
Nr. f>3 1(1660) „AUŠROS“ METAI Londonas, 1983 (birželio '10 d. XXXVH

Birželio 13-14
Birželio mėnuo laikomas gražiausiu mė

nesiu, gražiausiu metų laikotarpiu mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. Birželio mėnesiu pa- 
mitnėjiimu, tiems kurie turėjo laimės’ gy
venti Lietuvoj, prisiminimas neišvengia
mai nukelia į gimtuosius namus ir tėviš
kėlės laukus, birželio saulutės spinduliais 
nušviestus.

Nors užsimiršimo dulkės, mūsų nueitą 
gyvenimo kelią, jau gerokai dengia nuo 
mūsų alkių, bet kūdikystės ir laisvo gyve
nimo dienos birželyje, pasiliko gyvos. Su 
birželio paminėjimui, mintimis nuklysta
me 'į gimtojo krašto laukus, įvairiaspal
vėmis gėlėmis pasipuošusias pievas ir va
saros melsvumoj glūdinčius Lietuvos ska
rotus miškus. Čia Joninių laužus kūreno
me ir bandėme įsipėti paparčio žiedo pa
siauti. Šimtai gražiausių prisiminimų bei 
išgyvenimų, iš laisvo gyvenimo dienų tė
viškėje vėl aplanko ir džiugina klajoklių 
širdis.

Birželio 13.-14 d., paviršutiniškai pažvei 
gus, tai tėra paprastas poros mėnesių die
nų nusakymas. Bet kodėl dar ir šiandien 
tų dienų prisiminimas siaubingai mus su»- 
krečia ir skausmas sukausto krūtinę? Ne-_ 
žiūrint kiek būtumėm nuo tautos kamie
no nutolę ir pavergtajai tautai savasias 
pareigas primiršę, bet aiškinimas' dar ne
reikalingas. Nereikalingas, nes birželio 13- 
14 tragediją mes patys išgyvenome, gyvai 
siais liudininkais esame. Tie išgyvenimai 
perdaug giliai įsirėžė mūsų sąmonėse ir 
širdyse, kad būtų galima užmiršti.

Mes prisimename, kad prieš 43 metus 
birželio 14 buvo paskutinė mūsų tėvynės 
laisvo ir nepriklausomo gyvenimo diena. 
Prisimename, kad rytojaus dieną bolše
vizmo raudonoji lava, prasiveržė per ma
žutės ir taiką mylinčios Lietuvos sienas 
ir užliejo mūsų kraštą. Užliedama atnešė 
ir tą sistemą, tą valdymo formą, kuri lais
vus gyventojus paverčia beteisiais vergais.

Mums nereikia aiškinimų ir apie, prieš 
42 metus, birželio 13-14 d., mūsų tautos 
žiaurius išgyvenimus. Kaip iki tol dar ne
girdėtu ir civilizuotam pasauliui neįsivaiz 
duojialmu brutuatomu, ginkluoti azijatai, 
saujelės išgamų lydimi, sudrumstė birže
lio nakties ramybę. Įsiveržę į ramių, be
ginklių krašto gyventojų namus ir sody
bas, ir juos išplėšę iš miego patalo ir kaip 
didžiausius nusikaltėlius, žiauriausiomis 
sąlygomis ištrėmė baisiam likimui į šalto
jo Sibiro vergiją. Nebuvo jokių išimčių 
nei moterims, kūdikiams, ar amžių bai
giantiems žilagalviams seneliams. Nebuvo 
aplenktos nei gimdyvės motinos, nei ligo- 
nys ligos patale. Ir tik šių 2 dienų laiko
tarpyje, Lietuva neteko dešimčių tūkstan
čių savo vaikų, kurių trečdalį nepilniems 
metams praėjus, dėl nepakeliamų baisių 
gyvelnimo ir darbo sąlygų, priglaudė šal
tojo Sibiro plotai. Ir niekas jau nepajėgs 
jiems atlyginti už patirtą vergo gyveni
mą, nužmoginimą ir pakeltas kančias.

Ir šiemet, kada mes minėsime šią mū
sų tautai skaudžią sukaktį, ten mūsų tė
vynėje tebesiaučia niefceno nevaržomas 
okupantas, parsidavėlių talkinamas. Lie
tuvis savojoje žemėje tebėra persekioja
mas, kalinamas ir Sibiran tremiamas, kad 
išdrįsta būti tauriu lietuviu nenusilenkia 
pavergėjams ir atsisako garbinti komunis
tinius stabus. TVirti dvasia, jie nepalūž
ta ir kantriai pakelia sunkią priespaudos 
naštą, neužtarnautas bausmes. Kreipia 
akis 'į mus laisvėje gyvenančius, ir tikisi, 
kad mes padarysime visiką, kad paleng
vintume jų nešamą vergijos jungą ir at- 
likibuimėm tai, ką vergaujanti tauta atlik
ti negali.

Deja, mūsų lietuviškos išeivijos gyve
nime pasižvalgius ir mūsiškės spaudos 
puslapius pavarčius, to pareigos suprati
mo neperdaug tesimato. Pasinėrę siaura
me savųjų interesų ir nepažabctų ambi
cijų Maine, jau nesurandame netik laiko, 
bet ir reikalo juos prisiminti ir pagalbos 
ranką ištiesti. Mūsiškėj išeivijos spaudoj 
pakankamai vietos suranda įvairūs parti
niai ir asmeniški ginčai, dėl pirmavimo 
ir asmeniškų ambicijų, ar „nedaigerbimo“. 
Bet džiūgauja širdis, jeigu bent retkar
čiais pasirodo „deimančiukas“ primenan
tis mūsų pareigas tautai, jos laisvinimo 
pastangoms ir, kad ne paprastais laimės 
ieškotojais čia atsiradome. Jau ir naujų 
teorijų, bei sumanymų Skleidėjų pradėjo 
atsirasti. Tik gaila, kad tie sumanymai, 
jų skleidžiamos idėjos nei vieningam dar
but, nei kovai už laisvę talkininkauti ne
tinka. Ir mūsų intelektualų tarpe pradėjo 
reikštis senatvės ir pervargimo simpto
mai, nes kaip kitaip galima išsiaiškinti, 
jeigu vienu plunksnos pabraukimu sunie
kinamas mūsų nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpis ir tautos dvidešimtmečio pa- 
stangų atsiekiimai. Dar ryškesnis pavyz
dys, kada parduodama pavergėjams savo 
sielos dalelė ir ramia sąžine priimami 
grašiai iš tų pačių rankų, kurios anomis 
birželio 13-14 dienomis ir net šiandien 
Persekioja, kalina ir Sibiran tremia nie-

PLB REIKALAI
KANDIDATŲ (SĄRAŠAS I (VALDYBĄ

Dr. Juozas Sungaila — Pirmosios PLB 
valdybos antrasis pirmininkas, 109 River
wood Pkwy, Toronto, Ontario M8Y 4E4. 
(41'6,) 239 1047.

Inž. Eugenijus Cuplinskas — Pirmosios. 
PLB valdybos narys, buvęs Kanados LB 
valdybos pirmininkas.

Dr. Silvestras Čepas — buvęs Kanados 
LB Kralšto valdybos pirmininkas.

Advokatė Joana Kuraitė — dabartinė 
Kanados LB Krašto valdybos pirmininkė.

Inž. Juozas Danys — dabartinės Kana
dos LB Krašto vaidybos vicepirmininkas 
visuomeniniams reikalams.

Gabija Petrauskienė (Jluozapavičiūtė) 
— buvusi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirminink ė.

Laima Beržinytė — buvusi Kanados Lie 
tuvių Jaunimo Sąjungos vaidybos pirmi
ninkė.

šį sąrašą pristačiau PLB nominacijos 
komisijos pirmininkui dr. Kaziui Ambro- 
zaičiui 1983 m. gegužės mėn. 29 d.

Vytautas Kutkus 
buvęs JAV LB valdybos pirmininkas 

6940 Hartwell, Dearborn, MI 48126 USA.

SOV. SĄJUNGOS — SUOMIJOS 
DRAUGYSTĖS ISUTARTIS

Suomijos respublikos prezidentui iMau- 
no Koivistui atvykus oficialiam vizitui į 
Sov. Sąjungą, birželio 6 dieną Maskvoje 
buvo pasirašyti dokumentai, kuriais Sov. 
Sąjunigcs-Sucmijos draugystės sutartis', 
sudaryta prieš 35 metus, yra pratęsiama 
dvidešimčiai metų. Dokumentus pasirašė 
Sov. Sąjungos užs. reik. min. A. Gromyka 
ir Suomijos užs. reik. min. Paavo Vayry- 
nen.

Tuo pat laiku buvo pasirašytas proto
kolas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio 
ir maisto produktų srityje.

ANDROPOVO IPASIŪLYMAS 
SKANDINAVUOS KRAŠTAMS

Kalbėdamas per iškilmingus pietus, su
ruoštus Suomijose prezidento Koivisito 
garbei, birželio 6 d. Sovietų kom. partijos 
lyderis Androipov perspėjo Vakarų valsty
bes, kad Sov. Sąjunga „duos greitą atsa
kymą“, jeigu Europoje bus 'dislokuotos 
naujos JAV raketos. Bet jis pasakė, jog 
Sov. 'Sąjunga nenori, kad reikalai nueitų 
taip toli.

M askva yra pasiruošusi derėtis dėl 
Baltijos jūros įjungimo į beatominę zoną, 
jeigu Skandinavijos kraštai neįsileis ato
minių ginklų į savo teritorijas. — pasakė 
Andropov.

— D. Britanija skatins visus V. Bend
ruomenės kraštus nuo 1986 m. uždlrausti 
įaudcti šviną benzino gamyboje.
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LIETUVOS VYSKUPAI
DAR APIE JŲ VIEŠNAGĘ VATIKANE

Kanados liet, savaitraščio „Tėviškės Ži
buriai“ korespondentas duoda apie Lietu
vos vyskupų vizitą Romoje papildomų ži
nių, ir šlako, kad šv. Tėvas savo kalbą 
vyskupams lotynų kalba užbaigė lietuviš
kai. Popiežius pasakė:

„Pagaliau, Brangieji Broliai, baigdamas 
šį žodį, prašau jus: sugrįžę į tėvynę per
duokite mano sveikinimą, einantį iš my
linčios širdies, perduokite mano tėvišką 
padrąsinimą visiems kunigams, Dievui pa
siaukojusiems vyrams ir moterims, kuni
gų seminarijos auklėtiniams ir visai išti
kimai lietuvių tautai. Savo nuostabiu pa
vyzdžiu ir toliau visi teliudija nepalaužia
mą tikėjimą, pagrįstą viltį ir nenugalimą 
meilę; teliudija uolumu ir pasiaukojimo 
dvasia.

■Pasakykite, kad aš su jais esu savo šir
dyje, kad myliu juos, dalyvaudamas jų 
kančiose ir džiaugsmuose.

Katalikiškąją Lietuvą pavedu Švenčiau
sios Mergelės Marijos, Gailestingumo Mo
kinos, globai. Karštai meldžiuosi, kad šven 
tasis Kazimieras ypatingu būdu gintų vi
sus ir ypač globotų Lietuvos jaunimą.

Maldaudamas Viešpatį, visokio gėrio 
davėją ir „visokios paguodos Dievą“ (2 
Kor 1,3), kad visą lietuvių tautą apdo
vanotų savo dangiškomis malonėmis, su 
meile Jums teikiu apaštališką palaimini
mą“.
„Tėviškės Žiburiai“ rašo:

,.šv. Tėvas kiekvienam vyskupui pado
vanojo po Mišių taurę ir komuninę. Mi-

r-iuo nenusfcaltusius Lietuvos vaikus?
Lai šiemetinis Sibiro tremtinių patmi- 

ėjimas kiekvienam nebūna vien tik ne
išvengiamos pareigos atlikimu, trumpu
čiu atsiminimu, bet tvirtu pasiryžimu te
sėti savo pareigas pavergtai tautai.

BRITANIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

LAIMĖJO KONSERVATORIAI
Birželio 9 d. rinkimuose konservatorių 

partija padidino savo daugumą. Dabar 
650 vietų parlamente turės apie 400 at
stovų.

Darbo partija, kurios programoje bulvo 
Britanijos vienašališkas nusiginklavimas 
ii- pasitraukimas iŠ Europos Ekon. Bend
ruomenės, turės tik apie 200 atstovų. 
Kairiojo sparno darbiečiai Tony Benn ir 
Joan Lester nustojo vietų.

Socialdemokratų .— liberalų santarvė 
taip pat nustojo kelių atstovų.

IZRAELIO (NUOSTOLIAI (LIBANE
Birželio 8 d. Beirute sprogus bombai 

žuvo du Izraelio kareiviai. Nuo Izraelio 
kariuomenės invazijos 'Libane pradžios 
šiame fronte žuvo išviso 493 Izraelio ka
riai. Sužeistų skaičius siekia 2000.

NUTEISĖ BUV. SS LEITENANTĄ
Rytų Berlyno teismas nuteisė buv. SS 

karininką Heinzą Barthą kalėjimu iki gy
vos galvos už nusikaltimus, padarytus ka
ro metu vokiečių okuppuotoje Čekoslova
kijoje ir Prancūzijoje.

62 metų amžiaus Rytų Vokietijos pilie
tis prisipažino dalyvavęs čekų part.zanų 
sušaudyme Lidice vietovėje 1942 m., ir 
Prancūzijos kaimo Oradcur-sur-Glance 
gyventojų žudome 1944 m. H. Bartiho adivo 
katas prašė švelnesnės bausmės, nes jau
nas leitenantas veikė pagal vyresniųj įsa
kymą.

EGZILINIŲ (RAŠYTOJŲ KONGRESAS
Kaip praneša WELT AM SONNTAG 

(VI.5), Miulnchene įvyko egzilinių rašy
tojų kongresas. Atidarydamas kongresą, 
Vokietijos laisvųjų rašytojų sąjungos pir
mininkas pažymėjo, jog tik laisvėje ir 
saugoijant žmogaus teises gali egzistuoti 
tikroji taika.

Kongreso moto buvo: Taika egzilėje ir 
laisvė elgzilinėje literatūroje.

Kongrese tarlp kitų dalyvavo rusų ra
šytojas Vladimir Maksimov ir jugoslavų 
— Michail Micha'ilcv.

STRATEGINIŲ /GINKLŲ 1DERYBOS
Prez. Reaganas pasakė Baltuose Rūmuo 

se birželio 8 d., jog jis davė instrukcijas 
JAV delegacijai Ženevoje, kad lanksčiau 
vestų derybas su Sov. Sąjunga dėl stra
teginių raketų.

Tuo pat laiku jis perspėjo Sov. Sąjun
gos lyderius, kad jie pasinaudotų šia pro
ga.

Strateginių ginklų sumažinimo 
(START) derybos Ženevoje, po kelių mė
nesių pertraukos, buvo atnaujintos birže
lio 9 d.

šių taurę ir komuninę įteikė ir Vilniaus 
kapituliniam vikarui kunigui A. Gutaus
kui, prašydamas šią dovaną perduoti -vys
kupui Steponavičiui.

Dar daugiau-, šv. Tėvas nusiėmė savo bal 
tą beretę ir, ant jos pasirašęs, paprašė ku 
nigą Gutauską perduoti Aušros Vartų ko
plyčiai, kur jau saugoma jo kairdinot'iško- 
ji beretė. Popiežius pareiškė savo viltį, 
kad Apvaizda leis išsipildyti jo troškimui 
pasimelsti prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos.

Tai buvo oficiali vizito dalis. Po jos Lie
tuvos vyskupai buvo pakviesti pietums 
pas popiežių. Kas buvo ten kalbama, ne
žinome, bet pietūs užtruko pusantros va
landos!..

Vizito metu, Lietuvos vyskupai dar kal- 
bėijosi su Vatikano valstybės sekretorium 
kardinolu Casaroliū, prelatu Andriu Bač- 
kiu ir kitais, ir susitiko su Romoje gyve
nančiais lietuviais kunigais. O be to, nau
jausias Telšių vyskupas, Antanas Vaičius, 
per Vatikano radio kalbėjo į Lietuvą apie 
■unigiškų pašaukimų reikalą.
Vyskupo L. Pavidonio kalba lotynų kiai- 

a, pasakyta audencijos metu, buvo išti
si paskelbta laikraštyje „L'Osservatore 
’jmano“. Joje vyskupas dėkoja popiežiui 
ž sudarytą galimybę atvykti Romon „ad 
Įmina“ pareigai po 45 metų (tą pareigą 
.■ydkiupai turi atlikti kas penki metai). 
.Maža yra mūsų tauta kuri amžių tėkmė
je yra tiek daug iSkentėjusi nelaimių, o 
r dabartiniu metu yra sunkiausiose gy- 
■enimo sąlygose", kalbėjo vyskupas L. 
"‘avilonis.

Vyskupas L. Pavilonis savo kalboje taip 
<at išreiškė pageidavimą, kad airkiv. Jur
is Matulaitis būtų vainikuotas šventojo 

Į -ąiniku ir. apgailestavo, kad šioje iškilmė- 
I e negalėjo dalyvauti vysk. J. Steponavi

čius.

SOV. RUSIJOJE
SOVIETŲ (LAIVO (KATASTROPA

Keleivinio laivo „Aleksandr Suvorov“, 
Kuris plaukė Volgos upe netoli Ulianovsko, 
katastrofoje žuvo dau'g žmonių.

Oficialiai buvo pranešta, kad katastro
fos priežasčiai ištinti yra sudaryta- komi
sija, kuriai vadovauja Sov. Sąjungos pir
masis min. piitnininko pavaduotojas Gei- 
dar Alijev, buvęs KGB aukštas pareigū
nas. Atrodo, kad laive įvyko sprogimas.

■Kaip paprastai, sovietų spaudoje apie 
katastrofos pobūdlį nepaskelbta.

Vėliau pranešta, kad katastrofa įvyko 
laivo viršutiniam deniui užkabinus gele
žinkelio tiltą. Žuvo per 1'00 žmonių.

Iiš neoficialių šaltinių gautomis žinio
mis, aukų skaičius pasiekė 175.

HARR1MANAS KALBĖJOSI »SU 
ANDROPOVU

A verdi Harriman, karo metu- buvęs 
JAV ambasadorius Maskvoje, dabar 91 
m. amžiaus, aplankė Sov. Sąjungą ir tu
rėjo ilgesnį pasikalbėjimą su Adrcpovu.

Grįžęs į Vašingtoną, jis pasakė televi
zijoje, kad Andropovas jam pasakęs, jog 
jis norėtų atstatyti Sov. Sąjungos santy
kius su Amerika į tokią padėtį, kaip 
jie buvo karo metu tarp Stalino ir Ruz
velto.

Andropovas pasisakė už dažnesnius ry
šius su amerikiečiais, įskaitant kongreso 
atstovus. Harrimanas pasakė televizijoje, 
jog jo pasikalbėjimas su Andropovu buvo 
slaptas. Jis turės padaryti pranešimą JAV 
Valstybės sekretoriui Shultzui.

Valstybės departamentas, norėdamas su 
stabdyti ginčą dėl Andropovo pastabų, 
pareiškė, jog jeigu Sov. Sąjunga padarys 
konkrečius žygius santykiams su Ameri
ka pagerinti. Maskva pamatys, kad JAV 
yra tam „pasiruošęs partneris“,

ANDROPOVO SVEIKATOS STOVIS
Suomių delegacijos nariai, kurie praei

tą savaitę lankėsi Maskvoje, sakė, kad So
vietų lyderis Jurijus Andropovas atrodo 
sergančiu Parkinscno liga. Jo sveikatos 
stovis esąs labai blogas: jis negali vaikš
čioti, keno nors nepadedamas, negali pats 
atsistoti, ar atsikelti iš kėdės. Jo rankos 
erebą.

Tas prenešimas skiriasi nuo Harrimano 
pastabų, kiuris lankėsi Maskvoje kiek anlks 
čiau ir sakė, jog Andcipovas atrodo sveikas 
ir gyvas.

ITALUOS /TERORISTŲ 
TEISMAS

Italijos 86 teroristų, kurie priklausė 
„Raudonosioms Brigadoms, teismas Mila
ne biržeio 6 d', buvo atidėtas vėlesniam 
laikui. Jų teismas prasidėjo prieš 3 me
tus. Kaltinamųjų suole pradžioje buvo 97 
asmenys, bet keturi iš jų mirė, o septyni 
'buvo išteisinti.

Teroristai kaltinami padarę 215 nusikal 
timų, įskaitant 7 nužudymus, 16 apiplė
šimų, pagrobimų ir t.t.

VLIKo VEIKLA
VLIKo Tarybos posėdžio, įvykusio 1983 

m. gegužės mėn. 14 4. . Į.
PAREIŠKIMAS

VLIKo Taryba išklausiusi dr. Antano 
Butkaus, JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdybes Krašto pirmininko, pranešimą 
posėdyje su ypatingu dėmesiu ir Sitai 
priėmė jo pasisakymus: reikalingas bend
radarbiavimas tarp VLIKo, AILTOo ir 
Bendruomenės, nesutarimai turėtų būti 
išlyginti, įvykę nesusipratimai negali tęs
tis per ?ilę metų, tokia tanporganizacinė 
nedarna yra žalinga mums visiems.

Tarybos posėdyje buvo siūloma vengti 
uuldinėti a žeminti spaudoje vieni kitus, 
taipgi buvo išneštas pageidavimas sušauk
ti bendrą VLIKo, ALTo ir Bendruomenės 
atstovų pasitarimą, kuris nustatytų gai
res darniam bendradarbiavimui ateityje.

VLIKo Tarybą stebina kai kurios min
tys keliamos antrame 1983 m. Pasaulio 
Lietuvio numeryje, kur pareiškiama, kad . 
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas . 
tik vienas reiškia lietuvių tautos ryžtą 
būti laisvai bei nepriklausomai,... PLB 
seimas yra vienintelė pasaulio lietuvių 
aukščiausia institucija, atstovaujanti vi
siems lietuviams,... Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės šeima yra vienintelė jung
tis. kuri ne tik rūpinasi, bet ir derina pa
saulio lietuvių švietimo, tautinės .kultūros, 
socialinę, šalpinę, ekonominę ir politinę 
veiklą. „Šitokie pareiškimą — „tik .vie
nas, vienintelė institucija, vienintelė jung 
tis“ yra perdaug iššaukiantys;

VLIKo Taryba kviečia visus lietuvius, 
visas organizacijas vieni kitus respek
tuoti ir darniai bendradarbiaujant eiti 
Lietuvos keliu.

Vaclovas (Mažeika
VLIKo Tarybos posėdžio, pirmininkas 

Ansas Trakis
Posėdžio sekretorius į

Čikagai, 1963 m. gegužės mėn. 25 d. i

PASAULYJE
— Williamsfoungo konferencijoj V. Eu

ropos lyderiai spaudė prez. Reaganą arti
miausiu laiku pasimatyti su Andropovu. 
Tokiam susitikimui Reaganas nerodo dide 
lio entuziazmo, ir tai padaryti labai neaiš
kiai pasižadėjo tik kitais metais.

—- Lenkijos komunistų valdžia atidėjo 
partijos ideologijos debatus, kurie įvyks 
tik po Pcipiežiaus vizito.

— Mirusio politbiu'ro nario, 84 m. lat
vio Arvydo Peišės, pelenai palaidoti Krem 
liaus sienoje.

— Prieš kiiek laiko Vengrijoj milicija 
uždarė slaptą spaustuvę ir konfiskavo sa- 
vilaidos leidinius, tačiau 6 disidentai, ku
rie vykdė pogrindžio spaudos dambą, ne
buvo nubausti, bet tik griežtai įspėti.

— Rygoj suimtas latvių disidentas, 56
m. Gunnars Freimanis. Dar penki latviai 
už priešvalstybinę veiklą laukia teismo.

— Lenkija nedalyvavo šm. Tarptauti
nėj Darbo Organizacijos konferencijoj že 
nevoj. Prieš dvejus metus TDO konferen
cijoj pasakytoji L. Walensos kalba susi
laukė dideliu ovacijų.

— 1982 m. pasaulio automobilių rinko
je tpinmąją vietą užėmė Fordo „Esscort“ 
■modelis (gaminamas D. Britanijoje, V. Eu 
ropoję, JAV ir P. Afrikoje). To modelio 
parduota 847,000. Alntroj vietoj — VW 
„Golf“ — 639,000, o trečioj — Toyota 
„Concilia“ — 636,000.

— Sri Lankoj (Ceilcne) vis didėja se
paratistų judėjimas. Jie nori atsiskirti ir 
įsteigti Tamilo mažumos valstybėlę.

— Jamaikoj pakarti du žmogžudžiai. 
Per visą nepriklausomybės laiką, Jamai
koje įvykdyta 140 minties bausmių.

— Peru vyriausybė įsakė Limos Civi
linės apsaugos daliniams pradėti komunis
tinių partizanų medžioklę sostinėje. Pas
kutiniu metu Limoje labai padidėjo sa
botažo ir terorizmo veiksmai.

— Graikijoj 2 dienas streikavo bankų 
tarnautoje!, kurie tuo pareiškė savo pro
testą prieš naują streikų įstatymą.
‘. Bermudos vyriausybė ruošiasi nu

traukti užsilikusius kolonijinius ryšius su 
D. Britanija.

— Protestuodamas prieš prancūzų ūki
ninkų puolimus ir deginimus britų žemės 
ūkio produktų importų, britų aludės sa
vininkas Ticelhiurste nutarė vieną mėnesį 
neparidlavinėti prancūziškų gėrimų. Parda
vinės tik itališkus ir vokiškus vynus ir, 
žinoma, britų alų.

— Atžymėti Karlo Markso 100 metų 
mirties sukaktį, V. Vokietija išleis 5 mar
kių monetas.

— San Martino respublikoje komunistų 
ir socialistų partijos vėl laimėjo rinkimus 
>rieš krikščionis demokratus.

— Valstybės tarnautojų skaičius D. Bri 
. anijoje nuo praėjusių metų sumažėjo iki 
:52,535 (buvo 675,416). Valdžios departa
mentams trūksta kvalifikuotų tarnautojų

■ r ieškoma mechanikos ir elektronikos in- 
inierių ir naftos pramanęs ekspertų. 1982
n. gauti darbą valstybinėse įstaigose pra- 
;ymus padavė 1.19,000 asmenų. Aiukštes- 
ėms pozicijoms vietų buvo 2,700, ir kandi 
atų atsirado net 24,000.
— D. Britanijoje bandomas „Isotreti- 

oin“ vaistas, kuris pagelbės sergantiems 
riebalinių liaukų uždegimu. Vaistas išraš
as JAV, kur po 4 mėnesių gydymo pas- 
eiko 89 proc. ligonių.
— 20 m. nepriklausomybės proga, Ke

nijos prez. Moi amnestavo 8.463 suimtųjų, 
skaitant buvusius karo aviacijos sukuč
ius ir 22 politinius kalinus.

— Japonijoj visi turi bent vieną televi- 
orių ir 60 proc. gyventojų — nuosavus

■ .ut omobilius.
— Vietnamo žinių agentūra praneša, 

ra d prieš mėnesį pradėtas jų kariuomenės 
falinis atitraukimas iš Kampučijos jau 
•žbaigtas.

— Per paskutinius 12 mėnesių vyno pa
klausa D. Britanijoje padidėjo 24 mil. lit
rą.

— Izraelio užsn. reikalų ministeris įspė
jo, kad neužilgo bus pradėta karinė akci
ja, jeigu Sirija neatitrauks savo kariuo
menės iš Libano.

— V. Europos Bendruomenės kraštų 
sviesto perteklius greit pasieks 600,000 to
nų. Planuojama padidinti subsidijas, kad 
būtų lengviau jį parduoti kitiems kraš
tams.

— JAV išsiuntė specialų lėktuvą, kuria
me įrengta mokamoji ligoninė, aprūpinta 
moderniais įrengimais ir patyrusiais gydy 
tojais, kurie visus metus lankysis aitsiliku 
siuose kmaStuose ir gydys aklus žmones.

— Kinijos Guangdango provincijos val
džia paskelbė naujus potvarkius, drau
džiančius šeimoms turėti daugiau kaip 
vieną vaiką, ir įvedė privalomus abortus 
ir sterilizaciją.

’— Birželio 7 d. D. Britanijos automobi
liu rinkoje pasirodė nauja Fordo „Sierra“ 
modelio versija — XR4i. Kaina 9,170 sva- 

. rų. Aukščiausias greitis — 210 km. per 
| vai.

1
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Šiurpulingas dienas prisimenant
Kai ateina birželio 14-loji, mumyse atgy 

ja šiuirpūs to dienos Įvykių prisiminimai, 
akyse Stoijasi tie baisūs vaizdai — Sibiran 
trėmimų dienos.

Kai okupantas užsimojęs pasidaryti sau 
erdvės Baltijos valstybėse, ėmėsi žiauriau 
šių priemonių naikinti Lietuvos gyvento
jus ir panaudojo vieną iš tų priemenių — 
masinius žmonių trėmimus.

(Birželio 14 dienos ankstyvą rytą, j ra
mių gyventojų duris ėmė belsti šautuvų 
Buožėmis raudonarmiečiai, vedami vietos 
komunistų, kurie nurodinėjo ištremiamų
jų adresus.

Baisūs vaizdai, šiurpulingas klyksmas 
moterų ir vaikų1 ėjo siaubu Lietuvos kai
muose ir miestuose, kur raudonarmiečiai 
tempė ilš namų ir krovė j sunkvežimius ne
kaltus žmones, nepaisydami nieko: kūdi
kiai, seneliai, net iš mirties patalo ligo
niai, buvo išvilkti iš namų. Nelaimingie
ji buvo nuvežti į geležinkelių stotis ir su
kimšti į prekenius vagonus.

Baisios sąlygos buvo užkaltuose vago
nuose: be maisto, be vandens, be jokių 
sanitarinių priemonių, žmonės kentėjo 
baisias fizines ir dvasines kančias. Iš trau 
kinių slapta išmesti laiškai sakė: — Mū
sų kančias apsakyti neįmanoma. Mums 
trūksta oro ir vandens, o protiniai pami
šę siautėja.

Lietuva pergyveno Golgotos kalno tra
gediją. Ji buvo atkartota ir pergyventa 
visoj jos baisumoj. Golgotos kelias nusi
tęsė per Lietuvos kaimus ir miestus. Čia 
žmogus buvo padarytas auka sužvėrėjusių 
budelių, kurie be pasigailėjimo kankino 
geriausius Lietuvos sūnus ir dukras, juos 
mulšdaimi ir spardydami, krovė Į' gyvuli
nius valgomus ir vežė žiauriai kančiai ir 
mirčiai.

Tauta buvo kryžiuojama ir erškėčiais 
plakama.

Minia, lyg Golgotos papėdėje, susirin
kusi, stotyje, verkė, sielvartavo, alpo, bet 
niekas nesiryžo ką nors daryti.

Minia laukė stebuklo: — kas nors ateis, 
kas nors sustabdys, kas nors išgelbės,..

Baisioji valanda artėjo. Traukinys, tu
rės atleisti stotį...

Lyg ant kryžiuojamos tautos kūno, pa
sigirdo dūžiai vinimis užkalamų traukinio 
durų., lyg erkėčiai, spygliuotų vielų rezgi
niai prie jų įėjimo, pasigirdo klaikus ne
laimingųjų — sudiev...

Mes išlikusieji gyvi minime tą baisią 
tautos tragediją, tų baisiųjų dienų įvykius 
ir su virpančia širdimi, su ašaromis akyse, 
lenkiame savo galvas maldoje ir atnauji- 
nam savo pasiryžimą Tėvynės laisvės ko
vai.

Mums tai neleidžia pamirlšti šimtai ne
vardintų žemės kauburėlių pamiškėse, 
kur ilsisi mūsų laisvės kovotojai, partiza
nai, kurių niekas nedrįsta net aplankyti, 
nes piktos akys seka kiekvieną lietuvio 
žingsnį.
Jie 'šaukia"į mus ilš anapus, jie prašo mus 

nesustoti pusiaukelėj, bet tęsti kovą iki 
laimėjimo. Jų pabalę kaulai 'įpareigoja 
mus ryžtis būti vertais jų aukos. Jų dva
sia šaukia į mus iš Sibiro taigų, ilš plačių
jų Gulago kapinynų. Jie prašo būti tau
tos kančių liudytojais ir daryti viską, kad 

Vaižgantas

Nebylys
(Frangmentas iš apysakos); •

PIRŠLĖS

Pastebėjo galų gale ir Kazys, kad jo „piršliui“ 
gal daugiau sekas kaip jam pačiam, ir paėmė jį ne
ramus pavydas. Tai ėmė tik dairytis progos kuo grei 
čiausiai pabaigti kalbą su tėvais ir pradėti pabaig- 
tinę kalbą su pačia nuotaka. Bet kai tai jam parė
jo į galvą, jis ūmai nutraukė ir, palikęs tėvus, prisi
dėjo prie jaunųjų, tardamas gana sausai:

— Mes, Jonai, rodos, pasikeitėm rplėm: man, 
jaunikiui, skirta užkariauti mergelės širdis, o tau, 
piršliui, tėvams meluoti apie mano palocių ir tur
tus. Dabar eina antraip. Tai ar negalėtume atitai
syti? — ir stumtelėjo Joną tėvų link, o pats paliko 
su Anele.

— Matyk tamsta, Aneliut, mes gretimieji kai
mynai ir taip sutariame, kad be kits kito nė žings
nio. Ne tik mes štai, bet ir mūsų šeimos. Gangreit 
mes vieni patys ir tesibičiuliuojame. Jei būsi mano
ji, duok tai Dieve, tai taip pat neatsikratysi Jonu: 
mes kasdien po kelis kartus sueinam. Jonas pirmu
tinių Puzionyse namų ponas, o jo motina — viso 
kaimo išmintis ir gerumas. Gausi ją mylėti taip, 
kaip ir aš ją myliu ir gerbiu. O pas mus namie pras
čiau kaip pas Butkius. Svetimos šeimynos kaip ir 
nesisamdom. Jei ateitumei, tai nė mergos nereiktų 
prie krosnies stovėti. Būtume visiškai patys sau vie
ni, gera ar bloga, šalta ar balta. Tėvai visai jau bai
gias, jiems dienos suskaitytos; broliai taikūs; vienas 
kariuomenėje tarnauja, antrą užkuriomis rengiu, 
kai anas sugrįš. Tai nebijok, Aneliuk, per ankšta 
nebus, kad ir kuriam laikui būtų ir prasčiau kaip 
pas tėvelius, kurgi rasi taip, kaip pas motinėlę! Ne
mint kodėl mergelė išeidama vis verkia. O mūsų 
si. Gyvename aukštumoje, yra ir labai graži pakal-

jų kančia ir kraujas sukeltų ant kojų lais
vąjį pasaulį ir jų mirtis taptų laisvės įsi
kūnijimu Tėvynei.

Jie ragina mus išeiti į gatves ir aikštes 
ir šaukti visu balsu — laisvės, laisvės Lie
tuvai.

Mes esame Tėvynės motinos vaik'ai, sū
nūs ir dukros, todėl nedera ją pamiršti 
izenčiančią ir nesirūpinti j'ai padėti. Mes 
esame skolingi savo tautai.

Daugelis mūsų esame gyvi liudininkai 
tų baisiųjų įvykių, daugelio artimieji bu
vo aukos siautėjančio budelio. Mus dar 
daugiau skaudina šiandien matant, kad po 
tiek visokių konferencijų, po tiek aktų ir 
išrilminigų kalbų, mūsų Tėvynė neturi net 
paprasčiausių žmogaus teisių.

Bet Dangus mato mūsų kančias. Atpil
das kenčiantiems pildėsi. Iš tautos kamie
no išaugo tvirtas, kančių užgrūdintas, at
žalynas. Ant krauju persunktos žemės ki
lo pogrindžio Bažnyčia, priespauda pagim
dė pogrindžio spaudą, tautos skriaudos 
skelbiamos visam pasauliui.

Nenusiminkim ir nenuleiskilm rankų, 
Grąsus raudonojo voro tinklas mezgamas 
pilnu tempų toliau, lyg pažadino ilš miego 
. taikos“ ir išdavimo apaštalus. Būkime 
budrūs ir veikime vieningai. Būkime pa
siruošę netikėtumams ir broliškai padė- 
kim viens kitam.

Tegul šios mintys lydi mus minint bir
želio 14-tąją. K. Vilkonis

I PRAEITJ VEDA
Birželis į praeitį veda —
Į (praeitį liūdną tautos, 
Kai nusiaubė {tėviškės (veidą 
Raudoni (skėriai iš Maskvos.
Beteisių tremtinių kolonos
Riedė į nelaisvės namus, 
Kaip žvėrys grotuotuos vagonuos 
Į Kremliaus satrapų nagus.
Kulkosvaidžių salvės (ramybę
Vis drumstė (miškų tylumoj;
Vienus (Pravieniškėj išskynė, 
Kitus prie Červenės dauboj.
Šimtus apraudojo Tėvynė 
Raseiniuos, Sargėnuos, Rainiuos.
Kitus nukankino Smeltynėj, 
Kaune, (Kretingoj, (Zarasuos!
Taip (giltinės (dalgis šienavo, 
Šienauja ir (šiandien tenai. 
„Savanoriais“ (mirti keliavo 
„Išlaisvintos" žemės vaikai...

Kęstutis 'Radvilėnas

MANO (GIMTINĖ LIETUVA
Prie ąžuolų penų, senų 
Ir jūrų, 'upių mėlynų i— 
Mano 'gimtinė {Lietuva 
Labai sena, (sena, sena.
Mano gimtinei (Lietuvai 
Teskamba muzika švelni, 
Tešviečia saulės (spinduliai 
Tik jai vienai, tik jai ivienai.
Nuo priešų (Lietuvą brangiausią 
Mes ginsim, (kol {būsim gyvi.
Tegu išnyksta (jie (prakeikti 
Visiems laikams visi, ivisi.

G. jDiavaraitė
(Vasario 16 gimnazijos mokinė)

laukeliai geri, nedideli; vieta jau ką gi, pati pamaty- 
nė su būriais pempių. Yra savo miško, žiemą ne
teks šalti. Jei mylėsimės, viskas bus gerai ir, kas ne
gerai, tai pagerinsime susitarę. Tamsta prašviesi na
melius, aš laukelius, ir bus taip, kaip čia.

Jonas viena ausim klausė tėvų, antra Kazio ir 
nė tikėt nesitikėjo iš savo draugo tokio iškalbumo. 
Kazys „trokšte troško“, kaip puzionys sako apie 
kalbą iš širdies, Anelei, o ši pilnu pasitikėjimu klau
sė, stačiai įsižiūrėjusi į gražų jaunikaitį, ir jautės 
jam prietelinga. Tiesa, ji „nesimieravo“, ar tiks jie
du į porą; tik kur gi padori kaimietė mergelė sume
ta tokius dalykus. Tai net nepadoru. Kaziui Anelė 
ničnieko neturėjo prikišti.

Motina nusivedė visus klėtin kraičio parodyti. 
Ir kai ėmė iš skrynios rietimus, tai ir galo nebuvo. 
Pilna drobių, plonesnių ir storesnių, marginių mi
lelių.

— Te-te-te! Kaip pas Dėdienę — visam am
žiui, visai šeimynai! — neiškentė nepasidžiaugęs 
Kazys ir tuo pabaigė nulenkti Anelę ir jos motiną.

Pataikęs, kai visi kiti ėmė kažką atsidėję var
tyti, Kazys truktelėjo Anelę už rankelės į pasienį, 
perbraukė ją per riebius petelius, paspaudė už al
kūnių ir dideliu pasigėrėjimu tarė:

— Aneliut, jau taip man patinki, kaip dar nie
kas per amžių iš pat pirmo pamatymo. Viena Dė
dienė dar labiau. Bet tai kas kita; jai 60 metų. Man 
rodos, tamsta esi man žadėta draugė ir būčiau lai
mingas, kad man pasižadėtumei. Tatai gyventume, 
džiaugtumės ir tik Dievui dėkotume! Ag negi be 
jo valios aš tamstą, Aneliut, netyčia išvydau visai 
man ir tamstai svetimoje vietoje...

Aneliją per visą perėjo šilta vilnis nuo to vy
riško pamaloninimo ir pirmąkart išgirstų meilės žo
džių. Ji visa paraudo, net sušilo ir tiesiai, akių ne
nuleisdama, atsakė:

— Jaugi Dievo, ne kieno kito čia valia. Kur 
Puzionys, kur mes, o susiėjom. Senmerge aš neno- 

I riu likti, o tekėti man, girdėjai, metas; ar už čio, 
lar už to, reiks ryžtis. Ačiū tamstai, Kazimierai, už

Su lietuviui* 
ĮįUSUUlfĮįe

MIRĖ (ARCH. J. MULOKAS
Gegužės ’31 id. Santa Monicoje, CA, JAV, 

nūrė pasižymėjęs architektas Jonas Mu- 
Ickas.

Gimęs 1907 m. gruodžio 31 d. Jusegiry- 
je, Kvetkų vis., Rokiškio apsik., Jobas Mu
ktai 1927 m. baigė Rokiškio gimnaziją 
ir 1935 m. VDU statybos fakultetą, įgy
damas diplomuoto statybos inžinieriaus 
vardą. Lietuvoje dirbo Karo butų valdybe 
je ir Vilniaus miesto savivaldybėje.

Po karo apsigyvenęs Amerikoje, supro
jektavo ir pastatė lietuvių tautiniame, sti
liuje visą eilę bažnyčių, koplyčių ir pa
minklų. Raiše architektūros klausimais 
Technikos žodyje, Drauge, Vienybėje, 
Darbininke, Aiduose, Lietuvių dienose ir 
kt.

Drauge su sūnumi buvo įsteigęs projek
tavimo ir statybos bendrovę, kuri tebe
veikia Califomijoje, JAV.

MIRĖ V. JARUTIS
Ausitralijojei, Melbourne, gegužės 17 die

ną mirė Vaclovas Jarutis, gyvenęs Covent
ry mieste Anglijoje, iki 1958 metų, kada 
jis persikėlė į Melbourną, kur gyveno jo 
aukite Birutė MaSanauskienė su šeima. V. 
Jarutis buvo 85 metų amžiaus. Melbour
ne gyvena jo sūnus Romanas ir dlulktė Bi
rutė, o Coventry brolis Julius. Kitas bro
lis ir sesuo gyvena Lietuvoje.

MIRĖ (PROF. V. ISUKIENICKIS
Balandžio 10 d. Kalifornijoje, JAV, mi

rė prof. Viktoras Sukienickis, dirbęs moks 
lirų darbą Hooiverio institute, Stanforde.

Gimęs 1901 m. Kaune, V. Sulkienidkis 
baigė Vilniaus universiteto teisių fakulte
tą ir 1926 m. Sorbonos universitete gavo 
doktoratą iš tarptautinės teisės, ekonomi
kos ir politinių mokslų. Profesoriavo Vil
niaus univ. teisių fakultete. Sovietams 
okupavus Vilnių, buvo išvežtas į Kazaks
tan ą. Grįžęs iš tremties, Oxfondo un-te, 
Anglijoje dėstė teisę ir Londono un-te — 
politinius mokslius. 1959 m. emigravo į 
JAV. Parašė daug mokslinių straipsnių ir 
knygų įvairiomis kalbomis, istorijos po
litikos ir tarptautinės teisės klausimais.
Pasitraukęs į pensiją, užsimojo raižyti di

džiulį darbą „Rytų Europa pirmojo didžio
jo karo laikotarpyje“, kuris anglų kalba 
bus išleistas Kolorado universiteto leidyk
los.

ALEKSANDRO STANKEVIČIAUS 
NAUJA (PLOKŠTELĖ

Kanados plokštelių gamykla „Quality 
Record limited" išleido naują Aleksandro 
Stankevičiaus plokštelę „Alexandre LET 
IT OUT“, kurioje yra vienuolika estradi
nių dainų.

Moritrealyje gimęs Aleksandras muzikos 
pradėjo mokytis nuo vaikystės. Studijavo 
Mcntrealio muzikos konservatorijoje ir 
McGill universitete. Dabar jis diriguoja 
keliems chorams, yra parašęs muziką fil
mams ir televizijos pastatymams. Pasta
ruoju laiku yra įdainavęs ir įgrojęs kelias 
plokšteles, kurios buvo išleistos privatiš- 
kai. Bet paskutinioji yra išleista komerci
nės plokštelių gamyklos.

VYSKUPAI APLANKĖ 
KARD. ISAMORĖS KAPĄ

Kaip praneša „Elta-Press“, Lietuvos 
vyskupai, kurie buvo atvykę į Romą „ad 
limina Aipostdonum“ vizitui, šn». balan
džio 21 d. buvo nuvažiavę i Vetrallą (Vi
terbo), kur karmelitų vienuolyno koply
čioje yra palaidotas neseniai miręs dide
lis Lietuvos draugas, kardinolas Antonio 
Samorė. Ten Lietuvos vyskupai, kuriuos 
lydėjo kuu. Audrys Bačkis, Vatikano Baž
nyčios viešųjų reikalų tarybos sekretorius, 
ir kun. V. Mincevičius, Italijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, atnašavo mi
šias už mirusiojo sielą.

MIRĖ A. VASAITIS
Kovo 11d. Thomsone, JAV, staiga mirė 

Antanas Juozas Vasaitis - Vasiliauskas.
Gimęs 1906 m. liepos 29 d. Karalių km., 

Višakio Rūdos vis., Mariampclės apsk., 
Antanas Vasaitis 1925 m. baigė Marijam
polės Rygiškių Jono gimnaziją ir studi
javo miškininkystę Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoje. Baigęs studijas, dirbo Aly
taus urėdijoje, ir vėliau Miškų departa
mente, Kaune, 1940 metais jis buvo pa
skirtas ŽŪA docentu ir prorektorium. 
Organizavo miškininkystės fakultetą Vil
niaus universitete.

1944 m. A. Vasaitis su šeima atsidūrė 
Vokietijoje, o 1948 m. atvyko į JAV, kur 
buvo įsijungęs į liet, visuomeninį ir kul
tūrinį darbą.

IŠĖJO PENSIJON
Vytautas Meilius, sulaukęs 70 metų am

žiaus, paminėjo gimimo sukaktį ir išėjo 
pensijon. Buvęs Stutthofo koncentracijos 
stovyklos kalinys— įkaitas, tarnavo Kana 
dos užs. reikalų ministerijoje ir vienu lai 
ku buvo Kanados liet, bendruomenės pir
mininku'.

EUGENIJAUS KR1AUCELIUNO 
JAUNIMO PREMIJA

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo jaunimo 
premdjia labiausiai pasižymėjusiam lietu
viškoje veikloje jaunuoliui, 1982 m. ne
atsiradus tinkamo kandidato, nebuvo pa
skirta. Naujieji pasiūlymai už 1983 me
tus priimami iki gruodžio 31 d.

IŠĖJO „AUŠROS“ PIRMOJI KNYGA
Kovo 17 d. Jaulnimo Centre, Čikagoje, 

įvyko „Aušros“ I knygos, išleistos laikraš
čio 100 metų sukakties proga, pristatymas. 

Liet, istorijos draugijos pirmi prof. dr. 
J. Račkauskas kalbėjo apie .Aušros“ pa
sirodymo svarbą mūsų tautiniam atgimi
mui. Istorikas Jonas Damauskas, šio pir
mojo temo redaktorius, iškėlė „Aušros" 
laikraščio iniciatorius, ypač mažiau žino
mą Jurgį Miksą, kuris anuo metu finansa
vo laikraščio leidimą. J. Dainauskas pa
sakė, kad „Aulšra“ ėjo tol, kol J. Miksas 
įstengė apmokėti jos spausdinimo išlaidas. 
Jam subankrutavus, sustojo ir „Aulšra“, 
ėjusi vos tris metus.

Istorijos draugijos reikalų vedėja’ Ali
cija Ruigytė, kurios rūpesčiu yra išleista 
„Aušros“ I knygai, padėkojo visiems, kas 
prisidėjo prie komplekto sudarymo. Ji 
įteikė pirmuosius knygos egzempliorius 
mecenatams: J. Mlarftavaldui, paaukoju
siam 1000 dol. ir M. Morkūnui, aitlilku- 
šiam gerą spaudos darbą.

gerus žodžius. Aš tamstos nebrokiju. O kaip seksis 
gyventi, tai vėl Dievo valia — aš to nenumatau ir 
negi iš meilės, pats supranti, pasižadu. Gal Dievas 
duos, suprasime, kaip ir kiti nepažįstami susideda 
ir supranta.

— Nu, tėveliai, tai ir rankom sumuškime! — 
tarė Kazys jau linksmu balsu. — Aneliutė manęs 
nevaro laukan.

— Nevarom ir mes, ženteli. Taip, tur būt Die
vo likta, kad mūsų dukrelė atsidurtų atokiai... — 
prabilo motina ir tikrai gailiai apsiašarojo, bet ne
darydama komedijų, nepuldinėdama, nekukčioda- 
ma.

Anelė motinai puolė į glėbį ir taip pat pravir
ko, bet taip netikėtai spazmiškai, kad net išbėgti 
gavo. Gausiai nusišniurkštė ir visi vyrai. Et, pabūk 
tu su moterimis, pats boba virsi...

Piršliai pasikinkė arklį, susėdo suolan prieš 
išvažiuodami ir ėmė atsisveikinti. Susitiko vestuviš- 
kai, o praradę, ne radę. Bet tai nebuvo sielvartas ir 
širdgėla; tai tik buvo paprastas gyvenimo persilau
žimas, nežinai, katron pusėn, geron ar blogon. Atei
ties paslaptis visus neramino; švystelėjo nežinomy
bės skraistė ir aptemdė žinomybę.

Ilgai dar Kepelės stovėjo savo kiemelio var
tuose, palydėję jaunikaičius, ir garbino juos:

— Šaunūs berneliai. Tuoj matyt, iš tolimo kraš
to. Pas mus tokių nėra, tegul juos devynios!..

— Tokių meilių stačiokų dar nesame susitikę. 
Kai kiti atvažiuodavo, tai vis kažkokie susiraukė- 
liai, vien interesų nusitvėrę, ir lauk drebėdama, ko
kios krūvos kraičių užkosės ir nenusileis.

— čia lyg iš tikrųjų jiems šeimininkės ir pa
čios reikia pirmon galvon.

— Tegul juos Dievas laimina. O kaipgi tau, 
Anei?

— Kad ir pasakyt nemoku. Tokie abudu geri, 
abudu gražūs, kad nė nebežinau, katras geresnis. 
Bijau pasakyti kaip toji nuotaka: geriau už piršlio. 
Einu už to, kurs pats pasišovė.

(Pabaiga)

CHICAGO
Klubo parama (jaunimo veiklai /paremti

Chicaigos Anglijos lietuvių klubas yra 
dosnius aukų dalinime įvairiems lietuviš
kiems reikalams. Kas metai skirią auką: 
Tautos fondui, Amerikos lietuvių tarybai, 
Lietuvos katalikų kronikai ir kitoms in
stitucijoms.

Kadangi šiais metais minima „Aušros'' 
Išimitcrjsltis ir įvyksta Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, klubas nutarė jauni
mą finansiškai paremti. Gegužės 7-tą die
ną įvykusiame narių susirinkime iš kasos 
paskirta 300 dol. ir nariai suaukojo 100 
dol. D. Britanijos lietuvių katalikų bend
rija (iper Kun. Dr. St. Matulį) kreipėsi į 
'klubą su prašymu padengti sol. R. Mas- 
■tienės kelionės išlaidas rengiamiems D. 
Britanijoje jos koncertams — tikslu jau
nimui vykstamtieims į kongresą sutelkti 
lėšų. Klulbo valdyba iš kasos paskyrė 200 
dol. ir 150 dol. suaukojo vaidybos nariai.

Aukojo: 51 dol. Vi. ir EI. Paliuiioniai, 
25 del. Just. Šidlauskas, po 20 dol.: J. Jo- 
kubka, N. Liubinenė, I. Paulauskienė, Alb. 
Matulis, J. Zaksas. K. Kaziuką po lOdol.: 
Br. Černienė, J. Benetis, K. Rožanskas. 
Kiti nariai aukojo mažesnėmis aukomis. 
Iš surengtos Dildž. Brit. L.J.S-gos loterijos, 
klubas išplatino bilietų už 75 dol.

Klubo kasa papildoma įvairiais rengi
niais kuriuose daugiausia pasidarbuoja 
Nina Liubinienė ir kiti valdybos nariai.

Klubo narių eilės retėja. Vienas po ki
to iškeliauja į amžinybę: Neseniai staiga 
mirė: VI. Leikus ir Albertas Stakėnas 
(anksčiau gyvenęs Coventry). Prieš pus
metį mirė VI. Paiubeckas .(gyvenęs Lon
done). V. Paliulionis

SAVAITGALIO PABIROS
XX AMŽIAUS KARAI 

1904-1905 — Rusų - japonų karas 
(100,000 aukų).

1912-1913 — Balkanų karai (140,000 
aukų).

1914-1918 — Pirmasis Pasaulinis karas 
(8,54'5,800 aukų).

1917-1920 — Bolševikų revoliucija ir 
rusų pilietinis karas (100.000 aukų).

1936-1939 — Ispanų pilietinis karas 
(611,OiOO aukų).

1939-1945 — Antrasis Pasaulinis karas 
(55,000,000 aukų).

1945-1954 — Indokinijos karas (100.000 
aukų).

1948-1962 — Neramumai' Kolumbijoj 
(200,000 aukų).

1950-1953 — Korėjos karas (1893,100 
aukų).

1964-1973 — Vietnamio karas (546,000 
aukų).

Iš viso 67,266,900 aukų, čia sužymėti 
tik patys žymiausieji šio šimtmečio karai. 
Reikėtų daug darbo sumaišyti visus XX 
amžiaus įvairius „mažiukus karus“, sukili 
mus ir kraujo praliejimus, pradedant 1900 
m. Kinijos bokserių sukilimu ir baigiant 
žydų-arabų, Afganistano ir Irako-Irano ka 
kais. Priskaičiuotume dar kelis milijonus 
aukų.

SUNKIAUSIAS PASAULIO TANKAS 
1944 m. vokiečiai sulkonstravo ir paga

mino sunkiausią pasaulio tanką: 6 metrų 
aukščio, 180 tonų svorio, 1,500 arklio jėgų 
motoru ir 30 cm storumo šarvais. Tankas 
galėjo važiuoti ir po vandeniu — upės dug 
nu.

Tuo nenugalimu milžinu, pavadintu „Pe 
le“ Hitleris tikėjosi išsigelbėti nuo pra
laimėjimo. Tačiau dėl per didelio svorio, 
nežiūrint metro platumo vikšrų, tankias 
įkiimidavo minklšltesniaim paviršiuj, o ge
ram ir sausam kely judėjo tik 20 km 
valandą greičiu. Važiuojant per kaimus ir 
miestelius, ne tik išsiamdė keliai, bet ir 
išbyrėjo nuo trenksmo namų langiai.

Po pirmųjų bandymų, tolimesnė tų t an
ie ų gamyba buvo sustabdyta.

Trys sovietų mokslininkai Afrikoje pa
kliuvo į kanibalų rankas.

Juos nuvedė pas genties vadą, o tas 
tuoj pirštų ir rodo:

— Tuos du į katilą, o šitą paleilskit: aS 
su juo studijavau Maskvos universitete.

•••
— Kieno buvo sumanymas įgyvendinti 

komunizmą Rusijoje: mokslininkų ar ne
išmanėlių?

— žinoma, neišmanėlių! Mokslininkai 
būtų išbandę tą idėją ant šunų.

iRafoinovičių pakvietė į KGB būstinę 
Maskvoje.

— Tamsta neteisingai užpi.'dei išernig- 
ravimo anketą, — sako pareigūnas.

— Negali būti, — ginasi Rabinoivičius.
— Tamsta parašei', kad neturi giminių 

užsienyje, — puola vėl saugumietis.
— Teisingai: mano giminės namie — 

aš esu užsienyje, — atsako gudrus žydelis.

Uogos renkamos barbarišku būdu.
(Iš straipsnio laikraščiui)

Dėl pėsčiųjų kaltės niekas nežuvo.
(Iš informacijos)

Prašau mane apskaičiuoti.
(Valgykloje)

Varškė mane pajaunino.
(Iš nuogirdų)

Gatve svirduliavo girtuoklis, o iš jo ta
ravo oras su keiksmažodžiais.

(IŠ mokinio rašinio)
„šluotos" įauksinto mintys
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Lituan istikos Seminaras Skaitytojų laiškai riai, ruofidalmi konferencijas, Skelbdami 
skambias ir kovingas rezoliucijas, veikė

sais. Toliau, individualių pamokų ir mag
netofono pagalba, bus susipažinama su 
taisyklingu kirčiavimu 'bei priegaidžių 
vartojimu, šalinant kitų kalbų įtaką lietu
vių kalbos tarimui. Dėl laiko bus taria
masi su lektorium ir jo talkininkais. 
Lietuvių kalbos proistorė — 
Antanas Klimas

Lietuvių kalbos vystymosi nagrinėjimas, 
aptariant jos vietą indoeuropiečių kalbų 
šeimoje nuo seniausių laikų ligi XII-XIII 
šimtmečio. Bus paliečiami lietuvių bei 
baltų kalbų santykiai su visomis indo
europiečių kalbų šeimos pagrindinėmis 
grupėmis. Bus apžvelgiami pagrindiniai 
prokalbės rekonstrukcijos klausimas!, taip 
pat liečiamos ir žodžių kilmės (etimologi
jos) problemos. Kursas skiriamas anks
čiau Seminarą lankiusiems.
Meninio /vertimo mokslas ir (praktika ►— 
Violeta Kelertienė

Vertimo rūšių ir naujesnių priėjimų 
apžvalga, pavyzdinio vertimo bendras at
likimas, paruošiamieji pratimai, individu
alaus vertimo atlikimas, analizė ir pro
blemų formulavimas bei aptarimas 'gru
pėje. šio kurso prielaida: galima versti iš 
kalbos, kuri silpniau mokama, į kalbą, ku
ri geriau mokama, bet ne atvirkščiai. Bus 
sudarytos sąlygos versti iš lietuvių kalbos 
į anglų kalbą, naudojantis atsivežta arba 
Seminare pasirinkta medžiaga; iš kitų 
kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir ispa
nų) į lietuvių kalbą. Pastaruoju' atveju 
atsivežama medžiaga vertimams. Anketo
je pažymima iš kurios kalbos norima 
versti

LIETUVIŲ LITERATŪRA
I Lietuvių novelė —
Į Ilona Maziliauskienė

Į Lietuvių novelės žanro apžvalga, anali- 
I zuojant lietuvių prozos temas ir techniką. 
Detaliau bus nagrinėjama: K. Almeno 

I„Geltonas biuikas“, A. Škėmos „Žilvinė
li“, K. Barėno „Pensininkų klubas“, R.

I Lankausko „Dykuma“, J. Apučio „Hori
zonte bėga šernai“, J. Grušo „Mergaitė 
ir vienišas žmogus“, R. Šavelio „Po rude-

Į nio lietum“, R. Klimo „Ką aš galvojau 
Į autobuse, važiuodamas pas savo buvusį 
suolo draugą“ ir A. Landsbergio „Senjo-

I ra ir katės“. Novelių komplektą galima 
įsigyti atvykus. Klausytojai taip pat tu
rės nagrinėti vieną, savo pasirinktą, kurse 
neaptartą novelę.
Literatūros analizė —
Violeta Kelertienė ir Rimvydas Šilbajoris 

Pirmoji savaitė skiriama prozai. Dėstys 
Violeta Kelertienė. Operuojant šiuolaiki
nės pasakojimo teorijos sąvokomis (veika
lo struktūra ir kompozicija, pasakotojo 
funkcijos tekste ir santykis su medžiaga, 
fabulos išvystymas, laiko ir erdvės tralkita 
vimas, santykis . su adresatu (šiame kur
se detaliai bus nagrnėjamos dvi apysakos: 
Elmos Mikulėnaitės „Ona“ (Vilnius, 1981) 
ir Ramūno Klimo „Gintė ir jos žmogus“ 
(Vilnius, 1981).

Antroji savaitė skiriama poezijai. Dės
tys R. Šilbajoris. Poetinės kalbos ypaty
bės aplamai ir lietuvių .poezijos raida poe
tinės kalbos išsivystymo rėmuose. Dau
giausia dėmesio bus skiriama dvidešimto
jo amžiaus lietuvių poezijai, nuo Braz
džionio ilki Bložės.

Pageidaujami Seminare ar universitete 
lankiusieji literatūros kursus.

LIETUVIŲ ISTORIJA 
Lietuvių tautinis atgimimas — 
Saulius Sužiedėlis
Lietuvių tautinės sąmonės formavimosi 
devynioliktame ir dvidešimtame amžiuje 
aptarimas. Ekonominių, politinių ir socia
linių apraiškų nagrinėjimas Lietuvos ir 
aplamai Rytų Europos nacionalinių proce
sų perspektyvoje. Apibendinančių teorinių 
klausimų analizė ir išvadų ieškojimas. 
Baltijos valstybės nuo 1940 m. — 
Romualdas Misiūnas

Estijos, Latvijos ir Lietuvos raida nuo 
nepriklausomybės netekimo 1940 m. iki 
šiandien. Pagrindinis dėmesys bus skiria
mas Lietuvos pastarųjų keturių dešimt
mečių kultūrinių', visuomeninių ir eko
nominių reiškinių nagrinėjimui, nuolat 
ieškant skirtumų ir panašumų su Estijos 
bei Latvijos priklausomybės patirtimi. 
Lietuvių kultūros istorija — 
Vytautas Kavolis

Lietuvių kultūros modernizacijos ypač 
1883-1983 m. periodo apžvalga. Bus ban
dyta apčiuopti skirtingų laikotarpių dva- 

I sinė struktūra, vidinės, įtampos, alterna- 
I tyvūs jų kultūrinių problemų sprendimai 
Į grožinėje literatūroje ir kitose reikšmių 
I istorijos srityse. Lietuvių moralinės vaiz
duotės autobiografinio sąmoningumo ir 

I intelektualinės kultūros vystymasis. San- 
I tykių su savimi, su kitais, su gamta, su 
I istorija ir transcendencija kitimas tiek 
I Lietuvoje, tiek išeivijoje. Kultūrinio są- 
Įmoningumo formų dalyvavimas individua
lioje gyvenimo patirtyje ir veikimo ap
sisprendimuose. Moderniosios lietuvių kul
tūros savybės ir trūkumai. Bandymai kai 
kuriuos jos bruožus lyginti su analogiš
kais kitų kultūrų reiškiniais.

STIPENDIJŲ FONDAI
JAV ir Kanadoje veikia įvairios lietu

vių institucijos, į kurias galima kreiptis 
stipendijų. Kiekviena turi savo taisykles, 
kurias sužinoti reikia kreiptis tiesiogiai. 
Prašymai turi būti pateikti asmeniškai. 
Primenama, kad visi dalyviai turi sumo-

Dešimtasis (sukaktuvinis) Lituanistikos Į 
seminaras įvyks 1983 rugjūčio 7-21 Ohio 
valstijoje, JAV. Jis skiriamas vidurinį 
mokslą baigusiam, universitetinio lygio 
kursus lankyti pasirengusiam jaunimui, 
kuris laisvai kalba, rašo ir skaito lietu
viškai.

Per pastaruosius devynerius metus pa
teikta 40 skirtingų kursų, įskaitant lietu
vių kalbos gramatikos pagrindus, kalbos 
kultūrą, kirčiavimą, fonologiją, rašybą, 
vertimų mokslą, lietuvių prozą, poeziją, 
literatūros semiotiką, kritiką, lietuvių mi
tologiją, proistorinę, senosios Lietuvos 
valstybės istoriją, tautinį atgimimą, dvi-Į 
dešimtjo amžiaus Lietuvos politinę, eko
nominę ir socialinę raidą, fizinę aplinką, 
lietuvių kultūros istoriją ir daug kitų.

Seminaruose yra dėste 24 lektoriai, jų 
tarpe lingvistai, literatai, rašytojai, arche
ologai, istorikai, soicialogai, ekologijos, I 
ekonomikos bei politinių mokslų specia
listai. Daugumas dėsto JAV ir Kanados 
aukštosiose mokyklose. Seminarams jie 
skiria laisvalaikį ir negauna finansinio 
atlyginimo.

Dešimtojo seminaro programa skinsto
ma į tris pagrindines sritis, lietuvių kal
bą, literatūrą ir istoriją. Dalyviai rink
sis iš 11 kursų ir privalės lankyti mažiau
siai keturis, bent po vieną iš viršminėtų 
sričių.

Seminaro metu veiks biblioteka bei 
knygynas, kur bus galima įsigyti kursams 
vadovėlius ir kitus leidinius. Vakarais 
numatytos įvairios programos, 'bet dau
giausia laiko bus skiriama individualioms 
studijoms.

Seminaras įvyks „Loyola of the Lakes“ 
amerikiečių jėzuitų rekolekcijų namuose, 
netoli Akrono miesto. Vieta nuošali, bet 
lengvai pasiekiama sausumos ir oro ke
liais. Namai aprūpinti visais bendrabučio 
patogumais.

Seminaro mokestis vienam asmeniui 
yra 285 JAV dol. Tai įskaito maistą, pa
talynę, kai kurias mokymosi priemones 
ir registracijos mokestį. Dėl finansinių 
sunkumų negalį užsimokėti mokesčio as
meniškai kreipiasi į stipendijų fondus (są
rašais gale). Pilnas mokestis turi būti su
mokėtas pirmąją Seminaro dieną, nepai
sant susitarimo su fondais.

Dalyviai renkasi sekmadienį, rugpjūčio 
7 po pietų ir skirstosi rugpjūčio 21 prieš 
pietus. Transporto iš autobusų stoties ar
ba aerouosto ieškantys anketoje pažymi 
atvykimo laiką, vietą ir škydžio ar auto-1 
Ibuso numerį. Kitu atveju rengėjai neuž-Į 
tikrina pasitikimo.

Registruojantis Seminarui, paruošiamas I 
150-200 žodžių rašinys, kuriuo motyvuotai Į 
atsakoma į klausimą: kokia yra opiausia Į 
nūdienio lietuvių tautos problema? Raši
nys parengiamas savarankiškai, be paša- Į 
linės pagalbos; jis padės lietuvių kalbos 
lektoriams nustatyti kursantų kalbos mo
kėjimo lygį. Neparuošuisieji rašinio, nebus 
registruojami.

Seminarui registruojamasi tik dviem Į 
savaitėm, pasiunčiant užpildytą anketą, 
rašinį ir 30 JAV dol. registracijos mokes-Į 
tį Seminaro komisijai. Dalyvių skaičius Į 
ribojamas 35. Pirmenybė suteikiamai 
tiems, kurių anketos pirma pasiekia Se
minaro komisiją. Susidarius didesniam 
interesantų Skaičiui, likusieji įrašomi į 
laukiančiųjų sąrašą, jeigu to pageidauja 
anketoje. Dalyviams pasiunčiamas prie-1 
mimo patvirtinimas ir „Seminaro vado-l 
vas“, kuriame plačiau pranešama apie ei-1 
gą, tvarką ir t.t.

Seminaro ruošos daibus atlieka komi-l 
sija, kuriai vadovauja Mindaugas Pieš-1 
kys. Kiti nariai: Rasa Kaminskaitė, Rūta Į 
NainytėiSušinSkienė, Emilija ir Romasi 
Sakadolskiai.

KURSAI 
LIETUVIŲ KALBA

(Pirmą kartą atvykstantieji pageidau
jami registruotis mažiausiai vienam iš 
trijų kursų. Visiems rekomenduojama re
gistruotis daugiau negu vienam kalbos 
kursui).
Lietuvių gramatikos pradmenys (I)—
Mykolas Dranga

Šiame kurse mokomasi liksniuoti, asme
nuoti, laipsniuoti, taisyklingai vartoti 
linksnius, atskirti vieną kalbos dalį nuo 
kitos,kreipiant ypatingą dėmesį į veiks
mažodį. Kurso lankytojai gali klausyti ir 
„Lietuvių kalbos pradmenis (II)“. 
Lietuvių gramatikos pradmenys (II) — 
Mykolas Drunga

Teorinė ir praktinė lietuvių kalbos mor
fologijos (kaip kaitomi ir derinami žo
džiai?) ir sintaksės (kaip sudaromi saki
niai ir dedami kableliai?) apžvalga. Kur
so lankytojai gali klausyti ir „Lietuvių 
kalbos pradmenis (I)“.
Lietuvių kalbos kultūra —
Juozas Vaišnys, SJ

Taisyklinga rašyba ir skyryba. Nevarto
tini žodžiai ir posakiai. Linksnių, prie
linksnių ir priešdėlių vartojimo klaidos. 
Dažniau pasitaikančių kirčiavimo klaidų 
taisymas. Dėstymo metodas: įvairūs rašo
mieji darbai klasėje ir namie; tų darbų 
nagrinėjimas ir taisymas klasėje, nuro- į 
dant svarbiausias rašybos ir Skyrybos tai
sykles.
Lietuvių kalbos tarimo pratybos —
Antanas Klimas

Įvadinės paskaitos skiriamos pažinčiai 
su garsų mokslu ir lietuvių kalbos garsų 
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REZISTENCIJA
„Steigiamas Rezistencijos Internaciona

las“ — tokia antgalve „Europos Lietuvis“ 
įdėjo ilgesnę žinią į savo pirmą puslapį 
š.m. gegužės mėn. 27 d. Steigimo inicia
torius — Rusijos disidentas Vladimir Bu- 
koįvskij. Aišku savaime, kad čia kalbama 
apie rezistenciją komunizmui.

Pokarinių laikų būvyje, mes visi žino
me, daug įvairių, didelių ir mažų visuo
meninių sambūrių organizavusių kcivai 
prieš komunizmą; vieni jų tik tautinės 
apimties, o gal ir tik politiškai partinės, 
kiti turėjo žymiai platesnius siekius — 
kovoti prie komunizmą tarptautinėje plot 
mėje, pastarieji telkė žymius įvairių kraš 
tų politinius veikėjus, buv. valstybių vy
ras, pasauliniai pasižymėjusius mokslo 
žmones.

Gana ilgo pokarinio laikotarpio bėgyje 
šie išdygę rezistenciniai sambūriai, be 
Skirtumo ar maži, ar dideli vieni steigėsi, 
pagyvenę kurį laiką, likvidavosi, kiti 
išliko veiksmingi iki šiai dienai..

Trumpa pastaba dėl tų išlikusių ir dar 
tebeveikiančių. Jų yra ne vienas bet keli. 
Jie veikia be reikiamo tarpusavio bendra 
dainbiavimo; jie veikia tartum konkuruo
dami, tartum norėdami pasirodyti, kuris 
iš šių rezistencinių sambūrių daugiausia 
nuveikia ir geriausia moka kovoti prieš 
komunizmą.

(Būtų didelė klaida iš to padaryti ilšiva- 
dą, kad šie sambūriai nieko nenuveikia. 
Ne, jie daug nuveikia — išleidžia knygas,, 
dalyvauja pasaulinėje spaudoje, ruošia 
■tarptautines konferencijas, įtaigoja įvai
rių valstybių vyriausybes, vienas mažiau 
kitas daugiau. Ir visgi, kad ir pripažįstant 
jiems šiuos didelius nuopelnus, manau,, 
kad būtų labai protingas ir toks klausi
mas — ar šie rezistenciniai sambūriai 
Vakarų Europoje nebūtų 'nuveikę žymiai 
daugiau jeigu būtų “veikę reikiamai glau
džiai bendradarbiaujant?

Žinoma, kald būtų žymiai daugiau; bet 
ir tai dar toli gražu nepakankamai, kald 
atsvėrus koncentruotą Kremliaus propa
gandą, varomą prieš vakarus. Tam reikia 
dar kažko.

Maža to. Veikiant kalbamiems sambū
riams atskirai kiekvienam iš’ jų pasisekė 
gauti „asmens liuldijimą“, bet nė viėna 
vakarų valstybė nė vienam sambūriui ne
išdavė „pilnateisio paso“. Visi šie sambū-
MiinHiHiRiHimHiHiiiiHiniNiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiimiNiHiiiiiiiiiiiiiiim

Smulkios ir stau
Sovietiniams propagandininkams užkliu 

vo Australijoje leidžiamame laikraštyje 
„Mūsų Pastogė“ (20.9.1982) V.K. pasira
šytais straipsnelis. Vilniuje leidžiamo kul
tūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje „Tė
viškės“ draugijos laikraščio „Gimtasis 
kraštas“ sausio 13 dienos laidoje Kazys 
Bagdonavičius polemizuoja su V.K. pava- 
uinldalmials j; „smulkia asmenybe, kuri la
bai stambiai meluoja“. Ką gi tokio V.K. 
parašė užsitarnauti tokios didelės Bagdo
navičiaus paniekos? Pasirodo, kald V.K. 
pa'rašė, jog „visi žvirbliai čirškia, kad są
mokslas prieš prez. Kennedį buvo sovie
tų darbas“.......panašiai ir pasikėsinimas
prieš prez. Reaganą...“

Būdamas „stambi asmenybė“ K. Bag
donavičius turėtų žinoti, kad vakariniame 
pasaulyje ir spauda ir žmonės vra laisvi 
turėti ir išreikšti savo nuomonę, nors ji 
būtų ir klaidinga. V.K. galbūt ir leido sa
vo vaizduotei pakeliauti fantazijos pasau
lyje, ypač prez. Reagan‘o atveju, bet jam 
galima atleisti pažvelgus į panašius pra
eities įvykius. Niekas neabejoja, neit ir pa
tys sovietiniai šlaitiniai nesigina, ka'd Sta
lino ‘įsakymu Meksikoje 1940 metais bu
vo nužudytas Trockis. Sovietinėje lietuviš
koje spaudoje prieš keletą metų buvo pri
sipažinta, kad po karo iš Vokietijos buvo 
pagrobtas ir vėliau sulikviduotas Lietuvo
je karo metu buvęs generaliniu tarėjumi 
gen. Kubiliūnas. Pridėkime dar ukrainie
čių politinio veikėjo S. Banderos sulikvi- 
d.avimą 1959 metais Miunchene, bandymą 
pagrobti gen. Plechavičių, sovietų inspi
ruotų rumunų žvalgybininkų „žygdarbius“ 

keti pilną Seminaro mokestį pirmąją die
ną (rugpjūčio 7 ), nepaisant susitarimo 
su čia išvardintomis institucijomis: 
Lietuvių fondas 
2422 West Marquette Rd.
Chicago, IL 60629 USA 
Antanas Saulaitis 
% PLB Švietimo komisija 
5620 South Claremont 
Chicago, IL 60636 USA 
Vidūno jaunimo fondas 
% Vytautas Mikūnas 
3425 West 73 St.
Chicago, IL 60629 USA 
Kanados lietuvių fondas 
1573 Bloor St., W.
Toronto, Ontario, Canada M6J 3E1 
A. ir T. Koyelaičių stipendijų fondo 
komisija 
1573 Bloor St., W.
Toronto, Ontario, Canada M6J 3E1 
Ateities šalpos fondas 
% Dr. Vacys Šaulys 
2639 West 86th St.
Chicago, IL 60652 USA
Labdara Toronto lietuvių švietimo fondas 
1573 Bloor St., W.
Toronto, Ontario, Canada M6J 3E1

HETUVOJE
■■ ■■

IŠRINKTAS PANEVĖŽIO 
VYSKUPIJOS VALDYTOJAS

Vilniuje leidžiamas ir išeiviams nemo
kamai siuntinėjamas GIMTASIS KRAŠ
TAS (V.19) pranešė:

„Lietuvos katalikų bažnyčios Panevėžio 
vyskupijos valdytoju bažnytiniais įstaty
mais nustatyta tvarka išrinktas šios vys
kupijos Panevėžio rajono Krekenavos pa
rapijos klebonas, vyskupijos kapitulos na
rys, prelatas Kazimieras DuJksnys.

Preletas K. Dulksnys yra gimęs Kupiš
kio rajono Skendinių kaime. Kunigiu tapo 
1935 m. baigęs Kauno kunigų seminariją. 
Dirbo vikaru ir klebonu įvairiose parapi
jose. Nuo 1963 m. klebonauja Krekenavo
je“.

Laikraštis nieko nepranešė, kas atsitiko 
su buvusi j. Panevėžio vyskupijos valdyto
ju vysk. Romualdu Kriščiūnu, kuris kar
tu su kitais Lietuvos vyskupais šm. ba
landžio mėnesį lankėsi Romoje.

MINOS NEMUNO DUGNE
TIESA (V.22) pranešė, kad ties Sere

džiumi žemsiurbei gilinant Nemuno vagą 
buvo rasta nuo karo likusi fugasinė mi
na. Ją pašalinus, tą pat dieną į žemsiur
bės siurblį pateko antra mina.

Sakoma, kad tai buvo vokiečių gamy
bos minos1. Prieš ketverius metus panaši 
mina buvo rasta gilinant Nemuno vagą 
ties Vilkija.

TĖVŲ ŠVIETIMAS
TIESA (V.22) išspausdino vedamąjį 

„Pedagoginis tėvų švietimas“, kuriame ra
ginama „auklėti tėvus“, kad tuo būdu“ 
pagerinti moksleivių idėjinį politinį, inter
nacionalinį ir ateistinį auklėjimą“.

Strapsyje sakoma, kad kai kurie tėvai 
vengia eiti į tokius susirinkimus.

KOVA |SU ŠVENTAISIAIS
Vilniuje leidžiamas ideologinis žurna

las KOMUNISTAS (Nr. 5, 1983) išspaus
dino J. Aničo straipsnį „Stebuklai ir poli
tika“, kuriame sakoma, jog pastaruoju 
laiku bažnyčiose per pamokslus buvo pa
skelbtas vyskupų ir vyskupijų raštas, ku
riame akcentuota, kad Kazimieras „išky
la kaip gyvenimo švyturys katalikiškosios 
Lietuvos sūnum ir dukroms“.

„Ul'tradešinieji lietuvių 'buržuazinės 
emigracijos veikėjai ir jų inspiiuoj'aml kle 
rikaliniai ekstremistai Lietuvoje siekia pa 
naudoti Kazimierą antitarybiniais tiks
lais...“ — sako J. Aničas.

PAGALBOS (ŠAUKSMAS
Kolektyviniam žemės ūkiui priėjus liep 

to galą, LTSR Aukščiausios Tarybos pre
zidiumas priėmė nutarimą dėl žemės ūkio 
produktų gamybos didinimo privačiame 
sektoriuje, plečiant gamybą gyventojų as 
meniniuose pagalbiniuose ūkiuose.

Valdžia pastebėjo, kad viename rajone 
.jpenlkltaldlalyje kiemų nelaiko karvių, o 
ketvirtadalis gyventojų turinčių karves, 
neparduoda pieno. Daugelis supirkimo 
punktų yra toli nuo sodybų, kai 'kur ne. 
paskirti pieno surinkėjai“.

Todėl dabar įsakyta rajonų vadeivoms 
prižiūrėti, ,Jkad' kiekviena kaime gyvenan
ti darbininko, kolūkiečio, tarnautojo šei
ma naudotųsi žemės sklypu, laikytų kar
ves, kiaules, avis, paukščius ir parduotų 
valstybei daugiau žemės ūkio produktų, 
kad būtų teikiama pagalba įdirbant že
mę, nuimant derlių, realizuojant žemės 
ūkio produkciją“.

Toliau nutarime sakoma: „Reikia užtik- 
■ririti, kad gyvulių augintojams būtų ski
riamos ganyklos arčiau gyvenviečių bei 
miestelių ir ilgesniam laikui, teikiamai pa
rama ruošiant pašarus. Sąžiningai ir ak
tyviai dirbantiems visuomeninėje gamy
boje1 ir’sudarantiems su ūkiais padidintas 
gyvulių ' auginimo ir pardavimo sutartis 
skirti papildomus ganyklų ir šienavimo 
■plotus, teikti numatytas lengvatas, ieškoti 
naujų skatinimo formų, rūpintis triušinin. 
kystėį vystymu mokyklose“.

Tifo būdu valdžia tikisi, kad sklypinin
kai . išgelbės subankrutavusią kolektyvinę 

-Santvarką.
i ‘ -

'• - < UŽMUŠĖ IŽMONĄ
~ 7 AAntanas Smilingis, buvęs agronomas ir 

fermos vedėjas, būdamas girtas užmušė sa 
:Vo'Žmoną, „kad ji neilšvirusi pietų“.

34.metų amžiaus vyrą sovietų aukščiau
si ės ‘teismas pripažino kaltu žmonos O. 
Smilinlgianės nužudymu ir, „atsižvelgdama 
į aplinkybes“, nubaudė trylikos metų lais 
vės atėmimu, paskiriant gydymą nuo al
koholizmo. Taip pranešė gegužės 17 d. 

‘VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
IRGI „DEFICITAS“

Esu Didžiojo Tėvynės karo dalyvis. Ma
ne Stebina, kad niekaip negailiu savo anų- 

■kui nupirkti dviračio „Dubysa1“ viršutinės 
■padangos. Dviratį gamina mūsų Šiaulių 
„Vairo“ fabrikas. Nupirkau; važinėjo, ta
čiau neilgai, tik sezoną, suplyšo viršutinė 
padanga'. Kur tik nevažiavau, kur tik ne
klausiau, visur vienas atsakymas: „netu
rim, negaunam; didžiausias deficitas“.

Nejaugi mūsų pramonė neišleidžia dvi
račiams padangų? Nejaugi kaip toj paisa-

— „kad užlopytum sijoną, plikti nau
ją reikia“. b. Lukošius

kažkaip pasaulio pakraščiuose, vaikščiojo 
kopdami pasaulio atbrailomis, čia kiek 
pakobd'ami, čia vėl nuslysdami. Kodėl? 
—Nes be paso (įsipilietinimo) į Kongreso 
Rūmus ar į White Hallą gal ir įeisi, bet 
nė vienos kambarių dlurys neatsivers.

šiandien gal jau ir būtų kitaip, kad ir 
nevisai kitaip, .kaip mes norėtumėm, bet 
visgi kitaip, t.y. geriau, jeigu šie sambū
riai būtų veikę darniau.

Sėkmingai Vakarų rezistencinei kovai 
prieš komunizmą reikia turėti nė mažiau 
nė daugiau prilygstantį propagandos apa
ratą koklį turi Kremlius kovai su V alk arais“ 

Ginkluotai rezistencijai prieš komuniz
mą Vakarai turi seną gerą organizaciją 
NATO. Kaip tik todėl, kad ji pajėgi ir 
veiksmingu, Kremlius net nemėgina NA
TO pajėgumą saviems siekiams bandyti. 
Kremlius visuomet sumaniai mokėdavo' 
apeiti NATO ar tai pavergdamas Kubą, 
ar tai Angolą, ar tai Afganistaną ar tai 
kitas valstybes. Visas paruošiamasis dar
nas siekiamam įvykiui buvo Kremliaus 
■puikiai suorkestruotos ir sugrotos propa
gandos nuopelnas ir vaisius. Komunisti
nės propagaridlcs Kremliaus ištobulinta 
organizacija lengvai nugali visas Vakarų 
esamas rezistencines užtvaras.

Iš to savaime peršasi tik viena išvada
- panašiai NATO Vakarai turi turėti pro
pagandinės rezistencijos ir puolimo orga- 
mzaciją nemažiau tobulą ir veiksmingą, 
kokią turi Kremlius. Tik tokio organizaci
ja turės visur galiojanti pasą; galės lan
kytis White Hali ir Kongreso Rūmų kabi
netuose, veikti atsakingai ir .planingai.

Ar toks žada būti V. Bukovskio organi
zuojamas Rezistencijos Internacionalas?
— Jeigu toks, tai mums, lietuviams, labai 
svarbu jau dabar dalyvauti visuose paruo 
štamuose darbuose. Vladimir Bukcivski 
yra šių dienų rimčiausias rusų disidentas 
Vakaruose. Jis, priešingai Solženicynui, 
yra vakarietiško demokratiško galvojimo 
visuomeninis veikėjas, politikas ir moks
lininkas.

Konservatoriams valdant Vokietiją, D. 
Britaniją ir J. Am. Valstybes, o Andlrcpo- 
vui Sovietus, manau, V. Bulkovskij nega
lėjo parinkti tinkamesnio laiko pasaulinio 
Rezistencinio Internacionalo sumanymui 
vykldyti. Be to, sąvoka — „Sovietinis imu 
perializmas'“ pradeda būti vis daugiau su 
prantamesnė ir artimesnė vakarams.

Stasys Kuzminskas
niHiniiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiiuniiMiuiim 

ibios asmenybes
su užnuodytais lietsargių smaigaliais Lon
done ir turėsime vaizdą, kuriuo remdama 
sus V.K. nriėjo savo išvados.

Gal galima būtų sakyti, kad beveik tas 
viskas vyko „asmens kulto“ (suprask Sta 
lino) laikais, bet, neteko girdėti, kad kas 
nors būtų teistas, baustas ar pasmerktas 
už nusikaltimus1 prieš milijonus žmonių, 
jau nekalbant apie sulikividavimą dauge
lio pačios komunistų partijos viiišūnių, ku
rių dalis vėliau buvo pomirtiniai „reabi
lituota“. Chruščiovo „asmenybės kulto“ 
pasmeikimas Sovietų Sąjungoje nebuvo 
niekados viešai paskelbtas. Jis buvo skai
tomas tik uždaruose partijos susirinkimuo 
se. Ir partija ir KGB pasiliko sau teisę 
ateityje naudotis senaisiais metodais.

įdomus yra K. Baigdanavičiaus toli
mesnis samprotavimas. Jis raišo, kad 
„Kaip taisyklė, Tarybų Lietuvos gyvento
jas, susipažinęs siu tekiais opusais, domi
si — kaip gali panašios fantazijols ateiti 
žmogui į galvą? Gal tokie autoriai nieka
da nieko neskaito?“. Ar Bagdonavičius 
čia nori pasakyti, kad kaip taisyklė Tary
bų Lietuvos gyventojas gali skaityti kaip 
jis vadina „Australijos lietuvių „vaduoto
jų“ laikraštį „IMūsų Pastogę“? Jei jis taip 
galvoja^ tai arba jis pats gyvena fantazi
jos .pasaulyje, kuo jis kaltina V.K., arba 
jis priklauso prie „stambių asmenybių“, 
kurios labai smulkiai ir akiplėšiškai me
luoja. Yra žinoma, kad užsienio lietuviš
ki laikraščiai yra gaunami Lietuvoje, bet 
jie prieinami tik labai siauram rateliui 
žmonių, priklausiančių partijos propagan
dos' aparatui, arba valstybės saugumo ko
mitetui (KGB).

Jei kaip taisyklė Tarybų Lietuvos pilie
tis galėtų gauti ir skaitytų „Mūsų Pasto
gę“, tai 'is sužinotų, kad kaip ir savo tė- 

1 vynėje gyvenantieji lietuviai yra baugina 
"niv „stambių asmenybių“ vengti santykių 
su užsienio lietuviais, taip ir užsienio lie- 

’ tuviai turi nešti savo naštą. Yra ir čia, 
‘tokių, kurie nori užsienio lietuvius laiky
ti _atskirtuš nuo tautos kamieno, kiekvie- 

" baube. iš Lietuvos atvažiavusiame žmogu
je, matydami komunistų agentą, o kiekvie 
mįį vapsiįankymą Lietuvoje laikydami jos 
išdavimu. ‘‘Šiuo atveju pačių kairiųjų ir 
pačių dešiniųjų interesai sutampa. Ir vieni 

’į^'kati V&rdan patriotizmo reikalauja laL 
iyįis'drafūsmės ir pasikliovimo jų prieitų 
'sprendimų teisingumu. 1

’.Grįžtant' atgal prie politinių atentatų 
!ar‘prete Kennedy būtų ar nebūtų 

■'burbęs "niiizud'ytas su Sovietų Sąjungos va
dų žinia, kodėl Bagdonavičius rado reikalą 
ginti jų pozicijas „ryšių su užsienio lietu
viais“ laikraštyje. Neatrodė, kad V.K. gin 
itų :AArferikoS"-; interesus — priešingai, jis 
■ją kritikuoja,j Bagdonavičiaus gi linija ne- 
ssiškiria ■ nuo nuomom i ų reiškiamų ,jPrav- 
doje“, „Tiesoje“, .Daily Worker“ ar „Ro- 
dinoje“. Sunkus ir nedėkingas yra žmonių 
skirstymas į smulkias ir stambias asme
nybes... J. Digrys
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rių ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

D. Banaičiui už pasakytus prie kapo 
gražius atsisveikinimo žedžius.

E. ir S. Sasnauskams už gėles ir dažną 
lankymą ligoninėje ir namuose.

Fr. ir V. Motuzams už gėles ir nuotrau
kas padarytas bažnyčioje ir kapinėse.

B. Remeikienei už paruošimą arbatėlės 
M. ir S. klubo patalpose ir visiems už gė
les ir palydėjimą į Mostono 
nuoširdų ačiū.

Vladislovą

kapines tariu

ILiaugaudienė

■L. švalkui, 
■atvykusiu iš

ietteringas
PADĖKA

Nuoširdžai dėkoju poetui 
kuris kartu su sūnumi ir
Amerikos draugu B. Murdosu atėjo mane 
aplankyti. Man, esančiam vienišam, tai 
buvo didelis džiaugsmas.

Už tai turiu pareikšti viešą padėką, o 
ypač poetui, kad aplankė mane, paprastą 
žmogų, bemokslį, sulaukusį senesnio am
žiaus. J. Liobė

EUROPOS LIETUVIŲ 
KALENDORIUS 1983 M.

VII.17 — Dariaus ir Girėno Atlanitinio 
skridimo minėjimas Soldino miškelyje, 

Lenkijoje.
VIL23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VJL24-31 d. — Europo* Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

VIH.29 — mokslo metų pradžia Vasario 
16d Gimnazijoje, 
Hueitltenifeid, VFR.

IX.10. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street, Wolverhampton.

PAPIGINTAS GELEŽINKELIS 
PENSININKAMS

The TIMES (VI.7) praneša, kad netru„ 
kins Britanijos pensininkai galės važinėti 
Europcs geležinkeliais papiginta kaina. 
Tam tikslui pensininkai turės įsigyti nau
ją Europcs pažymėjimą — Railcard RES, 
kurio kaina 5 svarai metams.

Pensininkai galės važinėti už pusę kai
nos Belgijoje, Irlandijoje, Suomijoje, 
Prancūzijoje, Graikijoje, Luksemburge, 
Olandijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Is 
panijeje, Švedijoje ir Šveicarijoje. Už du 
trečdaliu' bilieto kainos galės važinėti Aus 
trijpje, Danijoje, Vak. Vokietijoje, Vengri
joje, Italijoje ir Joguslavijoje.

Papigintam važinėjimui Britanijos gele
žinkeliais pensininkai gauna atskirą „Bri
tish Rail’s senior citizen's railcard“, ku
rio kaina metams — 10 svarų. Važiuojant 
į kontinentą reikės turėti abu pažymėjimu^

NORTHERN TRIAL 0206 J. Peterson, 
Bellshill. PELLINORES POINT 1091 P. 
Kaminskas, Aberdeen. TIVIAN 2659 Eillen 
Archer, Wednesfield. APPEAL TO ME 
3256 P. Makūnais; Derby. HOLMBURY 
2562. SODIER ANT 2338 B. Banys, Lea
mington Spa. SPIGOT SHAFT 0179 „VY
TIS“, Bradford. YAWA 4942 P. Taujins- 
kas, London. PLURALISMS 3259 P. Malku 
nas, Derby. ZOFFANY 4764 S. Kačinas, 
Wanstead. CARLINGFORD CASTLE 2587 
J.M. Weaver, Ashton In Markfield. MAR- 
CON 2719 P. Richardson, Corby. THE 
NOBLE PLAYERR 0132 „VYTIS“, Brad
ford. SHEARWALK 3'332 J. Hackett, Der
by. WASSL 3846 J. Kicar, Nottingham. 
KUWAIT TOWER 3226 K. Blažys, Lon
don. COCK ROBIN 2383 P.A. Gaižauskas, 
Leamington Spa. TOLOMEO 1595 P. Ba- 
takys, Ruisiip. SAMON LEAP 3241 J. 
čemis, Londcn. GORYTUS 2161 D. Banai
tis, Rochdale. LOMOND 3154 S. Valaitis, 
Acton. TEENOSO 2168 S. Zajamskas, Brad 
ford. PALLAVICINA 2151 D. Banaitis, 
Rochdale. SOCIETY BOY 2116 V. Bylai, 
Eccles, NAAR 0097 V. Paulauskas, Man
chester. PIERRAT AUGUST 0053 D. Tik- 
son. Chester.

Loterijos traukimą buvo pravestas per 
kaukių vakarą Sporto ir Socialinio klube, 
1983 m. gegužės 28 d.

Visiems platintojams ir bilietų pirkė
jams nuoširdžiai dėkojame.

Parapijos komitetas

lochdale
SPAUDOS PLATINTOJAS

DELS Rochdale skyrius išrinko S. Sas
nauską, gvv. ’324 Entwisle Rd., Rochdale, 
„Europos Lietuvio“ prenumeratos1 rinkė
ju šioje apylinkėje.

Ol.indija
RUOŠIAMA KRAŽIŲ SKERDYNIŲ 

PARODA
Kražių skerdynių 90 metų sukakčiai 

atžymėti, Amsterdamo lietuviai ruošia 
tarptautinę parodą, kurioje bus atvaiz
duoti Lietuvos Katalikų Bažnyčios perse
kiojimai, kurilucs seniau vykdė caro pa
reigūnai, o dabar vykdo Kremliaus rau
donieji carai.

Parolda bus pirmiau suruošta Amster- 
carne, o vėliau bus kilnojama kituose 
kraštuose.

KONGRESINĖ ^LOTERIJA
V PLJK loterijos D. Britanijoje laimė

tojai yna sekantieji:
Pirlma premija, 50 sv., P. Pūlkelevičius, 

■Coventry (bilietas nr. 858).
Antra premija, 25 sv., R. Calver, Lind- 

ford, Hants (bilietas nr. 4761).
Trečia premija, 10 sv., P. Gimys (Skau 

tams), High Wycombe (bilietas nr 2337).
Ketvirta premija, 10 sv., 

Swansea (bilietas nr. 4588).
Penkta premija; 5 sv., G.

Bellshill .('bilietas nr. 12243.).
šešta .premija, plcklštelė,

Armaldale WL (bilietas nr. 15909).
Septinta, premija', puodukas, M. Morri

son, Louldon (bilietas nr. 5280).
Aštunta premija, raktams žiedas, J. 

Blažys, Leigh (bilietas nr. 2089).
DBLJS dėkoja visiems rėmėjams ir bi

lietų platintojams, kurie prisidėjo prie 
Kongresinės loterijos pasisekimo. Loteri
jos pelnas skiriamas Britanijos atstovams 
į V PLJK-esą. Apyskaitas bus paskelbta 
vėliau.

Birminghamas
MIRĖ (J. KAVALIŪNAS

Sekmadienį, birželio 4 dieną, išėjęs iš 
bažnyčios, staiga mirė Jonas Kavaliūnas, 
74 metų amžiaus.

Laidotuvės — pirmadienlį. birželio 13 
d., 9 vai. ryto iš Rosery bažnyčios, Park
field Road, Atom Rock, Birmingham' 8.

Skyriaus valdyba

J.C. Glover,

Kasponienė,

P. Milalšius,

Derby
BIRŽELIO ((VYKIŲ (MINĖJIMAS

Birželio 25 dieną šeštadienį, 6.00 vai. 
vakare. DBLS-igos skyrius Derby rengia 
Birželio įvykių

MINĖJIMĄ
Minėjimas įvykis1 Ukrainiečių klubo pa

talpose (27 Chanmod St., Derby). Paskai
tą skaitys v.s. J. Maslauskas. Po paskai
tos bus padeklamuota šiai progai pritai
kytų eilėraščių.

Šis tragiškų dienų minėjimas bus pra
vestas susikaupimo nuotaikoje, pager
biant žuvusius ir nukentėjusius tautiečius.

Visus lietuvius, gyvenančius vietoje ir 
toliau; kviečiame minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

londo as Manchesteris

sekmadienį, birželio 
ruošiama akademija

— Requiem įvylks

11 die- 
ir de„

West-

UKRAINIEČIŲ DEMONSTRACUA
Didžiojo bado Ukrainoje 50 metų sukak

čiai paminėti 
ną, LcInJdcne 
monstracija.

Akademija
minster Centrai Hali salėje. Pradžia 1.30 
vai. po piet.

Po to 4.30 - 5.00 vai. vak. bus susirin
kimas Speakers Corner, Hyde Parke, iš 
kur demonstracija nužygiuos prie Sovietų 
Ambasados ir iki Holland Park Avenue. 
Lietuviai ir kitos Rytų Europos tautos 
Kviečiamos dalyvauti su vėliavomis ir 
plakatais.

1932-’33 metais Ukrainoje, dėl Sovietų 
politikos badu mirė 7-8 milijonai gyven
tojų.

KLUBO (NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, birželio 19 d. 4 vai. vak. 

MancheSterio Soc. klube yra kviečiamas 
nepaprastas klubo narių susirinkimas sku 
biems klausimams apsvarstyti.

Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti.
Sekretorius

IŠVYKO A. BRAZDYS
Skulptorius Antanas Brazdys, 

vienas paskutiniųjų kūrinių šiuo 
yra išstatytas Karališkos Meno akademi
jos parodoje Londone, išvyko trims savai
tėms į JAV.

kurio 
metu

PARAPIJOS (DERBY LOTERIJA
Lonldbno Lietuvių parapijos Derby ar

klių lengtynių loterijos daviniai: Lenkty
nių arkliai atiteko šiems bilietams: 
GUNS OF NAVARONE 2625 G. Kamins
kas, Wolverhampton. GORDIAN 1428 Mrs 
Rogens, Ruisiip. JOHN FRENCH 4964 J. 
Babilius. NEORIAN 1492. SLEWDY 2244 
M.F. Naujokas, Coventry. THE LIQUIDA
TOR 1133 GjP. Bukinės, Rayleigh. HIGH 
l.ANNON 3759 J. Kiršinąs, Nottingham.
MILTMNI 1677 Mrs A. Baker, Leyton.

PLJS Informacijos
V PLJ Kongreso stovyklos akademinės 

programos rengimo komitetą sudaro: Bi
rutė Bublienė — pirm., kum Antanas Sau- 
laitis, S.J. — dieninių programų koordi
natorius, seselė Ignė Marijošiūtė — die- 
notvarės koordinatorė, Viktutė Lenkams- 
kaitė — užsiėmimų būrelių koordinatorė 
ir Rita Giedraitytė — vakarinių progra
mų koordinatorė. Stovykla bus tuoj po II 
PLDienų, Oberlin College, Oberlin Ohio, 
liepos 4-10 d. VI-je JAV ir Kanados lietu
vių Dainų Šventėje mišraus choro reper
tuare solo partijos dainuos solistai Roma 
Mastienė, Algis Grigas ir Anita Pakalniš
kytė Jaunių chore „Sibiro giesmėje“ solo 
dainuos Algis Grigas.

VI PLB Seimo metu paskaitas skaitys 
prof. dr. Vytautas Vardys, „Pasaulio Lie
tuvio“ redaktorius Bronius Nainys ir „Tė
viškės Žiburių“ redaktorius kun. dr. Pra
nas Gaida.

VI PLB Seimas bus birželio 26-30 d., 
Jaunimo centre, Čikagoje.

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ STOVYKLAI AUKOS 

Bradford as
Bradfordo lietuvių „VYTIS“ klubo Val

dybos vardu A. Bučys rašo: kadanig visa
dos taip gražiai prašai, tai klubo Valdy
ba nieko kito negali daryti ir nutarė skau 
tų vasaros stovyklai paaukoti 50 sv.

Klubo Valdyba linki Skautų stovyklai 
gero — gražaus oro, džiaugsmo stovyklau 
tojams, sėkmingo darbo ir sėkmės visoms 
mieloms skautėmis, skautams ir pasišven- 
tusiems jų vadovams! Klubo Valdybos 
vardu — A. Bučys.
Hradfordo Huddersfeldo apylnkė l

■PS. I. Gerdžiūnenė prisiuntė 34 svarus 
iš Bradfordo-HuddersfeWo apylinkės skiau 
kiškos idėjos aukotojų, su gražiausiais 
mumis sveikinimais ir linkėjimais.
Aukotojai:

V. Gurdvičiius — 6 sv., V. Verseckas, 
(jau trečią kartą,) J. Reinys — po 5 sv., 
VI. Ašmenskas, J. Bugenis, A. Brazdeikis, 
A. Sanušaitis, R. Grybas, E. Raldlzevičius, 
D. Karalius, J. Adamonis,
Žalys, A. Bučys, Fostea; P. Zdanavičius, 
P. Gendžiūnas — po 1 sv. V. RekeBins, P. 
Viržis, B. Degutis, T. Ryan, M. Grybas, 
P. Salvage, R. Rudelis, Br. Smudge — po 
0.50 sv.
DBLS Birminghamo skyriaus pirm,

grąžindamas aukų lapą, ra- 
surinktą skautų vasaros sto- 
14 sv. ir 20 p. su gražiausiais' 
ir linkėjimais“.

Mačiužis, J.

FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

, Draugijos susirinkime, kuris įvyko bir
želio 4 d. Manchesterio lietuvių klube, da 
lyvavo žinomas anglų filatelistas, filate-. 
listinės spaudos korespondentas ir Bur- 
mos. pašto ženklų, išleistų japonų oku
pacijos laikų, specialistas ir pasaulio au
toritetas Dr. Pilcher su žmona.

Jis parodė dalį savo specializuoto Bur- 
mos p. ženklų rinkinio ir trumpai pain
formavo Draugiją aipie Burtuos pašto isto 
rijų ją pailiustruodamas įvairiai p. ženk
lais ir jų variacijomis.

Dr. Pilcher bus kviestas atsilankyti i 
Manchestehį šių metų rudenį. Kadangi jo 
žmona yra lietuvė, nors būdamas Būrimo® 
palšio- specialistas, Dr. Pilcher taip pat 
turi labai didelę Lietuvos pašto ženklų 
kolekciją, kurią Draugija norėtų pamaty
ti.

M.

snjpuqsAwrt
24—31.VII. 1983 Augsburge, Vak. Vokieti
joje, ,,St. Ulrich“ Akademijos namuose, 
Kappelberg 1

sekmad. 24. VII. 20 vai.
Kclncertas: operes stilistė
Lilija šukytė, palydint
Ramintai Lampsatytei-Kollars

Susipažinimo vakaras su vaišėmis

Dainų Šventės rengimo komitetas pra
neša, kald bilietai už 15 dol. jau išparduoti. 
Bilietų už 17, 13. 10 ir dol. galima įsigyti, 
rašant čekius Lithuanian World Festival, 
Inc. iir siunčiant: Gifts International. 2501 
West 71st St., Chicago, IL 60629, USA. 
Pralšoma pridėti sau adresą su pašto ženk
leliu VOKĄ.

Kum. Pranais Garšva, DRAUGO redafkto 
rius, atidarys „Aušros“ šimtmečio parodą 
tokmialdieniį, birželio mėn. 26 d., 6.30 vai. 
/ak. Jaunimo centro mažojoje salėje. Pa
roda bus eksiponuojalma visą savaite lauke 
II PLDnų.

V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
metinėje, Čikagoje, registruojamas jau
nimas į Kongreso stovyklą, kuri bus liepos 
t-10 d.d. Oberlin, Ohio. Dar yra vietų, bet 
reikia skubiai registruotis. V PLJK Būsti
nės: 5620 S. Claremont, Chicago, IL 60636, 
USA. telef. (312)-778-2200. Valandos: pir- 
inad. — penktad. 6-8 v.v.. savaitgaliais: 

’.0-2 v. p.p. Ritonė Rudaitienė,
II PLD inf. pirmininkė

SOVIETŲ įURANDUOLINĖ GRĖSMĖ
Pasibaigus NATO gynybos planavimo ko 

■niteto posėdžiui, birželio 2 d. Biruselyje 
FAV gynybos sekretorius Casper Wein- 

' erger pasakė, jog žmonės dar neįsivaiz- 
iuoja keks didėlis pavojus gresia iš Sovie
tų Sąjungos atominio potencialo.

Scv. Sąjunga jau prieš daug metų yra 
dislokavusi branduolinių raketų sistemas 
Rytų Europoje. Tos sistemos yra visą lai
ką modernizuojamos.

Jos yra kilnojamos iš vienos vietos į 
itą, todėl sunku nustatyti, kur jos yra 

t.-ttn tikru laikui.
Todėl Vakarai privalo turėti Stiprias gy 

yfoos priemenes, bet tuo pat laiku derė- 
'is dėl ginkluotės sumažinimo.

p.

G,

Linkevičius, 
šo: „siunčiu 
vykiai auką 
sveikinimais
Aukotojai:

M. Linkdvičivs — 1.50 sv.. J, Taimclšiiū-į 
.nas,i E. Semaška, B. Vaškelis, V. Sugas,i 
S. Štarkia, K. Levihskas, P. Petukaitis, S.1 
Gąibrilaitis, R. Kairys — po 1 sv. J. Ka-' 

.-Vrali'ūhasi, S.' Jezerskis, O. Ragudkienė, iM.: 
Zdkjęnė, J: Hanson, A. Ritbergeris, 
,Ritbe|rgieriš — po 0.50 sv. P. Laucius
O, 20l;SV. ‘

, OBLS AVolvėrhamptono slkyr. pirm'.
. Kaminskienė, grąžindama aukų lapą. Tašo? 

.gražinu .aukų Ūpą’su 26 sv. Priimkite kad 
, įr .nedidelę paramą Jūsų darbuose ir rū- 
pesčiuose, dirbant su jaunimu ir jiems 
stovyklas kas motai organizuojant. Su gra 
žiausiais linkėjimais“.
Aukotojai:— ——-----

,G. Kaminsfeųenė.^.^ęiįožaitis —po 5 sv. 
X Žaliauskas, Į)., jįifutĮutas,.?— po 2 sv. J. 
Kr'a nbū tieeiė,. . peĮtkevičius, V. Bundonds, 
J. Čepas, A'l.‘ Petkevičius,,ę. .Markėvičius, 
J. Bertalšius, S. (Kąuiųeclįęas, t,y. j Matiukas,
P. Jerukevičius, M/; Ųarhųtas — po 1’ 
sv. C. Renčdkauskas( N. Narbutienė — po’

euzimoX omkm ; ’ |
Burton . laomn r C '

P. Butkevičius y---. ,2 ; ..
Nottingham 'l en'ii "''ū. r

J. šulkaitis — 5’^v.,, . a -■
Biradlfordo lietuvių"„Vįjstis'f kluborVal- 

dybai, nariams, DRĮ^ pkyrįųjVąMyboms, 
■nariams, skautiškos.,jdejes rėmėjams ir 
inkų rinkėjams išreiškiamas nuoširdus, 
iidedis^gk^u^a^ Ąf AČIŪ;

obrol Organizatoriai

PADĖKA
■ Noriu išreikšti nuoširdžią padėką vi

siems, kurie vienokiu' ar kitokiu būdu pa
dėjo palaidoti mano 
Liaugaudą.

Ypatingai dėkoju 
už attiktas laidojimo 
ir Mostono kapinėse,

vyrą a.a. Jokūbą

kan. V. Kairaičiui 
aipeigas bažnyčioje

REIK ALINGAS SPAUSTUVĖS
MOKINYS . .

Lietuvių Namuose'1 „Nidos“ spaustuvei 
reikalingas jaunuolis • norintis mokytis 
spaustuvės darbo. '

;0;-K®eiptisi-raštu,.' Lithuanian House Ltd.,
2 Ladbroke Gardens,
London; I.WU 2PT. i

pirmd. 25.VI1. 9,30 vai. Atidarymas1
Br. Kviklys: „Aušros“ atsiradimas ir 
jos reikšmė lietuvių tautiniam atgi

mimui
popiet Vokietijos Ateitininkų posėdis 
bei katalikų pasitarimas pastoraci
niais klausimais
20 vai. dr. K. J. Čeginskas: Lietuva 
100 metų praėjus nuo „Aušros“ pasi

rodymo.
antrad. 26.VII. 9 vai. ekskursija į Holhen- 
schwaingaiu ir Neuschwanstein pilis.

20 vai. dr. A. Štromas: Naujos ten
dencijos bei kryptys Sov. Sąjungos 
politikoje

trečiad. 27.VII. 10 vai.
A. Rubikas: Švento 
gumas — 350 metų 
pasmerkimo.
popiet ekskursijos (į 
zitejus
20 vai. prof. dr. V. J. Bieliauskas: šei
ma Lietuvoje ir išeivijoje

ketvirt. 28.VII. 10 vai.
V. Natkevičius, M.A.: Lietuviškosios 
dvasios gelmė liaudiniuose Vaižganto 
personažuose
popiet Europos Lietuvių Bendruome
nės vadovų posėdžiai; dr. med. D. Bie
liauskienės pranešimas iš kelionės Ki 
nijoje ir Tibete (su skaidrėmis)
20 vai. Inž. K. K. Almenas: Rizikos 
sąvoka demokratinėje visuomenėje

penkt. 29.VH. 10 vai.
dr. A. Gerutis: Litauische Literari- 
sche Gesellssichafit (1870-1923i).
16 vai. dr. prof. R. Lampsatytė-Kol- 

iars:

Rašto neklaidin- 
nuo Galilėj aus

Muiencheno mru-

MIRĖ LILI IMARLENE AUTORIUS
Karo metu pagarsėjusios kareivių dai

ros autorius, vokietis Hans Leip mirė bir
elio 6 dieną Fruthwilen kaime. šveicari- 

,oje. Jam buvo 89 metai.
I. Leip buvo be to geras Taisytojas ir dal
ininkas. Jis parašė kelis romanus, apy
sakas ir poemas. Gimęs Hamburge uosto 
darbininko šeimoje, H. Leip sukūrė eilė
raštį „Lili Martene“ 1914 metais, kai tar
navo vokiečių kariuomenėje, Berlyne, ir 
tovėjo sargyboje prie šviesos stulpo.

Eilėraščiui muziką sukūrė Norbert 
Schultze, bet daina pagarsėjo tik antrojo 
pasaulinio karo metu; kai ją pradėjo dai
nuoti Marlene Dietrich. Nuo tada ji buvo 
dainuojama abiejuose fronto pusėse: vo
kiečių ir alijantų.

NUTEISĖ JUGOSLAVUS
Jugoslavijos teismas nuteisė 4 piliečius 

iki keturių su puse metų kalėjimo už 
platinimą proklamacijų, kuriomis buvo 
reikalaujama pakeisti krašto santvarką. 
Jie tą darbą dirbo per pastaruosius dve
jus metus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Gloucesteryje — birželio 11 d.. 15 vai., 
šv. Petre.

Stroude — birželio 11 d.. 17.30 vai.. Bee
ches Green.

Noltingliarae — birželio 12 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Coventryje — birželio 12 d., 14 vai., šv.
Elzbietoje, už a.a. Antaną Paulavičių ir 
a.a. Kazimierą Balandį. Po to jų kry
žių šventinimas kapinėse. Talip pat a..a. 
Antano Anužio kryžiaus šventinimas. 
Tą dieną lietuviškų pamaldų Learning
tone Spa nebus. Todėl visi kviečiami į 
Coventry.

NNottinghame — birželio 19 d., 11.15 vai., 
skautų stovyklos pamaldos Židinyje.

Derby — birželio 19 d., 14 vai.. Bridge 
Gate.

Birminghame — birželio 19 d„ 18 vai., 
Park Rd.

Bradforde — bržel'io 5 d., 12.30 vai.
Eccles — birželio 12 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — birželio 19 d., 1 vai., St.

Joiseph's baž.
Manchesteryje — birželio 26 d., 12.30 vai.

19

Čiurlionis palyginant jiį su kitais jo 
epochos kompozitoriais.
20 vai. Tėvynės valandėlė, 
vadov. Eglė JuOdvalkė.

šeštad. ‘30.VII. 8,30 vai. J. E. vysk. dr. A.
Deksnio atnašaujamos Mišios už Tė
vynę
10 vai. prof. dr. V.S. Vardys: .,Nepri
klausom a Lietuva: Žvilgsnis
iš dviejų generacijų penspektovos“.
popiet — pranešimas iš V PLJ kong
reso; ELFE mietinė koniferetncija 
20 vai. Bernardo Brazdžionio poezijos 
vakaras pobūvis

sekmad. 31.VII. 9 vai. pamaldos (šiokia
dieniais — 8.00 vai;)
10 vai. studijų savaitės įvertinimas, 
sekančios aptarimas, uždarymas

Parodos: Br. Kviklio paruošta .Draudžia
mosios lietuvių spaudos“ Lietuvoje 
bei užsienyje (1865-1883) — Auš
ros“ šimtmečiui paminėti — paroda; 
Žibunto Mikšio grafikos darbai, ir kt. 

St. savaitės moderatoriai: dr. K. J. Če
ginskas, V. Natkevičius, M. A., dr. J. Nor- 
kaitis.

Kapelionas, kun. J. Petrošius, Prancūzi
jos Liet Katalikų Sielovados direk
torius.

Grgai.nizacinė komisija: J. Barasaitė, A. 
Grinienė, kun. A. Rubikas, V. Damijonai
tis, A. Šmitas.

STUDIJŲ (SAVAITĖS 
REGISTRACIJA

Ligšiol neužsiregistravę, bet norintieji 
dalyvauti Studijų Savaitėje, prašomi kreip 
tis į Aliną Grinienę. Nors St Ulrich na
muose vietų jau nėra, bet ji galės užsa
kyti kambarius viešbutyje.

Kambarių kainos viešbutyje yra tokios: 
kambarys be dulšo vienam asmeniui — 
DM. 47. —, su dušu — DM. 59.—

Dviem asmenims be dušo — DM. 84.—, 
su dulšu — DM. 90. —

Jaunimo namuose — jaunimui DM. 6.50.
Pietūs St. Ulrich namuose

—, vakarienė — DM. 7.—
Alinos Grinienės adresas:

7, 8000 Muenchen 50, West

— DM. 10.

Diamontstr.
Germany.

RUSAI PAŠALINO JAV .DIPLOMATĄ
■Gegužės 6 d. iš Maskvos išvyko JAV dip 

lomatas Louis Thomas, kuris prieš kelias 
dienas buvo sovietų valdžios organų ap
kaltintas šnipinėjimui. Louis Thomas bu
to JAV ambasados admnistnacijos ir sau
gumo sekcijos pareigūnas.

AUSTRALUOS GELEŽINKELIAI
Australijoje yra daugiau negu 2500 my

lių geležinkelių kaip pnanešta „EJL.‘‘ Nr. 
14 8.4.198'3. Tokio ilgio yra tik vien® ®e* 
ležinkelfo linija tarp Sydney’jaus prie Ra* 
mlojo vandenyno ir Penth'o prie Indijos 
vandenyno. Kelionė ten ir atgal trunka 
savaitę laiko. Tik šio ruožo keleiviniai 
trauikiiiniioi ir buvo kelis mėnesius sustab
dyti ketežinkeMečių streiko.
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