santechnikos 
dirbiniuls nepriklausomybės metais, kai 
Difetuvos miestuose buvo pradėta statyti 
vainidlemtielkilus ir (kanalizaciją. Fabrikas 
Šančiuose buvo įsteigtas 1879 metais.

NIDON TIK SU LEIDIMAIS
Nuo birželio 29 d. tarp Vilniaus ir Ni

dos pradėtas autobusų susisiekimas. Ke
lionė užtrunka 7 vai. (Bilietai pardundami 
tik tieimis, kurie Neringoje gyvena, ar turi 
specialų ledidlilmą ten važiuoti su iketiiala. 
piais į ten esančius poilsio namus.

SENOVĖS KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS
Kupiškio liaudies teatras jau 400-tąjį 

kartą Kupiškyje suvaidino salvo spalvingą 
kūrinį — „Senovės Ikupilškėnų vestuves“. 
Neseniai Vilniaus ansamblis „Lietuva“ 
Vilniaus 'Sporto rūmuose turėjo 5.000-jį 
koncertą.

„KOMENTUOTI TIK RUSIŠKAI“
Birželio mėnesio pabaigoje prie Vil

niaus (Riešėje) vyko žingų sportinės var
žybos, kuriose dalyvavo jauni ai. Papras
tai per garsiakalbį tekiais atvejais įprasta 
varžybų eigą ir rezultatuls komentuoti lie
tuvių ir rusų kalbomis. Šį kartą buvo ki
taip: žiūrovai (tegirdėjo TIK RUSIŠKAI. 

Pasirodo, į varžybas buvo atvykęs laisto.

Kazimieras Baronas

PENSININKŲ KLUBAS
Kai esame gerai nusiteikę, tai Anicetui 

ir dėkingumo kruopelę pajuntame ir už tą 
staliuJką „Old Hat“ .bare. Jis atėjo ir suta
rė su barininkais, kad jie duos mums tei
sę kartą per savaitę po porą valandų čia 
skyrium pasėdėti. Kas mes tokie? Klubas, 
dar ir toks rinktinis — tik šeši žmonės, 
lietuviai, kurie ir senatvėje gyvi didelė
mis idėjomis ir 'jaučia reikalą tarpusavy
je bendradarbiauti. Anicetas matė skelbir 
mus, kad antradieniais to baro restorane 
pietauja vietinis Rotary klubas, ir jis nu
ėjo, žilas toks ir ilgaplaukis, dėl to ir 
įspūdingas, iš išvaizdos panašus į minis- 
terį Michaelą Footą, ir, sako, barininkas 
išsitempė prieš jį, kaip styga, prašom, po
nai, sėskitės, prie kurio tik staliuko jums 
patinka, ir tegu Dievas jums padeda, ir 
ramybė čia didžiausiai, nes IRA šitame 
rajone bombų dar nedėlioja. Jeigu būčiau 
nuėjęs susitarti 'aš... Ne, tik Anicetas ga
lėjo sudaryti įspūdį. Nusiųsk Aleksą, ir 
pradės prie baro kosėti, jeigu užeis bron
chito priepuolis. Ne, tik Anicetais, mūsų 
nlerinktels pirmininkas, tik jis (tinka 
rimties reikalams tvarkyti.

Rezoliucijos dėl Ho Či Mino griežtai 
dabar laikomės, ir baras mums vėl geras 
tas pats „Olid Hat“. Šį penktadienį irgi 
suėjome. Liepos mėnuo, karšta diena, ir 
saulė dar aukštokai, kai sėdame prie sta
lo. Dirbančiųjų daugumas atostogauja ir 
išvažiinėję į kurortus, bet mums, seniams, 
visada dabar atostogos, kišenės neleidžia 
naudotis pajūriais, tai Ir sėdime, mosti
guodami rankomis, kad atvėstų prakai
tuota kakta. Ant stalo telkšo balutė 
alaus, matyt, kažas jau prieš mums su
einant čia sėdėjo ir sriūbčiojo, ir musė 
vis sustoja pakraštyje, 'kad nesu'šlaptų 
kojų, ir ragauja. Aš ją nuveju.

— Musė, — sakau piktokai, kai ji jau 
antrą įkartą apsuko ratą ir vėl nusileido 
prie balutės.

— Ar musė? — išgirsta Anicetas.
— Musė. Ale toki® įkyri. Nuveju ją, o 

ji ir vėl čia.
Leonas šiandien pirmasis perka alų. 

Kai jis sugrįžta nuo baro su pilnais boka
lais, Anicetas ištiesia ranką ir rodo jam:

—• Žiūrėk, musė. Ar maitai?
— Iš kur gi (ji čia atsirado? Rodos, nei 

karvių niekur arti nėra, ir baras gana 
švarus, o, žiūrėk, musė atsirado ir įburbia 
Įdomu, įdomu.

— Taigi, — sekęs akimis musę, atsilie
pia Kazimieras. — Musė. Po teisybei, 
kad, žinot, musės mėgsta alų ir barus. 
Atsimenu, Kaune nueini pas Urboną...

— Na, pas Urboną musių nemačiau, — 
nesutinka Jurgis, kuris tame mieste dirbo 
inspektorium.
— Gal tik nematei. Buvo, kaip gi ne. Už- 
eidavom plarvalgyti, ypač su advokatu 
Gargasu. Būdavo, baigiam darbą teisme, 
aš tada gyvenau Vytauto prospekte. Pa
dės tau kotletus, žinoma, ir grafinėlį, — 
ir jis šypsosi pasidairydamas į mus, ma
tyt, tikrindamas, ar išgirdome tą grafinė
lio suminėj imą, — ir, žiūrėk, biz-biz-biz, 
ramiai nepavalgysi. Valgyk ir saugokis, 
kad musės neaplšmleiižtų.

— Neatsimenu pas Urboną musių, — 
klausęsis Kazimiero kalbos, Jurgis ir vėl 
savo praeities gina. — Matyt, tik teisėjai 
sugebėdavo pastebėti tokias smulkmenas, 
kaip musė.

— Va, tai tau! Kada pradėjai nešioti 
akinius, kad musių nematydavai?

— Kada pradėjau, tai gal ir nesvarbu.
— Vyrai, vyrai, nepradėkit pyktis! —

— Anicetas sudraudė juos.
— Pyktis? Ne, mes tik juokaujam. Aš, 

sakau, irgi esu ir gėręs ir valgęs pas Ur
boną, bet musių neatsimenu, — tarytum 

jokių priekaištų negirdėjęs, Jurgis paki
liu balsu pasakoja.— Gal dėl to, kad' die
ną niekada neteko tame restorane sėdėti. 
O vakare tamsu, tai ir musės miega, ži
burio jos, matyt, nemėgsta. Ne, dieną, ro
dos, neteko būti, tarnyba-. Teisėjams — 
kitas reikalas, čia byla nagrinėjama, čia 
apsigrįžęs gali ir Urbono restorane pie
tus pavalgyti ir musių pasižiūrėti dar su 
saule, kol jos nenutupia kur nors ant kar- 
nyzų ilgai nakčiai ir tokiems, kaip aš, ne
benori pasirodyti. Žinoma, įkyrios tos 
musės, kur jų yra, zurzia burbi® apie ga
ruojančią lėkštę, ir turi (bijodamas nuolat 
galvoti, ypač jeigu sriubą valgai, kad ne- 
murktelėtų nuo garų sudrėkusiais spar
nais, ir (bus tada trek'šit, trokšt, trokšt dan
timis, kaip trupinį pašutusio agurko, Uuu! 
Biauru... Gerai, kad 'šitam krašte maža 
jų tėra.

— Na, va, viena tebebirbia, — Aleksas 
primena, drungnu alum apraminęs įsi
siautėjusį savo kosulį, ir mes sekame ją. 
Ji pasuka vienam, kitam apie galvą ir 
vėl grįžta prie stalo.

— Viena kregždė dar ne pavasaris, 
Aleksai, — purto galvą Anicetas.

—Ne, ne, nesakau, kad pavasaris. Bet 
ta birbianti kregždė tik čia, prie mūsų 
staliuko, viena. O visam krašte? Gal mi
lijonai, ne, kur tau, tur būt, milijardai. 
Smulkus sutvėrimas, patys, taip sakant, 
niekai, bet tu suskaičiuok jas milijar
dais!.. Keistais tas pasaulis. Ir žmonių, ir 
gyvulių visokių, ir vabalų vabalėlių, mu. 
šių, uodų. Arba, sakysim, sparvos... 
Būdavo, kai aš ganiau, — įsikalba buvęs 
banko buhalteris. — Taigi, ganymas irgi 
jokia linksmybė, nusibosta per velnią, 
noris imk ir padėk kaukti. Žinoma, kartais 
ir užkaukdavom. Ypač sunku, kai vienas 
ganai. Bet karštą dieną, būdavo, užeina 
noras pažaisti sparvomis. Jos taip apipuo
la karvės, kai tos nebežino, kur dingti. 
Gini, brauki, ties gyvulio kūno ploteliu, 

kur jų diaug susimetė, taukšteli įkartais 
delnu, ir krinta kelios negyvos, kitos jau 
ir kraujo prisigėrusios — raudoni taškai 
ir delne ir ant karvės nugaros ar kaklo. 
Kai taip kovoti nusibosta, tai tada sakai: 
palauk, aš jums! Nusilauži smilgą...

Jurgis nušvinta visas ir nutraukia 
Aleksą.

— Ar ir pats buvai tokios sparvų avia
cijos specialistas?

Matau, kad visiems tas prisiminimas 
malonus. Žiūrėk, akutės žiba ir Aniceto, 
ir Alekso, ir Leono, visų, ir mes nusiur
biame alaus iš karto po didesnį kiekį, ra
mindami prisiminimų jaudinamą kraują.

— O kaip gi! — Aleksas pastato stiklą.
— Nusilauži smilgą...

— Smilgą? — nustemba Anicetas. — 
Ne smilgą, bet kaip tie žolynai vadinosi? 
Jau .užmiršau, tokie melsvai rausvais žie
deliais.

— Nusilauži smilgą, — Aleksas nesilei
džia pavaduojamas, jis nori pats baigti,
— sugauni nusižiūrėjęs didesnę sparvą, 
nugnybi jai pauodegį, įkiši tą šiaudelį, ir 
birr, skrisk, bjaurybe! Jei krinta žemėn, 
tai reiškia, kad smilga per sunki, reikia 
patrumpinti. Bet kas ten terliosis! Nu
krito, tai nukrito, nepasisekė.

— Kam nepasisekė? Tau ar sparvai? — 
Jurgis įkimba prie Alekso.

— Tur būt, abiems, jei nori žinoti. Tur 
būt, kad abiems. Tu norėtum, kad ji 
skristų. Gal ir jai maloniau būtų dar pa
birbti iki artimiausio krūmo, o nukrito 
čia pat į žolę, ir jau nė iš vietos. O ltu vie
ną paleidi, kitą, Skriekite, kraugerės jūs, 
nekankinusios gyvulėlių. Ir Skrenda, jei 
smilga tinkamo ilgumo. Brr, brr, ir laikas 
sutrumpėja, ne taip nuobodu, kol vėl ką 
nors sugalvoji.

Mūsų bokalai, žiūrėk, jau tušti. Anice
tas net atsidūsta.

— Na, gerai, vyrai. Sparvos, o kieno 

dabar eilė? Tur būt, mano, — ir jis pa
kyla ir nukrypuoja su tuščiais bokalais 
prie baro, Leonas tuo metu pasakoja 
apie didžiuosius bimbalus. Atnešęs ketu
ris pilnus, Anicetas stovi ir klausosi, kol 
jam šukteli barininkas, laikydamas sau
joje ištiestą grąžą.

— Pasiutę bimbalai, je, je, je. O čia 
tokių nemačiau ir negirdėjau.

— Ne, negirdėjau ir aš, — pritariu Ani
cetui, nueinančiam likusių 'bokalų atneš
ti ir grąžos atsiimti. — O kur gi mūsų ta 
birbalė— ? pasigendu, kai visi pasigar
džiuojame naujai įpiltu alum ir šluosto
mos nuo lūpų putelę.

— Kur gi iš tiesų ta birbalė dingo? — 
pasigenda ir Anicetas, žiūrėdamas į mane. 
Kraipome galvas dairydamiesi': kur gi ji? 
Skraidė, baidėme ir nė vienas neįsidėmė- 
jome, kur ji nuskrido. Dairėmės, tur būt, 
tik iš įpratimo, nes kurio gi mūsų akys- 
įžiūrėtų musę, jei ji sukinėtųsi kur nors 
ties trečiu staliuku nuo mūsiškio?

— Ndbėr, — 'apgaili Leonas.
— Nebėr, ir nereikia, — guodžia mus 

Anicetas.
— Gal pro duris išsmuko, kai žmonių 

daugiau prisigrūdo.
— Tur būt, musė dar neturi tiek proto, 

kad susiprastų bėgti, kai airių būrys pa
didėja, — Aleksui atsako Anicetas.

— Vakaras ateina, jau prieblanda, — 
įsiterpia Jurgis su savo teorija.

— Tur būt, prisiglaudė kur nors prie 
balkio ir snaudžia. Vakaras, vyrai, mu
sės nuėjo miegoti.

—■ Nuėjo tai nuėjo, tiek to, tegu miega, 
— Anicetas nebenori dairytis, jis pakelis 
savo 'bokalą, ir (kiti paskuba neatsilikti 
nuo jo. Tik Jurgis vienas dar vedžioja 
akimis storus ir tamsius baro kambario 
balkius, gal įžiūrės juodą taškelį, gal su- 
spustės, kilstelės sparnus.

— Nematyti, — numoja ranka ir jis.
(bus daugiau)

i
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LIETUVOJE
(Atkelta iš 2 psl.)

tos iš Maskvos. Jis ir įsakė „komentuoti 
tik rusiškai“.

NĖRA LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS

Nors yra toks Lietuvos komunistų par
tijos centro komitetas, yra net ir teikis už
rašas prie vieno namo Vilniuje, įLenliino 
prospekte, dirstelėjus į partinį (bilietų, su. 
sidaro įspūdis, kad Lietuvos komunistų 
partijos nėra. Biliete pažymėta ne LKP, 
bet TSKP narys. Jokia Lietuvos komunis
tų partija neatsispindi šiame svarbiame 
partiniame dokumente. O jeigu nėra LKP 
marių, tai iš kurgi ta partija?

SURASTA IŠEITIS
šiuo metu jau pakankamai aišku, kad 

atremontuoti universiteto centrinių rūmų 
nebepavyks iki rudens, kadia turi įvykti 
numatyti renginiai, skirti Vilniaus Uni
versiteto 400 metų jubiliejui. Geniausiu 
atveju tebus suspėta nudažyti fasadą, ap. 
valyti kiemuls. 'Bet (ką daryti su pradėtais, 
bet nebaigtais idarbais, kurie taip ryškiai 
'krinta į akis? Po tam tikrų svarstymų bu
vo surasta „išeitis“: nebaigtas remontuoti 
virtas ulždiengti faniera ir ją nudažyti ir 
t lt

(ALMA MATER, Nr. 3)

,,URA“ VIETOJ LIETUVIŠKO ,,VALIO!“
Šių mėtų balandžio 27 įdienos vėliai va. 

kare Vilniuje, Lenino prospekte prie Ikon- 
servatonjos, buvo išrikiuotas moksleivių 
kolonos, kad išmoktų per Gegužės pirmą
ją tinkamai pražygiuoti pro tribūną. Nors 
ilr lijo lietus, bet moksleiviai buvo treni. 
ruojlami gana ilgai.

Idiomų Itai, kad moksleiviai privalėjo 
vietoje lietuviško „valio!“ šaukti RUSIŠ
KAI ,,UiRA!“ Buvo įsakyta taip šaukti 'ir 
tada, kai teks žygiuoti pro tribūną. Parti
jai ir vyriausybei, pasirodo, nebeipaitinka 
neit ir „sveikinimai“, jei jie tariami lietu, 
viškai. (ALMA .MATER, Nr. 3)

MAIRONIO PAMINKLAS
Kaune, priešais buvusius Maironio na

mus, yra pastatytas Maironio paminklas. 
Šiuo metu nepageidaujama, kad juo do
mėtųsi ekskursantai. Ekskursijų vado
vams įsakyta pro šį paminklą praeiti ty
lomis. O jeigu kas iš ekskursantų pasitei
rautų apie šį paminklą, pasitenkinti tik 
'trumpu trafaretiniu, paaiškinimu, kad 
tai-., „paminklas poetui“.

Z. Tenisonaitė

Pasakėčia apie Vasaros veja

IV PLJ Kongreso Stovykloje
— mūsų specialaus korespondento 

pranešimas —

Pradžia.
Dienos metu yra pilna dienotvarkė. Yra 

laikas pasiklausyti paskaitų, mokintis lite, 
tiuviškai maistą gaminti, tautinių šokių 
pamokomis, 'sportui ir saviveiklai. Yra ir 
laiko valgyti.

Tarp atvažiavusių iš kitų kontinentų 
yra diaug nenorinčių miego. Naktį po visų 
užsiėmimų yra leista vienoje salėje bur
tis, šokti, dainuoti tol, kol širdis geidžia, 
šios povakarilnės programos vis populia
rėja. Ne 'tik polkutės, bet ir visokius tau. 
įtintos 'šokius išbandė daug kas pirmą kar- 
itą, nes jų nebuvo šokę, ir išeina neblogai.

Penktadienio vakarė stovykla susirin
ko miškelyje ir mums buvo paaiškintos 
Vėlinių apeigos ir Ikitek jose yra senų pa. 
pročių. Dirbtinis kapais buvo pagaliau ap
statytas žvakutėmis. Nakties tamsoje tas 
padarė daug kam didelį įspūdį.

Savaitgalis buvo praleistas Londone, 
šeštadienį koncerte ir šokiuose, o stelklmia- 
dienį — iškilmingose pamaldose ir apžiū. 
•riinėjant Londono '(žymenybes. Nėlra len
gva viską pamatyti per latultabuiso langą, 
bet kali kais žadėjo grįžti į .Londoną dar 
(kartą ir atlidHiai jas (apžiūrėti.

Andrius Šmitas
IV PLJ Kongreso 
komiteto pirmininkas ir 
Vokietijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkas

Aleksas Vilčinskas

ir
DBL Sąjungos centro 
valdybos sekretorius

Pirmadienio talentų vakaras buvo tikrai 
įdlomus. Jei talentai būtų Ibuvę premijuo
jami, pirmą vietą Ibūtių laimėjęs Francu. 
z!i|jos būrelis. Taip gražiai sustatė vaizdą 
„Paryžiaus Lietuvių Namai“. Tie namai — 
pilni lietuviškai nekalbančių. Apsilanko 
prašalaitis lietuvis. Jie randa bobutę, ku
ri išadlškinla jiems, kas jis yra. Priimtas, 
jis ima juids malkyti lietuviškai kalbėti ir 
šolkti, apdalindamas visus tautinėmis juos
tomis.

Antradienio spektaklis buvo lietuviškos 
vestuvės. Suprantu dabar, kaip gali ,JLie. 
tiuivilšlkos vestuvės“ užtrukti 3 dienias ar 
daugiau. O čia stovykloje bandė jas atlik
ti per vieną dieną.

Tnečiialdienfe, ir išvykstam į Europos 
kontinentą. Taip sunku, nes nespėjome iš
simiegoti po vestuvių. Vos spėjame išsi. 
kraustyti iš Braškių kalvos (Strawberry 
Hill miestelio).

Turiu baigti, nes autobusas laukia.

Jonas Podvoiskis

IV PLJ Kongreso 
komiteto narys, jo 
stovyklos Londone vadovas

Gabija Juozapavičiūti 
PL Jaunimo sąjungos 
pirmininkė ir
PL Bendruomenės 
centro valdybos narė

Po Chicagos dangum
' Lietuvių Diena, rengta liepos 1 d. Chi- 
cagoje, praėjo labai gerai. Virš dviejų 
tūkstančių svečių susirinko gražiame N. 
Riverside parke, kur žmonės turėjo daug 
kuo pasidžiaugti. Gražią programą atliko 
Vyčių Choras, ved. F. Strokes ir „Gaivos“ 
jaunimo būrelis, kelios grupės šoko 'tau
tinius šokius. O visiems svečiams grojo 
Algio Modesto vedamas Neo-Lituania or
kestras. Buvo sveikinimų ir žmonės pirko 
įvairių dalykų, rengėjai džiaugiasi, kad 
viską išpardavę. Finansų komiteto pirm. 
A. Laukaitis, su didžiule talkia iš jaunimo 
ir senimo sudarė didelį organizacinį vie
netą. Atrodo, kad Jaunimo Kongresui su
plaukė nemaža doleriukų, nes už vietą ir 
darbininkams nereikėjo mokėti. Pagarba 
LB apygardai ir pirm. Laukaičiui.

#♦*
Lietuvių Diena White Sox beisbolo žai

dynėse. pradėjo nepaprastai įdomiai birž. 
23 d. Vidudienį, susirinko keliolika tūks
tančių žmonių į stadioną, nors oras nebu
vo šiltas (56 laips.) todėl reikėjo nuo 
žvarbaus vėjo gerai .apsivilkti. Lietuvių 
pasirodymas įvyko prieš pat beisbolo žai
dynes. Graži eisena tautinių šokėjų gru
pės, ved. Punienės, puikus dekoruotas ve. 
žimas su užrašu „Lithuania“, didžioji vė
liava ir sudainuotos dainos N. Paulauskai
tės ir Al. Brazio bei abiejų kraštų Himnai 
nuaidėjo per radijo ir televizijos stotis. 
Programą anglų ir lietuvių kalba pravedė 
Kazė Brazdžionytė, ,,LA“ radijo vedėja, o 
Skautai ir uniformuotos lietuvaitės išda
lino daug sagučių. Reikia džiaugtis, kad 
Lietuvių Prekybos Rūmai tokią gražią re
prezentaciją atlieka jiau antrus metus. Tie
sa, dar dalyvavo ir mūsų konsule J. 
Daužviairdliielnė ir (pirm. V. Samaška. Vis
kas praėjo labai gražiai ir tūkstančiai iš
vydo programos dalyvius ir Lietuvos var. 
dą.

*#•
Chicagos lietuvius nepamiršta aplankyti 

ir neprašyta ir nelaukiama viešnia - mir
tis. Ils gyvųjų tarpo atsiskyrė mokytoja, 
patriotė Aldona Šimaitienė, dr. VI. Šimai
čio gyvenimo palydovė. Birž. 30 d. Brook- 
lyne mirė kun. Juozas Venckus, sulaukęs 
82 m., kilęs iš Kretingos, palaidotas per 
Jaunimo Centrą liepos 5 d. šv. Kazimiero 
kapinėse. Mokytojavo Kaune jėzuitų gim- 
nazijaje, toliau Ispanijoje, Montevidleo, 
Miunchene. Buvo spaudos darbuotojas, ra
šęs teologiniais bei filosofiniais klausi
mais. Liepos 3 d. Staiga mirė Jonas Bag
donas, žymus mūsų sporto vadovas, tesu
laukęs vos 50 metų. Tai skaudi nelaimė 
jo likusiai šeimai ir lietuviškam, sportui. 
Visiems giliausia užuojauta!

*»»
„Lietuvos Aidų“ radijo programa turės

Atsiųsta paminėti
PASAULIO LIETUVIS, 1979 m. Nr. 4. 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, USA. 6 idol, metams. Atekiro nr. 
kalnia 75 c. 48 psl.

ŠALTINIS, 1979, 3. Tiklbynės ir tauti
nės minties žurnalas. Leidžia Marijonai ir 
šv. Kazimiero Sąjunga. 16 Hound Road, 
West Bridlgfordl, Notitiniglhlaim NG2 6AH. 
Prenumerata metams 2 sv. (4 dol.). Atski
ras numeris 35 p. (70 c.).

METMENYS, 1979 — 37. Redaguoja Vy
tautas Kavolis. Administruoja Marytė 
Palškevičietnė, 3308 W. 62nd PI., Chicago, 
III. 60629. Išeina 4 kartus per metus, šito 
numerio kalnia 3 dbl. Keturių numerių 
prenumerata užsienyje 1'2 dol. 184 psl.

Šiame numery Vincas Trumpa straips
nyje ,Drama istorijoje ir istorinė drama“ 
raišo apie istorijos ir literatūros santykį. 
Sintezė yra (įmanoma. „Skirtumas yra tik 
tas, kald istorikui kalba yra tik įrankis, 
padedąs apsakyti, kaip ilš (tikrųjų buvo, 
rašytojui.poetui kalba yra pati kūryba.

Živilė Bilaišytė („Antano Škėmos 
struktūros ir simboliai“) žvelgia į Škėmos 
dramaturgiją iš vidaus, stengdamasi su
prasti jos idėjų 'tinklą. Čia ji randa rašy
tojo susidomėjimą žmogumi kaip idėja ir 
būtybe: žmogaus būtis, žmogaus egzisten
cijos ir jo padėties išsprendimas iškyla 
centriniu Škėmos kūrybas impulsu.

Leidinį įpudšda visa eilė dailės darbų.

RELIGION IN COMMUNIST LANDS, 
Nr. 2 1979. Leidžia Keston College, 
Heatfielid Road Kastan, Kent BR2 6BA. 
Šio numerio kaina 1.50 sv.

Dviejų puslapių vedamasis paskirtas 
Lietuvai. Seka ilgas Marite Sapiets ilius
truotas straipsnis apie religiją ir tautiš
kumą (Lietuvoje. Cituoja vieno seno mo. 
kytojo, į>uvusio ateisto, žodžius: „Lietu
vis, kuris kovoja prieš tikėjimą, kasa sa
vo tautai kapą, neš |E|ažnyčia yna vienin. 
telis veiksnys, (kovojąs dėl lietuviškų Itra- 
dicijių išlaikymo... ir (beveik vienintelė (do
rovės mokytoja.

SKAUTŲ AIDAS, Kovas 1979, oficialus 
Lietuvių 'Skautų S-gos organas. 7220 So. 
California Ave., Chicago, Ill 60629. Pre. 
numerate .metams 5 dOl„ atskiro numerio 
kaina 50 centų. 24 psl.

rugsėjo 8 d. šėštadienį savo metinį pikni
ką, kur gros Venckaus orkestras, bus vi
sokių įdomybių. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama jame atsilankyti, tuo paremsi! 
Aidus. Dabar radijo programos veiks kiek
vieną vakarą 9 vai. 1490 KC banga.

Bal. Brazdžionis

Toks be kurpių, basas vėjas, 
susivėlęs, įžūlus, 
švilpia žydinčioj alėjoj, 
šokinėja po klanus.
Pergalės daina apsvaigęs, 
linksmas lekia per laukus, 
kad visiems drąsiai be baimės 
pasakytų vien niekus:

žada būti mandagus, 
pasipuošęs ir švarus. 
Tėvo vėjo vis klausytų. 
Per naktužę nelakstytų. 
Obelaičių nelankstytų 
ir plaštakių nebaidytų...

Kitą rytą bėga vėjas 
vėl po žydinčią alėją. 
Peteliškes gaudo, vaiko. 
Lenkia žolę, dulkes svaido.
Pažadų neištesėjęs ir 
neklausęs tėvo vėjo, 
tik viršūnėmis dulkėjo.

Oi, supyko senis vėjas! 
Pasišiaušęs toks, rūstus. 
Pasigavo jauną vėją 
ir įkinkė į ratus.
Liepė sukti malūnėlį 
ir nevelti veltui smėlį.

Malūnėlis iš tiesų 
malė, sukos daug dienų. 
Bet sparnai štai atsisako, 
kepurėlę vos dar krato. 
Piktos girnos ūžia, varo, 
tik malūnas jau be kvapo, 
senam vėjui dar pasako:

Jaunas ir išdykęs vėjas 
vėl akacijų alėjoj.
Gėles purto, smėlį sėja, 
laužo stogą net teisėjui.
Basas, susivėlusiais plaukais, 
per dirvonus, ne takais.
Šūkauja ir pešasi kaip du, 
ardo tylą, net baisu...

O vėjelis vasarinis 
atsiliepia kaip laukinis. 
Seno vėjo neklausys! 
Per naktužę vis lakstys! 
Žalią žolę nulankstys! 
Peteliškes išbaidys!

Ir Boreas, Šiaurės vėjas, 
iš piktumo net užduso.
Ar tikėsite, ar ne, 
vėją gaudyti lauke 
iš tiesų yra sunku.

— Iš Z. Teniisonaitės naujos eilėraščių 
knygos „VIENIŠI VĖJO VAIKAI“. —

Politinė sąmonė Lietuvoje ir joje Dr A stnmu 
atspindinčios krašto ateities vizijos

1, Truputis istorijos (nepriklausomybės laikai)

Imant istoriškai, Lietuvos inteligentijoje dar nepri
klausomybės laikais galima 'buvo įžiūrėti du pagrindi
nius sluoksnius: itą, kurio atstovai matė aukščiausią ver
tybę lietuviškume, Lietuvos valstybės tautinėje nepri- 
'kljausomybėje. Ir tą, — kurio atstovai statė socialinę ly
gybę, visuomenės progresą aukščiau už bet kuriuos siau
rai nacionalinius tikslus bei vertybes, o grynai naciona
linę orientaciją aplamai siejo su provincializmu, atža
garei viškumu, XX amžiaus sąlygose, jų nuomone, neto
leruotinais. Nemažas Skaičius takių inteligentų buvo 
atvirai nusivylę nepriklausoma Lietuvos valstybe.

Jų nepatenkino jos socialiniai atsiekimai, jiems at
rodė, jog tai, kad ji vienu ypu neliikvidiavo tradicinio 
mūsų krašto atsilikimo, galutinai neįveikė skurdo ir ap
lamai neįsteigė Lietuvoje žemiško rojaus, byloja prieš 
visą jos santvarką. Jų nuotaikos Lietuvos valstybės at
žvilgiu buvo daugiau kritiškai destruktyvios negu kri
tiškai konstruktyvios.

Po 1926 metų gruodžio 17 dienos valstybinio per
versmo Smetonos įvestasis patriarchalinės diktatūros 
režimas diavė tokiom nuotaikom gausių papildomų ar
gumentų. Užtenka paskaityti Teofilio Tilvyčio „Dičių“, 
Pero Cvirkos „Franką Kruką“ ir panašius progresyvias 
ano meto literatūros kūrinius, kad galėtume apčiuopia
mai tokius kritinius nusistatymus pajusti. Ne tai, kad 
šitie inteligentai būtų buvę tiesioginiai Lietuvos nepri
klausomos valstybės priešai. Toli gražu. Jie nieko tie
siogiai prieš nepriklausomybę neturėjo, bet svarbiausia 
jiem 'buvo ne ji, o tai, kad Lietuva, nepriklausoma ar 
ne, bet geriau nepriklausoma negu ne, būtų pagal jų 
Skonį gražesnė, internacionališkesnė, 'kai kam socialis- 
tiškesnė, o kai kam liaudiškesnė.

Tokių, kurie atvirai siektų Lietuvą įjungti į „di
džiąją TSRS tautų socialistinę šeimą“, buvo tik atskiri 
vienetai ir tie be didesnio vardo ar įtakos (LKP nariai). 
Kiti, nors ir simpatizavo komunizmui bei TSRS, nors 
ir matė pastarojoje nesąlyginę progreso įsikūnijimą, 
vis dėlto latsižadėti nepriklausomybės progreso vardan 
nesiruošė. Klausimas dėl Lietuvos nepriklausomybės 
praradimo galimybės realiai iškilo jiems, tur būt, tik 
tada, kai 1933 metais Vokietijoje į valdžią atėjo Hitle
ris.

Progresistinės tokių kairiai radikalių inteligentų 

simpatijos Tarybų Sąjungai, jos „socialistiniams laimė
jimams“ paskatino daugelį jų priimti Lietuvos inkorpo
racijos į TSRS galimybę, kaip realią ir netgi pageidau
tiną priešpriešą jos galimai inkorporacijai į hitlerinę 
Vokietiją. Visiškai neatsitiktina, kad kaip tik 1934-1939 
metų bėgyje Lietuvos Komunistų Partijai pasisekė įsi
gyti tam tikrą platesnę įtaką bei autoritetą tradicinės 
Lietuvos inteligentijos dalyje, ko anksčiau jai pasiekti 
nepavykdavo. LKP-ją tiesioginiai pradėjo tada palaiky
ti ne tik vadinamieji progresyvūs inteligentai, bet ir 
ryškiau antitautininkiiškai nusiteikę politiniai asmenys.

Justas Paleckis ir Juozas Vaišnoras — abu buvę 
aktyvūs liaudininkai — gerai iliustruoja šį teiginį. Jie, 
tiesa, tada dar nebuvo ir tuoj nepasidarė komunistų 
partijos nariais, nors ir glaudžiai su LKP jau bendra
darbiavo, tačiau toks liaudininkas kaip Mečys Gedvilas 
jau 1934 metais nelegaliai įstojo į LKP ir buvo jos tikru 
nariu nuo tų metų (Paleckis ir Vaišnoras — nuo 1940. 
VIII, o ištisa buvusių liaudininkų grupė, rėmusi komu
nistus dar nepriklausomybės laikais, jų tarpe Marijonas 
Gregorauskas, — tik nuo 1958 m.).

Taigi, ta Lietuvos kairiosios inteligentijos dalis ta
po aktyvia tarybinės okupacijos šalininke ir jos įvesto
sios santvarkos ramsčiu, buvo kažkur visiškai dėsninga. 
Ir būtų neteisinga galvoti, kad, pavyzdžiui, Liudas Gira 
ar Petras Cvirka, Salomėja Neris ar Antanas Venclova 
grynai prisitaikėliškais iar ikarjeristiniais sumetimais 
užėmė 'tokią aktyvaus tarybų valdžios rėmimo poziciją. 
Jų motyvai iš pradžių buvo greičiausiai visiškai nuošir
dūs ir netgi idėjiniai. O vėliau... Kam spėlioti, kas atsiti
ko vėliau? Vėliau jau šiaip ar taip buvo per vėlu, o gal 
priedo, ir per nepogu, o gal ir per baisu. Greičiausiai vis
ko po truputį. Nepriklausomybės sąlygose buvę tiesiog 
nepataisomais romantikais, šie asmenys nepalyginamai 
baisesnėse tarybinės tikrovės sąlygose išmoko būti dar 
labiau nepataisomais realistais.

Komunistinė politinė sąmonė be kairiai radikalio
sios inteligentijos buvo populiari ir tam tikroje dialyje 
Lietuvos tautinių mažumų, pirmoje eilėje .žydų ir rusų 
tautinės mažumos. Žinoma, tai buvo 'tik tų mažumų ma
žumos. Didžioji dalis Lietuvos rusų buvo ištikimi sta
čiatikiai ar pabėgę nuo (komunistų emigrantai, kurie bi
jojo bolševikų ir nekentė tarybų valdžios gal labiau už 
bet ką kitą Lietuvoje. Tačiau nedidelė dalis rusiško Lie

tuvos jaunimo simpatizavo naujai socialistinei savo vals
tybei, o, be to, ne be pagrindo (tikėjosi, kad po to, kai 
Lietuva bus inkorporuota į TSRS, pasiruošusių su nau
ja valdžia bendradarbiauti rusų vaidmuo Lietuvos vi
suomenėje žymiai išaugs, o gal net ir vadovaujančiu 
taps. Taigi jiems buvo gana natūralu besąlygiškai remti 
TSRS prieš Lietuvą (lygiai taip, kaip tam tikriems Lie
tuvos lenkų sluoksniams — Lenkiją o vokiečiams — Vo
kietiją).

Kai dėl Lietuvos žydų, tai jie buvo daugiausia vi
siškai lojalūs Lietuvos piliečiai. Plačiai žinomas jų ne
menkas vaidmuo savanorių judėjime, dalyvavimas lie
tuvių tautos kovose dėl nepriklausomybės. Nepriklauso
mos Lietuvos visuomenėje žydiškoji mažuma buvo taip 
pat visiškai gerai integruota. Lietuvos vidutiniųjų kla
sių struktūroje žydų lyginamasis svoris buvo netgi ypač 
didelis. Aišku, kad jiau vien dėl tos priežasties žydai ne
galėjo masiškai būti tarybų valdžios šalininkais, o at
virkščiai, buvo 'jos priešais, ką, tarp kitko įrodo ir ne
proporcingai didelis okupacinės tarybų valdžias pačiais 
pirmaisiais jos viešpatavimo metais prispaustų ir iš
tremtų skaičius. Tačiau reikia pripažinti, kad komunis
tų tarpe žydų Skaičius buvo taip pat neproporcingai 
aukštas. Tai buvo tie asimiiliaciškai nusiteikę žydai, ku
rie per „socialistinius pertvarkymus“ tikėjosi atsiekti 
sau pilną pilietinį pilnavertiškumą ir faktinį lygiateisi- 
•kurną su pagrindinės tautos atstovais. Socializmu jie 
mianė pašalinti religines pertvaras, kurios vis dar skyrė 
juos nuo pagrindinių tautos sluoksnių, o, be to, per jį 
tikėjosi apeiti ir savo specifiškai lietuviškos kultūrinės 
•integracijos stoką, trukdžiusią jiems nepriklausomos, 
nacionalinės Lietuvos visuomenėje pilnai pasireikšti 
kaip intelektualinei jėgai. Visi jie, priedo, galvojo, kad 
su socializmu bus galutinai pašalintas ir antisemitizmas, 
įgyvendintas tas internacionialistinis idealas, kuris leis 
jiems pagaliau visiems iki vieno asimiliuotis ir užmiršti 
savo žydiškumą.

Netenka aiškinti kaip žiauriai jie apsiriko, patekę 
Tarybų Sąjungoje į vieną antisemitiškiausių visuome
nių pasaulyje. Tačiau, kaip ten bebūtų šiandieną, praei
tyje dabai nedidelė dalis Lietuvos žydų (gana mikrosko
pinė šios mažumos mažuma- sudarė gana stambią pro
porciją toje menkoje, vos vieną ar kitą tūkstantį žmo
nių apimančioje grupėje, kuri buvo anuo metu Lietuvos 
Komunistų Partija su visais jos tiesioginiais rėmėjais 
bei simpatilkais.

Taigi šie du sluoksniai — tam tikra Lietuvos kairio
sios inteligentijos dalis dr atskirų Lietuvos tautinių ma
žumų mažumos — kaip tik ir sudarė tą tarybų valdžios 
(o tuo pačiu ir okupacinės santvarkos) pirminę sociali
nę atramą pačioje Lietuvos visuomenėje.

(Bus daugiau)
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Kronika
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Šis 31-sis ,,E.L, numeris yra paskutinis 
prieš atostogas, kurį redagavo redakcinis 
kolektyvas nuo 1979 m. kovo 6 d. Nuo šios 
savaitės tiek Nidos spaustuvė, tiek ,,E.L.“ 
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togų.

32-sis numeris išeis rugpjūčio 8 d., ir jį 
laikinai tvarkys naujas žmogus.

D. Britanija
TARYBOS POSĖDIS

DBlbS Tarybos Pasėdis įvyks šeštadie
nį, 6-Jto spalio, 1 vai. p. p., Manchesterio 
Uetuvių Socialiniame Klube, 121 Middle, 
ton, Road, Manchester. MLSK valdyba 
maloniai sutiko užleisti posėdžiui savo 
patalpas ir priimti suvažiuosiančius daly
vius.

Dienotvarkė bus paskelbta vėliau. Pa 
lengvinti dienotvarkės sustatymą ir posė
džio eigos sklandumą, prašome pranešti 
Tarybos sekretoriui J. Levindkui, kas at. 
vyksta,, kokius pranešimus norėtumėte da
ryti ir ką norėtumėte diskutuoti.

Kviečiame Tarybai prilkdausančlag or
ganizacijas, draugijas, Įdubus, pavienius 
veikėjus ir kiltus gausiai dalyvauti Siame 
posėdyje.

DBLS Tarybos Prezidiumas

AUKOS SPAUDAI
VI. Žemaitis — 5 sv., J. Maislauskas — 

1 sv., J. iStaniilškis — 4.50 sv., P. šumiaus- 
kals — 1 sv., K. 'Midkevičiuls —• 1 sv.

Visiems aukotojams labai nuoširdus 
ačiū.

Londonas
A.A. DUOBOS RAMIOS LAIDOTUVĖS

PenktadienįVII, 27 d. iš pat ryto tautie
čiai plaukė į Lietuvių bažnytėlę Londono 
rytuose įvairiais keliais ir takeliais, čia 
9.30 vai. klebonas kun. dr. J. Sakevičius, 
OFM, atlaikė giedotines Requiem Mišias 
už a.a. Praną Duobą, tą tylų, ramų ir 
darbšitų lietuvį pensininką, Lietuvių Na
mų veteraną gyventoją.

Dvi dukterys, žentai, šeši anūkai, dar 
kiek giminių ir apie pusšimtis draugų ir 
pažįstamų susirinko atiduot savo paskuti, 
nę žemišką pagarbą velioniui.

Abu virtuozai vargonininkai — solistas 
J. Čemis ir V. O'Brien savo giedojimus iš
kilmingai nuspalvino šias pamaldas.

Kai automobiliai po Mišių pajudėjo į 
kapines, apie pusę tiek dalyvių tilpo i 
juos. Ir pro trafiko ženklus nulydėjo ve. 
lionį į lietuviškas kapinaites St Patrick'o 
didžiojo kapinyno kampelyje.

Gal ir gerai, kad Londono lietuviai jau 
nuo seniau suskaito savas kapines įsteigti 
Jose jau viens šalia kito sustatyti apie 95 
kuklūs beveik vienodi kryželiai, jos pačių 
lietuvių rankomis kiek patvarkomos, jų 
žolė dailiai karpoma, ir jos pačios yra 
atžymėtos bendru paminklu. Tebūnie leng
va sava žemelė svetingoje šalyje, mielas 
Pranai!

Laidotuvių dalyviai artimųjų giminių 
buvo pakviesti prie šermenų stalo Lietu
vių Namuose, kur pokalbiai ir atminimai 
apie velionį neišseko bent iki vakaro.

KENČIANČIOS BAŽNYČIOS DIENA
ACN, t. y. Organizacija pagelbėti vargs

tančiai Bažnyčiai, (Aid to Church in 
Need) rugsėjo 23 d. ruošia ypatingą ken- 
čilančios Bažnyčios paminėjimą. Bromp- 
tono Oratorijoje visą rytą bus sakomi spe
cialūs pamokslai, o Sv. Juozapo salėje bus 
rodomi įvairūs filmai. Tarp jų matysime 
fillmą, slaptai padarytą Latvijos koncen
tracijos stovykloje. įvairios pavergtos 
tautos išstaitys savo parodėles.

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

„VELNIO NUOTAKA“

Rugpiūčio 12 d. — sekmadienį — Lie. 
tuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, 18 
vai. bus rodomas linksmas, spalvotas, pla
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Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 3.00 

sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Vi 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.

taus ekrano, muzikinis filmas „Velnio 
Nuotaka“, sukurtas pagal Kazio Borutos 
pasaką ., Bali t a ragio Malūnas“. Vaidina 
Vilniaus jpunaeji aktoriai. Režisorius 
Arūnas Žebriūnas.

(Bilietai bus gaunami prie įėjimo. Kaina 
— 1 sv. asmeniui.

PADĖKA

Už padarytą mums gražų priėmimą 
reiškiame nuoširdžią padėką Londono lie
tuvių bažnyčios choro dalyviams, jų va
dovams, gerb. klebonui ir visiems prie jo 
prisidėjusiems. Jūsų visų nuoširdumas il
gai liks mūsų atmintyje.

St. ir H. Gailevičiai

PABALTIJO TRAGEDIJA

Dokumentinis filmas apie nacių Vokie
tijos karo žygį per Pabaltijį bus rodamas 
rugpiūčio 11 d. — šeštadienį — Lietuvių 
Namų salėje. Pradžia 18 vai. Bilietus bus 
galima gauti prie įėjimo po 1 sv. žmogui.

SVEIKINIMAI

IŠ WEST MIDDLESEX LIGONINĖS
Netikėtai mes susipažinome su Anglija, 

iš ligonio pusės žiūrint. Norėtum papasa
koti apie savo kasdienines ,,linksmybes“.

Pusę šešių iš ryto seselės mus pažadina 
arbatėlei (bravo!). Kęstutis vis žiūri pro 
langą (bet daug nemato), o Shirley pro ji 
visai žiūrėti nenori, nes matosi tik kapi
nės.

Čia daug kas yra senoviškai tvarkoma. 
Nėra šviesos signalų ar skambučio slau
gėms pašaukti. Reikia tūnoti, kol jos pa
sirodys. Kartas nuo karto, ‘tikriausiai per 
klaidą, jos visvien pasirodo.

šiandien iš ryto mes pastebėjom, kad 
Anglijos vištos, tur būt, yra rudos, o ne 
baltos, kaip Amerikoj, nes čia kiaušiniai 
rudi.

Mes manome, kad ligoninėj nemoka 
kalbėti angliškai, (žiūrėk į ,,šypsenas“! 
red.) Kęstučiui sakė, jog jį veš į „theat
re". Jis pamanė, kad eis į kiną, bet iš tik
rųjų jį nuvedė į operacinę ir jokio filmo 
nerodė.

Skrisdami lėktuvu, mes bijojome, kad 
į mus nepataikytų ,,skylab“. Nusileidus 
viskas atrodė tvarkoj, bet „skylab“ į mus 
įlėkė gatvėje.

Kęstučio koją sužeidė laiku, nes sugys 
prieš krepšinio sezono pradžią.

Norime pridėt, kad esame labai dėkingi 
už visas korteles.

Shirley ir Kęstutis

Bradfordas
JONINIŲ VAIŠĖS

3 v. p. p. Vyties klubo salėn sugūžėjo 
lietuviai ne įtik iš Bradifordo, bet ir Hali. 
faxo, Huddersfieldo, Keighley, Leeds, 
Rochdales. J. E. Vyskupui palaiminus vai
šių stalus, I. ir A. Gerdžiūnų parengtais 
patiekalais skoninianitds, pasipylė virtinė 
kalbų. A. BUČYS paskaitė „Kartais ne
mokiame melstis“ eilėr. KAP. ST. JACKŪ. 
NAS pasveikino garbų Svečią Keighley 
lietuvių vardu, pabrėžęs tikėjimo reikšmę 
įvairių idėjų ir ateizmo maišatyje. Gar
siais plojimais buvo sutiktas buvęs ilga
metis bažn. komiteto pirm. P. GUDAS, pa. 
sveikinęs ligonių vardu. Savanoris kūrė
jas J. REINYS, sulaukęs brandaus am
žiaus, ugninga kalba priminė pavergtą Tė. 
vynę ir ragino neprarasti laisvės vilčių. 
J. ADOMONIS priminė Joninių papročius 
ir apdainavo varduvininkus.

Gražia, lyriška kalba nuvedė visus į 
Lietuvą KZ. BRAŽINSKAS, šiltais žo
džiais pasveikinęs savo -buvusį lietuvių k. 
mokytoją Merkinėje kun. kapelioną, o 
taipgi anglų k. padėkojęs I. T. Dickinson, 
anglei mokytojai, 'kuri jau 30 metų ben. 
diraiuja su lietuviais ir 10 m. palydi jų pa
maldas vargonų muzika ir solo giesmėmis.

L. K. lEėndrijis komiteto vardu Gany
toją pasveikino A. KADŽIONIS, priminęs 
žmonių nuolatinį troškimą — „mes nori, 
me Dievo“. Jaunųjų atstovė įbažn. komite
te L. ŠILINGAITĖ sklandžia, taisyklinga 
lietuvių kalba padėkojo Ganytojui už ap
silankymą, o varduvininkui kun. kapelio, 
niui už būrimą į lietuvių šeimą, ir anglų 
kalba paskaitė abiem dedikuotus poeti
nius eilėraščius.

Lietuvių nuoširdi bičiulė I. T. DICKIN
SON, sveikindama lietuvių Vydkupą, iškė. 
lė ir kunigų sunkią misiją tarp išsibars

čiusių tėvynainių, siūlydama kasdien pa
simelsti už savo Ganytoją ir kunigus. PR. 
DZIDOLIKAS, antrosios kartos lietuvis 
Škotijoje, vaizdingai išliejo meilę savo tė. 
vų žemei ir pažymėjo, kaip jam miela pa
dėti broliams lietuviams. Uždegančia kal
ba prabilęs sukaktuvininkas KUN. A. GE. 
RYBA, padėkojęs brangiam Ganytojui ir 
Bradfordo lietuviams, jautriai kreipėsi į 
vietos kun. kapelioną: „Dėkoju už meilę, 
už paramą ir už visa, kun. Jonai, atiduo
du tau savo širdį!“

Visi nuščiuvo, kai mielasis Ganytojas 
baigiamoje kalboje išreiškė savo džiaugs
mą lietuvių sugyvenimu, vienybe, Dieve 
ir Tėvynės meile.

PADĖKA
Aplankiusiems mane ligoninėje kun. 

Jonui Kuzmidkiui, p. p. Vaicekauskienei 
ir jos dukrai Ramutei, Plauskauskams ir 
Vytui Rekečių! už užuojautas ir atneštas 
dovanas nuoširdžiai dėkoju. Ligoninėje 
buvau 6 savaites.

J. Staniškis

Šveicarija
„S. O. S„ PASAULI“

— NAUJA RUSINIMO BANGA —

G2W — Informaitionisdienst — vokie
čių kalba praneša, kad iš Lietuvos pogrin
džio gautos informacijos, jog Sovietų Są. 
jungoje dar didesniu mastu, negu ligi šiol, 
pradedama rusinti nerusiškas tarybines 
respublikas. Tuo reikalu Maskvoje su 
Brežnevo žinia ir palaiminimu buvo su
kurtos direktyvos, kurios pramato gerin
ti rusų kalbos dėstymą tautinėse respubli. 
koše.

Lietuvos patriotai pogrindyje tuo reika
lu Išleido atsišaukimą: SOS, pasauli. Ja
me kreipiamasi į pasaulio viešąją opini, 
ją su prašymu sustabdyti sovietų Žmo
gaus teisių pažeidinėjimą ryšium su pri
gimta teise mokytis gimtąja kalba.

Tos direktyvos pramato, kad jau prieš, 
mokykliniame amžiuje, dar vaikų darže
lyje, jau reikia pradėti dėstyti rusų kalbą. 
Jos taip pat ragina, kad vaikai tarpusa
vyje kalbėtų rusiškai, ka|d moksliniai ir 
Specialybių darbai būtų rašomi vien tik 
rusų kalba, kad .studentai iš Pabaltijo, 
Kaukazo ir Vid. Azijos respublikų būtų 
priimami be konkursinių egzaminų į Ru
sijos, Ukrainos ir lElaltlgudijos universite
tus.

Šitokių [potvarkių akivaizdoje gal lietu, 
vių išeivių politiniai veiksniai galėtų į tai 
reaguoti, nurodydami, kaip toli Sovietų 
komunistai yra pažengę buv. carinės ir da
bartinės fašistinės Rusijos linkme.

J. J. (Šveicarija)

Vokietija
LITERATŪROS SAVAITĖ ANNABERGE

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti li
teratūros savaitėje Annaberge; šils susirin
kimais užtruks nuo rugpiūčio 1 d. iki 6 d.

Programa:
rugp. 1 d. — 17.00 — suvažiavimo ati. 

darymas, 19.00 — susipažinimo vakaras.
rugp. 2d. — 10.00 paskaita: Lietuvių 

'literatūros apžvalga; referentas: prof. .R 
Šilbajoris (USA), 11.30 diskusijos, 16.00 
paskaita: Rašytojas Baltušis; referentė: 
literatė V. Panzerienė, 19.30 pokalbis apie 
ĮE|alitušio romaną: „Sakmė alpte Juzą“,

rugp. 3 d. — 10.00 praeitos dienos po
kalbio tęsinys, 16.00 paskaita: H. Niagio 
poezijas rinkinys „Prisijaukinsiu sakalą“, 
referentė: poetė M. Stankuvienė-Saulaity. 
tė, 20.00 vakaras prie laužo,

rugp. 4 d. — iškyla prie Rhein'o, vaka
re: dalyvaujantieji poetai skaito iš savo 
veikalų, ,

rugp. 5 d. — 9.30 Meditacija; tema: 
ekumeriė, 10.30 paskaita: Moterys tikrovė, 
je ir naujojoje lietuviškoje prozoje; refe
rentas: ibdlbtiotek. A. Hermanas, 16.30 po
kalbis apie H. Nagio eilėraščius, 20.00 pa. 
silinksmiinimo vakarais,

ruggp. G d. — 10.00 pokalbis apie suva
žiavimą ir apie bendradarbiavimą su ra
šytojais Lietuvoje. 12.00 suvažiavimo už. 
darymas.

‘Padengti dalį išlaidų, dalyviai užsimoka 
20 DM [dienai. Mokiniams ir studentams 
dalyvavimas nemokamai. Praneškite apie

Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu 
laiku Lietuvoje pageidaujama ir yra nau
dinga.

Siuntinys Nr. 2, 1979 m.
Laibai gera vyriškai eilutei vilnonė an

gliška medžiaga — 3 m., vilnonė angliška 
moteriškai eilutei medžiaga — 3 m., vil
nonė medžiaga suknelei, arba vakarinei 
suknelei medžiaga (visos šios medžiagos 
gali būtu įvairių spalvų), vyriški išeiginiai 
marakinai, vyriškos arba moteriškos fir
mos „Levi's“ arba „Wrangler“ jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidauja) ir trumpas te
lescopic lietsargis, vyriškas arba moteriš
kas.

Šio siuntinio kaina su įskaičiuotu mui
tu ir persiuntimo išlaidomis — 125.00 sv.

Į šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus 
įvairių prekių. Medžiagos dar galima dė. 
ti — 4 m., 3 metrus dirbtinio minko kai

Dabartinė Vilniaus Universiteto studentija
Universitetas priima ir nemažą būrį 

svečių dėstytojų iš užsienio. Laboratori
jose, studentų auditorijon dažnai vieši 
kolegos iš kilų aukštųjų mokyklų. Jau 
antri metai, kaip vokiečių, anglų ir pran
cūzų kalbas bei literatūrą būsimiems šių 
kalbų specialistams dėsto Rytų Vokietijos, 
Anglojos ir Prancūzijos pedagogai. Kas
met Universitetas priima mokytis kitų 
šalių lietuvių kilmės jaunuolius, tad tarp 
studentų yra Lenkijos, Vakarų Vokietijos 
ir JAV piliečių.

Ypač daug svečių senasis Universitetas 
tikisi sulaukti jubiliejinių iškilmių dieno
mis. kurios vyks šių metų rugsėjo mėn. 
antroje pusėje.

Nuo 1973 m. vyksta šešių savaičių litu
anistikos vasaros kursai, kuriuos lanko 
įvairių šalių piliečiai, daugiausia lietu- 
kilmės, norintieji geriau išmokti lietuvių 
kalbą ir susipažinti su tėvų žeme — Lie
tuva.

Nors Universitetui jau 4 šimtmečiai, 
tačiau jo studentai jauni ir smagūs. Ga
na daug studentų savo laisvalaikį pralei
džia įvairiuose būreliuose bei saviveikli
niuose kolektyvuose. Bene įžymiausias 
kolektyvas — tai nusipelnęs Universiteto 
liaudies dainų ir šokių ansamblis. Res
publikose ir ąjunginiuose saviveiklininkų 
konkursuose Universiteto Ansamblis pri
pažintas geriausiu šio tipo ansambliu. 
Vadovai Nidas Aleksandravičius, Elena 
Morkūnienė, Antanas Četkauskas ir kt. 
moko studentus giliai pajusti lietuvišką 
liaudies meną, pamilti jį ir dalintis juo su 
kitais. Su savo smagiais koncertais an
samblio artistai viešėjo Lenkijoje, Čekos
lovakijoje, Austrijoje, Belgijoje, Graikijo
je, Prancūzijoje, Kanadoe.

Be Ansamblio Universitete veikia Aka
deminis choras, vyrų choras, kaimo ka
pela, 1968 m. įkurtas ir pakolkas vienin
telis Lietuvoje Kiemo teatras, Požemio 
teatras. Labai populiarus Universitete ir 
visoje respublikose Universiteto Etnogra. 
finis Ansamblis.

Jūsų ketinimą dalyvauti šiame susirinki
me iki liepos 25 d.

Iki malonaus pasimatymo Annaberge.
Annaberger Str. 400, 5300 Bonn 24. Tel.

02221-37.30-40.

Skautiškuoju keliu
AUKOS STOVYKLAI

Skautiškos idėjos rėmėjai nuoširdžiai 
parėmė skautų stovyklą:

J. V. Sližiai, Derby — 5 sv., St. Karele, 
viešus, Maidenhead — 10 sv., K. Finikas, 
Lietuvių Namai — 5 sv., VI. Usovičiuis, 
Lietuvių Narnai — 2 sv., V. Zdanavičius, 
Lonidonlas — 1 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams išreiškia
mas nuoširdus skautiškas Ačiū.

LSS Rajono Skautų Vadovybė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — rugpiūčio 5 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 5 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE —- rugpiūčio 5 d., 

14.30 vai., St. Wlulstan's.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 12 d., 11.15 

vai., Židinyje. Pamaldas laiko kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC. Išpažintys 
prieš Mišias.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 19 d., 11.15 
vai., Židinyje. Pamaldas laiko kun. 
A. Geryba. Išpažintys prieš Mišias.

Kas norėtų pamatyti Čiurlionio originalų, 
užkopti į Gedimino kalną, 
pamatyti ir pasimaudyti Trakų ežere! ?
Yra dar vietų grupinėje kelionėje į Vilnių (labai pigiai) 
nuo rugpiūčio 19 dienos.
Informacija ir registracija pas

HELMUT PETRICK 
Esbjergweg 10 
2300 KIEL 1
Fed. Republik of Germany 
Tel. 0431 - 52 83 79

SIUNTINIAI I LIETUVA - 1979
lio arba ką nors iš žemiau įvardintų nau
dingesnių dalykų.

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, 
tikro kailio ‘apikaklė, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas £110.00

Dirbtinio minko kailis moteriškam pal
tui 43.00

Jeans, Wlrangler arba Levi Strauss
20.00

Vyriškas arba moteriškas megztinis
17.00

Vyriškos arba moteriškos nailoninės
kojinės 1.50

Tights, kojinės, kelnaitės 2.00
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nai

loninė skarelė 6.00
Geresni marškiniai 7.00
Vyriški arba moteriški bateliai 18.00
Puiki suknelei medžiaga 14.00
Crimplene medžiaga suknelei 10.00 
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba

Universitete taip .pat veikia kraštotinin. 
kų būrelis. Jo nariai renka ir užrašinėja 
senoviškas dainas, pasakas, prikelia iš 
užmaršties senovinius papročius.

Studentai, kurie rimtai linkę į moks, 
lą, dirba Studentų Mokslinėje draugijoje. 
Sportininkus jungia sportinė draugija 
„Mokslas.“

Universiteto Centrinių rūmų komplek
tas yna išsidėstęs vaizdingame Vilniaus 
senamiestyje, tačiau čia studentams jau 
senai ankšta. Miesto pakraštyje (Antakal
nyje) išaugo ištisas studentų miestelis, 
simboliškai pavadintas „Saulėtekiu“.

Rita čiuplytė

LEIDINIAI APIE VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ AUSTRALIJOJE

Melbourne šį mėnesį pasirodo Vilniaus 
universiteto jubiliejinis informacinis lei
dinys. Taip pat paruošta knyga anglų kai. 
ba. Šis leidinys bus gausiai iluisbruotas. 
Šiuo rūpinasi meninis redaktorius V. Si- 
mlanlkevičius. Leidinys talpinis straipsnius 
ir lietuvių bičiulių: prof. J. Mairvan apie 
lietuvių įkalbą ir amerikiečių profesoriaus 
W. Schmalstieg apie baUtistiiką ir lituanis
tiką šių dienių Vilniaus universitete. Visą 
leidinį tvarko kun. P. VASERIS ir jį finan 
suoja AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DAS.

ROMO KALANTOS ŠVENTĖ

Su dideliu skausmu išgyvenome Ramo 
Kalantos tragišką mirtį. Jis sąmoningai 
įvykdė paties susideginimą ir atvykę iš 
krašto tautiečiai gyvu žodžiu liudija, kad 
buvo labai doras, taurus patriotas jaunuo
lis, kuris pirmutinis viešai išėjo į paisau, 
lį -su šūkiu „Laisvės Lietuvai“. Už tai mes 
čia laisvi gyvendialmi turime jį įamžinti 
tokiais būdais, kad jis pasidairytų mūsų 
jaunimo kelrodžiu Lietuvos laisvės atga
vimo kelyje.

Lietuvos šauliai tremtyje susibūrę į Są
jungą, pirmieji įamžino Romo Kalantos 
vardą paminklu Chicagoje, tą brangų 
atminimą jam ir visiems žuvusioms už 
Lietuvos laisvę kovoje prieš raudonąjį ti. 
roną.

Didelė padėka Sklinda iš lietuvių visuo
menės, Ikald pastatė tokį nuostabiai kal
bantį paminklą. Paminklas bylos amžinai. 
ka[d Štai 20 amžiuje itironia's buvo pavergęs 
Lietuvą ir jaunuolis net deginosi kovoje 
dėl jos laisvės.

Tas paminklas Lietuvos okupantams la. 
‘bai nepatenkinta.

Romo Kalantos vardas turėtų būti dar 
stipriau akcentuojamas: įvesti šventę šau. 
liaims, jo vardu ‘Skirti stipendijas ar pre
mijas, kuriant ką nors naujo, nes tai yra 
didžiausiais momentas šių dienų istoriljoj. 
Mes žinome, kad' daug žuvo partizanų-ko. 
votojų ir Kalanta po tų visų audrų pasi
aukojo, užsidegdamas ir liepsnose šauk, 
damas „Laisvės Lietuvai“.

Balys Svalia

AISTRINGAS MEŠKERIOTOJAS

Viena poniutė Kanadoje kreipėsi į teis
mą, prašydama skyrybų. Priežastis — vy
ro pomėgis meškerioti. Žuvaudavo net ir 
naktį. Kadangi „sporto kankinio“ mamai 
stovėjo ant ežero kranto, naktį jis meš
kerę užmesdavo per miegamojo langą. 
Valą apsivyniodavo ant piršto. Žuviai už
kibus, net ir įmigęs jis ją įgudusiai pa
traukdavo, žuvis įkrisdavo tiesiai į lovą. 
Žuvelės perskyrė porą.

moterims 28.00
arba 40.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti 
kartu su rūbais:

1/2 sv. arbatos — 2.00 sv., 1/2 sv. nesca. 
fes — 3.00 sv, 1 sv. pupelių kavos — 3.50 
sv., Isv. šokoladinių saldainių — 3.50 sv, 
11/2 sv. razinkų — 1.20 sv.

įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir 
kraujo spaudimui matuoti instrumentai 
siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant siuntinį šabo nuožiūra reikia 
primokėti persiuntimo išlaidoms 15.50 sv.

Sudarome testa mentus, ladministruojiaė 
■me nuosavybes, persiunčiame palikimus į 
Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES, Z & V. Juras, 
Tel. 01-460 2592

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 
4HB, England.
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