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VID. RYTAI
IZRAELIS REMS LAISVĄ LIBANĄ
Izraelio min. pinm. Begin, atvykęs ‘į Va

šingtoną, pažadėjo prez. Reaganui, kad 
Izraelio karinės pajėgos Libane, kurios 
dabar yra apsupusios Beirutą, bus ati
trauktos kai nebus pavojaus Izraeliui. 
Tam tikslui Izraelis ir JAV sieks atstatyti, 
suvereninį ir nepriklausomą Libana.

Prez. Reaganas patvirtino, kad JAV ir 
Izraelis siekia to paties 'tikslo: sitipraus ir 
nepriklausomo Libano su stipria centrine 
valdžia.

IRANO REIKALAVIMAI IRAKUI 
KAPITULIAVUS

Irano diktatorius ajatola Chomeni pa
sakė per radiją, kad Irako pažadas ati
traukti savo kariuomenę iš Irano teritori
jos yra nepakankamas karui tarp abiejų 
valstybių baigti.

Pasitraukimas esąs tik viena iš sąlygų. 
Iranas tęs karą tol, kol Irakas patenkins 
kitus reikalavimus. Chomer.i neišvardijo 
tą reikalavimų, bet kiti Irano vadovaujan
tieji asmenys sakė, jog Iranas reikalauja 
nubausti agresorių, t.y. pašalinti Irako 
prezidentą, atlyginti karo nuostolius, ir 
leisti Irano kariuomenei laisvai pereiti per 
Iraką, kad ji galėtų kovoti su „sionistų 
priešu“ Libane.

KOVOS IR PALIAUBOS LIBANE
Izraelio karinės pajėgos Libane, sulau

kusios paliaubas, birželio 22 d. įpuolė Siri
joj pozicijas į rytus nuo Beiruto ir apšau
dė artilerijos ugnimi Libano sostinę. Izra
elio aviacijos naikintuvai puolė taikinius 
vakarų Beirute.

Izraelio kariuomenė puolė Beiruto — 
Damasko kelią, kur buvo sukoncentruota 
Sirijos daliniai, apie 500 Irano savanorių, 
palestiniečiai ir jordaniečiai.

Kilus pavojui, kad karas gali išsiplėsti, 
Izraelis vėl pasiūlė Sirijai paliaubas.

Palestiniečių išlaisvinimo organizacijos 
lyderis Jaser Arafat, pasikalbėjime Ame
rikos televizijoje pasakė, kad Izraelis ruo
šiasi kovai dėl vakarų Beiruto, bet pales
tiniečiai niekad nekapitaliuos.

ARGENTINA DEMOKRATINIU 
KELIU

SUSTABDOMOS ARGENTINOS 
SANKCIJOS

Birželio 20 Europos Ekonominės Bend- 
Iruomenės kraštai nutarė sustabdyti eko
nomines sankcijas prieš Argentiną. Vokie
tija yra kraštas, kuris daugiausia prekiau
ja su- Argentina. Todėl Vokietijos ir Pran
cūzijos užs. reikalų ministrai pasisakė už 
sankcijų sustabdymą.

Britanijos užs. reik, ministras F. Pym 
pareiškė, kad sankcijos turėtų būti tę
siamos, kol Argentina sutiks su Britanijos 
pasiūlymu baigti karo stovį Pietų Atlante.

ARGENTINA TOLIAU KOVOS DĖL 
FALKLANDO SALŲ

Argentinos oro pajėgų vadas gen. Laml 
Dožo pareiškė birželio 21 d., kad kova dėl 
Falkland© „ateityje turi būti tęsiama visuo 
se frontuose, įskaitant ir karinį frontą“. 
Jis pasakė, kad Argentina pralošė mūšį, 
'bet ne karą.
NAUJAS ARGENTINOS PREZIDENTAS

Argentinos kariuomenės vadas gen. C. 
Nicolaides pasakė televizijoje ir per radi
ją, kad naujuoju respublikos prezidentu 
yra paskirtas atsargos generolas Reynaldo 
iBiignone, kuris perims pareigas nuo liepos 
1 d.

Kariuomenės komunikatas paskelbė, 
kad gen. Bignone sutiko vadovauti Argen
tinos laikinai vyriausybei ribotą laiką. 
Tos vyriausybės tikslas bus atstatyti de
mokratines institucijas. Tas bus padaryta 
įgalimai trumpu laiku, susitarus su kramto 
politiniais vadovais. Per tą laiką bus su
organizuotos politinės partijos, kad pe
rėjimas į demokratinę santvarką būtų 
tvarkingas. Tas turės būti sutvarkyta iki 
1984 m. pradžios.

ARGENTINA BANDO ĮVESTI 
DEMOKRATINE SANTVARKĄ

Busimasis Argentinos prezidentas gen. 
R. Bignone sukvietė pasitarimui penkioli
kos svarbesniųjų politinių partijų lyde
rius, su kuriais jis nori pasidalinti minti
mis.

Gen. Bignone pasakė, kad jis nori kuk
laus dialogo su tautos atstovais ir politi
nių partijų lyderiais.

Argentinos užs. reik. min. Costa Men
dez įteikė laikinai einančiam prezidento 
pareigas atsistatydinimo raštą, bet gen. 
Saint Jean paprašė jį dirbt1!, kol bus pa
skirtas naujas ministras.

Tuo tarpu dar neaiškiu, ar naujoji vy
riausybė tęs ligšiolinę Argentinos politiką, 
t.y. ar atsisakys sunormalizuoti santykius 
su D. Britanija.

GIMĖ ĮPĖDINIS Į D. BRITANIJOS 
SOSTĄ

Valijos princesė birželio 21 d. pagimdė 
sūnų, kuris bus D. Britanijos sosto įpėdi
nis. Buckinghamo rūmų pareigūnas pasa
kė, kad motina ir sūnus yra sveiki. Kūdi
kio tėvas, princas Charles ir karalienė 
Elzbieta yra labai patenkinti.

Kūdikis yra antras iš eilės, po princo 
Charlio, įpėdinis j D. Britanijos sostą.

GIBRALTARO SIENA BUS UŽDARYTA
Valstybinė siena tarp Gibraltaro ir Ispa

nijos, kuri buvo uždaryta nuo 1969 m., 
liks ir toliau uždaryta dar neribotą laiką. 
Derybos dėl sienos atidarymo tapo atidė
tos Ispanijai pareiškus nepasitenkinimą 
dėl konflikto tarp D. Britanijos ir Argen
tinos Pietų Atlante.

KAS VYKSTA LENKIJOJE
LECII AVALĘSA VIS DAR 

INTERNUOTAS
Danuta Walęsa, internuoto Lenkijos 

„Solidarumo“ lyderio žmona, parašė val
džios įstaigoms laišką, prašydama perkel
ti jos vyrą arčiau prie Gdansko. Neseniai 
jis buvo perkeltas iš Varšuvos į Lenkijos 
— Sov. Sąjungos pasienį.

Ji pasakė korespondentui, kad ligšiol ji 
negavo jokio atsakymo ir abejoja, ar gaus. 
Ji tikisi, kad netrukus galės aplankyti sa
vo vyrą.

SOVIETAI BIJO POPIEŽIAUS VIZITO
Sovietų laikraštis LITERATURNAJA 

GAZETA (VI.23) susirūpino, kad Lenki
jos katalikų Bažnyčia perima uždrausto 
„Solidarumo“ vaidmenį. Laikraštis sako, 
kad komunizmui priešiški veiksniai Lenki
joje tikisi sukelti sąmyšį dėl planuojamo 
popiežiaus vizito šiais metis Lenkijoe.

Kiek anksčiau panašius nuogąstavimus 
buvo paskelbusi oficialioji Lenkijos žinių 
agentūra PAP. Pranešime buvo sakoma, 
kad bažnytiniuose sluoksniuose eina dis
kusijos apie popiežiaus Jono Pauliaus II 
galimą vizitą į Lenkiją. Pareikšdamas ko
munistinės valdžios nuomonę, PAP sako, 
kad tokio vizito būtina sąlyga — „Lenki
jos liaudies respublikos vyriausybės, Va
tikano ir Lenkijos vyskupų susitarimas 
tiek dėl jo laiko, tiek dėl vizito programos. 
Vienašališki, su valstybės valdžia nesude
rinti žingsniai, susiję su vizitu, taip pat 
Vakarų masinės informacijos priemonių 
sensacingi pranešimai nieko gero neduo
da“.

Lenkijos spaudos agentūra perspėjo, kad 
vizitas „negali įvykti be deramo pasiren
gimo, kurį pirmiausia sąlygoja padėties 
Lenkijoje normalizavimas“. Tas reiškia, 
kad karinė valdžia pirmiausiai nori nu
slopinti Lenkijos laisvės sąjūdį.

„VALYMAS“ LENKIJOS 
UNIVERSITETUOSE

TIMES Varšuvos korespondentas pra
neša apie prasidėjusį aukštųjų mokyklų 
mokomojo personalo „valymą“ Lenkijoje, 
Karinė valdžia ruošiasi pašalinti politiniai 
nepatikimą profesūrą, ypač tuos lektorius; 
kurie buvo susidėję su „Solidarumo“ są
jūdžiu.

Lenkijos aukštojo mokslo ministras Be- 
non Miskiewicz spaudos konferencijoje 
pasakė, kad universitetų personalo „patik
rinimas“, kuris šiuo metu vykdomas, tu
rės parodyti netik akademinį lygį, bet bus 
atkreiptas dėmesys ir į politinę ištikimy
bę. Ministras pasakė:

— Kaip galima leisti lektoriams mokytį 
socialistinėje mokykloje, jeigu jie veikia 
prieš socialistinę santvarką. Mūsų aukš
tose mokyklose neturi būti vietos profeso
riams, kurie nepripažįsta konstitucijos“.

Per „patikrinimą“ bus atkreiptas dėme
sys į profesūros parašytus mokslo darbus, 
jų dėstymo ir padarytų tyrimų rezultatus, 
bet taip pat ir „jų etinės, moralinės Ir so- 
cio-politinės pažiūros“.

Personalas turi užpildyti anketas, kurio
se klausiama, ar lektorius priklausė „so
cialinėmis organizacijoms“. Iš atsakymų, 
kurie turi būti pristatyti iki mėnesio pa
baigos, bus žinoma, ar lektorius buvo „So 
lidarumo“ Šalininkas. Komisija, į kurią 
įeina universiteto rektorius, tada apklaus! 
nės personalą ir nuspręs, ar jis tinka pro
fesoriauti. Ministras pasakė, kad pašalin
tieji neturės teisės apeliuoti. Tokiu būdu 
iki naujo semestro pradžios spalio mėne
sį, valdžia nusikratys politiniai nepatiki
mų lektorių.

Ligi šiol keturi rektoriai buvo atleisti, 
ar turėjo atsistatydinti. Tai Varšuvos, Poz 
nanio, Gdansko ir Liublino valstybinių 
universitetų. Siekiama, kad lektoriai la
biau sektų savo studentų ideologinius po
linkius.

Kai kurių universitetų lektoriai atsisa
ko užpildyti jiems duotas anketas, ar at
sakyti į visus klausimus.

Maironio paminklas Kaune

JTO Asamblėjoje
KALBA PREZ. REAGANAS

Kalbėdamas JTO Asamblėjoje nusigink
lavimo klausimu, JAV prez. Reaganas 
tarp kitko pasakė:

Ginklų kontrolės ir nusiginklavimo su
tartys gali būti naudingos taikai sustiprin
ti, bet jos nėra magiškos. Mes neturime 
painioti sutarties pasirašymo su proble
mų sprendimais. Paprastas sutarčių rinki
mas nėpriantins taikos, sutartys tik tada 
tikrai sustiprins taiką, kai jų yra laikoma
si.

Kitu atveju, mes tiktai statome popieri
nes pilis, kurios bus nupūstos karo audrų. 
Kartoju, mums reikia veiksmų, o ne žo
džių.

Per pastaruosius septyniųs mėnesius 
JAV yra iškėlusi seriją plačiai pagrįstų 
pasiūlymų karo pavojui sumažinti. Mes 
esame pasiūlę keturis pagrindinius punk
tus taikos darbotvarkei: vidutinio atstu
mo raketų, esančių sausumoje, eliminavi
mas; sumažinti vienu trečdaliu strateginių 
raketų sviedinius; žymiai sumažinti NATO 
Ir Varšuvos pakto sausumos ir oro pajė
gas; ir naujos priemonės atsitiktino karo 
pavojui sumažinti.

Mes raginame Sov. Sąjungą ir Varšu
vos pakto valstybes traktuoti mūsų Vaka
rų pasiūlymus kaip priemonę susitarimui 
pasiekti Vienoje, po devynių ilgų metų 
bergždžių derybų. Mes taip pat raginame 
ja's įgyvendinti 1975 metų Helsinkio susi
tarimą dėl saugumo ir bendradarbiavimo 
Europoje.

Pabrėžiu, jog tam kad susitarimas veikt 
tų, abiem pusėms turi būti sudarytos ga
limybės patikrinti jo vykdymą. Tarpusa
vis pasitikėjimas gali būti išugdytas tik 
per didesnį atvirumą. Aš prašyčiau šią ypa 
tingą nusiginklavimo sesiją įrašyti šiuos 
principus |į ginklų kontrolės sutartis.

Mes pakartotinai esame įteikę protes
tus Sov. Sąjungos, o taip pat Laoso ir Viet 
namo vyriausybėms dėl jų naudotų che
minių ginklų ir nuodingų dujų. Dabar 
mes reikalaujame, kad jos leistų Jungti
nių Tautų ekspertams tą reikalą ištirti.

Šiandien JAV siūlo sušaukti tarptauti
nę konferenciją, kuri paruoštų bendrą sis 
temą karinėms išlaidoms patikrinti. Ra
giname ypatingai Sov. Sąjungą, kad prisi
dėtų prie šio darbo, kad galima būtų pa
tikrinti jos paskelbtus skaičius ir duoti 
pasauliui tikrus skaičius tų resursų, ku
riuos išleidžiame ginkluotoms pajėgoms.

IŠTEISINO ŽUDIKĄ
Amerikos .teismas, nagrinėjęs John 

Hinckley bylą, pripažino kaltinamąjį pro
tiniai nesveiku, todėl jlį išteisino.

John Hinckley buvo kaltinamas už pa
sikėsinimą nužudyti JAV prezidentą Rea- 
įganą. Jis sužeidė prezidentą, jo spaudos 
sekretorių, prezidento palydovą ir polici
ninką. John Hinckley, kaip protiniai nes
veikas, bus uždarytas psichiatrinėje ligo
ninėje.

STREIKAI EUROPOJE
D. Britanijoje jau ilgesnį laiką tęsiasi 

ligoninių personalo streikai, kuriuos remia 
kai kurios pašalinės profesinės sąjungos.

.Londono požeminio geležinkelio streikas 
suparaližavo miesto transportą. Nuo birže
lio 28 d. paskelbtas geležinkelių streikas, 
kuriam išvengti vedamos derybos.

Briželio 25 d. Italijoje paskelbtas 8 va
landų generalinis streikas su demonstra
cijomis miestuose.

Visi reikalauja didesnių atlyginimų.

SOV. RUSIJOJE
SOVIETAI IŠLEIDO 51 M. AMŽIAUS 

jaunavedį
Sov. Sąjunga leido žurnalistui Andrejui 

Frolovui emigruoti į JAV, kur gyvena jo 
žmona. Birželio 21 d. A. Frolovas atvyko į 
Čikagą, kur kartu su žmona jis apeliavo lį 
Sov. Sąjungą leisti ir kitiems sužadėti
niams išvykti į užsienį.

Frolovas susipažino su savo 27 m. amž. 
žmona 1980 m., kada ji buvo atvykusi į 
Maskvą studijuoti. Kai jam neleido emig
ruoti, jis paskelbė bado streiką. Jie apsi
vedė 1981 m. gegužės mėn.

Sovietų valdžia pažadėjo duoti vizą ir 
kitam bado streikininkui, Julijui Balovlen- 

‘koui, kuris taip pat nori emigruoti pas gi
mines į JAV.

A. GROMYKA ATMETA JAV KRITIKĄ
Sovietų užs. reik, ministras A. Gromy- 

ka, kalbėdamas spados konferencijoje 
New Yorke, atmetė JAV kritiškas pasta
bas apie Sovietų raketų bandymus. Jis 
taip pat atmetė vėliausius Amerikos pa
reiškimus apie Rytų ir Vakarų karinių 
pajėgų balansą.

A. Gromyka pasakė, kad tokie pareiš
kimai tai yra bombos tiltams susprogdinti, 
tiltams, kurie buvo statomi tarp Rytų ir 
Vakarų per eilę pastarųjų metų.

SOVIETAI BANDO (NAUJAS RAKETAS
JAV Valstybių sekretorius A. Haig, tuoj 

pat po pasikalbėjimo su Sovietų užs. neik, 
min. A. Gromyka, apkaltino Sov. Sąjun
gą, kad Maskva pradėjo seriją raketų 
bandymų tuo pat laiku, kai Brežnevas pa
žadėjo nepanaudoti branduolinių ginklų 
pirmiau už kitus.

'Sovietų veiksmai nesiderina su žodžiais, 
— pasakė A. Haigas. Brežnevo pažadas 
yra tik kosmetika 'ginkluotės kontrolei. 
Sov. Sąjunga praeitą savaitę išbandė dvi 
tarpkontinentalines raketas ir visą eilę 
kitų raketų, nors branduolinių bandymų 
nebuvo padaryta.

SUĖMĖ „LIETUVIŲ ŽUDIKĄ
Londono DAILY TELEGRAPH (VI. 19) 

pranešė, kad Kanados policija suėmė bu
vusį nacių SS narį, kuris gyveno Kanado
je 31 metus. Jis prisidėjęs prieš 41 metus 
prie nužudymo 16,500 lietuvių.

74 m. amžiaus Kanados pilietis Albert 
Rauca buvo suimtas pagal Vak. Vokietijos 
valdžios prašymą. Jis buvo gavęs Kana
dos pilietybę 1956 m.

Tai esąs pirmas atsitikimas, kad Kana
dos valdžią ėmėsi žygių išsiųsti tariamą 
karo nusikaltėlį į Vak. Vokietiją. Kanados 
Žydų kongresas tvirtina, kad Kanadoje 
gyvena nuo 50 iki 60 buvusių nacių.

DOVANA VASARIO 16-TOSIOS 
GIMNAZIJAI

Lemberge, Vak. Vokietijoje, gyvenąs 
buv. Lietuvos karininkas P. Gudelis pado
vanojo Vasario 16 d. gimnazijos bibliote
kai „Kario“ žurnalo 15 tomų komplektą.

Prieš dovanodamas, jis surinko trūksta
mus numerius ir užsakė gražų (įrišimą.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
(PLJ S-gos Ryšių centras ruošia jau de

vintą iš eilės Lituanistikos seminarą, ku
ris įvyks š.m. rugpjūčio 8-22 dd. Ohio 
Valstijoje, JAV.

Seminaras taikomas vidurinį mokslą 
išėjusiam jaunimui, norinčiam pasitobu
linti lituanitikoje. Kandidatai į seminarą 
turi laisvai kalbėti ir rašyti lietuviškai', 
nes šis kursas bus universitetinio lygio.

Seminaras įvyks „Loyola of the Lakes“ 
amerikiečių jėzuitų namuose netoli Akro- 
no miesto. Seminaro mokestis 260 dol. vie
nam asmeniui.

Informacijų teikia PLJS Ryšių centras, 
Seminarų komisija, 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IB. 60636, USA.

BALTISTIKOS KONFERENCIJA
Birželio 17-19 dd. Minnesotos universi

tete, JAV, Baltistikos Studijų draugija su
ruošė mokslinę konferenciją su labai pla
čia programa. Pagrindinė tema buvo „Bal- 
tiečių skandinavų santykiai praeityje“. 
Paskaitas skaitė daug profesorių, tarp 
kurių dr. M. Gimbutienė, dr. M. Danytė, 
J. Rėklaitienė, kun. W. Wolkovich - Val- 
kavičius, Raminta Lampsaitytė Ir kt.

Baltistikos Studijų Draugijos (Associa
tion for the Advancement of Baltic Stu
dies, Inc.) pirmininke šiuo metu yra dr. 
M. Gimbutienė.

NUSKENDO GEGUŽĖS MĖNESĮ
Šiemet Lietuvoje gegužės mėnesį nebuvo 

tiek saulėta ir šilta, kaip 1981 metais, to
dėl nuskendusių besimaudant ir iškylau
jant buvo mažiau. Nuskendo 16 vaikų ir 
24 sauguslųjų. Pernai buvo dvigubai dau
giau.

PASAULYJE
— JAV prez. Reaganas praplėtė ekono

mines sankcijas prieš Sov. Sąjungą, už
drausdamas eksportuoti Sibiro dujotiekiui 
reikalingus įrengimus. Apie 20 Amerikos 
'bendrovių buvo sudariusios sutartis pris
tatyti tokius įrengimus.

— Ispanijos sveikatos ministerija nuro
dė 26 pliažus Ispanijoje, kur pavojinga 
maudytis, nes tose vietose labai užteršta 
aplinka.

— Pasaulio futbolo pirmenybėse Brazi
lija nugalėjo Škotiją 4:1.

— Anglijos mėgėja — bitininkė mirė 
tuoj po to, kai bi.tė įgėlė jos kairės ran
kos pirštą. Herefordo patologistas pasakė, 
kad Britanijoj miršta 4 žmonės metuose 
nuo bičių įgėlimo.

— Britų karalienės gvardijos kareivis, 
nešęs sargybą Bucklnhamo rūmų sode, nu
ginklavo įsiveržus} į sodą negrą, kuris 
prieš tai. grąsino policininkams durtuvu.

— Britanija pakartotinai kreipėsi per 
Šveicarijos ambasadą į Argentinos vyriau
sybę, bandydama Išlaisvinti 3 žurnalistus, 
kurie yra sulaikyti Argentinoje ir (įtaria
mi šnipinėjimu.

— I Nigeriją grįžo buv. lyderis Emeka 
Ojukwu, kur 12 metų gyveno egzilėje. Per 
5000 jo šalininkų atėjo jį sutikti aerodro
me.

— Turkijos kariuomenės teisimas, kuris 
svarsto buv. ministro pirmininko Bulent 
Ecevit bylą, kaltinamo už žinių suteikimą 
užsienio spaudai, advokatams prašant by
lą atidėjo iki liepos 6 d.

— JAV oro linijos PanAm įstaiga An
karoje, Turkijos sostinėje, nukentėjo nuo 
gaisro. Policija mano, kad tai kairiųjų 
teroristų darbas.

— Suomijos pakrančių sargybos laivas 
šūviais perspėjo nežinomą povandeninį 
laivą, kuris buvo įplaukęs į Suomijos te
ritorinius vandenis. Laivas buvo pasiro
dęs Alando salų demilitarizuotoje zonoje, 
todėl suomiai negalėjo imtis kitų priemo
nių.

— Salvadoro kairieji partizanai nušovė 
valdžios helikopterį, kuriuo skrido gyny
bos ministro pavaduotojas pik. Adolfo 
Castillo, žuvo visi su juo skridusieji.

— Ispanijos gynybos ministerija pra
nešė, kad gan. J. Barcina ir admirolas J. 
Carrero, abu dalyvavę karo teismo kole
gijoje, kuri svarstė praeitų metų sukilė
lių bylą, buvo nuteisti 14 ir 8 dienų namų 
arešto už teismo pirmininko įžeidimą.

— Kenijos saugumo policija suėmė dar 
vieną universiteto lektorių, Davidą Muka- 
rų, kuris buvo vienas iš šalininkų įsteigti 
antrą politinę partiją. Policija suiminėja 
įtariamus marksistus.

— Istambulo prokuroras pareikalavo 
nuo 8 iki 15 .metų kalėjimo bausmės 98 
įtariamiems komunistine veikla.

— Švedijos parlamentas priėmė įstaty
mą, kuriuo nuo liepos 1 d. karo laivynas 
galės priversti svetimą povandeninį lai
vą, pastebėtą šveidijos teritoriniuose van
denyse, iškilti į paviršių ir patikrinti, ar 
jis turi branduolinių ginklų.

— Italų banko „Banco Ambrosiano“ di
rektoriaus Roberto Calvi, kuris buvo din
gęs prieš kelias dienas iš Milano, ir bu
vo manoma, kad jis buvo pagrobtas, bir
želio 19 d. buvo rastas po Temzės tilto, 
Londone, pasikoręs. Prieš tai jo sekretorė 
Graziella Corrocher iššoko iŠ 5 aukšto Mi 
lane ir nusižudė, palikusi raštelį, kad „pra 
keiktas“ Calvi padarė gėdą bankui.

— Vietos savavaldybė Kensingtone( va
karų Londone) slaptai nugriovė seną mies 
to rotušę (town hall), kurią Londono val
dyba ketino palikti kaip architektūros pa 
minklą.

— Anglijos futbolo komanda laimėjo 
2:0 prieš Čekoslovakiją pasaulio futbolo 
pirmenybėse Bilbao mieste, Ispanijoje.

— Irako prezidentas Sadam Husein pa
sakė, kad jo kariuomenė pradėjo trauktis 
iš Irano teritorijos, kurią buvo okupavusi 
per 21 mėnesio karą. Pasitraukimas bus 
baigtas per 10 dienų.

— Raudonojo Kryžiaus duomenimis, 
per dvi savaites Izraelio karinių pajėgų 
kovas Libane, ten žuvo apie 14.000 žmo
nių ir apie 20.000 buvo sužeista.

— Popiežius Jonas Paulius II paskelbė 
šventuoju kun. Crispin da Viterbo, kuris 
mirė Romoje 1750 metais.

— Kolumbijos vyriausybė nutarė panai
kinti nepaprastą sltovį, kuris buvo laiko
mas krašte bemaž per 34 metus dėl kairių
jų partizanų veiklos.

— Japonijos laivų statyklos gegužės mė 
nesį gavo 42% mažiau užsienio užsaky
mu, negu balandžio mėn.

— Anglijos bankas išleido naują 20 pe
nų monetą, kuri yra jmažesnė už esančią 
apyvartoje 10 penų.

— Japonas Suwas Seikoša, dirbęs Sei
ko firmoje, pagamino pirmą rankinį laik
rodį - televizorių, kuris turi 3 cm ekraną. 
Programos klausomos ausinėmis.
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Maironio dainos nauja gaida skamba
POETO MIRTIES 50 METŲ SUKAKČIAI

(....) tikroji Maironio reikšmė aiškėja 
ne tiek iš kruopščių jo kūrybos tyrinėji
mų, mokyklinių dėstymų ir oficialių kė
limų padangėn, kiek ypačiai sunkiomis 
tautai valandomis — dar spaudos draudi
mo metu, 1940 — 1941, 1941 — 1944 m. ar
ba nuo 1944 m. kada jo dainos ima nauja 
gaida skambėti, jauną ir seną graudinti, 
stiprinti gaivia savo poezija. Maironis ly
rikas ėjo su tauta — ir dabar jos neap
leidžia, toliau su ja žengia. (M. Biržiška, 
Lietuvių Tautos Kelias, II t., 75 psl.)

Maironis, Jonas Mačiulis, gimė 1862 m. 
lapkričio 2 d., Raseinių aps., Betygalos 
vis., Pasandravio dvarelyje. Mačiuliai, 
laisvi valstiečiai, namuose kalbėjo lietu
viškai ir palaikė ryšius su M. Valančiumi. 
Samdomų mokytojų padedamas Jonukas 
įstojo į Kauno gimnaziją (1873), o ją bai
gęs (1883) nuvyko į Kijevo universitetą 
studijuoti literatūros. Po metų grįžo lį 
Kauną ir įstojo į kunigų seminariją. Joje 
tuo metu lietuvių kalbą dėstė K. Jaunius, 
o prieš tai — kun. A. Baranauskas, kurio 
poema „Anykščių šilelis“ žavėjo auklėti
nius. Čia Jonas parašė ir A. Baranauskui 
dedikavo savo pirmąją poemą „Lietuva“.

1885 m. „Aušroje“ pasirodo, Žvaliomio 
slapyvardžiu, Jono Mačiulio eilėraštis 
„Lietuvos vargas", kurį vėliau jis pava
dino „Miškas ūžia".

Pirmoje savo knygoje „Apsakymai apie 
Lietuvos praeigą“, Jonas Mačiulis iškėlė 
Lietuvos kultūrinį ir politinį savitumą ir 
aukštai įvertino krikščionybės įvedima 
Lietuvoje. Tai buvo Lietuvos praeities jo 
studijų vaisius.

Baigęs seminariją (1888) jis mokslus 
tęsė Petrapilio dvasinėje akademijoje. Iš 
šio laikotarpio negausių eilėraščių „Daina 
apie senovę, (1891) poetas pirmą kantą 
pasirašo Maironio slapyvardžiu, kuris 
prigijo visam laikui.

Profesoriaudamas Kaune (1892-1894) 
ir Petrapilyje (1894-1909) Maironis para
šė daugumą savo lyrinių eilėraščių, sudė
tų į „Pavasario balsų" rinkinį, kuris buvo 
išleistas 1905 m. Tilžėje, taip part poemas 
„Tarp skausmų į garbę“ (vėliau pavadin
ta .Jaunoji Lietuva“), „Nuo Birutės kal
no“ (lenkų kalba), libretą „Kame išgany
mas?“ kt.

Grįžus jam 'į Lietuvą (1909) Maironis 
paskiriamas Kauno kunigų seminarijos 
rektoriumi, kuriuo jis išbuvo iki mirties. 
Įsikūrus Lietuvos universitetui, Maironis 
buvo pakviestas profesoriauti į Teologijos 
— Filosofijos fakultetą ir ten teologijos 
skyriuje dėstė moralinę teologiją ir kai 
kurį laiką filosofijos skyriuje lietuvių li
teratūros kursą.

„Maironio populiarumas augo su „Pa
vasario balsais“, kuriuos poetas papll- 
dinėjo, tobulino ir leido naujas šio lyrikos 
rinkinio laidas. Bet ne mažiau jį ėmė do
minti ir kiti poezijos žanrai. Maironis su
kūrė keletą balandžių („Jūratė ir Kasty
tis“, „Čičinskas“ ir kt.), poemą „Mūsų 
vargai", tris eiliuotas dramas („Kęstučio 
mirtis", „Vytautas pas kryžiuočius“, „Di
dysis Vytautas — karalius“), libretą „Ne
laimingos Dangutės vestuvės“ ir kt. Į gy
venimo pabaigą Maironis dar išleido per
dirbtą ir papildytą Lietuvos istoriją („Lie 
tuvos praeitis"), taip pat „Trumpą visuo
tinės literatūros istoriją“ abi 1926 m.). 
Buvo sumanęs parengti pasaulinės litera
tūros klasikų vertimų chrestomatiją, ta
čiau spėjo išversti tik kelis indų Rigve-

Kernave
Ekskursija į senąją Lietuvos poetinę
Kernavė — tai ne keletas kalvų, čia 

būta tvirtovių. Nuo čia pradžią ėmė Lie
tuvos valstybė, šiuo metu Kernavė pa
skelbta istoriniu landšaftiniu draustiniu. 
Reikia turėti poeto sielą ir didžiulę fanta
ziją, kad galėtum teisingai Išreikšti tai, 
(ką čia galima patirti. Atrodo, taip išsireiš
kė poetas Vladislavas Kondratavičius (Si
rokomlė) 1957 m. aprašydamas Kernavę 
knygoje „Wycieczki po Litwie \v promie- 
nlach od „Wilna" (išvykos po Lietuvą 
spinduliais nuo Vilniaus), štai ant Mindau 
go kalno stovi senas išsišakojęs ąžuolas 
ir gyva jo tik viena šaka. Gal lygiai tick 
mes dabar turime žinių iŠ tuometinės 
Lietuvos gyvenimo, jos galybės. Ramu 
čia dabar, ramu. Aplinkui miškai, žaliuo
jančios pievos, pasipuošusios geltonuojan
čiomis pienėmis, Neries sidabrinės gijos 
vingis. Brangi mums ši' žemė savo praei
timi ir dabartimi. O juk dar visai nese
niai, po karo, Pilies kalnas buvo ariamas. 
Čia buvo daržai.

Dabar gerai žinome, kad ši vietovė ap
gyvendinta seniai, nuo akmens amžiaus 
(prieš 4—6 tūkstančius metų). Seniausios 
pastoviai žmonių apgyventos vietos Lietu
voje siekia mezolitą (IX—‘V tūkstantme
tis p.m.e.). Tuo metu jau buvo apgyven
tos ir Kernavės apylinkės. Ypač tankiai 
čia gyventa nuo pirmųjų mūsų eros am
žių. Iš I-ojo Ir II-ojo m. e. tūkstantmečio 
pradžios yra išlikę nemažai pilkapių, ku
riuose palaidoti senieji Kernavės apylin
kių gyventojai. Kai kurie Šių pilkapių jau 
tyrinėti. Tai šiobiškių, Rusių Rago pilka 
piai ir kt. 

dos himnų fragmentus. Ypatingai aukštu 
meniniu lygiu pasižymi Maironio laisvai 
versti XI amžiaus indų poeto Bilhano mei 
lės dainos „čaura-pančaslka“ fragmentai“. 
(L.L.I.)

Maironis, prelatas Mačiulis, žemaičių 
konsistorijos oficiolas, mirė 1932 m. bir
želio 22 d. Kaune, palaidotas Kauno kate
droje.

Maironio vardas lietuviu literatūroje 
epochinis — rašo B. Babrauskas — pra
dėjęs rašyti „Aušroje“, poetas ir lieka vi
są amžių ryškiausias „Aušros“ ideologijos 
reiškėjas. Maironis skausmingai išdainuo
ja savo sielvartus, pafilosofuoja apie žmo
gaus likimą, sukuria religinių giesmių, 
pakritikuoja dienos negeroves, bet vis tai 
ne esminga dainiaus styga. Tik kai poetas 
prabyla apie milžinų kapus, apie didin
gus Vytauto laikus, apie griūvančias pilis,
— čia tai tikroji jo stichija. Taip pat ne 
mažiau galingas mūsų dainius, kada jis 
užtraukia apie savo gimtinės grožį, apie 
lietuviui brangią Dubysą, Šešupę, apie jų 
tėvą Nemuną ir Nemuno globėją Baltiją. 
Poetas žino, kad yra daug gražesnių že
mės dukterų, daug turtingesnių, o vis dėl 
to jį užbūrė ta kuklioji savo skaistumu, 
„skausmo gilybe“, savo graudenančiomis 
dainomis. Net nuo pasakiškų Šveicarijos 
Alpių poeto svajonės skrenda „paukščių 
keliu žvaigždėtu“ į numylėtą tėvelių šalį. 
Atrodo, joig ir Dievas ir Marija, ir Kryžius 
Maironio poezijoje tai ne universalinės ka 
rtalikų Bažnyčios dievybės, bet lietuvių 
tautos globėjai, jos užtarėjai, jos viltis, 
jos laisvės laidas.

Ne vieno lietuvio visa tai šiandien ne
stebina, nes kiekvienas mūsų be sąlygų 
mylime Lietuvą, lygiai kaip ją mylėjo 
•poetas. Tik dėl to Maironis ir tapo visos 
tautos dainiumi, kad taip taikliai išreiš
kė brangiausius (tautos jausmus. Bendri 
jausmai, nusakyti paprastais žodžiais, 
poetą padarė visuotinį ir laiko atžvilgiu: 
šiandien jo dainos dar gal įspūdingesnės 
negu vakar.
Kalbėdami apie Maironį ano meto mūsų lj 
teratūros plotmėje, kiek daug ir kaip daug 
bepasakytume, vistiek greičiau nepriver- 
tinsime, negu pervertinsime. Visų oirma 
koks nuostabiai spinduliuojąs tų dainų 
turinys, anais juodais laikais tvirtai pra
našavęs laisvę. O vėl koks lemtingas vi
sos mūsų poezijos skambumo posūkis, per 
vedus Maironiui ją iš skiemeninės į gar
sinę eilėdarą. Per maža pasakyti, kad poe
tas sudarė ištisą maironinę mokyklą: jis 
davė mūsų poezijai lytį, kuri įgalino ją 
nuo grubių „Aušros“ ar „Varpo“ eilėraš
čių taip nuostabiai greit pakilti į dabar
tines aukštybes. Tai daugiau negu Hora
cijus. daugiau negu Puškinas savose li
teratūrose. (Lietuvos keliu).

Pagal Praną Naujokaitį, Maironio kū
rybos svarbiausias bruožas yra lyrišku
mas. Maironio lyriką galima skirstyti į 
patriotinę — visuomeninę ir egocentrinę
— individualinę. Patriotinėje lyrikoje .at
sispindi lietuvių tautinio atgimimo svar
biausieji kovos motyvai, to laikotarpio 
dvasia ir paties poeto gili tėvynės meilė 
ir nuotaikos. Maironio rodomas anos iš
svajotosios Lietuvos kelias eina per sa
vo gimtosios kalbos aukštinimą, garbin
gos praeities idealizavimą, tėvynės gam
tos grožio iškėlimą, pasitikint Dievo Ap
vaizda Ir pasipuošus tautos kentėjimu au
reole, į šviesios ateities ir laisvės viltį.

Kernavė, keliolika kilometrų į šiaurę 
nuo Vievio — unikalus archeologinis pa
minklas. Jį sudaro 4 pilliakalniai:

I. Pilies (kalnas — pats didžiausias. Jo 
aikštelė yra 25—30 m aukštyje, netaisyk
lingos formos, 80X100 m. dydžio. Iš šiau
rės ir šiaurės vakarų jį juosia 150 m ilgio 
pylimas ir 3 m gylio griovys. Tai vėiyviau 
sias kalnas, dar vadinamas Įgulos, pagrin
dinį vaidmenį vaidinęs po to, kai buvo 
sudeginta Mindaugo sosto pilis.

II. Aukų kalnas. Jis dar vadinamas Au
kuro, šventuoju. Jo šlaitai statūs. 53 m 
ilgio ir 20 m pločio aikštellė yra 13—18 m 
aukštyje. Tai ankstyviausias kalnas. 1857 
m piliakalnį tyrinėjo K. Tiškevičius.

III. Mindaugo sostu vadinamas piliakal
nis, turįs aukščiausią pylimą. Aikštelės dy
dis — 55X17 m, ji yra 15—22 maukštyje. 
Čia stovėjusi pilis, sudeginta XIV a. Ma
noma, kad ji buvo naudojama tik gynybos 
reikalams. Sudegus piliai, piliakalnis nu
stojo savo reikšmės.

IV. Lizdeikos kalnas, arba Smailiakal- 
nis (greta Kriveilkiškių kaimo ribos). 27 
m ilgio ir 12 m pločio viršūnės aikštelė 
yra .25—30 m aukštyje. Rytinėje jos dalyje 
yra 5 m aukščio pylimas.

Keturi piliakalniai vienoje vietoje — 
Itin retas atvejis. Gražiausiais žodžiais ap 
dainavę Lietuvos praeitį, XIX a. romanti
kai nepaliko nuošalyje ir Kernavės. Čia 
paminėtas F. A. Bernatavičius. Jo istori
nėje poemqje-romane dalis veiksmo vyks
ta Kernavėje („Pajauta, Lizdeikos duktė 
arba lietuviai XIV a.“, 4 t.).

Piliakalnius tyrinėjo Eustachijus Tiške
vičius, Konstantinas Tiškevičius, Liudvi
kas Kondratavičius, A. Pliateris, 1921 m. 
jais domėjosi P. Tarasenka. Ti’kevičius ir 
L. Kondratavičius čia ieškojo Mindaugo 
pilies liekanų. Tų kasinėjimų pėdsakai

Garbinga Lietuvos praeitis Maironiui 
yra visos tautinės stiprybės pagrindas. 
Tada garsi šalis varė savo vilnis iki Dono 
ir Marių Juodųjų, tada Vytautas Didis 
garsiai viešpatavo ir mušė kryžiuočius 
piktus, tada bočiai už laisvę, tiek amžių 
kariavo, tada ne tik karo garsas ir politi
nė galybė iškėlė Lietuvą, tada žydėjo žmo
niškumas ir dorybės.
Greta senovės idealizavimo eina gimto
sios kalbos ir savo papročių meilė („Ra
seinių Magdė“).

Idealizuojamas Ir Lietuvos grožis. Tė
vynė ne tik brangi ir miela, kad turi gar
sią praeitį, savo seną kultūrą, kad kiek
viena žemės pėda krauju ir prakaitu ap
laistyta, bet ji ir graži. („Lietuva bran
gi")-

Visoje eilėje eilėraščių Maironis duoda 
susintetintą, suidėjintą Lietuvos vaizdinę 
panoramą. Ryškiausiai lietuviškas peisa- 
žas, susietas su visa Maironio patriotine 
ideologija, yra įgavęs vaizdinę ir emocinę 
formą. („Kur bėga Šešupė“).

Tačiau toji garsią praeitį turinti 'gražio
ji šalis kenčia priespaudą ir vargą. Žmo
nių širdys apmirusios, buvę kultūros židi
niai — dvarai, „brangią kalbą tėvų pamy
nę, mūsų širdis mažai ką riša“. Gaili aša
rėlė plauja poeto skruostus, kai jis mato, 
kad iš didingų pilių griuvėsių, garsios pra
eities liudininkų, bangos išplauja bokšto 
akmenis, o „nutilusios sienos, apleistos vi
sų, be sargo, ginklų ir žmogaus“. Ir Vil
nių dengia naktis tamsiais rūbais. („Vil
nius“).

Tačiau konstatuodamas liūdną dabartį, 
poetas nerezignuoja, nenusimena. Jis tvir
tai tiki į prisikėlimą, remdamasis dviem 
motyvais: Dievo Apvaizda ir amžinuoju 
dinamikos dėsniu. („Tu, girele“). Iš var
go 'bei skausmo ir laisvės troškimo kylanti 
dinamika jau virsta galingu pavasario 
sriatu, griaujančiu visas priespaudos už
tvankas Ir virsta galinga idėjų kova. („Ne 
beužtvenksi“).

Maironis, jausdamas, kad mažutė Lietu
va milžiniškose grumtynėse savo fizine jė
ga nedaug ką reiškia, pasmerkia kardo ko
vą: „Kas kardu kariauja, nuo kardo žū
va“, ir siūlo humaniškas, kultūrines ko
vas priemones („Jaunimo giesmė“), šita
me Lietuvos kelyje Maironis labiausiai pa 
sitiki jaunimu. Jaunimui parašyta „Jauno
ji Lietuva“, į jaunimą kurs mokslo ištroš
kęs svetur keliauja, kreipiasi Maironis 
„Raseinių Magdėje“, į jaunimą nukreipti 
visi Maironio patriotiniai šūkiai, su jau
nimu jis drįsta užtraukti naujų laikų gies
mę.

Iškėlus pagrindinius Maironio lyrikos 
idėjinius bruožus, reikia pabrėžti, kad 
Maironis nebuvo tik oficialus iš pareigas 
patriotizmo dainius, bet nuoširdus tėvy
nės meilės poetas. Jis pats gyveno tais 
idealais, kuriuos skelbė. (Lietuvių Lite
ratūra-).

Niekam, bet niekam, niekados nepavyks 
įvertinti Maironio talento ir jo įtakos lie
tuvių tautai. Tačiau yra pravartu jo mir
ties 50-ties metų sukaktį paminėti. Todėl 
apima neišsakomas džiaugsmas ir liūde
sys, šia proga, su poetu Maironiu pasivalkš 
čioti jo numylėtos Lietuvos laukais ir pa
siklausyti jo gilių minčių. Vos kelių minu
čių tereikia, kad nuteiktų ne vieną, jog 
yra gera ir garbė būti lietuviu. V. Dis

Atsiusta paminėti
Skautų aidas, Nr. 4, 1982 m. balandis 

Oficialus Lietuvių Skautų S-gos organas. 
Leidžia LSS Tarybos pirmija, Chicago, 
JAV.

išliko iki šiol. Apie piliakalnius yra daug 
padavimų. Juose kalbama apie požemines 
angas iki Trakų... Šios legendos surašytos 
etnografinių tyrinėjimų metu. Dalis tyri
nėjimų aprašyta monografijoj „Kernavė“ 
(Vilnius, 1972). Kondratavičius pastebi, 
kad gyventojai čia mišrūs: lietuviai, šve
dai (kildinama iš Švediavičių pavardės. 
Antkapių įrašuose ir dabar minima ši pa
vardė), lenkai. Piliakalniai moksliškai ma 
žai tyrinėti. O tyrinėti kai kurias vietas 
reikėtų Skubiai. Pavyzdžiui, vienas Min
daugo sosto, 70 pločio ir 5 m aukščio šlai
tas nušliaužė. Greta šio matyti ir kitas že
mės skilimas. Aplinkiniuose laukuose daug 
puodų šukių. Rašytiniuose šaltiniuose 
Kernavė minima dažnai. Strijkovskio ir 
kt. istorikų teigimu, Kernavė buvusi viena 
seniausių Lietuvos sostinių. Pirmoji buvo 
Senieji Trakai, po to Kernavė. Ir tik Ge
diminas sostinę perkėlęs į Trakus ir Vil
nių.

Besikuriančios feodalinės Lietuvos sos
tinės, kokią mes suprantame dabar, su ati
tinkama administracija anuo metu būti 
negalėjo. Tada visa valdžia buvo kuni
gaikščio rankose. Sostine buvo laikoma ta 
vieta, iš kur kilęs Didysis kunigaikštis — 
tėvonija, jo rezidencijos vieta. Taip buvo 
ir kitose viduramžių valstybėse. Kuni
gaikščiai dažnai kariavo, dalyvavo ilgai 
trunkančiuose žygiuose. Visa aukščiausia 
valdžia telkėsi ten, kur buvo pats valdo
vas. Formuojantis Lietuvos valstybei, iš
kilo nemažai sritinių kunigaikščių (pasi
turinčių feodalų) su atitinkamu skaičiu
mi tvirtovių. Palaipsniui iš jų tarpo Di
džiuoju būdavo pripažintas pats stipriau
sias.

Jonas česnavičlus
(Aušra 81/)

(Bus daugiau)

j. Budrelka

įdukrinta tremtinė
„Dainos“ lietuviškas vakaras Amsterdame

Po sėkmingų viešnagių pas Belgijos ir 
Prancūzijos lietuvius Amsterdamo „Dai
na“ surengė birželio 4 d. savo pirmą di
desnį pasirodymą prieš olandų publiką. 
Ko ne dviejų valandų koncertą Van Ostade 
teatrėlyje patys „dainiečiai“ programose 
ir afišos pavadino lietuvišku vakaru. Ir 
tikrai, be jų pačių su jaunatvišku paki
limu Ir darniu skambumu atliktų 11 lietu
viškų dainų išgirdome talentingos ir jaut
riai muzikalios viešnios iš Paryžiaus Jo- 
landos Vaičaitytės dainavimą (ji pati sau 
akompanavo gitara), lietuviškų pasakų 
vertimų, pamatėme pantomimų lietuviš
kais motyvais. Poetinėje vakaro dalyje 
I. Kaptanas lietuviškai prabilo į „dainlnin 
kus su (čia pat išversta) savotiška oracija 
apie stebuklingą lietuviškos dainos — 
tremtinės įdukrinimą, o olandų poetas St. 
Davidson perskaitė kelis savo vertimus iš 
ruošiamo rudeniop išleisti I. Kaplano ei
lėraščio rinkinio „Sveteliai ir šešėliai“. 
Olandijos lietuvės apdovanojo dainininkus 
tautinių spalvių gėlių bukietais. Karštai 
plojo lietuviško vakaro dalyviams gana 
skaitlinga auditorija, kurioje buvo ir olan 
dų muzikalaus jaunimo, ir kelių Amster
damo Universiteto institutų bendradarbių.

Ir vėl svarus žingsnis dar tik savo gy
vavimo pirmąjį pusmetį baigiančio „Dai
nos“ ansamblio meninio brendimo ir — 
drįsčiau pasakyti — lietuvėjimo kelyje. 
Šis gabaus ir entuziastiško jaunimo būre
lis vis labiau įsijačia į lietuvių dainų dva
sią ir sandarą, vis daugiau susitapina su 
dainų mergužėlėmis — lelijėlėmis, bernu
žėliais — dobilėliais. Ir jei jaunieji amster 
damiečiai su tauria širdies šiluma įdukri
no tremtinę — dainą, tai Vakarų Europos 
lietuviai tikrai pradeda adoptuoti tuos at
sidavusius dvasinių lobių propagandistus.

Pirmoji sušelpė „Dainą“ gaidomis Ir pa
tarimais p. B. Spies - Gailiūtė iš Belgijos. 
Paryžietė J. Vaičaitytė atvyko į Amsterda 
mą „muzikinėn talkon“ su tikru kraičiu 
— glėbiu gaidų ir plokštelių. Raudų gaidų 
atsiuntė iš Paryžiaus, ž. Mikšys. Žada pa-

I. Kaplanas

,,Dainai“
Sakot i— nėra stebuklų?

Tamošiai netikėliai!
Štai /už tų mūrų i— kunkuliuojantis 

didmiestis, 
Tikramazgis, kur sueina keliai iš sveėiųjų 

žemynų, plačių vandenynų. 
Kur sutiksi /žmonių 

tolimiausių krantų, 
visokiausių kraštų,

įvairiausių tautų, 
Kur tarpusavy šnekamas daugybe kalbų ir 

šnektų: 
Kraštas, kur plačiai atkelti vartai ir visą 

pasaulį, 
Kraštas (bočių garsingų,

išrėžuslų savo laivais 
visus (žemės rutulio vandenis, 

Atradusių žemių naujų, paslaptingų
salynų, 

Įkūrusių miestų didžių net svetur, ;ten,
toli, 

Įrašiusių tiek atmintinų žygdarbių
į istorijos metraščius, 

Kraštas garsingas
žmoniškumo, teisybės Ir grožio 

kūrėjais, skelbėjais, apaštalais, 
Kraštas, tiek priglaudęs pabėgėlių, 

tremtinių, kankinių, 
štai prieš .mus būrelis Amsterdamo

jaunųjų <—
Jie Čia gimę, čia augę. 
Net nematę mūs krašto.
Jų atydžiai klausai skamba viso pasaulio 

melodijos 
įmantriausių gaidų, įstabiausių aidų...

Tie olandų jaunuoliai priglaudę dainą;
lietuvišką dainą, 

Čia atklydusią kaipo tremtinė, 
Atkeliavusią į nūdienę ir amžių pačios 

glūdumos 
Per istorijos kryžkelius, 
Per karus ir gaisrus,
Per piliakalnius ir milžinkapius, 
Per kančias ir Kalvarijas, 
Erškėčiuotais vargų ir vergovių keliais, 
Prie kurių rymojo smūtkeliai.
Tie jaunuoliai įdukrino dainą, lietuvišką 

dainą,
Net tą žodį: „DAINA“ pasirinko savo 

chorui kaip vardą.
Ir įvyko stebuklas: 

uždainuoja jaunuoliai tolimam 
Amsterdame,

Ir atsiveria slėpininga skrynelė... , 
Beaušta aušrelė. Liūdi putinas. Mirga 

lapai klevelio.
Balnuoja sūneliai žirgelius. 'Ant kalno 

siūbuoja karklai.
Ir jaunieji olandai pavirsta

tikromis dainų mergužėlėm lelijėlėm, 
Tikraisiais dainų bernužėliais—dobilėliais. 
Rodos — ošia Anykščių šilelis, 
Tykiai Nemunas plaukia, 
Pučia ‘vėjai gimtos Lietuvos, 
Rymo prie kelio smūtkeliai...

Ir už šitą stebuklą,
Už jautrią meilę mūs tremtinei dainai, 
Didžiadvasišką globą ir prieglobstį mūs 

sąskambių lobiams 
Amsterdamo „Dainos“ ansambliui

sušuk im griausmingą „Valio! Valio!“ 

remti gaidomis ir Hamburgo lietuviai.
Iš „Daines" „savanorių kūrėjų“ pirmuo- 

ju pionierium buvo Jan Sleumer, jau eilę 
metų dalyvaujantis įvairiuose choruose. 
Paprašėme jį papasakoti, kaip atsirado 
pats pradinis sumanymas suburti ansamb
lį.

— Praeitą vasarą keliaudami siu I. Kap- 
lanu po Olandiją atsilankėme pas įžymaus 
olandų lituanisto, Karališkos Niderlandų 
Mokslų Akademijos nario Reiner van der 
Meulen marčią p. Els van der Meulen ir 
iš jos gavome paskolinti jos uošvio diser
taciją „Naturvergieiche in den Liedem 
und Totenklagen der Litauer“ — „Gamti
niai palyginimai lietuvių dainose ir raudo
se“. Įdomu kad šįmet sukanka lygiai 100 
metų nuo to akademiko gimimo ir 75 me
ti/ nuo tos disertacijos gynimo! Ši knyga, 
kupina didelės meilės lietuviškoms dai
noms, lyg ir tapo išeities tašku. Kaplanas 
parūpino lietuviškų dainų plokštelių, ai 
pakviečiau dalyvauti tų plokštelių aptari
me baigiantį muzikines studijas Hilversu- 
mo konservatorijoje Pau de Boer (taria
ma: de Bur), o kas (buvo toliau—geriausia 
Paul papasakos.

Ir mielas Paul de Boer, choro vadovas, 
neatsisakė nuo pasikalbėjimo su „Europos 
Lietuviu“.

— Koks buvo Jūsų „kelias į muziką, į 
dainą, į „Dainą“?

Ir čia paaiškėjo kad savo kelią į muziką 
jaunas pianistas ir kompozitorius lyg ir 
paveldėjo iš tėvo, kuris — Amsterdamo 
Universiteto fizikos profesorius — labai 
muzikalus ir komponuoja su ypatingu pa
mėginu „sardanų“ — Katalonijos šokių 
melodijų motyvais, kas labai reta pas ne 
ispanus. O Paulių Ispanijoje daugiau trau 
kė „ehitanų“ („gitanų“), t.y. ispanų čigo
nų muzika. Iš viso jis visą laiką domėjosi 
liaudies muzika, keliavo B alkanuose, bet 
ten liaudies dainos neatitiko jo dvasiniams 
poreikiams. Ir kaip tik susitikimas su lie- 
tuviška liaudies muzika jį nepaprastai su
jaudino

— Tai pasidarė spontaniška obsesija, 
— sako Paul. — Lietuvių dainose be galo 
daug subtilumo, lirikos ir. ritmo. Pati lie- 
tuvių kalba lyg šaukiasi dainuojama, gim
do melodijas. Taip ir pavyko suburti mū
sų ansamblį, kur yra aštuoni dainininkai 
su labai gerais balsais—du sopranai, du al
tai, du tenoriai, du bosai.

— Jūsų „Daina" yra unikali.
— Gal tai teisybė — ta prasme, kad per 

trumpą laiką jau šis tas padaryta. Ir kad 
mums visiems lietuviška daina tokia arti
ma ir brangi. Dar reikia kruopštaus ir 
įtempto darbo. Bet pagrindas jau padėtas,

— Kokie jūsų tolesnieji planai?
— Plėsime savo repertuarą. Labai mus 

domina u,nikelinės lietuviškos raudos. Jau 
turime gaidų ir plokštelių, tik dar nežinau, 
kaip geriau raudas pritaikyti mūsų ./Dai
nai".

Mano noras — padaryti mūsų chorą ka
merinės muzikos ansambliu sąsajoje su 
liaudies muzika.

Kaip pianistą, mane domina Čiurlionio 
fortepioniniat kūriniai. Tikiuos jų gauti, 
noriu juos groti!

Savo baigiamiems kompozicijos egzami
nams naudoju medžiagą, gautą iš darbo 
su „Daina“.

,/Europos Lietuvio" skaitytojų vardu pa
linkėjome Pauliui ir visai jų jaunutei, bet 
vis stprėjančiai „Dainai“ geriausios sėk
mės!

DAIL. VYTAUTO IGNO PARODA
Gegužės 15-17 dd. Filadelfijos Lietuvių 

Namuose, JAV, buvo suruošta dail. Vytau 
to Igno grafikos darbų parodą. Ją suruošė 
šeštadieninė liet, mokykla, ruošos darbais 
rūpinosi Jūra Viesulienė.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 65

Kalvis patikrino 43 arklius ir nuspren
dė, kad vieniems reikia 4 naujų pasagų, 
o kitiems tik po 2. Iš viso reikėjo 120 pa
sagų.

Kiek arklių pakaustė jis keturiom pasa
gom ir kiek dviem?

Atsakymas Nr 64
121.
Trys draugeliai atėjo į geležinkelio sto

tį. Sužinoję, kad traukinys vėluoja visą 
valandą, užėjo į stoties bufetą.

Stikliukas po stikliuko, ir staiga trau
kinys stoty! Du vos spėjo įšokti į vagoną, 
o trečiasis taip ir liko platformoj.

Traukiniui dingus, pasilikėlis ėmė kva
totis.

Priėjo geležinkelietis ir klausia:
— Kas atsitiko, kad taip juokies?
— Nespėjau įlipti į traukinį, o drauge

liai nuvažiavo... Jie buvo atėję mane iš
lydėti.

Moteriškė atėjo aplankyti savo pažįsta
mos. Vos tik pravėrė duris, išgirdo liūdną 
žinią: staiga mirė vyras.

— Kaip tai atsitiko? — klausia viešnia.
— Išėjo vyrelis 'į miestą kopūstų parneš

ti ir sukniubo... — aiškina našlė.
— Tai ką tu tada padarei? — pertraukia 

moteriškė.
— Ką darys"i? Turėjau atidaryti žirnių 

dėžutę.
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SUKAKTUVININKAI ANAPUS ATLANTO
Kon. dr. J. Sakevičius

Londono lietuvių šv. Kazimiero bažny
čios rektorius kun. dr. Jonas Sakevičius 
š ių metų birželio mėnesį švenčia dvigu
bą sukaktlį: birželio 19 d. sukanka jo ku
nigystės auksinė sukaktis, o birželio 30 
dieną — 75 metai jo amžiaus.

Gimęs 1907 m. birželio 30 d. I-ipniškili 
km., Marijampolės aps., Jonas Sakevičius 
1919-27 m. lankė Marijampolės Rygiškių 
Jono (gimnaziją. 1926 m. liepos 1 d. jis įsto 
jo į Marijonus, o 1927 m. padarė pirmuo
sius įžadus. Baigęs gimnaziją, 1927 m. jis 
įstojo į Kauno universiteto teologijos - fi
losofijos fakultetą, kur iki 1929 m. studi
javo filosofiją, pedagogiką ir teologiją. 
Kunigu buvo įšventintas 1932 m. birželio 
19 d.

1933 m. kun. J. Sakevičius gavo teolo
gijos mokslų diplomą ir nuo to laiko vi
su uolumu veikė Marijampolėje sielova
doje. draugijose, auklėjo Marijonų kandi
datus. Taip pat jis dėstė tikybą pradinėse 
mokyklose ir Marijonų klasikinėje gim
nazijoje, kur buvo kapelionas ir bendra

bučio vedėjas.
(Bolševikams okupavus Lietuvą, kun. J. 

Sakevičius pasitraukė į Vokietiją. Po to 
persikėlė Romon, kur Angelicum univer
sitete gilino teologijos studijas, kurias 
1945 m. baigė teologijos daktaratu. Būda
mas Italijoje, darbavosi lietuvių šalpoje 
ir Vatikano radijo lietuviškame skyriuje.

Nuo 1946 m. kun. J. Sakevičius buvo 
penkerius metus Londone lietuvių Mari
jonų vyresnysis ir šv. Kazimiero bažnyčios 
rektorius. Per tą laiką gražiai atnaujino 
bažnyčią. Be to kartu su kitais (tuo laiku 
buvusiais tautiečiais Londone įsteigė D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungą ir dalyvavo 
jos veikloje. Nuo 1951 m. kun. dr. J. Sake
vičius vėl grįžo Romon, kur per šešerius 
metus buvo Marijonų generalinio sekre
toriaus pareigose. Dar vedė centrinį namą, 
klierikų kunigų kolegiją, kol 1957 m. per
sikėlė pas lietuvius Marijonus Čikagoje. 
Amerikoje mokė Marijonų naujokus, re
dagavo mėnesinį žurnalą LAIVĄ, vadova
vo Marijonų kunigų seminarijai.

Prieš 14 metų kun. dr. J. Sakevičius 
grįžo pas Londono lietuvius, kur jau be
maž 20 metų rūpestingai ganytojauja. 
Nebodamas amžiaus, jis pats vienas tvar
ko vienintelę Europos lietuvių bažnyčią ir 
neša visų parapijos rūpesčių naštą. Be to 
jis dar eina arkivyskupo Jurgio Matulai
čio, MIC, šventumo bylos vedėjo pagelbi- 
ntako pareigas Vakarų Europoje, ir vis 
dar bendradarbiauja spaudoje. Dažnai ra
sinėje ir „Europos Lietuviui“.

Linkime gerbiamam sukaktuvininkui 
nepavargti, dirbant sielovados ir kitus 
darbus. Ilgiausių Metų! D.B.

Petras Mašalaitis
Teisininkas ir D. Britanijos liet, visuo

menės veikėjas. Petras Mašalaitis Iš.m. bir
želio 29 d. švenčia savo patrono šv. Petro 
dieną ir taip pat savo 75 metų amžiaus 
sukaktį.

Gimė Petras Mašalaitis per pačias Petri 
nes, 1907 m. birželio 29 d., gražiai M. Sla
vėnienės aprašytame Pilotiškių kaime, Gu
delių vis., Marijampolės aps. Jis buvo vi
dutinio ūkininko gausios šeimos jauniau
sias vaikas. Kai jis gimė, jo vyriausias 
brolis, vėliau tapęs Ministerių kabineto 
kanceliarijos viršininku, jau buvo įpusė
jęs gimnaziją.

Mokėsi Petras Prienų „žiburio“ ir Ma
rijampolės Rygiškių Jono gimnazijose. 
1931 m. gavęs brandos atestatą, įstojo į 
V.D.U. Technikos fakultetą, bet 1935 m. 
perėjo studijuoti teisę. Tuo pat laiku pra
dėjo dirbti Teisingumo ministerijoje. Gim 
nazistu būdamas pirmiau priklausė ateiti
ninkų organizacijai, bet nuo IV klasės Įsi
rašė į šaulius ir jaunalietuvius. Universi
teto laikais priklausė „Plieno“ vyrijai ir 
neolituanams, todėl, atėjus bolševikams, 
buvo tuoj atleistas iš darfoo.Tada gavo dar 
įbo Spaudos Fondo Enciklopedijos leidyk
loje.

Rusams iš Lietuvos pasitraukus, 1941 m. 
liepos 10 d. P. Mašalaitis (buvo Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės pakviestas vėl grįž
ti dirbti Teisingumo minister!jon. 1943 m. 
gegužės 16 d. buvo paskintas kalėjimų de
partamento direktorium. Frontui vėl artė
jant prie Kauno, pasitraukė į tėviškę, 0 
iš ten 1944 m. rugsėjo 1 d. su skaudančia 
širdimi perėjo Širvintos tiltą. Palikęs ark
lius vienoje Prūsijos geležinkelio stotyje, 
nuvažiavo į Vieną. Neradęs ten nei pasto
gės, nei darbo, netrukus persikėlė į Dues- 
se'ldorfą, kurio apylinkėse dirbo daržinin
kystėje ligi pat karo pabaigos. Po to gy
veno Velberto ir Greveno pabėgėlių sto
vyklose, o iš ten 1947 m. gegužės 6 d. išvy
ko į Angliją.

Anglijoje P. Mašalaitis pradžioje dirbo 
žemės ūkyje. įsteigęs Malverno stovykloje 
DBLS skylių, 1947 m. rudenį persikėlė į 
Londoną, kur dirbo Hans Crescent perei
namoje stovykloje ir vėl suorganizavo nau 
ją DBLS skyrių. Per kelis metus Londono 
II skyriaus valdybą tuo laiku sudarė: 
pirm. P. Mašalaitis, valdybos nariai: Meli
ta Saugaitė ir J. Vilčinskas. Vėliau, per 

daugelį metų J. Mašalaitis buvo DBLS 
Cenro valdybos narys, vicepirmininkas ir 
Lietuvių Namų Akc. b-ės direktorius. Pa
ruošė DBLS Įstatų projektą, kuris 1969 
m. kovo 15 d. buvo suvažiavimo priimtas. 
(Pagal šių dienų papročius tie įstatai galė- 
ibūti vadinami Mašalaičio konstitucija'. Ji 
apjungia visas D. Britanijos lietuvių orga
nizacijas į vieną sąjungą — DBLS, kuri 
nuo to laiko tapo Pasaulinės Lietuvių 
Bendruomenės padaliniu.

Kaip ir daugelis Išeivių, P. Mašalaitis 
ilgus metus dirbo pramonėje, tuo būdu 
užsidirbdamas sau pragyvenimui, o visą 
laisvalaikį skyrė visuomeniniam darbui. 
Jis daug metų vadovavo Londono meno 
sambūriui „Vaidila“, kartais pats vaidin
damas ar režisuodamas statomus veika
lus. (Bendradarbiaudamas su kitais, jis 
pastatė Londone ir kitur D. Britanijoje 25 
veikalus, taip .pat organizavo kitas pra
mogas.

Pastaruoju laiku, jau išėjęs į pensiją, 
P. Mašalaitis prisidėjo prie didesnių pa
rengimų organizavimo, kaip IV Liet. Jauni 
mo kongreso ir šiais metais ruošiamos 29- 
tos Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitės 
D. Britanijoje.

Tarp nesuskaitomų darbų, kuriuos P. 
Mašalaitis dirbo, reikėtų paminėti jo daly
vavimą įvairių draugijų ir klubų vadovy
bėse ir ilgalaikę veiktą Lietuvos tAgimi- 
mo Sąjūdyje, kurio Anglijos viėtininkijos 
pirmininku jis buvo laibai daug .metų. Tau
tos Fondo Atstovybėje jis yra bene nuo 
pat tos organizacijos įsteigimo D. Brita
nijoje. Ketverius metus jis buvo Atstovy
bės pirmininku.

Pagaliau mielą jubiliatą sveikins ir m a. 
žiau garsus vienetas — Londono liet, penk 
tadienio klubas, aktyviųjų pensininkų vy
rija, kuri neseniai suteikė lygias teises ir 
jaunoms moterims. Kaip kitur, taip ir 
šioje onganizazijoje, Petras Mašalaitis vi
suomet parodo savo gerus būdo bruožus 
— pareigos jausmą, draugiškumą ir ne
paprastą sąžiningumą. D. Britanijos lie
tuviai gali didžiuotis ir džiaugtis kad sa
vo tarpe turi tokius žmones.

Ilgiausių metų gerbiamam ir mylimam 
jubiliatui!

J. Vilčinskas 

BALTIJOS VANDUO TRĄŠAI
Latvijos mokslininkai įrodė, kad Balti

jos jūros vanduo tinka laistyti laukus ir 
nekenkia pasėliams. Pagal specialistų re
komendacijas pakrantės zonos ūkiai jūros 
vandeniu laisto cukrinius runkelius, mor
kas, kopūstus, daugiametes žoles. Praktiš
kai patvirtintas specialistų teiginys, jog, 
palaisčius jūros vandeniu ne dažniau kaip 
5—7 kartus per metus, dirvos nedruskėja, 
o laukai gauna augalams reikalingų mikro 
elementų. Taip laistomose dirvose derlius 
gaunamas didesnis negu nelaistomose.

Lietuviai Sibire Liethuanians in 
Siberia

Tokiu pavadinimu praeitą vasarą, kny
gų rinkoje pasirodė kun. dr. Juozo Pruns- 
kio, gyvenančio Chicagoje, redaguota kny
ga. Medžiagą knygai kun. dr. Juozas Pruns 
kis surankiojo iš okupuotos Lietuvos gau
tų laiškų, o taipgi iš Sibiro ir Sibire buvu
sių, bet dabar jau gyvenančių laisvajame 
pasaulyje.

Knyga didelio formato, labai geras (po
pierius, daug paveikslų, gražiai atspaus
dinta 216 puslapiai. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos Leidykla — Listhua- 
nian Library Press, Ine., 3001 West. 59 
str. Chicago Ill. 60629 U.S.A. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoje.

Knygos „Lietuviai Sibire aplanke pa
rašyta, kad „Azijoje Buriat — Mongolijo
je, yra lietuvių tremtinių kapinės. Viena
me paminkle buvo ten iškaltas įrašas: 
„Mes esame iš gintarų krašto, iš garbingos 
Lietuvos. Kas išskaitys vargus be rašto, 
ką iškentėjo didvyriai jos“, šis rašitas, ši 
knyga tai dokuimentinis leidinys dabarties 
žmogui ir istorijai išsakąs, ką iškentėjo lie 
tuviai, kai bolševikai' (Sovietų Sxjunga, 
— And. Laukaitis) okupantai, vykdyda
mi mūsų tautos genocidą, išvežė maždaug 
kas dešimtą Lietuvos gyventoją bado, Si
biro speigų mirčiai“.

Aplanko pabaigoje rašoma, kad „Vienos 
Sibire žuvusios tremtinės tėviškėje vaikai 
pastatė paminklą su įrašu: „Ar girdit Jūs 
ten mūsų raudą ir skundą verkiančios šir
dies“. šis leidnys skirtas, kad dabarties ir 
ateities žmonės girdėtų Sibiro mirtin išvež 
tųjų 350.000 lietuviškų širdžių raudą ir 
skundą“.

Maždaug prieš 3 mėn. „Dirvos“ redak
cijos narys kun. dr. Juozo Prunskio pa
klausė „kaip Jums atėjo mintis paruošti 
knygą „Lietuviai Sibire“. Jis atsakė, kad 
„Sibiro tremtiniai man arti širdies. Ten 
mirė mano tėvas, kelturi mano dėdės, daug 
kitų artimųjų. Sibire 6 metus išbuvo mano 
motina. Norėjosi visų pirma atžymėti bran 
gių Sibiro tremtinių kančias ir mirtį, pa
likti istorijai platesnes žinias“. „Antra 
mes turime kaip galima garsiai šaukti apie 
okupantų daromas skriaudas mūsų tau
tai“.

išlos labai liūdnos ir graudžios knygos, 
turbūt nei stipriausių nervų lietuvis pa
triotas nepajėgs iš karto perskaityti. Ją 
( o ir kitų autorių parašytus išgyvenimus 
ištremtųjų Sibire) skaitant taip suspau
džia širdį ir apima neapsakomas graudu
mas, kad turi knygą padėti ir kiek pasisl- 
sėti.

Tokius žiaurius išgyvenimus, kančias, 
badą ir smurtą negalėjo atlaikyti ir stip
riausi vyrai. O kaip galėjo atlaikyti mo
terys, vaikai ir seneliai?

Tikrai, teisingai kun. dr. Juozas Pruns- 
ikis pataria, kad „mes turime kaip galima 
garsiau šaukti“, nes tai' Lietuvos okupan
to — Sovietų Sąjungos vykdytas lietuvių 
tautos naikinimas. Tai negirdėtas šiame 
amžiuje Sovietų Sąjungos — plėšraus žve 
ries valksmai — žudyti kitos valstybes 
žmones, tą valstybę okupavus.

Reikia, mano manymu, sudaryti sąly
gas, kad knygą „Lietuviai Sibire“, o ir ki
tas panašaus turinio knygas galėtų paskai
tyti kiekvienas lietuvis, o ypač mokiniai 
ir studentai. Turi visi žinoti ir kad savo 
kaimynams galėtų pasakyti, kokias kan
čias ir kokią mirtį, turėjo lietuviai išken
tėti, grobuoniui kaimynui, okupavus valsty 
bę, buvusią laisvą ir nepriklausomą.

Visi lietuviai laisvajame pasaulyje, tu
rėtų, kaip žydai, kad šaukia „Never again“ 
šaukti, kad ir lietuviams daugiau taip ne
pasikartotų, o Sovietų Sąjungą sudraustų, 
taip žvėriškai elgtis su mažesnėmis tauto
mis. Reikia įvairiausiais būdais laisvąjį 
pasaulį informuoti, kad Sovietų Sąjungos 
valdovai ne žmonės, bet pavojingi plėšrūs 
žvėrys, o kaip tokiems; vieta už grotų, 
kaip ir visiems žmogžudžiams.

Šia proga, norėčiau pateikti truputį ži
nių, apie patį knygos ^Lietuviai Sibire— 
Lithuanians in Siberia“ redaktorių kun. 
dr. Juozą Prunskį: Jis gimęs 1907 m. gruo 
džio 22 d., Žvilbučių km, Daugailių valsč. 
Utenos apskr.

Tėvai buvo tvarkingi ūkininkai. Savo 
visus penkis vaikus išmokslino (trys su 
daktaro laipsniu).

Kun. dr. Juozas Prunskis, baigęs Rokiš
kio gimnaziją, dirbo pradžios mokyklos 
mokytoju. 1927 metais apsisprendė būti 
kunigu tais metais įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Ją baigęs, 1932 metais įšventin 
tas kunigu. Be tiesioginių pareigų kaip ku
nigas, labai jis mėgo žurnalisto darbą. 
įSavaitralštyje „Mūsų laikraštis“ dirbo, 
kaip redaktorius, o 1936 m. jau dirbo dien
raštyje- „XX amžius“, vyr. redaktorių. Ir 
tose pareigose, išdirbo iki 1940 m. birželio 
15 d. t.y. iki Sovietų įsiveržimo į Lietuvą. 
Sovietams okupavus Lietuvą, kun. dr. Juo 
zas Prunskis, pasitraukė į vakarus. Tais 
pačiais metais atvyko į JAV. Apsigyvenęs 
Chicagoje, dirbo šv. Jurgio parapijoje. Po 
poros metų Vašington D.C. katalikų uni
versitete gavo daktaro laipsnį. Grįžęs Chi 
cagon pradėjo dirbti redaktoriumi dien
raštyje „Draugas“. Ir čia išdirbęs 25 m. 
(pasitraukė, kaip ir poilsiu, bet niekada 
nepoilsiavo. Tik kartais dviem savaitėm, 
tikrai išvyksta kur nors 'į pietus pasilsėti.

Pasitraukęs iš „Draugo“ redakcijos, 
daug rašo laikraščiams, ir padeda, pašto-

racijos darbuose. Be darbų visur kitur 
kun. dr. Juozas Prunskis, dar uoliai talki
ninkauja Amerikos Lietuvių Tarybai. Ten 
jis eina ‘informacijos direktoriaus parei
gas. O taipgi nuo 1979 m. pavasario, jis yra 
Lemonto lietuvių kapelionas, Čia kiekvie
ną mėn. ( o kartais ir dažniau) atvažia
vęs iš Chicaigos atnašauja šv. mišias, ame 
rikiečių kunigų seminarijos bažnyčioje.

Kun. dr. Juozas Prunskis, kaip sulaukęs 
75 m. amžiaus ir kunigystės 50 metų, Le
mento lietuvių buvo pagerbtas š.m. (gegu
žės mėn. 16 d. Pagerbimą suruošė Lemonto 
LB apylinkės valdyba.

Pats jubiliatas, tą dieną atnašavo šv. 
mišias, pamokslą pasakė kun. Vytautas 
Bagdanavičius.

Po šv. mišių, visi susirinko į čia pat 
esančią salę, jubiliatą pagerbti. Pagerbi
mą pravedė Lemonto LB apylinkės valdy
bos pirmininkė Agnė Katiliškytė. (Agnė 
yra a. a. rašytojo Maraus Katiliškio ir poe
tės (Liūnos Sutemos) Zinaidės Nagytės - 
Katališkienės duktė).

Jubiliatą asmeniškai sveikino Vidurio 
Vakarų LB apygardos valdybos pirm. 
Kazys Laukaitis, Lemonto LB apylinkės 
valdybos pirm. Agnė Katiliškytė. Ji nuo 
Lemonto lietuvių įteikė dovaną. Tai lietu
viškais raštais išaustą lininę gražią ilgą 
stelą. Po pagerbimo, sekantį sekmadienį, 
atnašaudamas šv. mišias, kun. dr. Juozas 
Prunskis buvo pasipuošęs ta Lemonto lie
tuvių dovana. Jis dar Ir nuoširdžiai dova
notojams padėkojo. Dar sveikino Ameri
kos Lietuvių Tarybos vardu dr. Juozas Va
laitis, Katalikiškų organizacijų vardu dr. 
Linas Sidrys, Skautų vardu Aleksandras 
Karaliūnas. Laiškais sveikino aibu vysku
pai: Vincentas Brizgys ir Antanas Deks- 
nys, ir kt.

Jubiliatas nuoširdžiai dėkodamas ren
gėjams ir dalyviams, viešai ir specialiai 
dar padėkojo rengėjams už tai, kad pager
bime visai nebuvo jokių svaigalų — alko
holio gėrimų. To pageidavęs pats jubilia
tas. Visi buvo patenkinti ir vienas kitam 
porino „ar taip negeriau?“ Vilsi skirstėsi- 
važiuoti namo blaivūs, be jokios baimės. 
O kiti dar pridūrė, reikėjo paprašyti. ir 
rūkorių, kad jie nepūstų dūmų pagerbimo 
metu, čia pat salėje ir dar sėdėdami prie 
stalų“.

Reiktų, šia proga, paminėti, kad kun. 
dr. Juozas Prunskis iki (šiol yra redagavęs 
ir išleidęs jau 34 knygas ir brošiūras. Be 
įvairiausių išlaidų, jis dar daug aukoja 
pinigų, kultūriniams reikalams. Ir per lik 
paskutinį dešimtmetį įvairiausioms pre
mijoms yra išdalinęs daugiau ka-ilp 27 
tūkstančius dolerių, jis sako „Vis dar kru
tu, dirbu ir šiek tiek uždirbu, bet vėl tą 
uždarbį išdalinu kitiems“.

Tai maždaug apie 3 tūkstančius kiek
vienais metais kun. dr. Juozas Prunskis 
išdalina iš savo uždarbio lietuviškiems rel 
kalams. Ar daug tokių yra lietuvių tarpe? 
Tik daktarai dideles sumas suaukoja Lie
tuvių Fondui, kuriame jau yra virš dviejų 
milijonų dol. O kur gi mūsų milijonieriai?

Vienu laiku buvo spaudoje skelbta, kad 
vien tik JAV vakaruose, aplink Los An
geles, yra jau keli desėtkai lietuvių mili
jonierių. Jei jau Los Angeles apylinkėje 
nemažas skaičius, tai reikia manyti, kad 
ir kitose vietovėse jų bus dar daugiau.

Labai malonu, kad lietuviai ekonomiš
kai prasimušė į viršų, bet labai būtų džiu
gu, kad jie nors mažu trupinėliu dažniau 
prisimintų, savo pareigas, kaip lietuviai, 
lietuvių tautai.

Labai malonu sveikinti kun. dr. Juozą 
Prunskį, 75 metų amžiaus ir 50 metų ku
nigystės sukakties proga.

Ilgiausių metų, gerbiamas Jubiliatas!
Andrius Laukaitis

LIETUVIS — ŠVEDIJOS AKADEMIJOS 
GARBĖS NARYS

Vilniaus universiteto profesorius, lietu
vių kalbos katedros vedėjas Zigmas Zinke
vičius yra išrinktas Švedijos karališkosios 
literatūros istorijos ir senovės mokslų aka 
demijos garbės nariu.

Svarbiausia Z. Zinkevičiaus mokslinio 
darbo sritis — lietuvių kalbos Istorija ir 
baltų filologija. Šiuo metu prof. Z. Zinke
vičius ėmėsi rašyti Lietuvių kalbos istori
ją. Šis mokslo darbas turėtų sudaryti 4-5 
tomus.

APLINKOS APSAUGA DOTNUVOJE
Pr. Jasaitis rašo TIESOJE:
— Prieš akis iškyla neseniai matytas 

sąvartynas miške. Ir ne kur nors toli nuo 
miškininkų akių, o vos už vieno kvartalo 
nuo Dotnuvos girininkijos! Galima sakyti, 
miško -šeimininkų kieme.

Egzistuoja šitas sąvartynas jau ne pir
mus metus, tik kiekvieną pavasarį ir ru
denį vis labiau praplėsdamas savo ribas 
ir asortimentą — nuo žemės ūkio mašinų 
dalių iki buitinių šiukšlių.

-Dar prieš keletą metų tai buvo švarus 
ir gražus miško kampelis, tačiau pastarai
siais metais šį neoficialų sąvartyną čia 
padarė Kėdainių rajono M. Meini-kaitės 
kolūkis ir Valučiu -gyventojai.

1ETUVOJ
NUTEISĖ BANDŽIUSĮ PABĖGTI

Sovietų 'aukščiausias teismas Lietuvoje 
nuteisė bandžiusį pabėgti į užsienį taria
mą disidento Vlado Šakalio draugą Joną 
Palkucką. Kartu su juo nukentėjo kiti lie
tuviai, kurie žinodami paslaptį, parūpino 
kelionei aukso dirbinių ir JAV dolerių.

Byla buvo aprašyta TIESOJE (VI.13), 
bet nebuvo nurodytas nei bendrininkų pa
vardės, nei bausmės dydis.
Jonas Valentinas Pakuckas, gyvenęs Bas 

navos gyvenvietėje, Kapsuko rajone, ir 
Mauručių kaime, Prienų rajone, buvo bai 
gęs vidurinę mokyklą ir Kauno medicinos 
mokykloje buvo įsigijęs felčerio specialy
bę.

Į jį turėjęs įtakos „su Vladu Šakaliu 
praleistas laikas pataisos darbų kolonijo
je“. Artimai su juo bendraudamas, Jonas 
Pakuckas „perprato ir jo antitarybines 
nuotaikas...“ Straipsnio autorius VI. Vai
čiūnas rašo: — „Padėjęs V. Šakaliui pasi
ruošti pabėgimui ir išlydėjęs bėglį (į Vaka
rus, J. Pakuckas „godžiai gaudė „Laisvės" 
...radijo stočių pranėšimus...“

„Savo žygiui į „laisvąjį pasaulį" J. Pa
kuckas rengėsi kruopščiai ir, panaudoda
mas V. Šakalio patyrimą, stengėsi numa
tyti- dar visus galimus atsitiktinumus, vis
ką apgalvoti iki smulkmenų. Turėjo ma
žojo kalibro šaunamąjį ginklą...“

„Ketindamas nelegaliai pereiti valstybi
nę sieną, J. Pakuckas apie savo sumany
mą papasakojo savo broliui Vytautui Pa- 
kuckui... ir jo žmonai“. Tačiau jam sukliu 
dė „tarybinių žmonių budrumas“. Jo nu
sikalstamą veiklą teismas įvertino pagal 
nuopelnus“.

IŠLEIDO PROF. V. RUOKIO 
MONOGRAFIJĄ

„Mokslo“ leidykla Vilniuje išleido buv. 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos profeso 
riaus Viktoro Ruokio monografiją. Knygą 
parašė V. Danilevičius ir A. Motuzas. Kiny 
goję 142 psl.

Prof. V. Ruokis buvo pirmųjų agroche
mijos ir di-rvotyros vadovėlių lietuvių kal
ba autorius. Jis taip pat buvo daugelio 
sporto šakų Lietuvoje pradininkas.

LIETUVIŲ AUTORIAI ANGLŲ KALBA
Maskvos „Progreso“ leidykla išleido An

tano Baranausko -poemą „Anykščių Šilelis“ 
anglų kalbą. Vertimą paruošė Maskvoje 
gyvenąs žinomas vertėjas į anglų kalbą 
Peter Tempest, vilniečio L. Pažūsio pade
damas.

Padaręs tą pirmą vertimą iš lietuvių 
kalbos, P. Tempestas Šiuo metu verčia K. 
Donelaičio „Metus“. Poemos ištraukos pa
sirodys „Lietuvių poezijos antologijoje“, 
kurią leidžia ta pati leidykla.

LAIŠKAI „VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO" 
REDAKCIJAI

„Padėkime išbristi iš purvo, — rašė ša
kių rajono „Laisvės“ kolūkio kolūkiečiai 
A. Juiigilienė, E. -Grybas V. Charitonovas 
ir kiti. — Veršių gyvenvietėje gatvė pra
dėta tiesti beveik prieš dešimt metų. Prielš 
penketą metų čia vyko melioracija. Deja, 
mūsų gatvę aplenkė. Kažkas lengvą ranka 
pasirašė aktą, ir tuo viskas baigėsi. Ban
dėm skųstis Šakių MSV, tačiau išskyrus 
pažadus nieko negavome...“

„Per du penkmečius — du kilometrai“. 
Taip laišką redakcijai pavadino Alytaus 
rajono „Galiūno“ kolūkio žemdirbiai A. 
Karvelis, J. Bilinskas, V. Gudelevičius ir 
kiti. Alytaus melioratoriai kelią šiame ūky 
je pradėjo tvarkyti dar dešimtajame penk
metyje, „tebetvarko“ ligi ‘iol, niekaip ne
gali įveikti tų dviejų kilometrų.

Su panašiom .bėdom į redakciją kreipėsi 
Joniškio rajono Kepallų apylinkės Bivai- 
nių kaimo gyventojai, Pakruojo rajono Lin 
kuvos miestelio gyventojas B. Vilimas.

Antai' A. Mikniūtė iš Šilalės rajono Kal
tinėnų eksperimentinio ūkio skundžiasi, 
kad neįmanoma išbristi iš fermos, nes pri 
važiavimas patvinęs srutomis.

Nuotaiką gadina dalykai, kurie iš pirmo 
žvilgsnio atrodo ir smulkmenomis. Štai 
laiškas iš Alytaus. Su neslepiama ironija 
žmonės rašo apie „tvarką“ restorane, jo 
sanitariniuose mazguose.

Prieš valgant nusiplauti rankas būtina 
visiems. Tokių tiesų nereikia aiškinti ne 
tik restorano vadovams, bet ir Alytaus sa
nitarinės epidemiologinės stoties darbuoto
jams.

Nerimą kelia netvarkingų fermų šeimi
ninkai, kurie teršia upelius, ežerus, melio
racijos griovius. Apie tokius apsileidėlius 
rašo J. Andriulionis iš Klaipėdos rajono 
Lankupių kaimo, A. Montrimienė iš Tel
šių rajono „Žemės maitintojos“ kolūkio.

LANKĖSI DIPLOMATAI
I Lietuvą „su oficialiu vizitu“ buvo at

vykęs Jugoslavijos ambasadorius Maskvo 
je M. Orlandi-čius, kuils Vilniuje buvo pri
imtas visos „respublikos vyriausybės“. Po 
to jis lankėsi Kauno rajono Rokų kolūky
je, Rumšiškių (buities muziejuje ir Kaune.

Birželio 1-2 dd. Vilniuje lankėsi JAV ge
neralinis konsulas Leningrade K.E. Skva- 
jeras, kuris padarė „atsisveikinimo vizi
tą“.
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V-asis PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

Paruošiamieji darbai sėkmingam V-ta j am 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui 
vyksta pilnu mastu. Dar laukiame smul
kesnių informacijų apie Stovyklą, Studijų 
Savaitę ir kitus parengimus. Dabar jau 
reikia pravesti Didžiosios Britanijos atsto
vų rinkimus į PLJ kongresą.

Pagrindinės atstovų rinkimų taisyklės 
yra šios: 1. Jaunuolis ar jaunuolė turi bū
ti tarp 16 ir 35 metų amžiaus. 2. Turi būti 
lietuvis/lietuvaitė ir gali susikalbėti lie
tuviškai. 3. Atstovas prižada dalyvauti vi
suose Kongreso programos punktuose.

Kongreso atstovai bus renkami balsavi
mu, demokratiniu būdu. Išrinkti Kongreso 
atstovai turės smulkiai susipažinti su sa
vo krašto jaunimu, jaunimo veikla.

Didžiajai Britanijai yra paskirtos 6 at
stovų vietos. Visi, kas .norėtų ajtstovauti 
D.B. lietuvių jaunimui, prašomi rašyti į 
Lietuvių Namus (Jaunimo Kongresas), 
2, Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.

Kandidatai gali patys save pristatyti, ar 
ba, kas nors kitas gali juos pristatyti. Jei 
jaunuolis/jaunuolė pats save pasiūlo ta
da reikia vardo ir adreso asmens, kuris tą 
atstovą rekomenduotų.

Apie atstovus reikalingos šios žinios: 
Vardas, pavardė, amžius, užbaigtas moks
las, dabartinis darbas, ar gerai kalba lie
tuviškai, ar dalyvauja skautų veikloje, 
tautinių šokių grupėje, chore ir t.t.

Pageidaujama, kad nors vienas jaunimo 
atstovas būtų ir iš Škotijos, Škotijos jauni 
mas Iki šiol niekada nebuvo atstovauja
mas PLJ Kongrese.

Kelionės ir apsistojimo išlaidos Jungti
nėse Amerikos Valstijose tuo tarpu, nėra 
tiksliai žinomos. Tas bus pranešta kaiip 
galima anksčiau.

Kandidatai į atstovus turi būti prista
tyti iki 1982 m. liepos mėnesio 31 d.

Virginija Juraitė
Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos. 
Pirmininkė.

PAPILDYMAS
E. Lietuvio birželio 4. numeryje at

spausdintose DBLS CV žiniose buvo pasa
kyta, kad posėdyje dalyvavo DBLS Tary
bos prezidiumo du nariai. Ištikrųjų da
lyvavo trys nariai ir trečio nario pavardė 
— J. Levinskas.

Už klaidą atsiprašome paliestus asmenis.

PADOVANOJO JAUNIMUI SAVO 
AKCIJAS

J. Bielskis, gyvenąs Londone, pasiūlė 
padovanoti savo turimas LNB-vės akcijas, 
su sąlyga, kad jos būtų pervestos jauni
mui, kuriam rūpi lietuviški reikalai.

Tai yra gražus pavyzdys kitiems vyres
nio amžiaus akcininkams, kurie pageidavo, 
kad liet, jaunimui būtų sudarytas galimy
bės įsigyti LNB-vės akcijų.

Londonas
KUN. DR. JONO SAKEVICTAUS MIC 

AUKSINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS

Sekmadienli, liepos mėn. 4 d., Londono 
lietuviškoji parapija mini savo klebono

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0U 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso Ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę. 

kun. Jono Sakevičiaus, MIC, 50 metų auk 
siniį kunigystės sukaktį ir 75 matų gimta- 
dienlį.

Iškilmingos padėkos šv. Mišios bus 11 
vai. ryto Lietuvių bažnyčioje, 21 The Ovai, 
Hackney Rd., London E.2, dalyvaujant 
garbingiems svečiams.

Po trumpos pertraukos, 2 vai. bus pa
gerbimo pietūs Sporto ir Socialinio klubo 
salėje 345A Victoria Park Rd. E.9. Bilie
tus i šiuos pietus galima gauti pas parapi
nės tarybos narius arba užsisakyti laišku 
šiuo adresu: Mr. A. Knabikas, 21 The Ovai 
London E.2 9DT. Bilieto kaina 5 svarai. 
Užsisakyti iki birželio mėn. 25 d.

Parapijos Taryba kviečia visus lietu
vius gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir pie
tuose.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Rūta Dargytė - Žvirblienė ir Paulius 

Žvirblis - Aras, gyv. Santa Monica, Kali
fornijoje, atvykę Europą, aplankė Lie
tuvių Namus.

Prieš 30 metų jie gyveno Mandhesteryje 
ir dalyvavo liet, jaunimo veikloje.

Boltonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d. Boltono Baltijos Tautų 
Komitetas suorganizavo Išvežtųjų minėji
mą. Vidurdienį didelis vainikas, dekoruo
tas estų, latvių Ir lietuvių tautinėmis spal
vomis ir su atatinkamu užrašu, buvo pa
dėtas prie Cenotafo miesto centre. Pabal- 
tiečių jaunimas, kuriame lietuvius atsto
vavo D. ir M. Siliai, dalyvavo šiose iškil
mingose apeigose apsirengę tautiniais rū
bais ir skautų uniformomis.

Vakare minėjimas tęsėsi Boltono latvių 
klube. Pagrindinę kalbą angliškai pasakė 
estas P. Luuk. Minėjimui pasibaigus visi 
pabaltiečiai atsisėdo pile skaniais sumušti 
n'iais apkrautų stalų ir estų, latvių ir lie
tuvių dainos skambėjo iki vėlaus vakaro.

Bradfordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 26 d., šeštadienį, rengiamas Iš
vežtųjų minėjimas.

A. GIEDRAITIENĖ paskaita.
LRF vienetas iš Manchesterio, parodys 

filmą iš DB lietuvių kultūrinės veiklos.
P. VASIU1 vadovaujant, vyrų vietinis 

silkstetas padainuos keletą dainų ir R. PO- 
PIKIENĖS, iš Derbio, rankdarbių parodė
lė.

Pradžia 6 vai. vak.
Prašome gausiai dalyvauti.

Skyriaus ir klubo Valdyba

Manchesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d. M.L.K. K-cinis k-tas su
rengė išvežtųjų minėjimą, kuris įvyko 
dviemis dalimis: pirmoji dalis — Mostono 
kapinėse prie paminklinio lietuvių kry
žiaus, kita — M. lietuvių klubo salėje.

Kapinėse dalyvavo 70 žmonių, kurie 
kartu su M. veikiančiomis lietuviškomis or 
ganizacijomis — DBLS skyrium, ramovė- 
nais, skautais, — kurios dalyvavo su savo 
vėliavomis, eisena nuvyko prie paminkli
nio kryžiaus. Ten visų organizacijų ir 
bendruomenės vardu bendrą vainiką pa
dėjo jį nešęs St. Lauruvėnas. Kanaunin
kas V. Kamaitis paskaitė maldą ir pasakė 
platų žodį apie mūsų tautos nueitą sunkų 
kelią, sąryšyje su rusų okupacija ir masi
niais trėmimais bei dabartiniais rūpes
čiais, siekiant atgauti Lietuvai Nepriklau
somybę. Ši minėjimo dalis baigta sugie- 
dant Marija, Marija.

Antroji minėjimo dalis vyko M. lietuvių 
klube, kurį atidarė ir pravedė Katalikų 
b-jos sekr. A. Jaloveckas ir pakvietė evan, 
kun. A. Putcę skaityti paskaitą.

Prelegentas pradėdamas savo žodį, pa
stebėjo, kad ši diena Lietuvai yra liūdesio 
diena, nes užėjus rusams vyko masiniai 
Žmonių trėmimai į Sibirą ir kitas stovyk
las. Nors daug jau mūsų tautiečių žuvo, 
didelė dalis tapo išblaškyta po visą pasau
lį ir mūsų gretos sparčiai retėja, tačiau 
tauta dar vis gyvena. Mes turime panau
doti visas jėgas ir išteklius, kad išliktume 
susipratusiais lietuviais. Minėjimas baig
tas suigiedant Lietuvos himną.

Reikia tikėti, kad kartą mes, vietoje trė 
mimo dienos, švęsime 'į namus sugrįžimo

dieną. Iš politinių įvvykių raidos atrodo, 
kad šis dešimtmetis mūsų ir kitoms pa
vergtoms tautoms bus lemiamas.

Po minėjimo vyko bendras paslžmonėji- 
mas prie vaišių stalo ir klubo bare.

A. P-kis

Wolverhamptonas
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 10 d., šeštadienį, 7 vai. vak. vie

tinis DBLS-gos Skyrius ruošia Dariaus Ir 
Girėno minėjimą. Vakaras vyks didelėje 
Lenkų Katalikų Klubo salėje, Stafford 
Rd,, Oxley, W-ton.

Po trumpos paskaitos apie mūsų didvy
rius — patriotus tolimesnę programą at
liks svečiai Iš Nottinghamo. Dainuos popu
liarusis „Gintaro“ choras“.

Šokiams gros gražių „merginų“ orkest
ras. Visi tautiečiai, iš toli ir arti maloniai 
kviečiami praleislti vakarą pas mus Mild- 
lande. Iki pasimatymo.

Sk. Valdyba

Škotija
SKOTUOS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
DBLS Škotijos skyriaus metinis visuo

tinis narių susirinkimas įvyko birželio 20 
d.

J. Bliudžius, skyriaus pirmininkas, ati
darė susirinkimą ir apbūdino DBLS-gos 
reikšmę.

Buvo pakviestas K. Savonis, kuris bu
vo įgaliotas atstovauti skyriui Londone 
įvykusiame suvažiavime, padaryti prane
šimą.

K. Savonis plačiai apibūdino DBLS-gos 
valdybos pranešimus ir visų skyrių atsto
vų pasisakymus ir pritarimus.

Po K. Savonio pranešimo, skyriaus na
riai viską gerai apsvarstė, ir buvo paten
kinti centro valdybos veikla. Skyrius pa
reiškė centro valdybai pasitikėjimą.

Renkant skyriaus valdybą, buvo pasiū
lyta pasilikti tai pačiai. Valdyba sutiko, 
tik padidino valdybos sąstatą.

I Valdybą išrinkti: Pirmininkas J. Bliu
džius, Pagelbininkas J. Miskevičius, Sekre 
torius Z. Sledziiauskas, kasininkas K. Sa
vonis. Kandidatai K. Bliudžluvienė, M. 
Sledziauskienė, N. Stankienė, V. Stankus. 
Revizijos komisija: J. Kasponas ir A. Pa
krosnis.

Škotijos skyrius pasižadėjo remti vei
kiančias lietuvių organizacijas, ir Škotijo
je daugiau palaikyti lietuvišką veiklą.

'Škotijos kolonija dabar turi lietuvių 
mokyklą, kur mokosi jauni ir suaugę lie
tuvių kalbos. Mokytojas K. Savonis. Tu
rime tautinių šokių didelę grupę, prie ku
rios dar vis prisideda. Mokytoja K. Rugė- 
nienė. Turime Šv. Cecilijos chorą, kuris 
yra žinomas visoje Škotijoje. Jo vadovas 
P. Dzidolikas.

Gerai, kad turime lietuvių klubą, kur 
visi gali veikti be jokių rūpesčių. Žinoma, 
turime būti dėkingi klubo valdybai, kad 
be jokit) suvaržymų leidžia naudotis pa
talpomis.

Anksčiau šitų patalpų pakako, o dabar 
pasidarė per mažos.

Veiklios klubo valdybos pirmininkas 
yra J. Bliudžius. Gerai tvarkomas klubas 
greitai pakilo, ir dabar yra pajėgus namą 
padidinti; planai jau padaryti.

Skyriaus valdyba pasižadėjo metų bėgy
je paminėti Vasario 16, ir suruošti visus 
tautinius minėjimus.

Škotijos skyrius dėkingas centro valdy
bai už visus nuveiktus sunkius ir atsako- 
tmingus darbius, ir linkį ištvermės ir kant
rybės ateityje. Sekretorius Z. S.

Liet. Sodyba
NORINTIEMS ATOSTOGAUTI 

SODYBOJE
Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. nu

statytos tokios kainos vienam asmeniui:
Už savaitę ................... £68.00 ir VAT.
Už dieną ................... £11.50 ir VAT.
Už nakvynę ir pusryčius...£7.00 Ir VAT.
L. Jaunimo Organizacijos

grupės nariui už dieną ... £7.00 ir VAT.
Pensininkų Organizuotai

grupės nariui už dieną ... £7.00 ir VAT.
Vaikams iki 10 metų pusė kainos.
Vaikams nuo 10 iki 15 metų — 2/3 kai

nos.
Už vietą karavanui per dieną ... 2.00
Už vietą palapinei per dieną ... £1.50 

LNB Akcininkams ir DBLS nariams ka
ravanui ar palapinei vieta vienai savaitei 
— nemokamai.

LNB Sodybos Administracija

Vokietija
A.A. STASYS įJURUJONAS

Gegužės 22 d. Luebecke mirė Stasys Ju- 
rijonas. Gimęs 1920 m. birželio 13 d. Lie
tuvoje, iškilmingai palaidotas gegužės 27 
d. Luebecko miesto Vorwerker kapinėse.

Iš vietinio vokiečių dienraščio „Luebec- 
ker Nachrichten“ gegužės 25 d. sužinome, 
kad sulaukęs 62 metų amžiaus mirė tautie 
tis Stasys Jurijonas.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai nie
ko nuostabaus. Kasdien juk gimsta Ir mirs 
ta žmonės ir tai visai natūralu. Tačiau šis 
atvejis išskirtinas, ypatingas. Nuostabu, 
kad šio lietuvio, išgyvenusio tarp mūsų 
bemaž 37 metus laiko, niekas nepažinojo. ' bai

Tikriausiai velionis žinojo, kad pokario 
metais Luebecko DP stovyklose gyveno 
keli tūkstančiai išvietintų lietuvių, girdė
davo kartkarčiais mieste ir lietuviškai kai 
bant, bet jis neieškodavo 'bendro kontakto, 
užuomazgos, kas būtų buvę žmogaus pri
gimčiai visiškai natūralu. Taipgi nepasi
naudojo nei UNRA nei IRO globa, nepra
taręs nei vieno lietuviško žodžio, nepaė
męs į savo rankas nei vieno lietuviško 
spausdinto. Kas žino, kas slėgė mūsų tau
tietį? Kodėl jis vengė savo žmonių ir iš vi
so viešumos?

Po karo buvo sukūręs mišrią šeimą, ve
dęs vokietaitę Hildengard Ziesmann, kuri 
1980 m. gruodžio 16 d. mirė. Liko ištekė
jusi dukra Brigitta Klehn ir gausus atža
lynas; susilaukė vaikaičių ir net šešių 
provaikaičių (Lydia, Angelika, Mirco, El
vira, Liane ir Patrick). Taipgi, tapęs netke 
įleriopas prosenelis ir, atrodo, buvo pado
rus ir .tvarkingas žmogus. Gausus dalyvių 
skaičius laidotuvėse pasako, kad turėjo 
būti tvarkingas žmogus. Gal primins ka
da nors močiutė provaikaičiams, kad jų 
prosenelis buvo lietuvis, o gal ir ne.

Vistiktai laidotuvių dieną nutariau nu
vykti į kapines ir dalyvauti laidotuvėse. 
Kapinėse dar labiau nustebau, nes laido
tuvėse dalyvavo per šimtas žmonių (vo
kiečiai) ir buvo sudėta ant kapo per 30 
vainikų ir gėlių .puokščių. Jų tarpe vienos 
didelės Luebecko firmos „Possehl“ gra
žus vainikas. Pasirodo, velionis šioje fir
moje dirbo. Laidotuvių apeigas atliko vo
kiečių katalikų kunigas, nei vienu žodeliu 
neužsimindamas, kad velionis kilęs iš 
Lietuvos, yra lietuvis. Išskiriant mane, 
daugiau niekas iš lietuvių laidotuvėse ne
dalyvavo. Po laidotuvių pareiškiau velio- 
nies dukrai ir jos vyrui užuojautą Ir aplei
dau kapus keistos nuotaikos pagautas ir 
daugelio minčių bei Mausimų slegiamas.

Kas .buvo velionis, kuris vengė savo tau
tiečių ir nepalaikė su jais jokio ryšio? 
Luebecke aš gyvenu nuo 1945 m. gegužės 
mėn. Deja, velionies nepažinojau. Nepaži
nojo jo ir kiti, senieji nuo pokarinių metų 
likę čia .gyventi lietuviai. Atrodo, kad ve
lionis buvo vokiečių tautoje visiškai asi
miliavęs ir jau neturėjo jokio lietuviškos 
nuojautos, tautinės sąmonės.

Pavarčius pokarinių metų archyvinę 
spaudą, randi pora ilgų straipsnių 1949 
m. balandžio 29 d. „Miūsų Kelias“ laikraš
tyje. Raišo J. Garšva „Dar apie marčias iš 
vartų“ ir G. Noreika „Apie vieną skaudu
lį mūsų organizme“. Abejuose straipsniuo
se liečiamos mišrios šeimos. J. Garšva ra
šo „Vedybos pas mus netvarkoj. Statistika 
žiaurus mokslas. Vienoj Luebecko stovyk
loj, kur gyvena 200 lietuvių, apskaičiavus 
rasta, kad 9 jaunuoliai vedė vokietes“. To 
kiomis Išdavomis nėra ko džiaugtis. Šven
ta tiesa, nėra ko džiaugtis. Bet ar tai Lue 
beckas išimtis, ak, deja, ne. Reiškia, praė
jus 37 metams, dabar matome ką davė 
mišri šeima. Tai atvejis su a.a. Stasiu Ju- 
rijonu, kur per mišrią šeimą, velionis bu
vo žuvęs lietuvių tautai ir, turbūt, net sa
viesiems? Iš šimto vedybų, geriausiu at
veju, vienos mišrios vedybos būna laimin
gos. Tautos savisaugos instinktas diktuoja 
mišrias vedybas pasmerkti iš principo.

Ilsėkis ramybėje nepažįstamas tautieti, 
radęs amžiną poilsį toli nuo savo gimtojo 
krašto ir savųjų. J. Pyragas

P4S4 u L YJE
— Tūkstančiai šiais metais baigusių 

mokslą jaunų amerikiečių negaus darbo, 
ne vien tik dėl didelės bedarbės, bet ir 
dėl vis daugiau naudojamųjų polygrafų: 
mašinų, kurios patikrina, ar žmogus sako 
teisybę.

D. Britanijoje neleidžiama tas mašinas 
naudoti. Be to, dar nėra pilnai išaiškinta, 
kad jos yra šimtaprocentiniai teisingos.

ANGLIJOS KARALIŠKA ŠEIMA — 
LIETUVIŠKA?

Būdavo sakoma, kad Adomas ir Ieva 
kalbėjo lietuviškai rojuje, o dabar rašo
ma, kad Anglijos karališka šeima yra ki
lusi iš Gediminaičių ir kad jaunasis, ką 
tik gimęs, princas, kaip ir jo tėvas princas 
Karolis, yra tiesioginiai Lietuvos Didžio
jo Kunigaikščio Gedimino ainiai.

Taip raišo „Lietuvos Vyčių žurnalas „Vy 
tis“, remdamasis UPI agentūros praneši
mu. Poznanės universiteto profesorius 
Wlodzimierz Dworzaczek tuo reikalu ypač 
parašęs didelę knygą, žinomą ir Lietuvos 
istorikams. Jis tvirtina, kad visos Euro
pos karališkos šeimos yra vienaip ar ki
taip giminingos Gedimino dinastijai (len
kai sako Jogailos dinastijai).

Gediminas, kuris valdė Lietuvą nuo 1316 
m. iki 1341 im., perdavė savo karūną sū
nui Algirdui, o šis iš savo pusės savo sū
nui Jogailai, kuris 1386 m. tapo Lenkijos 
karaliumi ir kartu Didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu. Jogailos sūnus Kazimieras IV 
paveldėjo savo tėvo sostą. Jo vienas sūnus 
buvo šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, o 
duktė Sofija ištekėjo už vokiečių princo 
Fredlioko von Brandenburg, šita lietuvai
tė princesė buvo penktos kartos 'princo 
Jurgio iš Hanover močiutė, o gi šis prin
cas 1714 m. tapo Anglijos karaliumi (Jur
gis I) ir yra tiesioginis Anglijos karalie
nės protėvis. Taigi kaip Valijos princas 
taip ir jo naujagimis sūnus, yra, kad ir la , 

tolimai, lietuviškos kilmės. '

LIETUVIŠKŲJŲ—

SHJDUŲ SAV>
St. Mary's College 

Strayberry Hill 
Twickenham TW1 4SX 

Rugpjūčio 15 <1. — rugpjūčio 21 d.

KAIP PASIEKTI STUDIJŲ SAVAITĘ
Bus keliaujama įvairiomis priemonė

mis. Oru į Heathrow ar Gatwick aerodro
mus. Iš Heathrow galima pasiekti Studijų 
Savaitės vietovę taxi per 20 minučių. Iš 
aerodromo galima taip pat važiuoti pože
miniu traukiniu iki Londono centro arba 
aerodromo autobusu iki Victoria stoties.

Iš Gatwick aerodromo eina traukinys 
tiesiog į Victoria stotį.

Iš Londono eina traukinys iš Waterloo 
iki Strawberry Hill stoties, kuri yra visai 
arti St. Mary's College, kur vyks Studijų 
Savaitė. Galima į tą žemuogių Kalną nu
važiuoti ir autobusais iš Londono, bet tai 
jau yra kiek sudėtingesnis susisiekimo bū
das.

Važiuojantieji į Londoną geležinkeliu, 
tikriausiai atvažiuos į Victoria arba j Li
verpool Street stotį. Iš čia reikės persikel
ti |į Waterloo stotį, kad gavus traukinį į 
Strawberry Hill stotį.

Mes „anglikonai“ tačiau mėginsime su
organizuoti transportą kuo didesniam da
lyvių skaičiui. Kad tą galėtume padaryti, 
malonėkite mums kuo anksčiau pranešti, 
kokiu būdu ir kokiu laiku atvažiuojate, o 
mes mėginsime, kiek tas galima, jus pa
sitikti. Automobiliais važiuojantiems, pa
siųsime kelių planus.

BE PIRŠLIO MELAGIO...

— Sveiki, tėveliai- — atidaręs trobos du 
ris, linksmai išpyškino Jurkų Antanas, bū
simas agronomas. — Susipažlnkit, Irena, 
mano žmonelė.

— Viešpatie! čiagi dabar kas? — aikte
lėjo Jurkienė, ir jos pablyškusiais skruos
tais nuvinlguriavo ašarų upeliukai.

— Na ką gi! Sveiki, valkai, — po ne- 
liksma šypsena slėpdamas susijaudinimą, 
nutęsė Jurkus ir ilgai nusigręžęs kuitėsi 
po spintą, ieškodamas „ko stipresnio" to
kia proga.

— Galva neišneša, — vis dūsavo Jurkie 
nė, nešdama valgius į stalą. — Viskas taip 
staiga, taip netikėtai. Ir ką giminės pasa
kys...

— Ko pergyveni, mama, — ramino sū
nus. — Mudu su Irena mokomės viename 
kurse, mylime vienas kitą. Norime, kad 
paskirtų kartu dirbti, tai ir susirašėme. 
Piršlių dienos juk seniai praėjo...

Vis dėlto lėtai tą vakarą Jurkų troboj 
slinko laikas, nesimezgė šneka. Motina, 
žiūrėk, ir vėl paslapčia nubraukia skare
lės kampu ašarą, sunkiai atsidūsta tėvas. 
Raudo, gūžėsi prie Antano įdėmių senųjų 
žvilgsnių varstoma Irena.

Taip, piršlių vaidmuo, kokį jie vaidino 
mūsų tėvų ir senelių jaunystėje, atgyveno. 
Piršlys nebevažiuoja su jaunikiu pas nuo
takos tėvus, nebesidera dėl kraičio. Jis 
šiandien daugiau simbolinis vestuvių puo
tos ašmuo, svečių linksmintojas. Ir jaunos 
šeimos neretai apsieina be tėvų panamos, 
stengiasi kurti gyvenimą savarankiškai.

Vis dėlto perlenkti lazdos, demonstruo
jant savo savarankiškumą ir nepriklauso
mumą, kaip Jurkų Antanas, nederėtų. Tė
vai lieka, tėvais. Jie visą savo meilę atida
vė sūnui ar dukrai, jų labui aukojosi, rū
pinosi jų mokymu, svajojo apie jų ateiti. 
Tad nieko nuostabaus, jei iš pradžių tė
vai šiek tiek pavyduliuoja „įsibrovėliui“, 
kuris paveržė jų vaiko meilę. Kai toks šei 
mos skilimas vyksta palaipsniui, jis nebū
na tėvams taip skausmingas. Bet išrinkto
jo ar išrinktosios pristatymas tėvams, kai, 
kaip sakoma, šaukštai jau po pietų, už
gaulus, dvelkia nedėkingumu.

P. Mataitis (V.L.)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — birželio 27 d., 12.30 vai.
Nottinghame — birželio 29 d., šv. Petre ir 

Pauliuje 8.30 vai. ryte, Liet Židinyje.
Nottinghame — liepos 3 d., šeštadienį, 
galioja vietoj sekmadienio, 18 vai., Liet. 
Židinyje.
Nottinghame — birželio 27 d., 11.15 vai, 
Liet. Židinyje.

Ketteringe —birželio 27 d., 14 vai., šv. 
Eduarde.

Northamptone — birželio 27 d., 18 vai., 
šv. Lauryne, Craven St.

Bradforde — liepos 4 d., 12.30 vai.
Eccles — liepos 11 d., 12.15 vai.
Leeds — liepos 18 d., 12.30 vai;, Holy Ro

sary bažn., Chspeltown Rd.
Mančesteryje — liepos 25 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 11 d., 11.15 vai, 

Lietuvių Židinyje.
Leamingtone Spa — liepos 11 d., 13.45 

vai., šv. Petre.
Coventry — liepos 11 d., 16 vai., šv. El

zbietoje.
Nottinghame — liepos 18 d., 11.15 vai, 

Liet, židinyje.
Derby — liepos 18 d., 14 vai., Bridge Gate,
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