
v /"->f Lietuvos \

LI ETUVIS
Nr. 26 ,(1615) XXXVILondonas, 1982 m. liepos |2. d.

VLIKo VEIKLA
VLIKO PIRMININKAS AUSTRALIJOJE

Gautomis iš Australijos žiniomis, VILI 
Ko pirmininkas Dr. K. Bobelis su žmona 
buvo šiltai sutikti Australijoje gyvenančių 
lietuvių.

Gausiai susirinkusiai Adelaidės lietuvių 
kolonijai Dr. Bobelis padarė pranešimą 
apie VLIKO veiklą 'ir tarptautinių įvykių 
raidą ir atsakinėjo į iškeltus klausimus.

Birželio 13 d. Pabaltiečių suruoštame 
bitželio įvykių minėjime Adelaidės miesto 
rotušėje, Dr. K. Bobelis pasakė kalbą ir 
taip pat padarė pranešimą per radijo.

Apie birželio 19 d. atvykimą i Melbour- 
ną „Tėviškės Aidai“ išspausdino tokį pra
nešimą: „ALB Federacijos Valdyba, savo 
pilnu sąstatu Parapijos Namuose, Kensing 
tome, birželio 15 d. vakare posėdį pradėjus 
malda, aptarė organizacinius reikalus. Į 
Melbourną atvykus VLIKO pirmininkui 
Dr. K. Bobeliui, Krašto Valdyba jam ruo
šia priėmimą po jo pranešimo Lietuvių 
Namuose birželio 19 d., o sekmadienį po 
minėjimo Parapijos Namuose“.

Žiniomis iš Australijos, VLIKO pirmi
ninko atvykimas Australijos lietuviams 
yra reikšmingas ir svarbus.

VLIKO VALDYBOS IPOSĖDIS
Šm. gegužės 15 d. VLIKO patalpose 

įvyko VLIKO Valdybos posėdis, kuriame 
aptarta visa eilė reikalų:

Sekantį. VLIKO Seimą nutarta sušaukti 
metų pabaigoje (lapkričio-gruodžio mėn). 
Los Angeles mieste. Madrido -konferenci
ja bus tęsiama šį rudenį ir VLIKAS tam. 
ruošiasi. P. V. Jokūbaitis, VLIKO vice
pirmininkas Tarporganizaciniams reika
lams, jau sudarė komisiją, į kurią įeina 
Algirdas Kasulaitis, Anastazija Mackuvie- 
nė, Dalia Orantaitė, Algimantas Pautle- 
nius ir Jonas Virbalis. Komisija jau dar
buojasi gerindama ir stiprindama santy
kius tarp lietuviškų organizacijų.

Dr. Jokūbas Stukas, vi-ce-pirmininkas 
informacijai anglų kalba, irgi jau sudarė 
komisiją savo srities darbui, į kurią įeina 
Elena Kuliber, kuri reprezentuos VLIKĄ 
santykiuose su spaudos atstovais Jungtinė 
se Tautose; Antanas Skirius, „Lietuvių 
Dienų" redaktorius, ir Rūta Kazlauskienė, 
viena iš „Vilties“ žurnalo redaktorių. Rei
kalui esant šios ir kitos komisijos bus dar 
plečiamos.

Vaidyba pastebėjo, kad Amerikos Balso 
radijo perduodamos lietuviškos progra
mos yra kai kuriais atžvilgiais nepatenki
namos ir dėl to svarstė priemones padė
čiai pataisyti.

Posėdyje taipgi buvo svarstyta ir pri
imta VLIKo matinė sąmata. Posėdyje da
lyvavo VLIKO Tarybos dabartinis pirmi
ninkas, Kęstutis Dinkis. (Elta)

ATSISTATYDINO A. DAIGAS
Birželio 25 d. Vašingtone Valstybės sek

retorius A. Hai-gas įteikė prezidentui Rea- 
ganui savo atsistatydinimo pareiškimą. 
Prezidentas priėmė atsistatydinimą, pa
reikšdamas -savo gilų apgailestavimą.

Spaudos konferencijoje A. H-aiigas pa
aiškino savo atsistatydinimo priežastį. Jis 
pasakė, kad prezidento inauguracijos me
tu, jie buvo vienodos nuomonės apie Ame
rikos vaidmenį pasaulyje. „Mes tuo laikui 
sutarėm, kad sėkmingam darbui yra bū
tinas nuoseklumas, aiškumas ir pastovu
mas. Bet per pastaruosius mėnesius man 
paaiškėjo, kad nuo mūsų užsienio politi
kos linijos, kurią buvome nustatę, mes 
nukrypome“, — -pasakė A. Haigas.

Nesutikdamas su prezidento nuomone 
kai kuriais užsienio politikos klausimais, 
Valst. sekr. A. Haigas atsistatydino.

Prez. Reaganas pakvietė George Sh-ult- 
zą, ligšiol dirbusį Vašingtono -administra
cijoje, perimti Valst. sekretoriaus parei
gas.

Buv. DBLS Gloucesterio .Sk. 
pirmininką Joną Vilimą, 

jo įmylimai žmonai 
AGOTAI VILIMIENEI inirus, 
ir (DBLS Centrinio (Skyriaus 

pirmininkę Veroniką Vilimaitę, 
liūdinčią dėl motinos mirties, 

nuoširdžiai užjaučia 
DBLS Centro Valdyba 

ir iLNB direktoriai

DBLS Centrinio Skyriaus pirmininkę 
V. Vilimaitę, 

jos įmylimai motinai mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Skyriaus Valdyba ir (nariai

RUSAI SUSTABDO TELEFONO (RYŠĮ
Sov, Sąjunga sumažino dviem trečda

liais telefono pasikalbėjimus tarp Mask
vos ir Londono. Panašiai sumažinti ry
šiai- ir su kitomis Europos valstybėmis.

-Sovietų oficialus paaiškinimas, kad kaž 
koks „-techniškas darbas“ turi būti atlik
tas, kuris užtruks iki 1984 m., Vakaruose 
sukelia abejonių. Manoma, kad tikra prie
žastis yra ta, kad Sovietai nenori leisti 
savo piliečiams naudotis tiesioginiu au
tomatinių telefono pasikalbėjimu su už
sieniu.

Ligšiol rusų emigrantai galėjo palaikyti 
telefoninį ryšį su giminėmis ir draugais 
tėvynėje. Taip pat Vakarų žurnalistai ga
lėjo susisiekti su Sovietų piliečiais.

Britanijos telefonų valdybai buvo pra
nešta, kad nuo liepos mėn. telefonų linijų 
skaičius iš Maskvos į Londoną bus suma
žintas iš 46 i 14, o pasikalbėjimams ilš 
Londono į Maskvą — i'š 42 į 14.

Telefono linijų 'į Austriją skaičius bus 
sumažintas iš 24 į keturias. Austrijoje yra 
tūkstančiai išeivių iš Sov. Sąjungos ir jie 
daugiausiai telefonu naudodavosi.

Telefono linijos tarp Sov. Sąjungos ir 
Vokietijos bei Prancūzijos taip pat suma
žintos.

NIKSONAS LANKO RYTŲ (EUROPĄ
Buv. JAV prezidentas Niksonas atvyko 

į Bukareštą, Rumunijos sostinę, dviejų 
dienų privačiam vizitui-, per kurį numato 
-susitikti su prez. Ceausescu. Po to jis nu
mato aplankyti Bulgariją, Čekoslovakiją 
ir Vengriją.

Būdamas JAV prezidentu, Niksonas lan
kėsi Rumunijoje 1969 metais.

ESTAS — (SKOTUOS ORKESTRO 
DIRIGENTAS

Kaip praneša DAILY TELEGRAPH (VI. 
25), Škotijos orkestro — Scottish National 
Orchestra — dirigentu yra pakviestas 45 
metų amžiaus estas Neeme Jarvi, prieš du 
metu emigravęs iš Estijos į JAV.

N. Jarvi per pastaruosius 15 metų yra 
dažnai dirbęs su Škotijos orkestru, o nuo 
1984 m. rugpjūčio mėn. jis perims dirigen
to pareigas iš Sir Alexandro Gibson.

GEORGE (SHULTZ — NAUJAS 
VALSTYBĖS SEKRETORIUS

JAV prez. Reagano paskirtas naujas 
Valstybės sekretorius George Shultz labai 
daug skiriasi nuo buvusio Aleksandro Hai 
go. Vakarų diplomatinių korespondentų 
požiūriu, A. Haigas visuomet -atrodė ir 
dirbo kaip kariškis. Tuo tarpu G. Shultz 
yra stambus ir lėtas vyras, atrodo kaip tuir 
tingas bendrovės direktorius, kokiu jis ir 
ištiktųjų buvo per pastaruosius aštuone
rius metus. Jis buvo stambios Bechtel kor
poracijos prezidentu.

G. Shultz yra 61 metų amžiaus, kilęs iš 
Kalifornijos, kaip ir daugumas dabartinė
je Vašingtono administracijoje. Jis gerai 
pažįsta prezidentą ir daug padėjo jam 
rnkimų kampanijoje 1980 m. Jis buvo pre
zidento patarėjas ekonominėje politikoje 
ir buvo kandidatu į Valstybės sekreto
riaus vietą praeitais metais. Prezidento 
Niksono laikais, G. Shultz buvo Darbo sek 
retorius, vėliau — Biudžeto direktorius ir 
pagaliau — Iždo sekretorius. Taigi, jis 
turi- didelį patyrimą Vašingtono administ
racijoje.

Nenumatoma, kad pasikeitus Valstybės 
sekreterams, pasikeistų JAV užsienio po
litika.
BRANDUOLINĖS DERYBOS ŽENEVOJE

Birželio 29 d. Ženevoje pra-sidėjo Stra
teginių ginklų sumažinimo (Start) dery
bos tarp JAV ir Sov. Sąjungos delegacijų, 
kurioms vadovauja iš Amerikos pusės — 
Edward Rowny ir i'š Sovietų — Viktor 
Karpov.

JAV delegacijos pirmininkas įteikė V. 
Karpovui prez. Reagano laišką, kuriame 
buvo pasakyta, kad jiems yra pavesta šio 
amžiaus svarbiausias uždavinys ir jų pa
stangos yra būtinos žmonijai. .

Salia šių „Start“ derybų, Ženevoje šiuo 
metu vyksta ir antros derybos tarp JAV 
ir Sov. Sąjungos. Tai derybos dėl viduti
nio atstumo raketų Europoje sumažinimo.

JAV NELEIDŽIA PARDUOTI
SOV. SĄJUNGAI MAŠINŲ

Neatsižvelgiant nepasitenkinimus Vak. 
Europos plieno pramonės sluoksniuose dėl 
prez. Reagano uždraudimo eksportuoti į 
Sov. Sąjungą Sibiro dujotiekiui reikalin
gų mašinų, JAV prezidentas birželio 30 
d. pareiškė, kad nepakeis savo nutarimo. 
Baltųjų Rūmų spaudos konferencijoje jis 
pasakė, kad tai yra principo klausimas.

SKRAIDYMAI (ERDVĖJE
Liepos pirmomis dienomis stratosferoje 

skraido Sovietų kapsulė su dviem rusais 
ir vienu prancūzu kosmonautu.

Tuo -pat laiku JAV „Columbijoje“ skrai
do du Amerikos astronautai.

VII). RYTAI
IZRAELYJE DEMONSTRUOJA PRIEŠ 

KARĄ
Daugiau negu 12.000 izraelitų išėjo į 

gatvę Tel Avive, protestuodami prieš karą 
Libane. Jie buvo susirinkę miesto svar
biausioje aikštėje. Kita demonstracija 
įvyko Jeruzalėje, kur buvo nešami trans- 
-p-arental su užrašais: Dar vienas laimėji
mas ir mes esame žlugę!

POPIEŽIUS SUSIRŪPINĘS LIBANU
(Popiežius pasakė kardinolams ir kurijos 

nariams, kad js yra pasiruošęs nuvykti lį 
Libaną, kad pagelbėjus surasti kelią į tai
ką. Popiežius meldžiasi už taiką ir prob
lemų sprendimą tame rajone.

UŽSIENIEČIAI APLEIDŽIA BEIRUTĄ
Birželio 24 d. 3-50 britų ir per t-ūktsan- 

tį europiečių bei JAV piliečių išplaukė iš 
Libano uosto Jounieh, šiaurėje nuo Beiru
to. Užsienio ambasados patarė savo pilie
čiams, kad tai yra paskutinė proga išvykti 
iš bombarduojamo Beiruto. Britų piliečiai 
buvo laivu perkelti į Kipro salą.

Amerikos karo laivyno transporto lai
vas „Nashville“ perkėlė į Kipro salą 650 
JAV piliečių.

IRAKAS (PASITRAUKĖ -Iš IRANO
Birželio 29 d. Irakas .paskelbė, kad vi

sos jo karinės pajėgos jau pasitraukė iš 
Irano teritorijos, kurią buvo užėmusios- 
per 23 mėnesius trukusį (karą. Kariuome
nė yra pertvarkyta ir pasiruošusi atmušti 
priešo puolimą.

Tuo pat laiku Iranas pranešė apie arti
lerijos susišaudymą Irako fronte.

IZRAELIS SIŪLO (PALESTINIEČIAMS 
PASITRAUKTI

Sa-ud-i Arabija pasiūlė parūpinti o-ro 
transportą palestiniečių pantizan-ams per
vežti iš Izraelio kariuomenės apsupto Bei
ruto į betkokią valstybę, kur Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija (PLO) pasi
rinks.

-Izraelis sutiko PLO partizanus išleisti 
iš Beiruto sausumos keliu į Siriją.

Izraelio min. pirm. Beginąs pasakė par
lamente, jog jis yra įsitikinęs, kad PLO 
pasitrauks iš Beiroto -poros dienų laiko
tarpyje. Jiems bus leista pasiimti ranki
nius ginklus.

KAS VYKSTA LENKIJOJE
SOLIDARUMO DEMONSTRACIJA 

LENKIJOJE
Lenkijos 1956 m. „duonos ir laisvės“ 

riaušių metinių proga, Poznanėje ir Var
šuvoje ‘įvyko „Solidarumo“ šalininkų de
monstracijos, kuriose buvo pareikšta, kad 
„Solidarumas niekad nežlugs“.

Demonstracijoje, žygiavusioje prie Var
šuvos „Ursus“ fabriko, dalyvavo apie 100-0. 
Jie giedojo himnus ir patriotines dainas. 
Bažnyčioje kunigas pasakė liepsningą pa
mokslą apie Solidarumą ir atlaikė mišias 
-už internuotus ir pogrindyje esančius or
ganizacijos narius.

MIRĖ GEN. BOHUSZ - .SZYSZKO
Birželio 20 d. Londone mirė lenkų gen. 

Zygmunt Bo-husz - Szuszko, egzilinis Len
kijos kariuomenės gen. inspektorius, titu
lą paveldėjęs iš gen. Anderso. Jis buvo 89 
m. amžiaus.

MIRĖ IGOR GUZENKO
Kanadoje mirė, būdamas 63 m. amžiaus, 

Igor G-uzenko, buvęs Sovietų ambasados 
pareigūnas, 1945 m. pasitraukęs iš tarny
bos ir suteikęs Vakarams daug žinių paie 
Sovietų žvalgybos veiklą.

Paskutiniu laiku jis gyveno, pakeitęs 
pavarę, Ontario provincijoje. Ten liko gy
venti jo žmona, duktė ir sūnus.

J. G-uzenko buvo pabėgęs iš Sov. amba
sados, išsnešdam-as -apie 100 dokumentų, 
kurie išaiškino Kanadoje didžiaustį Sovie
tų šnipų itinklą. Daug buvo suimtų, tarp 
kurių buvo net vienas parlamento atsto
vas.

Pagal jo suteiktas informaęijas buvo su
imtas Alger Hiss, buv. JAV Valstybės sek 
rotoriaus pavaduotojas, ir taip pat Brita
nijos atominių paslapčių šnipas Klaus 
Fudks.

I. Guzenko -gyveno Kanadoje iš nedide
lės pensijos ir pajamų Iš parašytų knygų. 
1950 m. ji-s parašė „Titano kritimas“ ro
maną apie gyvenimą Stalino laikais Sov. 
Sąjungoje.

NUTEISTA FEMINISTĖ
Liepos 1 d. Leningrado teismas nuteisė 

Sovietų feministę Nataliją Lazarevą 4 
metams kalėjimo už „Sovietų valstybės- 
šmeižimą“ moters teisių laikraštyje. At
likus kalėjimo bausmę, ji bus ištremta 
dviem metams į Sibirą.

TELEGRAMA JAV PREZIDENTUI 
JURGUČIŲ REIKALU

VLIKO pirmininkas Dr. K. Bobelis ge
gužės 2-1 d. pasiuntė prezidentui Reaganui 
telegramą, prašydamas paremti Amerikos 
piliečio žmoną, Mariją Jurgutienę su duk
ra Daina. Šiomis dienomis Maskvon nu
vykusi Jurgutienė pradėjo badauti, reika
laudama leidimo jai su dukra išvykti Ame 
rikon pas vyrą ir tėvą, muziką Aloyzą 
J-urgutį, Chicagoje.

VLIKO telegramoje pabrėžta, kad Jur- 
gučių -šeimos pastangos susijungti trunka 
jau 8ius metus, ir kad Valstybės Departa
mentas bet Amerikos ambasada Maskvoje 
padėti žino. (Elta)

BRITANIJA (LAUKIA ARGENTINOS 
ATSAKYMO

Birželio 29 d. Britanijos gynybos minist
ras J. Nott, atsakydamas į parlamento at
stovo paklausimą,, -pasakė, kad Britanijos 
vyriausybė dar laukia Argentinos vyriau
sybės specialaus pareiškimo, kad priešiš
ki veiksmai Pietų Atlante yra pasibaigę.

Jis pasakė, kad vientik sutikimo su JTO 
rezoliucija Nr. 502, dabar, kai Britanija 
pati atsiėmė Falklando salas, neužteks. 
Bet naujoji Argentinos vyriausybė dar ne 
-perėmė pareigų, todėl tikriausiai Britani
jai teks dar pa-laukti, kol ji gaus aiškų at
sakymą.

JUGOSLAVAI ATIDĖJO REFORMAS
Pirmas Jugoslavijos komunistų partijos 

kongresas .po Tilto mirties, kuris dabar pa 
sibalgė Belgrade, patvirtino visus pagrin
dinius mirusio maršalo -principus, bet 
leido delegatams kritiškai pasisakyti dėl 
liūdnos ekonominės krašto padėties. Re
formas, tačiau, -atidėjo kitam kongresui, 
kuris bus sušauktas už metų.

Kongreso delegatai galėjo truputį lais
viau pasisakyti, negu Tito laikais. Todėl 
kai kas reikalavo slaptų balsavimų, dau
giau kandidatų ir gilesnės demokratizaci
jos partijoje.

Kongresas patvirtino naują Centro ko
mitetą, kuris susideda iš 165 narių. Iš jų 
23 nariai išrinkti į prezidiumą. Vleneriems 
metams prezidiumo pirmininku išrinktas 
slovėnas Mitja Ribicic.

ITALIJOS ORAS
Birželio pabaigoje šiaurės Italijoje bu

vo blogiausias oras koks yra buvęs per vi
są dešimtmetį. Vercellio apylinkėse vie
sulas užmušė vieną žmogų, šimtams namų 
nuplėšė stogus ir išrovė daug medžių.

-Bet Sicilijos saloje nuo karščių imi-rė 5 
žm-onėš, kai temperatūra pakilo iki 46 
laipsnių pavėsyje Pietų Italijoje nuo karš
čio mirė 13 žmonių, o Graikijoje — 44.

MASKVA BIJO VYSKUPO 
STEPONAVIČIAUS PASKELBIMO 

KARDINOLU
Iš LKB Kronikos (50 n-r., 1981.XII.8) 

sužinojome, kad pernai Lietuvoje labai bi
jotas!,, jog Maskvai- pavyks pravesti tris 
„patikimus“ vyskupus, tačiau Vatikanas 
atsisakęs juo patvirtinti, šių metų balan
džio mėnesį Vatikane vėl lankėsi Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmininkas, vys
kupas Liudvikas Povilionis, kurio vizitas, 
greičiausia, buvo susijęs su naujų vysku
pų skyrimo klausimu.

Šią temą Romoje italų kalba leidžiamas 
ELTA-PreSs kovo numeryje įdomiai gvil
dena biuletenio redaktorius, prelatas Vin
cas Mincevičius. Anot jo, didžiausia kliū
tis n-a-ujų vyskupų paskyrimui yra vysku
pas Julijonas Steponavičius, kurį daugelis 
laiko Popiežiaus paskintu kardinolu „in 
ipectore". Toji Sovietų persekiojama ir į 
provinciją ištremta ypatingos reikšmės 
asmenybė yra tapusi „šviesos žiburiu“ ti
kintiesiems ir netikintiesiems lietuviams. 
Kai net pravoslavų bažnyčia žavisi- vysku
pu Stepon-a-viči-umi ir praišo jo patarimų, 
Kremlius nepaprastai bijo, kad jo viešai 
nepaskelbtų kardinolu“.

Todėl, rašo ELTA-Press, Vyskupas Po
vilionis atsidūrė „tarp kūjo ir priekalo“. 
Pernai spalio mėnesį jis jau buvo -beveik 
išsprendęs savo uždavinį — sugražinti iį 
-pareigas tremtinius vyskupus Steponavi
čių ir Sladkevičių, už tai paskiriant tris 
Maskvos remiamus vyskupus — bet pasi
tarimai staiga nutrūko ir Povilioniur teko 
grįžti į Vilnių be konsekravimą patvirti
nančių Popiežiaus raštų. Kaip aiškina EL 
TA4Press, Vatikanas staiga permatė Mask 
-vos kombinaciją: bematant pašventinti 
naujuosius vyskupus, o tik po to „derėtis“ 
■dėl galimo ištremtųjų vyskupų grąžinimo 
1 pareigas. Vatikanas nenorėjęs Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios pastatyti į režiminės 
hierarchijos kontroliuojamą rusų stačiati
kių padėtį. -Pasak ELTA-Press, didžioji 
Lietuvos -kunigų ir pasauliečių dauguma 
sutaria, kad geriau pasilikti be vyskupų, 
negu susilaukti- tokių, kurie būtų tik vals
tybės pareigūnai. (Elta)

PASAULYJE
— Britų gynybos ministerijos žiniomis, 

per kovas Falklando salų rajone žuvo 256 
britų kariai. Sužeistųjų transportai yra 
.siunčiami į ligonines D. Britanijoje.

— Dauguma Argentinos karių, paimtų 
į nelaisvę Falklando salose, -buvo išsiųsta 
laivais į Argentiną. Keli šimtai karininkų 
ir specialistų laikinai palikta salose, kol 
Argentinos vyriausybė neatšaukė karo sto
vio.

Peru uostų darbininkai nutarė nustoti 
boikotuoti Britanijos laivus. Boikotas bu
vo pradėtas balandžio mėnesį, siimpatizuo 
jant su Argentina Falklando konflikte.

— Saudi Arabija pakartojo Amerikai ir 
Europos Ekonominės Bendruomenės vals
tybėms, kad ji reikalauja besąlyginio ir 
neatidėliotino Izraelio karinių pajėgų pa
sitraukimo i'š Libano.

— Per žemės drebėjimą Salvadore žuvo 
20 žmonių ir apie 50.000 liko be pastogės.

Salvadore dar veikia 1000 kairiųjų -par
tizanų, su kuriais kovoja 3000 karių.

— Pagal Rytų Vakarų Slaptą susitari
mą pas-ikeisti kaliniais, paskutinis p-asiikei 
timas įvyko Vokietijoje. Rytų Vokietijos 
šnipas, aukštas karo aviacijos karininkas, 
prieš du metu suimtas Prancūzijoje, bu
vo iškeistas už tris. Vak. Vokietijos pilie
čius, kalintus Rytų Vokietijoje.

— šachmatų čiampiono Viktoro Karč- 
nojo žmona ir sūnus bus išleisti Iš -Sov. 
Sąjungos Išvykti į Vieną liepos 4 d. Pats 
V. Korčnojus pasitraukė iš Sov. Sąjungos- 
prieš 6 metus.

Ligšiol Sovietų valdžia neleisdavo pa
bėgėlių šeimos nariams išvykti į užsienį.

— Meksikos policija suėmė du ispanus, 
brolius Antonio ir Jose Tapia, ryšium su 
valgomojo aliejaus skandalu Ispanijioje. 
Ligšiol Ispanijoje mirė 321 žmogus, ku
rie vartojo tą nuodingą aliejų.

— Sardinijos teismas, Italijoje, nuteisė 
oro trafiko kontrolierių Gildo Moro trim, 
metams kalėjimo, ryšium su italų keleivi
nio lėktuvo DC9 katastrofa, kurioje žuvo 
31 žmogus. Katastrofa įvyko 1979 m. Pen
ki kiti kaitinamieji buvo išteisinti,

— Prancūzijos min. pirm. Pierre Mau- 
roy, paleidęs naują branduolinį povande
nini! laivą, pasakė, kad jis reikalingas tai
kai saugoti. Laivas „inflexible“ yra šeš
tas Prancūzijos branduolinis povandeninis 
laivas.

— Miręs Austrijos filmų aktorius Kurt 
Jurgens buvo palaidotas Vienoje šalia Bee 
thoveno, Schulbento ir Mozarto cenotapho.

— Libano krizė neišau-kė didesnės Mask
vos reakcijos, ir Vašingtone spėliojama, 
kad vidaus ekonominiai sunkumai, Afga
nistanas ir Lenkija neleidžia -rusams vel
tis į naujas problemas. Iš Maskvos britų 
korespondentas praneša, jig sovietai susi
rūpinę palestiniečių kariuomenės likimu 
ir labai n-usivylę Sirijos ginkluotom pajė
gom, kurios nesugeba tinkamai panaudoti 
sovietinių ginklų.

— Nauju D. Britanijos am-bas-adorium. 
Vašingtone paskirtas 61 m. Sir O. Wrigt. 
Jis jau anksčiau ėjo ambasadoriaus parei
gas, o paskutiniu laiku buvo pensijoje.

Daug kas manė, kad tas pareigas gaus 
neseniai pasitraukęs iš britų užs. reik, mi- 
nisterio posto Lordas Carrington-as.

— Du Kubos šnipai, kurie atvyko į D. 
Britaniją, nubausti po 7 metus kalėjimo. 
Jų lagaminuose buvo rasti šnipinėjimui 
reikalingi prietaisai.

— Kurdų sukilėliai paleido britų inži
nierių M. Powell, kuilį -pagrobę išlaikė 18 
mėnesių. Paleisti ir kiti 7 indai ir libanie
čiai, kurie dirbo toje pačioje kompanijoje.

— Anglijos Papworth ligoninėje, netoli 
-Cambridge, padaryta 37-toji širdies perso
dinimo operacija, šį kartą naują širdį ga
vo 52 m. E. Norm-an.

— P. Afrikos policija neleido baltie
siems dalyvauti juodukų profsąjungos ly
derio Mavl laidotuvėse. Mavi žuvo auto
mobilio nelaimėje.

— Niuremberge, V. Vokietijoje, naujųjų 
nacių organizacijas narys H. Oxner. iėjęs 
į vieną klubą, nušovė d-u amerikiečių juo
dukus karius, vieną egiptietį ir sužeidė ki
tus tris kitataučius. Po to, pats nusišovė.

— Irano saugumo daliniai konfiskavo 6 
tonas narkotikų ir suėmė 150 asmenų. 
Laike paskutiniųjų 3 metų, krašte įvyk
dytos egzekucijos keliems i'šmtams narko
tikų pardavėjų. 38 milijonų tautoj yra apie 
2 mil. narkomanų.

Infiacijos Airijoje pakilo iki 21 proc. 
Prieš tris mėnesius buvo 19. Taigi Airija 
Europos Bendruomenės piniginėj sistemoj 
turi aukščiausią infliacijos procentą. Itali
ja yra antroj vietoj — 15.-8 proc.

— Norėdamas įrodyti savo nekaltumą, 
Vienas Nottinghamo, Anglijoje, kalėjime 
bausmę .atliekantis kalinys, užsilipęs ant 
stogo, išsėdėjo 3 savaites.

— Japonų laivų statytojai Išbandė kam 
piuteriu kontroliuojamas bures, kurios ne 
dideliems tankeriams sutaupo apie 10 proc- 
kuro.
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8-ji Baltistikos konferencija
AStuntoji Baltistikos Mokslų Puoselėji

mo Draugijos (Association for Advance
ment of Baltic Studies — AABS) konferen 
cija įvyko Minnesotos universitete, JAV- 
-bėse, š.m. birželio 17-19dd. Dalyvavo virš 
200 žmonių iš š. Amerikos ir Europos. Per 
tris dienas buvo pristatytos apie 125 pa
skaitos įvairiomis temomis.

Konferencijos atidaryme dalyvavo prof. 
M. Gimbutienė (California), AABS Pir- 
min'irikė, (Minmesotos universiteto atstovai 
ir kiti garbingi svečiai. Dalyvius taip pat 
sveikino Švedijos „Baltistica Institute!“ ir 
Vak. Vokietijos „Baltisches Instituit“ at
stovai. įvadinę paskaitą šios konferenci
jos teima „Baltų - skandinavų santykiai 
per amžius“, skaitė Dr. F.D. Scott (Cali
fornia).

Pirmos dienos programoje buvo 9 sesi
jos su 30 paskaitų. Pagrindinės temos bu
vo istorija, kalbotyra, bibliografija. Tar
tu universitetas (šiais metais sukanka 350 
metų nuo įkūrimo), vikingai, 'buitis bei 
gamtos tuntai. Paskaitas skaitė ir diskusi
jose dalyvavo mokslininkai iš Britanijos, 
JAJV-bių, Kanados, Suomijos, Švedijos ir 
Vak. Vokietijos. Paskaitininkų tarpe buvo 
Dr. PK. Grinsted (Harvard), kiuri tik ką 
išleido 872 psl. knygą apie istorinius ar
chyvus Pabaltijo kraštuose („Archives 
and Manuscript Repositories in the USSR, 
Estonia, Latvia, Lithuania and Belorus- 
sia“, Princeton, 1982).

Antrą dieną buvo 15 sesijų su 50 paskai
tų. Prie anksčiau minėtų dalykų prisidėjo 
literatūra, imigracijos istorija, muzikolo
gija, mitologija bei tautosaka. Įdomią pa
skaitą, „Britanija ir Pabaltijis antrojo pa
saulinio karo metu“, skaitė R. Douglas 
(Surrey). Apie kultūrinius santykius tarp 
Karelijos ir Pabaltijo 17-ame amžiuje kal
bėjo prof. H. Kirtincn (Suomija).

Literatūros sesijose iš lietuvių dalyva
vo prof. R. Šilbajoris (Ohio) dr prof. B. 
Vaškelis (Pennsylvania); imigracijos is
torijos — Dr. M. Danytė (Montreal). R. 
Kriščiūnas (Kiel) ir kun. W. Wolkowich- 
Valkavičius (New York); istorijos — Dr. 
R.J. Misiūnas (Yale) ir prof. J.P. Slavėnas 
(New York). Muzikologijos sesijoms va
dovavo prof. J. Braun (Jeruzalėj; paskai 
tą apie muzikinius straipsnius Bostoniš- 
kėje Encyclopedia Lituanica ir Vilniškėje 
Mažojoje Tarybinėje Lietuvių Encyklopedi 
joje, skaitė M. Vilčinskienė (Londonas). 
Trys numatyti dalyviai iš Lenkijos, kurie 
būtų skaitę paskaitas apie kalbotyrą, ne
galėjo atvykti. Antroji konferencijos die
na pasibaigė Czeslowo Milosziaus poezijos 
Skaitymu, kurį (anglų vertime) atliko pats 
Nobelio laureatas.

Paskutinės dienos programoje buvo 18 
sesijų su 45 paskaitomis. Prisidėjo dar 
naujų temų: proistorija bei archeologija, 
politiniai mokslai, menas, ekonomija, fil
mo menas. Paskaitas archeologijos Ir is
torijos temomis skaitė i'š Latvijos atvykę 
akademikai E. Mugurevičs ir T. Zeids, Iš 
Lietuvos kviestas akad. J. Jurginis neat
važiavo.

Bendrai paėmus paskaitų temos buvo 
labai įvairios, pav. „Gintaras ir latvių 
dainos“, prof. V. Vikis - Freibergs ((Mont 
real), „švedų ryšiai su rytų Pabaltiju Vi
kingų laikais“, J. Waller (Stockholm) ir 
„1938 metų lenkų ultimatumas Lietuvai“, 
prof. A.E. Senn (Wisconsin). Lietuviai 
pasireiškė keliose sesijose: literatūros —

Kernave
Lietuvos valstybės formavimąsi įkaiti

no ne tik vidiniai prieštaravimai, bet ir 
išoriniai faktoriai. Prisidengdami ideolo
gine kova, lietuvą puolė kryžiuočiai ir ka 
lavijuočiai. 1250 m. puolė Livonijos ordi
no plėšikai, vadovaujami ordino magistro 
Andriaus iš Stenlando. Žinoma, kad jie ap
gulė Mindaugo sostą, bet pilies paimti 
neįsitengė. Mindaugo sostinė buvusi' Voru
ta, tačiau kur ji galėjo būti, neaišku. Gal 
tai buvo Kernavė ar Liškiava. J. Basana
vičius teigia, kad ji buvusi Naugardo pa- 
pavietė, Gardino gubernijoje (Rinktiniai 
raštai, Vilnius, 1970, p. 96). Tačiau tiks
liai žinoma, kad jau didžiojo kunigaikščio 
Traidenio (valdė 1270—1282) sostinė tik
rai buvusi Kernavė. Iš čia Traidenis gy
nėsi nuo vokiečių ordinų, rengė tolimus 
žygius net iki Krokuvos. Mozqrijos kuni
gaikštis Boleslovas II, norėdamas apsisau
goti nuo Traidenio puolimų, vedė jo duk
terį. 1278 m. žiemą kunigaikščio Traidenio 
valdas, taip pat Ir Kernavę, smarkiai api
plėšė ir sudegino Livonijos ordino kariuo
menė, vadovaujama magistro Ernesto Ros 
burgo. Tačiau lietuvių pulkai, juos sulaikė 
ir sumušė prie Ašrądės (Aizkraulklės). 
Žuvo 'magistras, Revelio danų pulko vir
šininkas, 70 riterių ir daugybė karių. Ku
nigaikštis Traidenis pridšinosi ordinų po
litikai, bandė užmegzti prekybinius ryšius 
su ordinu ir Rygos miestu. Kas ir iš kur 
po Traidenio mirties iki 1295 m. valdė Lie
tuvą, nėra žinių. Buvo tai ramus laikotar
pis, ir valdžią iš vienų rankų į kitas ku
nigaikščiai, greičiausiai, perimdavo taikiu 
būdu. Spėjama, kad iš Kernavės valdė Ge 
dimino brolis Didysis kunigaikštis Vyte
nis (1295—1316). Ir Didysis kunigaikštis 
Gediminas (1275—1341) 1316—1341 valdė 
iš Kernavės. Iš čia jis sostinę perkėlė į 
Senuosius Trakus. Žinoma, kad Gedimino

V. Keleraitė (Wisconsin), prof. R. Šilbajo
ris (Ohio), prof. B. Vaškelis (Pennsylva
nia), prof. A. Willeke-Barūnaitė (Ohio); 
archeologijos — prof. M. Gimbutienė (Ca
lifornia); politikos — prof. V.S. Vardys 
(Oklahoma); istorijos — Dr. R. J. Misiū
nas (Yale(, prof. J. P. Slavėnas (New 
York).

Konferencija pasibaigė iškilminga vaka
riene, kurioje atsisveikinimo žodį tarė 
prof. M. Gimbutienė. AABS vadovavimą 
perėmė naujai išrinktas pirmininkas prof.
W. R. Schmalstieg (Pennsylvania), Ame
rikos - vokiečių kilmės lituanistas.

aVč.

NAUJOS KNYGOS
NAUJA, ĮDOMI KNYGUTĖ JAUNIMUI 

„ŽUVININKAI“
Kaip buvo malonu, linksma ir gražu gy

venti Lietuvos kaime galima sužinoti skai
tant ką tik Išleistą knygutę ŽUVININKAI.

Anksčiau buvo pagaminti kartūnai ir 
išspausdintos dvi dalys — Kova su gaidžiu 
■ir Užpuola bitės — apie berniuko ir jo 
draugo taksiuko nuotykius Lietuvos kai
me. Pagrindinė antraštė ALGIS TRAKYS 
IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. Visuomenė ją 
palankiai sutiko, gražiai įvertino.

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
Taryba išleido trečiąją Algio Trakio ir 
Taksiuko šleivio dalį antrašte ŽUVININ
KAI. Autorius Algirdas Gustaitis. Dail. 
Jina Leškienė iliustravo kiekvieną pusla
pį. Spausdino Morkūno spaustuvė Čikago
je. Prašome užsisakyti iš JAV LB švietimo 
Tarybos knygyno vedėjo p. Antano Karei
vos adresu 6559 So. Richmond Ave., Chi
cago, Illinois 60629, U.S.A. Knygutės kai
na $2.00.

„Žuvininkus“ galima užsisakyti per vi
sas lituanistines mokyklas ir lietuviškos 
spaudos platintojus.

XIV-oji VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA

Keturioliktoji Vinco Krėvės literatūrinė 
premija, skiriama kas antri metai už gro- 
žnės literatūros kūrinį, išleistą išeivijoje, 
bus įteikta šm. rudenį. Premiją skiri,a 
Lietuvių Akademinis Sambūris Monrea
lyje, Kanadoje. Iki Šiol šią premiją yra 
laimėję sekantys mūsų rašytojai: Jonas 
Aistis, Jonas Mekas, Algimantas Mackus, 
Kostas Ostrauskas, Vincas Ramonas, Ma
rius Katiliškis, Antanas Vaičiulaitis, Liū
ne Sutema, Juozas Kralikauskas, Eduar
das Cinzas, Tomas Venclova ir Henrikas 
Nagys.

Leidyklos arba patys autoriai prašomi 
atsiųsti bent po vieną egzempliorių 1980- 
1981 metais išleistų grožinės literatūros 
veikalų šiuo adresu: H. Nagys, 700-B 
Champagneur Ave., Montreal - Outremont, 
Quė. CANADA H2V 3P8. Neatsiųstos kny
gos nebus svarstomos.

Dabartinę Liet. Akad. Sambūrio valdy
bą sudaro: J. Kibirkštis — pirmų H. Na
gys — vicepirm., A. Ottienė — sekr., J. 
Niedvarienė — ižd. ir A. Kličius — narys.

Vladas šlaitas
ŽOLĖ ANT STOGO

Žolė ant (stogo tai senatvės 
ir sugriuvimo pranašė. O man 
žolė ant stogo primena vienatvę 
ir mano tolimą vaikystės gatvę.

laikais Kernavę valdė Manvydas. Trakuo
se gyveno ir jo sūnus Kęstutis, ten gimė 
Vytautas. Kęstutis pastatė Trakuose Sa
los pii’Jį. Dokumentai byloja, kad 1323 m. 
Didysis kunigaikštis Gediminas jau valdė 
iš Vilniaus. J. Basanavičius nurodo, kad 
„Gediminas, 1320 m. gudus smarkiai su
mušęs, perkėlė savo kunigaikštystės sostą 
iš Trakų į Vilnių, ir čia jis pastatė didelę 
mūrinę pilį 1321 m.“ (Rinktiniai raštai, 
p. 95). Simonas Daukantas primena, kad 
Gediminas paliko plačix giminę, taip pat 
7 sūnus. Iš jų „Manvydias buvo urėdu Ker 
navės ir Slonimo...“ (Raštai, II, Vilnius 
1976, p. 414), S. Daukantas Kernavę mini 
dažnai, tačiau iki Didžiojo kunigaikščio 
Traidenio jo duomenys, matyt, paimti iš 
T. Narbuto ir todėl ne visuomet tikslūs.

1365 m. Kernavę sudegino kryžiuočiai. 
O 1390 m. patys lietuviai, traukdamiesi 
nuo artėjančių kryžiuočių. Karnavė kartu 
su Trakais, Medininkais sudarė Vilniaus 
miesto gynybinę sistemą.

Vėliau Kernavė buvo Algirdo, Jogailos 
valda. 1386 m. Jogaila ją dovanojo broliui 
Aleksandrui (Vygintui, mirė 1392 m.). 
Kernavė buvo dalinės (kunigaikštystės 
centras. Didysis kunigaikštis Vytautas 
1409—1429 m. iš čia parašė laiškų Ordino 
Didžiajam magistrui, tituluodamas save 
Kernavės Didžiuoju kunigaikščiu. Vytau
to brolis Žygimantas Kernavės kalėjime 
laikė Kijevo kunigaikštį Aleksandrą (Ole
ką).
Kernavės vardas minimas ir Rygos mies
to skolininkų knygoje, o XIV a. — Nov
gorodo metraštyje. XVI a. Kernavė jau 
buvo valsčius. Keturis kartus per metus 
čia vykdavo jomarkas. Poniatovskis Ker
navei suteikė herbą su užrašu.: „Geriau 
neteksiu gyvybės, negu laisvės". XIX a. 
viduryje Kernavėje buvo 18 pirkių, o 1923 
m. gyventojų surašymo duomenimis, joje 
buvo 45 kiemai su 252 gyventojais, šiuo

V PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO

KONGRESAS
Kaip žinoma vienas didžiausių įvykių

lietuvių išeivijos visuomenėje yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) 
rengiami Jaunimo Kongresai, Sekantis 
toks Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas įvyks 1983 m. vasaros metu. Tai bus 
V-tasis PLJK.

Praeityje jau įvyko keturi tokie Kong
resai. I-masis būtent 1966 m., JAV (Čika
goje ir Dainavoje), šiame Kongrese da
lyvavo apie 400 jaunuolių iš 13 kraštų.

Sekantis Kongresas įvyko 1972 m. Čika
goje, ir arti Klevelando ir Toronto miestų. 
II PLJ Kongrese buvo išrinkta PLJS val
dyba, kuri užsiima pasaulio lietuvių jau
nimo veiklos koordinavimu.

III Kongresas (įvyko 1975 ir 1976 metais 
Pietų Amerikoje (Brazilijoje, Urugvaju
je, r Argentinoje). Kongrese buvo disku
tuojama bei spręndžiama organizaciniai 
klausimai.

Paskutinis, IV Kongresas, įvyko 1979 
metais Europoje (Londone ir prie Frank
furto). Šiame Kongrese buvo svarstoma 
lietuvių išeivijos jaunimo veiklos perspek
tyvos ir tikslai.

V-tasis PLJK turi įvykti 1983 m. liepos 
mėnesį. Kongreso atidarymas bus Čikago
je per II Pasaulio Lietuvių Dienas (PLD). 
Čikagoje įvyks PLB Seimas, Dainų šven
tė, Sporto Varžybos ir eilė kutūrinių ren
ginių.

Liepos 2 d., 1983 m. per Kongreso atida
rymą įvyks Talentų vakaras Čikagoje.
PLJ Kongreso stovykla vyks nuo liepos 

4 iki 10 dienomis. Stovyklos programa, pa
gal PLJS statutą, bus pritaikyta 16 - 35 
metų amžiaus jaunimui.

Po stovyklos (tai yra liepos 11-21 d.) 
Kanadoje, netoli Toronto miesto, Trent 
Universitete vyks Studijų Dienos. Studijų 
Dienų dalyviai susidaro iš Visų kraštų at
stovų, PLJS atstovų, taip pat atstovai iš 
akademinės, studijų dienų, ir Kongreso 
Ruo'šos komitetų.

Kongreso „Politinis Momentas“ vyks 
Kanadoje, Otavos mieste. Yra numatytos 
tam tikri susitikimai su Kanados valdžios 
atstovais ir nuvykimas į kitų kraštų amba 
sadas. Iš Otavos keliausime į Montreal}, 
kur vyks Kongreso uždarymas, spaudos 
konferencija, ir Kongreso nutarimai.

Yra planuojama lietuvių jaunimui atvy
kusiam iš tolimų kraštų, kuris nedalyvaus 
Studijų Dienose, ekskursija iš stovyklos lį 
Montreal} .per Kleveandą, Washingtoną, 
New Yorką ir kitus miestus.

Suruošti šį Kongresą apsiėmė pirminin
kauti Violeta Abarlūtė iš Detroito. Ruošos 
Komiteto Sąstatą sudaro šios komisijos 
bei pakomisijos:

Pirmininkės pavaduotoja — Aldona
Petrąuska'itė

Kosekretorės — Kristina Veselkaitė ir 
Rita Neverauskaiitė 

Iždininkas — Arvydas Šepetys.
Atidarymo Komisijos pirmininkė —

Violeta Abariūtė 
Stovyklos Techninės Ruošos Komisijos 

Pirmininkė — Rusnė Kasputienė 
Studijų Dienų Techninės Ruošos Komi

sijos Pirmininkė — Laima Beržinytė 
Uždarymo Komisijos Pirmininkė — 

RasaLukOsevičiūtė 
Akademinės Programos Komisijos Pir

mininkė — Gabija Petrauskienė

metu čia yra apie 200 sodybų. Tokia bqsų 
trumpa pažintis su Kernave, jos piliakal
niais.

Nemažiau įdomu susipažinti su archeo
logų tyrinėjimų išdavomis. Apie tai ne tik 
papasakojo, bet ir radinius parodė Vil
niaus universiteto docentas P. Kulikaus
kas. Kasinėta Mindaugo sosto aikštelės 
dalyje. Prieita išvados, kad pilis čia buvo 
statyta jau pirmaisiais mūsų eros amžiais. 
Tačiau dėl vėlyvesnių pertvarkymų nusa
kyti jos tikrx vietą labai sudėtinga. Pert
varkyta ir padidinta pilis labiausiai buvo 
naudojama nuo pirmojo tūkstantmečio vi
rio iki antro tūkstantmečio pradžios ir 
ypač audringiausiais XII—XIV amžiais. 
Pastaraisiai šimtmečiai pilis buvo smar
kiai sustiprinta, aptverta gynybine siena. 
Iš .archeologinių radinių vyrauja kerami
ka. Specialistams ji daug ką pasako. Ap
tikta nemaža ir kitų įdomių rinkinių. Te
ko matyti geležies gargažes (metalo gaba
lai, gaunami lydymo metu), žalvarinius 
papuošalus iš XII ia., metalinį peilį, vle- 
nanares žirkles, pjautuvo dalis, strėlių 
antgalius iš XIII—XIV a. Čia rasta suang 
Įėjusių grūdų, daugybė naminių laukinių 
gyvulių kaulų. Visi šie .radiniai byloja apie 
aukštą žemdirbystę, gyvulininkystę ir me
džioklę. Radiniai vėliau bus kruopščiai iš
tirti. Dalį jų numatyta perduoti gausiai 
lankomam Kernavės istorijos muziejui.

Tai tik dalis Mindaugo sosto aikštelės 
tyrinėjimų duomenų. Reikia tikėtis, kad 
tolimesni tyrinėjimai duos nemažiau ver
tingos medžiagos. Juo labiau, kad nuo 
šių metų tyrinėjimuose dalyvaus Ir Moks
lų Akademijos Istorijos instituto bendra
darbiai. Numatoma, kad tyrinėjimai vyks 
dar 10—45 metų.

Jonas česnavlčius
' (Aušra 81/)

(Pabaiga)

PLJS Valdybos Atstovas —
Saulius Čyvas

PLB Valdybos Atstovas —
Antanas Saulaitis, S.J.

Informacijos (Spaudos Pakomisijos 
Pirmininkė — Zita Kripavičiūtė.

V PLJS Pirmininkė taip pat susikvietė 
prezidiumą, kuris dažniau susirinktų Kon 
greso reikalais, šį prezidiumą sudaro pir
mininkės pavaduotoja, iždininkas ir ko
sekretorės.

Kongreso Ruošos Komitetas yra turėjęs 
tris posėdžius Detroite. Jau yra atlikta 
keletą didelių darbų. Taura Underienė jau 
suprojektavo Kongreso Ženklą (logo) ku
ris netrukus bus paskelbtas.

Taip pat buvo pertvarkytas atstovų 
skaičius. Atstovai kraštams paskirstyti 
šiaip:

Australijai — 10
Argentinai — 7
Brazilijai. — 7
Didžiajai Britanijai — 6
JAV — 40
Kanadai — 20
Kolumbijai — 4
Prancūzijai — 4
Urugvajui — 4
Venecuelai — 4
Vokietijai — 10
Laisvos (Jaunimui be LJS vienetų)— 4.
Iš viso Kongrese dalyvaus 120 kraštų 

atstovai. Visi kraštai turi iki spalio 1, 
1982 m. pravesti rinkimus ir įteikti at
stovų sąrašą PLJS valdybai.

Taip pat buvo nutarta išleisti Atstovų 
Vadovą. Vadovo tikslas: pradėti gilesnį 
atstovų Ir dalyvių paruošimą, kad kiekvie
nas kraštas galėtų pasiruošti iš anksto dis
kusijoms. Informacija bus išsiųsta ketu
riomis dalimis. Pirmutinė dalis — apžval
ginė; antra — studijų dienų eiga; trečioji 
— temos ir ketvirtoji — papildomieji.

Kongreso Programa Išplauks iš pagrin
dinio tematinio siūlo. Tai yra „Suprask 
Iš KUR kilęs, Kad žinotum KAS esi, Kad 
žinotum KUR eiti, ir KAIP ten patekti!“ 
Numatytos trys pagrindinės temos: 1) Tau 
tinis sąmoningumas. 2) Tautinis solidaru
mas ir Tautinė išraiška.

Visos komisijos daug dirba , kad Kong
resas praeitų sklandžiai.

Informacijos Pakomisija

MIRĖ (D. CIBAS
Gegužės 15 d. Kalifornijoje, JAV, savo 

sodyboje netikėtai mirė Daumantas Ci
bas, žinomas kraštotininkas, rašytojas, 
fotografas ir dievdirbis.

Velionis buvo gimęs 1907.IX.20 Nnciškio 
k., Vabalninko vis. Baigęs Panevėžio ber
niukų gimnaziją, 1930 — 1935 m. studija
vo VDU-to Humanitarinių mokslų fakul
tete psichologiją ir pedagogiką, lankė prof. 
B. Sruogos vedamą Teatro seminarą.

Į lietuvių kraštotyros darbą įsitraukė 
nuo 1927 m. Daug keliavo po Lietuvą, rin
ko tautosakinę medžiagą, fotografavo re
tus etnografiškus objektus,, rašė turistinė
mis temomis, spaudoje paskelbė daugybę 
gerų fotografijų; priklausė Lietuvos foto- 
mėgėjų sąjungai dirbo jos valdyboje, da
lyvavo foto darbų parodose.

1937 — 1940 m. redagavo mėnesinį žur
nalą „Motina ir vaikas“, o taip pat dvisa
vaitinį vaikų laikraštėlį „Vyturį“. 1940 m., 
suredagavo „Aklųjų dalią“. Nuo pirmų
jų gimnazijos dienų aktyviai reiškėsi skau 
tų organizacijose, buvo korp! „Vytis“ na
rys, filisteris.

Atvykęs į JAV-bes, apsigyveno Bostone. 
Dirbdamas fabrke, laisvalaikiu drožinėjo, 
(įsitraukė lį „Lietuvių enciklopedijos“ re
dakcinį darbą, visiems šio ledinio tomams 
parūpindamas įdomios ir retos lituanisti
nės iliustracinės medžiagos. Nuotraukomis 
■talkino Br. Kvikliui, jam ruošiant „Mūsų 
Lietuvos ir „Lietuvos bažnyčių“ tomus.

Iš Bostono persikėlė į Kaliforniją. Viš
tos apylinkėje drauge su savo žmoną ir 
sūnumi Kantrimu įkūrė labai gražią i'r 
įdomią turistų lankomą lietuvišką sodybą, 
kurioje pastatė 7 didžiulius savo darbo me 
dinius kryžius; įslruošęs kuklią dievdir- 
bi'o dirbtuvėlę, sukūrė keliasdešimt aukš
tos vertės drožinių religinėmis bei lietuviš
komis temomis, savo bičiuliams sukūrė 
dar keletą lietuviškų kryžių. Yra parašęs 
nemaža novelių, apsakymų, 1965 m. išspau 
sdinta jaunimui skirta knyga „žaižaras“. 
Aktyvus ir nuolatinis lietuvių spaudos 
bendradarbis. (Draugas)

Atsiusta paminėti
Karys, Nr. 4, 1982 m. balandis. Pasaulio 

Lietuvių karių - veteranų mėnesinis žur
nalas. Leidžia LKVS Ramovės New Yorko 
skyrius, Brooklyn, N. Y. JAV.

Žieme numeryje redaktorius Z. Raulinai 
tis, gražiai redagavęs žurnalą nuo 1954 m., 
atsisveikina su skaltyjais ir linki sėkmės 
naujam redaktoriui.

Elta-Press, Nr. 4—5, 1982 m. balandis- 
gegužis. Lietuvių informacijos Italų kalba. 
Buletenyje — 28 psl. Red. V. Mincevičius, 
Roma.

Algirdas Gustaitis, ALGIS TRAKYS IR 
TAKSIUKAS, ŠLEIVYS, III dalis, nutiki
mai Lietuvos kaime. Knygutė vaikams. 
Išleido autorius, Lietuvių Fondas ir LB 
Švietimo Taryba. Kaina 2 dol.

Su 6tetuviui»

IŠLYGINTI NESUSIPRATIMAI
MŪSŲ PASTOGĖ (IV.21) praneša, kad 

birželio 13 d. Melbourne įvyko Australijos 
lietuvių sporto klubų atstovų suvažiavi
mas, kuriame buvo išlyginti anksčiau kilę 
nesutarimai dėl sportininkų išvykos į Pa
saulio Liet. Bendruomenės Sporto šventę 
Čikagoje ateinančiais metais.

Suvažiavimas pareiškė pasitikėjimą AL 
FAS Valdybai ir Išvykos Org. komitetui. 
Rezoliucijoje, kurią priėmė suvažiavimas, 
pareiškiamas apgailestavimas dėl spaudo
je pasirodžiusių šmeižtų ir užgauliojimų.

„Atrodo, kad sportininkai savo ginčus 
ir nesutarimus teisingai ir gražiai' išspren
dė Ir dabar tik reikia laukti jų gražaus 
pasirodymo Amerikoje“ — sako MŪSŲ 
PASTOGĖ.

LIETUVIAI IMIGRANTŲ PARODOJE
Brazilijos liet, laikraštis MŪSŲ LIETU

VA (VI. 10) pranešė apie Brazilijos imig
rantų kultūrinę parodą, kurioje gražiai 
pasirodė ir lietuviai.

Paroda buvo atidaryta birželio 4 d. „Bie 
nal“ patalpose, kur kiekviena tauta turė
jo savo stendą. Lietuvių skyrius šiais me
tais buvo įdomiausias ir turtingiausias 
naujais eksponatais.

Parodos pirmą dieną ten pat buvo 50 
tautų gražuolių pasirodydamas, kuriame 
dalyvavo ir dvi lietuvaitės, kurios pirmavo 
savo skaistumu Ir grakštumu. Grožio ka
ralienės rinkimų rezultatai bus paskelbti 
parodai pasibaigus.

LIETUVIŠKAS „FAUSTAS“
Čikagos muzikinis vienetas „Vaiva“ ge

gužės 14 d. Čikagos Jaunimo centre pasta
tė lietuvišką „Faustą“, muzikinę pjesę, 
kuriai lietuviškas melodijas pritaikė Faus
tas Strolia.

Veikalo autorės yra Alė Karazijienė, 
gyv. Melbourne, ir Danutė Skorulienė, 
gyv. Sydnėjuje.

RENKA BAŽNYČIŲ FOTOGRAFIJAS
.^Lietuvos bažnyčių“ serijinio veikalo 

autorius Br. Kviklys renka fotografijas. 
Šį kartą jis prašo nuotraukų Panevėžio 
vyskupijos bažnyčių, kurių jam trūksta; 
Alizavos, Juodupės, Smėlynės, Velykių, 
Niurkomų, Paąžuolės. Be to jam reikalin
gos 'bet kurių vietovių koplyčių fotografi
jos.

Jeigu kas jų turėtų, prašomi siųsti šiuo 
adresu: Br. Kviklys, 5747 So. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

PEDAGOGINIO INSTITUTO LEIDINYS
Pedagoginis Lituanistikos Institutas šiuo 

metu ruošia 25 metų sidabrinį sukaktuvi
nį leidinį. Jei kas turėtų nuotraukų iš Ins
tituto veiklos, prašome paskolinti jas ga
limam atspausdinimui. Nuotraukas siun
čiant, įprašome pažymėti fotografą, nuot
raukoje esančius asmenis ir datą, jei ga
lima. Priimame ir PLI darbuotojų asme
niškas nuotraukas. Siųsti šiuo adresu: R. 
Vitas, Lithuanian Institute of Education, 
5620 South Claremont Avenue, Chicago, 
Illinois 60636, USA.

Iš anksto liekame dėkingi.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 66

Dviratininkas pavėjui nuvažiuoja vieną 
kilometrą per 3 minutes, o grįžta prieš vė
ją per 4 minutes.

Per kiek laiko jis nuvažiuotų tą kilo
metrą gražią, be vėjo, dieną?

Atsakymas (Nr. 65
17 po 4 ir 26 po 2.

Rusė 'bobutė klausia anūkės:
—- Sakyk, Vieračka, kaip .ten su tuo ko

munizmu. Ką moko jus mokykloje?
— Dabar dar nėra tikrasis, komunizmas. 

Turim visi gerai dirbti, kol pasieksim 
tikrąjį. O tada turėsim visko: ir sviesto, 
ir mėsos, ir drabužių... — aiškina mergai
tė.

— Tai bus gerai, — pertraukė bobutė, 
— visiškai taip, kaip prie caro!

Brežnevas įsakė Maskvos kompiuterių 
centrui apskaičiuoti laiką, kada bus pa
siektas išsvajotas komunizmas.

Sujudo, sukruto darbuotojai, subraškė
jo mašinos, Ir štai atsakymas: „20 kilomet 
rų“.

— 20 kolometrų? Po velnių, ką tai reiš
kia? Kažkas netvarkoj su jūsų kompiute
riais! — šaukia Brežnevas.

Išsigando darboutojai. Nežino, ką daryti, 
šaukia mechanikus. Taiso. Nieko neišeina. 
Drąsesnieji siūlo kreiptis pas amerikiečius.

Pagaliau atsiranda vienas gudruolis ir 
sako:

— Ko jūs čia dabar vargstat? Mašina 
davė tikrą atsakymą! Argi jūs jau užmir
šote, kad ir Stalinas, ir Chruščiovas, na, 
ir pats Brežnevas juk sakė, kad kiekvieno 
penkmečio planas vienu žingsniu priartina 
mus prie tikrojo komunizmo! Taigi padau- 
ginkit 1000 gerų žingsnų iš 20, ir gausit 
20 kilometrų!
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Iš Aušros Nr. 29
APIE NEMOKAMĄ GYDYMĄ IR 

MOKYMĄ
Visais varpais tarybiniai varpininkai 

skambina apie nemok amą gydymą ir ne
mokamą mokymą. Idėja labai graži, bet 
jai įgyvendinti reikia geros valios valdžios, 
reikia doros ir sąmoningos visuomenės. O 
to nėra. Todėl jau visoj Lietuvoj skundžia 
masi: nemokamas gydymas labai brangiai 
kaštuoja. Ir kaipgi nekoštuos, jei nežinai 
nei kam , nei kiek duoti. O duoti būtina: 
be to sunktai arba visai ligonis nesveikata.

Nemokamoo gydymo brangumą paga
liau sužinojo partija ir tarybinė vyriausy
bė. Senasis Maskvos sveikatos apsaugos 
ministras „akademikas“ Petrovskis, psi
chiatras, aprobavęs ir taikęs kitaminčių 
„gydymą“ psichinėse ligoninėse, buvo at
leistas (tik ne už kitaminčių „gydymą“!). 
Naujai paskirtas G. Burenkovas ėmėsi gy 
dyti „nemokamąjį gydymą“. Viduvasarį 
susišaukė į Maskvą respublikinius sveika 
tos apsaugos ministrus ir laibai griežtai 
pareiškė, kad gydytojų kyšininkavimas ir 
korupcija priėję prie kraštutinės ribos. 
Vien trūksta, kad apie tai sužinojęs, im
tų šaukti užsienis. Kyšių reikalaujama vi 
sur, bet ypač Lietuvoje. Kyšio dydis pri
klausąs nuo gydytojo užimamosios vietos 
aukšto ir nuo jo vardo garsumo. Profeso
riai nebenori imti rublių. Reikalaują bran 
genybių, .aulkso arba patikimesnės valiu
tos. Ambulatorijose nedarbingumo lape
lius duoda taip pat už kyšius. Kyšius ne 
tik priimą, bet jau reikalaują. Padėtį rei
kią taisyti skubiai.

Turbūt dėl šių ar kitų priežasčių buvo 
atstatytas Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras V. Kleiza. Jo vieton atsisėdęs 
Platūkis, panašiai kaip ir Burenkovas, 
ėmėsi „padėti taisyti“. Susišaukė ligoninių 
ir sanatorijų vyriausiuosius gydytojus ir 
akivaizdžiais pavyzdžiais jiems išdėstė, 
kaip visuotinai „žmonės baltais chalatais“ 
piktnaudžiauj.a savo profesija, lobsta iš 
žmonių .bėdos. Skundais užverstas Vilnius, 
■užversta Maskva.

Burenkovas, nepasitenkinęs pokalbiu 
Maskvoje, aplankė Vilniaus, Kauno ir ki
tų miestų ligonines, tikrino popierius. Bet 
kyšiai popieriuose neregistruojami. Ne
darbingumo lapelių žiūrėti buvo atsiųsta 
keliolikos žmonių komisija. Būdinga, kad 
Kaune, svečiu pavadintas, Burenkovas at
kirto: „Ja choziain, a ne gosli!“ („Aš — 
šeimininkas, o ne svečias!“. Tipiška oku
panto pažiūra į Lietuvą.

liš Vilniaus sugrįžę vyriausieji gydyto
jai naujienas papasakojo savo pavaldi
niams, prašę „paslapties“ plačiai neskleis
ti. Turbūt viskas tuo vizitu pasibaigė. Ati
tinkamų žinybų atitinkamose knygose bu
vo parašytas „paukščiukas“ — „padarytos 
išvados ir imtasi priemonių“... O nemoka
mas gydymas gal ir labiau pabrangs, kaip 
brangsta prekės kovos su spekuliacija me
tu. O kas gydosi ambulatorijoj, tam rei
kės dar daugiau sveikatos, kad galėtų 
dienų dienas stovėti koridoriuose prie 
„'baltojo chalato“ durų su numeriuku ran
kose... čia jau sistemos reikalas.

Nepigus pasidarė ir „nemokamas moky
mas“, ypač aukštasis. Kai vidurinis moks
las privalomas, visi, kas jį baigia (o baig
ti nebe taip suriku, kai mokomasi „be at
siliekančių“, kai dvejetuko neberašoma) 
veržiasi į aukštąjį labiausiai į pelningą
sias profesijas — mediciną, prekybą, tech
niką. Aukštoji mokykla daro atranką, ren 
gia konkursinius egzaminus, čia ir gimsta 
„nemokamojo mokamumas“. Tokių egza
minų metu tėvų mokyklose daugiau negu 
pretendentų. Tėvai mat nori „pasimatyti“ 
su egzaminatoriais. Tai nepatogu' nei eg
zaminatoriais, nei tėvams. 'Bet ir čia bu
vo rasta išeitis — korepetitoriai. Tai „spe
cialistai“, padedą busimajam studentui 
pasiruošti egzaminams.

Lengviausia i aukštąją patekti tam, kie 
no tėvas ar dėdė sekretorius ar kitoks part 
pareigūnas. Tokiam užtenka telefono 
skambučio rektoriui ar dekanui. Per „ko
repetitorių“ stojant į mediciną, Lietuvoje 
kainuoja nuo dešimties iki penkiolikos 
tūkstančių rublių. Ir kaipgi paskui 'gydy
tojas, tokią sumą paklojęs įstodamas, ne
ims iš paciento, nors tam jau mintis žiū
rėtų į akis! Paskiausia — stojantys savo 
jėgomis, 'be dėdžių ir be kišenės. Tokių 
labai reta.

Apie tokį „konkursą“ žino ir kalba visi. 
Aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo 
ministerį H. Zabulį „Kultūros barų“ ko
respondento užuomina, kad stojamuosius 
egzaminus Ii aukštąją mokyklą išlaiko tė
vai, o ne vaikai, labai erzina:

— Tokios kalbos man labai nepatinka. 
Jos žemina aukštųjų mokyklų rektorių 
autoritetą („Kultūros barai“. 1978, 8 nr.).

Ministrui nepatinka kalbos, o ne darbai. 
Ir tarybinis Aukščiausias teismas pasmer
kia ne tuos, kurių negražūs darbai, o tuos, 
kas anų darbus iškelia aikštėn...

„Repetitoriaus problemą“ seniai spren
džia „Švyturio“ žurnalas. Įdomių duome
nų paskelbė is straipsnyje „Kieno ateitis 
rūpi repetitoriui?“ (11981 m., nr. 12). Te
nai rašo: „Aukštojo mokslo problemų 
mokslinio tyrimo instituto profesinio orien 
tavimo sektoriaus vadovo pedagogikos 
daktaro J. Azarovo apskaičiavimu, per 
penkeris metus repetitoriai šalyje surinko 
maždaug aštuonis milijardus rublių. Tai 
beveik metinis mūsų šalies vidurinių mo
kyklų biudžetas. Įstatymas mokyti savo

iniciatyva vaikus nedraudžia, tačiau repe
titoriai apie savo veiklą, tiksliau apie pa
jamas turėtų informuoti finansų skyrius. 
Kartu privatūs švietėjai išeitų viešumon, 
būtų lengviau juos kontroliuoti.“ Taigi už 
kyšį sumokėk pajamų mokesti ir kyšis 
bus įteisintas, bus nebe kyšis. Tai galima 
vien stebuklų šalyje. Bet kai visos var
nos kranksi, reikia jas tildyti.

Kad būtų parodyta, jog partija ir tary
binė vyriausybė su kyšininkavimu aukšto
joje mokykloje kovoja, buvo suregzta by
la Vilniaus pedagoginio instituto docentui, 
mokslinio komunizmo dėstytojui Sigitui 
Rudzevičiui („Tiesa“, 1981, nr. 161, „Nu
baustas kyšininkas“). Į Rudzevičių krei
pusis studentė neakivaizdininke K. ir 
prašiusi įskaitos parašo, be kurio nega
linti laikyti baigiamųjų egzaminų. Rudze
vičius už tą parašą paėmęs tūkstantį rub
lių. Už kyšio ėmimą nuteistas .aštuonerius 
metus kalėti, jo turtas konfiskuotas.

S. Rudzevičius, sako, turėjęs būti likvi
duotas dėl ko kita. Byla buvusi tik prie
monė, o studentė K. — saugumo siųsta 
provokatorė. Ji apie mokslinį komunizmą 
nieko neišmaniusi. Dėstytojas įskaitos jai 
pasirašyti negalėjęs ir paklausęs, ar ne
norinti repetitoriaus, kuris ją pamokytų. 
Studentė repetitoriaus prašiusi. Rudzevi
čius pažadėjęs repetitorių už 200 rb. Toji 
sutikusi ir kitą dieną pinigus atnešusi vo
ke. Dėstytojas, netikrinęs voko, įsidėjęs 
kišenėn. Einantį ilš kabineto jį sulaikė ir 
voke rado ne 200, o tūkstantį rublių. Kad 
būtų solidžiau!.

Mokslinio komunizmo dėstytojas buvęs 
Jblogas“: dėstęs komunizmą, kokį jį ma
to ispanai, italai ir prancūzai, o ne rusai, 
atseit, Rudzevičius nuklydęs lį eurokomu
nizmo šunkelius.

Taigi šios bylos šūviu buvo nušauti du 
zuikiai: atsikratyta nepageidaujamo dės
tytojo ir parodyta, kad su kyšininkais ins 
tltute kovojama.

Tačiau byla patvirtina 'kyšių ėmimą 
aukštoje mokykloje (net ne per konkurso 
egzaminus!), net mokytojų ruošimo įstai
goje.

Koks pavyzdys būsimiesiems auklėto
jams!

G. Arnaitis

BIRŽELIO MĖN. IŠALTIS
Šių metų birželio mėnesį buvo laibai ne

pastovus oras — Lietuvoje per mėnesį 
buvo kaitra, liūtys, šalčiai ir vėjas.

Karštas, sausas oras Lietuvą pasiekė iš 
Ispanijos ir Prancūzijos. Temperatūra 
dieną siekdavo 26 laipsnius šilumos, o Ši
lutėje, Tauragėje ir Kybartuose net 29 
laipsnius. Bet birželio 6 d. atėjo iš Gren
landijos ir Šiaurės Norvegijos šaltas oras 
ir visoje respublikoje pasirodė šalnos: 
Plungėje būta 5 laipsnių šalčio. Joniškio, 
Radviliškio, Švenčionių rajonuose — 4 
laipsniai šalčio. Tokią didelę teritoriją šal 
nos Lietuvoje birželio mėnesį buvo apė- 
musios pirmą kartą.

Birželio pradžia buvo neįprastai lietin
ga, ypač rytinėje Lietuvos dalyje. Birželio 
15 d. lietus apėmė visą Lietuvą ir lijo be 
perstojo dvi dienas. Lietų lydėjo gana stip 
rus vėjai. Apie Birštoną buvo perkūnija 
ir viesulas.

iiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiut

S&aityteju tauJiai
AR YRA TIKINČIŲ?

Jau seniai norėjau prisijungti prie dr. 
Valterio mąstymų — „vis daugiau (jam.) 
išsikristalizuojančios minties“, kad nėra 
tikinčių į Dievą ar dievus (E. Lietuvis Nr. 
12), bet laukiau kompetingesnių skaityto
jų atsiliepimų. Kadangi savanorių iki šiol 
neatsirado, tai aš rizikuoju stoti į pirmas 
eiles.

Tame straipsnyje, sąryšyje su tikinčiai 
siais, gali kilti labai daug painių klausi
mų, bet aš noriu apsiriboti tik K. Valterio 
teigimui, kad nėra tikinčių, o yra tik įti
kinti ibei įsitikinę.

Visai sutinku, kad daugiau, ar mažiau 
yra įtikinti ir įsitikinę, bet tai paprasčiau
sias žodžių žaidimas — sofistika.

Ta logika pasikliaudami, turėtume tvir
tinti', kad pav. nėra matematikų, nėra gy
dytojų ir t.it., o yra tik „įmatematikinti 
bei įsimatematikinę“ ir „įgydytojiniti“ bei 
„įi'gydytojinę“, bet juos tiesiog vadiname 
matematikais ir gydytojais, kaip ir tikin
čiuosius, nes kitaip lietuviškas liežuvis ga 
Ii nulūžti.

Sąivokų netikslūs panaudojimas dažnai 
ir prasmę keičia. Sąvokos „įtikinti“ ir „įsi 
■tikinti“ yra labai plačios, bet jos nėra spe
cialiai surištos su tikėjimu — religija. 
Tos sąvokos geriau tinka, pav. N. Koper- 
nykui (1473 - 1543), kuris įsitikino i,r visą 
pasaulį įtikino, kad Žemė sukasi apie sau
lę, o ne atvirkščiai, kaip tvirtinoPtolomė- 
jus. O giliai religinga šeima įdiegė (ne 
įtikino) ir savo vaikams tą jausimą (ar re
ligiją).

Tikėjimas — religija nežino, nei tautų 
nei valstybių ribos. Todėl, kalbant apie ti
kėjimą apskritai, turėtų būti vartojamas 
žoils religija (lot. santykis žmogaus su 
Dievu). Tuomet negalėtų būti ir „įreligin- 
tas“. Geriau religiškai išauklėtas.

Religija yra garbingiausia mokslo šaka- 
ir jos mokymas nėra „brain-washing“. Tas
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KOMUNISTŲ KALĖJIME
Čikagos DRAUGAS atspausdino jaudi

nantį straipsnį, kurį kiek sutrumpinę, pa
tiekiame mūsų skaitytojams.

— Čikagoje leidžiamo čekų dienraščio 
„Dennį Hlasatel“ redaktorius J. Kučera, 
atvykęs į lietuvių suorganizuotą etninių 
laikraščių pasitarimą ir vaišes, įteikė ne
seniai iš spaudos išėjusią knygą: „State 
Secret No. 1. Warning for the Free World“. 
Knygos autorius Stefan Pagač, čekų pog
rindžio veikėjas, kovotojas prieš nacius, 
slovakų sukilėlių išlaisvintas i'š kalėjimo, 
bet komunistų areštuotas 1954 m. ir nu
teistas kalėti 23 metus.

Tačiau ši jo knyga tai nėra jo palties at
siminimai, o paskelbimas laisvajam pašau 
liui apie tragišką likimą čekų socialdemok
ratų vado Bohumilo Laušmano, kurį jis 
rado Ružyne kalėjime netoli Prahos ir ku 
ris papasakojo visus savo šiurpius išgyve
nimus. Laušmano nužudymas komunistų 
kalėjime yra supurtantis priminimas vi
sam laisvam pasauliui, atskleidžiąs komu
nistų veiklos metodus, su kuo reikia pla
čiau susipažinti. Laulšmanas buvo stiprus 
antifašistų vadas II pasaulinio karo metu. 
Kaip čekų revoliucinio sąjūdžio prieš na
cius narys, jis iš Anglijos du kartus buvo 
nuvykęs į Sovietų Sąjungą. Kai naciai žen 
gė į Čekoslovakiją, jis su kitais pasitraukė 
lį kaimus toliau tęsti kovą. Pokario metais 
jis buvo išrinktas į krašto senatą, paskir
tas Pramonės ministru, o 1947 metais Če
koslovakijos socialdemokratai Išrinko jį 
savo nauju pirmininku.

Siekdama paimti Čekoslovakiją savo kon 
trolėn, komunistai ėmė areštuoti patriotus, 
o 1950 m. pasmerkė mirti Laušmano žen
tą majorą J. Nechanskį. Pamatęs mirtiną 
pavojų, Laušmanas pabėgo į Austilją, i'š 
kur palaikė ryšius su V. Vokietijos, Švei
carijos, Prancūzijos, Jugoslavijos valsty
bininkais.

Toks įtakingo patrioto veikimas komu
nistams pasirodė pavojingas. Jie atsiuntė 
savo užverbuotą, Lau'šmanui artimą aust
rą Raucher, kuris ėmė sakyti, kad yra 
slaptas būdas nusiųsti pinigų areštuotai 
Laušmano žmonai ir dukterims. Su tuo 
draugu nunešęs pinigus pernešėjams, Lauš 
manas su jais Išgėrė taurę, linkėdamas ge 
ros kelionės. Bet gėrimas jį užmigdė. Jis 
buvo pagrobtas, pervežtas per sieną, už
darytas į Ružyne kalėjimą. Kalėjime ko
munistai jį vertė liudyti prieš savo bend
radarbius. Laušmanas atsisakė. Siekdami 
jį palaužti, komunistai panaudojo kanki
nimus ir klastą — pažadėjo paleisti jo 
žmoną, dukteris ir jį patį, jeigu jis spau
dos konferencijoje perduos jam paruoštą 
tekstą.

Gelbėdamas šeimą ir save, Laušmanas 
tai padarė. Tačiau komunistai savo paža
dus sulaužė. Po spaudos konferencijos- iš
vilko jį iš švarių drabužių,, vėl apvilko ka 
linio uniforma vertė surašyti liudijimus 
prieš savus pažįstamus. Pamatęs komunis
tų klastas, Laušmanas kietai atsisakė. Jį 

terminas vartojamas tik neigiama ar pa
žeminimo prasme.

Religa buvo nuo amžių i,r pasiliks per 
amžius. Nelaimingas tais žmogus, kuris 
jos netenka — „brain-washed“. Tad leisk, 
mielas daktare, ir man apie tai pamąsty
ti. Žmogus nuo pat pirmųjų savo žingsnių 
yra įstatytas į vienos krypties kelią, kuris 
kaip bebūtų vingiuotais vistiek atsiduria 
į akligatvę, kuriame stovi' balta statula su 
dalgiu rankose: tai paskutinė ir didžiau
sia žmogaus gyvenime tragedija. Kelio to
liau į visas keturias plokštumas nėra. Bet 
jeigu jis tvirtai tiki, kad per savo mirtį 
pramuš tas plokštumas, jo tragedija su
mažės.

Taip pat žmogus, keliaudamas savo gy
venimo keliu, siekia pilnumos, bet jo ga
lios yra labai ribotos ir pasidaro tuštu
mos, kurias gali užpildyti tik religija.

Meskime nors truputėlį žvilgsnį, ką re
ligija reiškia tautos, valstybės ar net pa
sauliniu mastu, šis dvidešimtas amžius 
atnėšė mums beveik stebuklingus techni
kos ir mokslo atsiekimus. Visos žmogaus 
ir valstybių galios tarnauja vien tik ma
terijai. Religija išmetama iš mokslo audi
torijų, o įvedamas neva humanizmas, ku
ris niekuomet negali pavaduoti religijos. 
Žmogus keliamas aukščiau Dievo. Reika
laujama neribotos asmeniškos laisvės, net 
iki pačio savęs susinieklnimo.

Tik pažvelkime į JA Valstijų policijos 
statistiką. Ten priskaitoma 2200 paauglių 
gaujų, kurios turi apie 96000 narių. Tos 
gaujos kovoja tarp savęs, užpuldinėja žmo 
nes gatvėse, įsilaužia į namus, prevartau- 
ja moteris .ir net žudo. Kongreso atitinka
ma komisija reikalauja naujiems kalėji
mams statyti bent 2 bilijonų dolerių.

Taip pat visi žinome ir šio krašto bau
ginančią padėtį.

Tad Quo vadis, pasauli!
Petras 

mušė iki sąmonės netekimo. Rodėsi, kad 
kaulus sulaužė. Sutinusiomis lūpomis ne
galėjo žodžio ištarti. Suspardė kojomis. 
Ėmė alkiu kankinti, teduodami užkąsti tik 
kas trečią dieną. Laulšmanas nebegalėjo 
ant kojų pastovėti.

Dabar Laušmanas1 įžvelgė visą šlykščią 
komunizmo klastą, prievartą, neteisybes 
ir tvirtai pareiškė: „Jūs galite chemika
lais daryti su manimi eksperimentus, ga
lite užmušti mano protavimo galią, bet jūs 
negalite manęs padarytipranešinėtoju, iš
daviku, komunistų partijos tarnu“. Slekda 
mas iš KGB pereiti į teismo rankas, Lauš
manas paskelbė bado 'streiką rekalauda- 
mas, kad jo reikalas būtų sprendžiamas 
teisme. Deja, teisimas buvo be liudininkų, 
be atsakingo gynėjo ir Laušmaną nuteisė 
17 m. kalėti.

Čia buvo kelias jį visiškai sunaikinti. 
Komunistai vėl panaudojo klastą. Kai žmo 
na atnešdavo cigarečių, komunistai jas 
perimdavo, į jas įpildavo chemikalų ir tik 
tada duodavo kaliniui. Kalėjime jam pra
dėjo duoti užnuodytą maistą. Tada jis bu
vo vienoje kameroje su šios knygos auto
riumi Pagač. Pamatę, kad Laušmanui duo
damas maistas susargina, jie tą davinį iš
liedavo, o pusbadžiu gyveno iš vieno Paga- 
čo davinio. Laušmanas galutinai įsitikino 
komunistų ideologijos — materalizmo ne
teisingumu ir žalingumu, prisiminė jau
nystės religiją ir Pagačut pasisakė, kad 
jis tampa tikinčiu.

Deja, nauju gyvenimu jam jau nebete
ko gyventi — komunistai Čekoslovakijos 
socialdemokratų pirmininką kalėjime pa
laipsniui užnuodytu maistu numarino. Iš 
jo burnos prasiveržė kraujas ir putos ir 
jo gyvybė užgeso. Tačiau prieš mirtį jis 
suspėjo papasakoti apie visą komunistų 
klastingumą, žiaurumą su juo, kankina
mus. Antrasis kalinys Pagač pasiryžo, at
gavęs laisvę, painformuoti apie tragišką 
Laušmano likimą ir tuo perspėti pasaulį. 
Tą jis r padarė pasiekęs Vakarus.

TESTAMENTŲ REIKALU
A. Mauragis Australijos MŪSŲ PASTO

GĖJE rašo:
Testamentai yra labai1 svarbūs žmogaus 

valios pareiškimai, kurie įgalina žmogaus 
valią vykdyti ir po jo mirties. Testamen
tas, tai žmogaus gyvenimo pratęsimas. Tei 
singai sakoma, kad tauta susideda iš gy
vų ir mirusių. Mirusieji daro didelės įta
kos žmonių Ir kultūrų gyvenimui. Mirusie
ji gali mums padėti atgauti Lietuvos ne
priklausomybę, išlaikyti lietuvybę Austra
lijoje ilgiems laikams. Tai jėga, kurią ma 
žai pažįstame, o dar mažiau įvertiname.

Mūsų kova už Lietuvos nepriklausomy
bę nėra vienos kartos reikalas, o daugelio 
kartų. Mūsų karta, palikusi tėvų žemę, įsi 
pareigoje tęsti kovą iki galutinės pergalės. 
Tai reiškia, kad ir mirę privalome tęsti 
tą kovą. Kokiu būdu? Savo darbais, savo 
palikimu per testamentą, per savo pali
kuonis.

Paskutinis 'gyvenimo momentas yra jaut 
rus ir griaudus, todėl nelaikąs tada dary
ti testamentus. Pirmas po ranka pasitaikęs 
žmogus lengvai išvilioja palikimą. Senat
vėje ir ligoje žmogus pasijunta visų ap
leistas, dažnai suvaikėja ir nebesiorien
tuoja, net kam gyveno, nei dėl ko kovojo. 
Jaunatvėje jis būtų galėjęs pasiaukoti tė
vynės gerovei, o senatvėje net ir kelių do
lerių nepalieka ant jos aukuro. Žmogiško
sios silpnybės ypač daug senų žmonių iš
stumia iš bendruomeninio — socialinio ra 
telio,, pasidaro vieniši, šykštūs, pavydūs, 
nusivylę ir visa savo turtą palieka tiems, 
kurių visai nepažįsta Ir neretai net savo 
priešams, bet tik ne saviškiams. Tokių ne
sąmoningų testatorių turime daug, bet dar 
daugiau miršta visai be testamento. Todėl 
testamentą reikia daryti, kada esi pilna
me, tvirtame prote ir neatsisakyti tų ide
alų, dėl kurių gyvenai ir kovojai, kad ir 
po mirties galėtum tvirtai juos remti Ir 
kartu su visais gyventi ir kovoti. Tada ta
vo pastangos .nebus nuėjusios niekais, kaip 
daugelio tų, kurie mirė nežinodami kam 
gyveno.

DRUSKININKŲ KURORTE — 
TRIUKŠMAS

V. Vitkauskas TIESOJE rašo:
— Kurorte, manau, dar per daug triukš 

mau jauna. Pro „Dainavos“ sanatoriją burz 
gia tiek mašinų, kad nors pašėlk. Yra ligo
nių, kuriems tai atima ramybę ir poilsi.

Piktina, kad kurorto gatvėmis motori
nius dviračius, mopedus birzgina sveiku- 
tėlaičiai berniokėliai. Jiems kur kas la
biau tiktų dviračiai. Patys medikai galė
tų parodyti pavyzdį — važinėti dviračiais, 
sportuoti. Bet jie paprastai apsiriboja pa
mokymais ir paskaitomis, o sporto aikšte
lės tuščios, ten dažniau pamatysi pypkiuo
jančius rūkorius, o ne sportuojančius žmo
nes.

Druskininkai turi būti ramybės, tylos 
kurortas. Gera tyla padeda stiprinti svei
katą. Tad Ir vejų žolę kurorte nederėtų 

Mašalaitis pjauti birbančiu ir dūmijančiu motoru.

s

PAVOGĖ TŪKSTANTĮ AUTOMOBILIŲ
G. čerkesatė, autoinspekcijos darbuoto

ja, VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTYJE rašo:
— Dažnam nė motais, jog labiausiai rei 

kia sergėti savo automobilį nuo blogos va
lios žmogaus — prityrusio vagies ar chu
ligano pasivažinėtojo. Dažnas nė neįtaria, 
kad kasmet mūsų respublikoje pavagiama 
'bei nuvažiuojama apie tūkstantį automa
šinų bei motociklų, kurių daugumas — 
asmeniniai.

Taigi nepalikime ilgesniam laikui auto
mašinos be priežiūros, ypač nuošaliose 
vietose. Saugiausia automobilį laikyti ga
raže arba apmokamoje stovėjimo aikšte
lėje. Nedelsdami įsirenkite vairo, sankabos 
ir stabdžių p ėdalų užraktus, degimo siste
mos išjungikllus, garsinę signalizaciją ir 
pan. Nelaikykite automobilio, neužrakinę 
durų ar su atvirais langais.

iPastebėję įtartinus asmenis, besisten
giančius išlaužti automobilio šoninę tri
kampį langelį arba dureles, apie tai sku
biai praneškite artimiausiam vidaus reika
lų skyriui arba valstybinei autoinspekci
jai.

NEMOKAMO GYDYMO ŠALYJE
Vi. Pauliukevičius, Druskininkų vaisti

nės vedėjas, rašo TIESOJE (VI. 18):
—- Sanatorijoje besigydantieji visą gy

dymą, taigi ir medikamentus, turi gauti 
nemokamai, ir jiems jokių receptų išraši
nėti nereikėtų (deja, dar pasitaiko). Kiek 
blogiaus su neorganizuotai besigydančiais 
žmonėmis. Jie vieno ar kito preparato, ku
ris duodamas tik pagal gydytojo receptą, 
gauti negali, nes sunkoka patekti pas gy
dytoją. Ar kurorte sezono metu neturėtų 
veikti mokama poliklinika, kurioje ligonis 
gautų reikiamą medicinos pagalbą?

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
GELEŽINKELIUOSE

Neseniai Vilniaus Vairuotojas L. Dudai- 
tis, Paneriuose eidamas per geležinkelį, bu 
vo traukinio partrenktas ir mirtinai su- 
žalotoas. „Neries“ galyklos darbininkas E. 
Sadovskis N. Vilnios stotyje bandė perei
ti per geležinkelį pro stovinčio sąstato apa 
čią ir buvo sužalotas — neteko abiejų ko
jų. Kauno stoties perone keleivė T. Lun- 
kova, lipdama į jau judantį vagoną, nu
krito ir buvo mirtinai sužalota,

NĖRA KOMBAINAMS PRIEKABŲ
Kretingos rajono Vydmantų tarybinio 

ūkio vyr. inžinierius J. Bočkus rašo VALS 
TIEČIŲ LAIKRAŠTYJE:

— Pernai mūsų ūkis gavo du kombai
nus SK-5 su šiaudų smulkintuvais. Prie 
jų buvo skirtos trys priekabos 2PTS-4A 
(45 kub. metrų talpos). Deja, iš Kretingos 
rajono gamybinio susivienijimo priekabų 
negavome.

Šiais metais ūkis gavo dar vieną kom
bainą SK-5 su šiaudų smulklntuvu. Prie 
jo buvo skirtos dvi priekabos 2PTS-4, ku
rias turėjome gauti pirmajame ketvirtyje. 
Jų ingi nesulaukėme.

Negavę priekabų, ūkio žemdirbiai' nega 
lės panaudoti' trijų kombainų su šiaudų 
smulkintuvais, nes neturi nė vienos tokios 
priekabos. Kombainus teks perdirbti.

Štai ir stebimės: kur dingsta mums skir 
tos priekabos?

KURORTE NĖRA ŠILTO VANDENS
.Sanatorijos vyr. gydytoja A. Baltuško- 

nytė TIESOJE rašo:
— Pagrįstą ligonių, besigydančių kuror

to sanatorijoje, nepasitenkinimą sukelia 
tai, kad kartais dešimt - dvylika dienų 
netiekiamas šiltas vanduo, ir žmonės ne
gali naudotis visais patogumais bei pro
cedūromis. Tiek trunka planinis miesto 
katilinės, šiluminių tinklų profilaktinis re
montas.

Vis žinome, kad nederėtų tiek laiko ku
rortą palikti 'be šilto vandens. Juk keliala
pis į sanatoriją skiriamas dvidešimt ketu
rioms dienotos. Vadinasi, žmogus, pataikęs 
nelemtu profilaktinio remonto metu, apie 
pusę buvimo Druskininkuose laiko negali 
gauti procedūrų., dėl kurių kitas ir važia
vo į kurortą.

Daug metų kalbama, kad sanatorijas 
reikėtų aprūpinti kefyru, sufasuotu po du 
šimtus gramų popieriniuose induose. Visi 
žinome tokio fasavimo privalumus. Ta
čiau iki' šiol šių patogumų taip ir nesulau
kiame.

Redakcijos pastaba: Kefiras — savotiš
ku būdu raugintas pienas, panašus į Vak. 
Europoje gaunamą jugurtą. „Fasavimas“ 
— įpakavimas.

KAI LIETUVIŲ LITERATŪRAI 
TRŪKSTA POPIERIAUS...

TIESA (VI.18) pranešė, kad „Minties“ 
leidykla antrą kartą išleido lietuvių kalba 
TSKP Centro. Komiteto Generalinio Sek
retoriaus, TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko L. Brežnevo kny
gą „Atsiminimai". Naujasis leidinys ilius
truotas.

Knygą atspausdino K. Požėlos spaustu
vė Kaune.
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vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
ne.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

KONCERTAS VISIEMS
Neužmirškime, kad Britanijos Lietuvių 

Diena 'įvyksta šm. rugsėjo 11 d. Bradifor- 
de. Tai mūsų meninių pajėgų Didysis pasi 
rodymas — Dainų ir Tautinių šokių šven
tė, kurioje dalyvaus Škotijos, Nottingha- 
tno ir Londono chorai ir Taut, šokių gru
pė „Lietuva“. Koncertas įvyks erdvioje sa 
Įėję — Victoria Hali jos adresas Victoria 
Rd., Saltaire, Bradford.

(Pradžia 17,30 Punktualiai — kas, labai 
svarbu, nes koncertui prasidėjus, pavėda
vusieji nebus salėn įleidžiami.

Kviečiame ir raginame visus šiame kon
certe dalyvauti, susiorganizuoti i'šanksto 
dėl atvykimo ir nevėluoti.

Bilietus įgalima jau dabar gauti Lietu
vių Namuose, Londone (2, Ladbroke Gar
dens, Wil 1) ir „„Vyties“ Klube, Bradforde 
(5, Oak Villas, Bradford 5, Yorks).

Bilietų kaina 1.50 sv. ir 1.00 (pensinln- 
kams ir jaunimui). Užsisakykime juos iš 
anksto.

Laukiame visų! Parodykime savo para
mą mūsų menininkams, ir pabendraukime 
Lietuvių Dienos proga Bradforde.

Rengėjai

Londonas
KUN. DR. JONO SAKEVICIAUS MIC 

AUKSINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS

Sekmadienių liepos mėn. 4 d., Londono 
lietuviškoji parapija mini savo klebono 
kun. Jono Sakevičiaus, MIC, 50 metų auk 
■sinį kunigystės sukaktį ir 75 metų gimta
dieni.

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.

Gloucesteris
MIRĖ iA. VILIMIENĖ

Birželio 29 d. Gloucesteryje vėžio liga 
mirė Agota Vilimienė. Po šv. Mišių šv. 
Petro bažnyčioje, palaidota Gloucesterio 
kapinėse liepos 2 d.

Paliko nuliūdusį vyrą ir dvi dukteris.

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 praleisti vakarą pas mus Mild- 
lande. Iki pasimatymo.

Sk. Valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.#u 
sv. už coli. 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-

Lenkija
DARIAUS - GIRĖNO ŽENKLELIS

Lenkijos lietuvių d-jos ščecino skyrius 
ruošiasi pagaminti Dariaus - Girėno ženk
lelį, kuris bus platinamas ateinančiais me 
tais Atlanto pergalės 50 metų sukakties 
proga.

Ženklelis bus maždaug 2 cm. didumo, 
prikabinamas prie švarko atlapo ar suk
nelės.

Ženklelio projektą, pagal paskelbtą kon
kursą pagamino Antanas Glušauskas, gyv. 
Wroclave, Lenkijoje. Draugija bando gau
ti valdžios leidimą ženkleliui pagaminti. 
Gavus leidimą, teks dar išspręsti lėšų 
klausimą.

Vokietija
ANNABERGO 30-TIES METŲ 

GYVENIMO IŠKILMĖS
Birželio mėn. 20 d. Palbaltiečių Krikš

čionių Studentų Sąjunga atšventė ANNA
BERGO 30 metų jubiliejų. I šventę atvy
ko virš 120 asmenų. Jų tarpe 15 tautybių 
atstovų. Šeimininkas laukė dvigubai dau
giau svečių. Tačiau tuo pačiu laiku vyko 
du kiti suvažiavimai, būtent metinis lietu
vių katalikų, Dieburge, ir latvių gimnazi
jos apsolventų, todėl .antra dalis lauktų 
svečių pasiliko savuose renginiuose.

Vienas iš atvykusių Vakarų Vokietijos 
vyriausybės atstovų buvo ministerijos di
rektorius dr. Geiss’.eris su žmona. Jis pa
sveikino visų susirinkusių vardu senjorą 
J. Urdzę, kaip šių namų įkūrėją ir jų va
riklį, kuris sugebėjo (įsteigti visiems cent
rą, kuriame dauguma čia susirinkusių 
viens su kitu jau 30 metų bendrauja. Dau
gelis iš jų laiko šiuos namus sava pasto
ge. Tai didelis senjoro J. Urdzės nuopel
nas. Vokiečių vyriausybė ir toliau,, kiek 
tik galės, šį krikščionišką centrą rems.

Sveikinimai ir linkėjimai truko virš 
dvejų valandų, šeiminlnas giliai susijau
dinęs visiems padėkojo. Raštu sveikinimų 
irgi netrūko. Visus čia negalėsiu paminėti. 
Tačiau keletą norėčiau skaitytojams pa
teikti.

Lietuvos Atstovas prie Švento Sosto, 
Stasys Lozoraitis, jr„ rašė: „Annabergo 
kriikščioniškasi Pabaltiečių Centras gy
vuoja tris dešimtis metų. Jo reikšmė ne 
tiktai, religiniame, bet ir visuomeniniame 
gyvenime yra labai reikšminga. Mūsų gy
venimo sąlygomis, dažnai yra svarbu tu

Vokietijoje yra pagamintas spal
votas— geltona, žalia, raudona —

ŽENKLAS AUTOMOBILIAMS

kuris priklijuojamas prie stiklo, 
medžio ar popierio.
Galima gauti prisiuntus 1 svarą 
ar DM. 4.00 šiuo adresu:

Br. Jukna, 
Langcstr. 66, 
7907 įLangenau, 
W. Germany.

rėti pakankamai pasiryžimo ir energijų 
ilgam darbui, negu trumpalaikėms iniciaty 
voms. Tamsta, geriems žmonėms talkinin
kaujant, mokėjai ne tik šį centrą įsteigti, 
'bet ir jį gerai išlaikyti. Tuo, mano įsitiki
nimu, gali džiaugtis ne tiktai Lietuvos 
evangelikai, bet visi lietuviai, kuriems yra 
bragūs krikščionybės idealai ir savo kraš
to reikalai“.

Ilgametis Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Bažnyčios Senjoras A. Keleris parašė: 
.. .„Annabergas per 30 Metų atliko neįkai
nuojamą rolę mūsų išeivių gyvenime. Tai 
centras, į kurį jungėsi mūsų krikščioniš
kas gyvenimas Vokietijoje. Kas norėjo pa
ilsėti, dvasiniai atsigaivinti ir susitikti su 
savo krašto žmonėmis, tas džiaugėsi, kad 
gali lį Annabergą atvykti ir ten pabuvoti. 
Beto, graži gamta, pilis apsupta aukštų 
medžių vainiko, maloniai nuteikdavo pail
sėti ir atsigaivinti atvykusį keleivį.

Švęsdami 30 metų jubilėjų su dėkingu
mu žvelgiame ne tik į praeitį ir jo vadovą 
Senjorą kun, J. Urdzę, kurio idėja Anna
bergas sukurtas, bet kartu metame žvilgs
nį ir į ateiti, kad su Dievo pagalba pavyk
tų rasti būdą, kad Annabergas iir toliau 
gyvuotų. Tam linkime Viešpaties palai“ 
mos“.

Kun. K. Senkus taip išsireiškia: „.. .Taip, 
tai yra labai svarbu — tikėjimo draugystę 
išlaikyti, ypač šiais laikais. Dievas gaustai 
telaimina tą Jūsų darbuotę ilgiausius me- 

I tus ir visus, kurie kartu su Jumis darfbuo- 
I jasi“
i Ilgametė Annabergo rėmėja, M. Kilienė 
taip rašo: ...dėkokite Viešpačiui ir pra
šykite ateičiai Jo palaimos šiems Jo vei
kimui pašvęstiems namams“.

Visi sveikino reikšmingo jubiliejaus 
proga ir nuoširdžiai linkėjo, kad ir ateity
je Senjoras J. Urdzė su bendradarbiais 
tęstų pradėtą darbą Krikščionybės labui, 
gražesnei žmonijos ateičiai ir mūsų tėvy
nės naudai.

Vakare įvyko koncertas. Jį Išpildė estų 
ir latvių solo dainininkės. Lietuvių solistė 
iš Berlyno, deja, dėl ligos negalėjo daly
vauti. Po koncerto pakvietė šeimininkas 
visus svečius prie taurės vyno.

Sekantį rytą buvo iškilmingos pamaldos 
siu šventa Vakariene. Po pamaldų tęsėsi 
šventė toliau. Gimnazistės iš latvių ir lie
tuvių gimnazijų padainavo svečiams dauge 
lį latviškų ir lietuviškų liaudies dainų. 
Jaunos Annabergo šeimininkės pakvietė 
visus svečius prie bendrų pietų. Gerai ir 
skaniai prisisotinę svečiai, bei išgėrę ka
vos, laimingai išvažinėjo į savo namus. 
Galima teigti, kad visi jubiliejaus daly
viai Ir ateityje lankys Annaibengą ir pa
rems šių namų šeimininką.

R. Baltulis

Skautiškuoju keliu
STOVYKLOS AUKOS

Bradfordas
Bradfordo lietuviai, klulbo valdyba, na

riai, DELS skyrius, nariai ir skautiškos 
idėjos rėmėjai, jau ilgus metus yra pasi“ 
žymėję savo nuoširdumu, ištvermę, susi
klausymu, vaišingumu ir įvairiausių lietu
viškų institucijų bei jaunimo rėmimu. Te
nai vienu metu veikė bent du dideli skau 
tų vienetai (iki palietė emigracija į užjū
rį). „Vytis“ klubas skautišką veiklą glo
bojo Ir įvairiausiai rėmė. Mielų bradfor- 
diečių širdis ir toliau laikosi seno nusista
tymo: remia spaudą, gimnaziją, visas lie
tuviškas institucijas ir jaunimą, ypač skau 
tišką jaunimą.

A. Bučys, DBLS Tarybos pirm., klubo 
„Vytis“ sekretorius, ir knygų autorius, 
■nors jau ir lį pensiją išėjęs, tačiau jo šir
dis liko j'auna lietuviškai kultūrinei veik
lai. (Prisiųsdamas paramą skautų stovyk
lai, rašo: Bradfordo lietuvių „Vyčio“ klu
bo valdyba, suprasdama Jūsų pastangas, 
auklėjant jaunimą lietuviškoje — tautiško 
je — skautiškoje dvasioje, paskyrė 50 sva
rų skautiškai veiklai paremti. Valdybos 
pavedimu, siunčia 50 svarų čekį, su ge
riausiais linkėjimais skautiškoje veikloje.

Klubo Valdybai, nariams ir skautiškos 
Idėjos rėmėjams nuoširdžiai dėkojame.

Rochdale
D. Banaitis, DBLS Rochdale skyr. 

pirmin., mokytojas ir buvęs Lietuvos jū
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — liepos 3 d., šeštadienį, 
galioja vietoj sekmadienio, 18 vai., Liet. 
Židinyje.

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., Chapeltown Rd.
Mančesteryje — liepos 25 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 11 d., 11.15 vai,

Lietuvių Židinyje.
Lcainingtonc 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,

rų skautas, įvairių lietuviškų subuvimų 
kalbėtojas ir dalyvis, visuomet konstrukty 
vi ai galvojantis tėvynės mylėtojas, nors 
ir gyvena pensijoje, tačiau jo širdis liko 
kupina meilės lietuviškoms institucijoms.

Prisiųsdamas skautų stovyklai auką, 
rašo: ...„nors ir iš mažos mano pensijos, 
siunčius skautukams paremti dešimtį sva
rų, linkėdamas geriausios sėkmės Jūsų 
skautiškame darbe ir gausios, darbingos 
ir saulėtos stovyklos“.

Broliui D. Banaičiui lietuviškai ir skau
tiškai dėkojame.

Covcntrys
DBLS Coventry skyr. pirmininkas J. 

Dimša prisiuntė skautų stovyklai paramą 
10.00 sv., su sveikinimais ir linkėjimais.

Aukotojai: J. Dimša — 2.60 sv., J. Ran
delis, kun. S. Matulis, MIC, V. Vaišnora, 
J. Neverauskas, P. Dragūnas ir P. Povi
liūnas po 1.00 sv. S. Kotevičius — 0.40 sv., 
p. Paplauskas ir V. Goglautė po — 0.50 sv.

Manchester
DBLS Manchesterio skyrius, per narį s. 

A. Jakimavičių, prisiuntė 24 svarus su sky 
riaus Valdybos ir skautiškos idėjos rėmė
jų link ėjimais.

Aukotojai: St. Lauruvėnas, Al. Miliū
nas, V. Paulauskas ir A. Jakimavičius po 
5.00 sv., V. Motuzą, Ark. Podvoiskis, J. 
Naujokas ir J. Verbickas po 1.00 sv.

Derby
Veiklusis DBLS Derby skyr. turim. VI. 

Junokas, prisiųsdamas skautų stovyklai 
20 sv. paramą, rašo: „linkiu sėkmės Jūsų 
skautiškame darbe ir gausios stovyklos, 
kai ir mes stovyklą nutarėm aplankyti ir 
pasisvečiuoti jaukioje Sodyboje.

Aukotojai: J. Levinskas, S. Stauskienė 
ir p. Valentinai, — po 2.00 sv. VI. Junokas 
— 1.10 sv., VI. Dangis, R. Valentinienė, M. 
Raulinaitlenė, p. Žemaičiai, p. Tirevičiai, 
p. Butkevičiai, A. Valentinas, K. Kubilius, 
A. Kulikauskas, Br. Zinkus ir M. šeiva — 
po 1.00 sv., p. Popikai — 0.50, P. Zuza ir 
P. Sadauskas — po 0.20 sv., J. Maslaus- 
kas — 1.00 sv.
Londonas

Londone gyvenantis Senas Pensininkas, 
prisiųsdamas skautų stovyklai1 paramą, 
rašo: siunčiu šią mažą pašaipėlę 7 USA 
dolerius tavo vadovaujamai skautų broli
jai, t.y. jos reikalams. Linkiu sėkmės vi
suose darbuose.

Broliui Senam Pensininkui dėkojame.
DBLS skyrių valdyboms, nariams, au

kų rinkėjams ir skautiškos idėjos rėmė
jams, visoms ir visiems išreiškiame nuo
širdų, didelį ir skautišką AČIŪ.

Lietuvių Sodyba
Liepos 24 d., šeštadienį, mus lauks gra

žusis beržynėlis Lietuvių Sodyboje. Kai vi
si susirinkę, kursimės stovyklos savaitės 
gyvenimui, iškeldami trispalvę ir susibū
rę į didelę skautišką šeimą, prie lauželio, 
dainų pynės aidais šlamės (beržynėlis...

Kiekvienos sesės Ir brolio pareiga nors 
vieną savaitę metuose paskirti tikram 
skauitavimui. Tik stovykloje tobulėja mū
sų skautiškoji dvasia, tik čia pasisemiame 
jėgų, pasiryžimo Ir draugystės tolimesnei 
veiklai.

Kviečiame visas seses ir brolius kuo gau 
siau dalyvauti stovykloje. Visų laukiame!

Stovyklos (uždarymas
Liepos 31 d., šeštadienį, 3 vai. po pietų 

įvyksta stovyklos iškilmės ir uždarymo 
laužas. Kviečiame organizacijas, dvasiš
kius, tėvelius, rėmėjus, seses ir įbrolius į 
stovyklos iškilmes ir lauželį. Visų laukia
me!

Ekskursija
DBLS Derby skyr. veiklusis pirm. VI. 

Junokas, kupinas sveiko lietuviško entu
ziazmo Ir didelio pasiryžimo aukotis lietu
viškam reikalui, visiems derbysiškiams 
pritarus, į stovyklos uždarymo iškilmes 
ir lauželį atvyksta organizuotai — ekskur
sija.

Sveikinam! Denbysiškių lauks stovyk
lautojai mūsų gražioji Sodyba, jos tamau 
tojai, draugai ir bičiuliai. Laukiame!

v.s. J. Maslauskas, 
LSB Europos Rajono Vadeiva

PA S A V L, VAJE
— 'Liverpoolio, Anglijoje, policija ieš- 

ko dviejų mokyklos mokinių, kurie api
plėšė automobilyje sėdinčią 60 metų mo
terį. Pagrobė krokodilo rankinuką, kuria
me buvo 40.000 vertės brangenybių ir 
2.0000 svarų pinigais.

— D. Britanijos Barklays bankas nuo 
rugpjūčio 14 d. veiks ir šeštadieniais. Jau 
baigiama susitarti su tarnautojais dėl virš 
valandžių mokesčio.

i— Olandų karo policija suėmė tris ka
riškius, kurie vogė slaptus .karinius brė
žinius ir juos kopijavo. Ketvirtas po tar
dymo laikinai paleistas. Visi jie turėjo 
aukštas pareigas karių profesinėj sąjun
goj.

— Turkijoje suimti 106 ekstremistai, 
kurių 17 priklauso Marksistų - leninistų 
revoliucinei liaudies sąjungai.

— Per paskutiniuosius dvejis metus, 
apie 10 komunistinės Kinijos žemesnio 
rango diplomatų pasiprašė politinio prie- 
globsčio nekomunistiniuose kraštuose.

Gegužės mėn. Kinijos ambasados Zaire 
ekonomijos patarėjas, nuvykęs į Prancū
ziją, gavo teisę ten pasilikti.

Pekino vyriausybė yra pasiuntusi kelis 
tūkstančius studentų į užsienių universi
tetus. Dabar spėjama, kad dalis jų, baigę 
mokslus, nebenorės grįžti namo.

Tačiau yra ir grįžtančių 'į Kiniją Taiwa 
np kiniečių. Tai daugiausia senesnio am
žiaus žmonės, kurie prieš mirtį nori pa
matyti savo senąją tėvynę. Praėjusiais 
metais pas komunistus perbėgo, pagrobęs 
amerikiečių gamybos F (5E naikintuvą, 
žymusis Talwano karo lakūnas Zhichang. 
Vėliau paaiškėjo, jog jis buvo smarkiai 
įsiskolinęs azartinių lošimų .klubuose.

— JAV medikų sąjunga kreipėsi į ta
bako fabrikantus, prašydama gaminti to
kias cigaretes, kurios pačios, jei nerūko
mos ir numestos, užgestų per kelias minu
tes. Tuo būtų išvengta daug nelaimingų 
atsitikimų ir gaisrų.

— Anglijos Torquay kurortinio miesto 
policija bando sugauti vadinamąją „ genių 
gaują“, kuri išgręžia lošimo mašinose sky
les ir virbalo pagalba išlošia pinigus.

— Čekoslovakų generolas Jan Sejna, 
kuris turėjo aukštas pareigas Krašto ap
saugos mnistenijoj, parašė knygą apie ru
sų strateginį Vakarų sunaikinimo planą. 
■Knygos ištraukos buvo spausdinamos bri
tų „Daily Telegraph“ dienraštyje.

■Generolas Sejna pasitraukė į Vakarus 
1968 metais.

— Jordano karalius Husseinas birželio 
25 d. atvyko į Maskvą „pusiau oficialiam 
— atostoginiam“ vizitui.

— Žmogaus Teisių organizacija Frank
furte teigia, kad apie 100.000 sovietų darbi 
ninku yra priversti dirbti Sibiro dujotiekio 
į V. Europą tiesimo darbus. Jų tarpe daug 
moterų ir senesnio amžiaus žmonių, o 
darbas vyksta nežmoniškose sąlygose,

— JAV demokratų partija turėjo trijų 
dienų suvažiavimą Filadelfijoj. Nustatyta 
vieninga partijos politika lapkričio mėn. 
įvyks račiuose Kongreso rinkimuose.

Birželio 25 d. Romoje įvyko milžiniškas 
darbininkų mitingas pareikšti vyriausybei 
protestą dėl nedarbo ir atlyginimų. Daly
vavo apie pusė milijono žmonių, suvažia
vusių iš įvairių Italijos vietų. Tą dieną 
paskelbtasis generalinis streikas supara- 
lyžavo krašto judėjimą, uždarė bankus, 
paštą, mokyklas ir daugelį krautuvių.

PRANCŪZIJA NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 

ANEKSAVIMO
Prancūzų užsienių reikalų ministeris 

Claude Cheysson padarė svarbų pareiški
mą Pabaltijo kraštų reikalu. Praėjusių 
metų lapkričio 18 d. senatorius Jacques 
Mossion (Somme) raštu paprašė patvirtin
ti, kad Prancūzija nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių aneksavimo. Savo atsakyme 
Cheysson pareiškė: „Prancūzija nepripa
žino 1940 m. SSRS-os įvykdyto Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos valstybių aneksavimo. 
Nuo to laiko, Prancūzija nei viešai nei ty
lomis nepareiškė jokio pripažinimo. Šį nu
sistatymą 1975 metais, pasirašius Helsin
kio baigminį aktą, patvirtino Respublikos 
prezidentas, jog „Pranzūzijos pažiūriu, 
(Helsinkyje) pasirašyti tekstai neimpli- 
kuoja pripažinimo tokių padėčių, kurių 
ji nebūtų kitaip pripažinusi“. Užsienio 
reikalų ministerio atsakymas išspausdin
tas oficialiame žinyne, .Juornai Officiel, 
1981 m. gruodžio 17 d. (Elta)
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