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LAISVĖS DIENA
JAV PREZIDENTAS PASKELBĖ

BIRŽELIO 14 DIENĄ 
PABALTIJO LAISVĖS DIENA

PASKELBIMAS
Praėjo daugiau kaip 40 metų, kai 

Sovietų armijos, suokalbio su naciais 
pasėkoje, užėmė tris nepriklausomas 
Pabaltijo respublikas, Estiją, Latviją, 
Lietuvą, ir jas prievarta įjungė į besi
plečiančią Maskvos imperiją. Naujasis 
režimas pravedė nelegalias deportaci
jas, žudynes ir įkalino tūkstančius pa- 
baltiečių, kurių vienintelis „nusikalti
mas“ buvo priešintis svetimųjų lirom 
jai ir ginti savo laisvę.

Priespauda ir persekiojimai tęsiasi 
iki šiai dienai, tačiau, nežiūrint tos il
gos ir tamsios neteisybių nakties, drą
sūs Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyrai 
ir moterys niekad nenustojo kovoję 
dėl savo tautų nepriklausomybių ir 
Dievo duotų teisių. Nors pilnas kovos 
ir pasišventimo vaizdas pavergėjų cen 
zūros yra slepiamas, pabaltiečių drau
gai ir giminės plačiame pasaulyje žino 
apie jų heroiškas pastangas ir siekius.

Jų taikūs savo teisių reikalavimai, 
iššaukia pagarbą visų tų, kurie bran
gina ir gerbia laisvę. Visi JAV žmonės 
pritaria Pabaltijo tautų nepriklausomy 
bės troškimui, ir mes palaikome jų tei
sę be svetimųjų dominavimo spręsti sa 
vo tautų likimą. JAV niekad nepripa
žino prievartinio Pabaltijo tautų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą ir nepripažins 
ateityje. JAV Kongresas, pagal Sena 
to bendrą 296 rezoliuciją, pavedė ir 
prašė Prezidentą birželio 14 dieną, 
1984 m., paskelbti „Pabaltijo Laisvės 
Diena.“

Dėl to dabar, aš, Ronald Reagan, 
JAV Prezidentas šiuo ir skelbiu birže
lio 14, 1984, „Pabaltijo Laisvės Die
na“. Aš kviečiu JAV gyventojus šią 
dieną skirti atitinkamam paminėjimui 
ir iš naujo patvirtinti savo įsipareigo
jimus visų pavergtųjų tautų laisvės 
principams.

Tai tvirtinu savo parašu šią birželio 
14, mūsų Viešpaties 1984 ir JAV 208 
nepriklausomybės metų, dieną.

RONALD REAGAN

A. SACHAROVO VARO C
JAV Kongreso narys E. Levitas, atsto

vaujantis demokratų partijai, pasiūlė įsta 
tymo projektą, numatantį pavadinti aka
demiko A. Sacharovo vardu tą sostinės 
Vašingtono gatvę, kurioje yra Sovietų Są 
jungos ambasada. Kongresmenas Levitas 
paaiškino, jog akademikas Sacharovas 
yra žmogaus teisių ir laisvės simbolis ne 
tiktai pavergtiem žmonėm Sovietų Sąjun 
goję, bet ir visiems tiems žmonėms lais
vame pasaulyje, kurie gėrisi jo drąsa ir 
ryžtingumu. Jo vardu pavadinus gatvę, 
kurioje yra Sovietų Sąjungos ambasada, 
pažymėjo kongresmenas, ir sovietai būtų 
priversti gaudami laiškus ir nurodydami 
ambasados adresą, kasdien prisiminti šį 
taurų žmogaus teisių ir laisvės gynėją. 
Respublikonas senatorius Grassley pasiū
lė, kad Sacharovo vardu būtų pavadintos 
ir New Yorko bei San Francisco miestų 
gatvės, kuriose yra Sovietų Sąjungos kon 
sulatai.

Vieno Belgijos sostinės Briuselio rajo
no savivaldybė nutarė pavadinti akademi 
ko A. Sastharovo vardu ištaigingą alėją, 
kurioje yra Sovietų Sąjungos ambasada, 
jei Sovietų valdžia toliau persekios Nobe 
lio Taikos premijos laureatą ir jo žmoną, 
varžydama jų judėjimo laisvę. Belgijos 
socialinės krikščionių partijos jaunimas 
jau užklijavo visas senąsias alėjos pava
dinimo lenteles naujuoju akademiko Sa
charovo vardu. Sovietų Sąjungos ambasa 
sada dėl to tuoj pareiškė griežtą protestą, 
laikydama tai provokaciniu veiksmu.

Iš Vašingtono tuo tarpu pranešama, kad 
įtakingoji JAV mokslų akademija nutarė 
nutraukti bendradarbiavimo ryšius su So 
vietų Sąjungos mokslų akademija dėl ne
leistino ir nepateisinamo sovietų elgesio 
su akademiku Sacharovu. Dėl to buvo nu
trauktos neseniai užmegztos derybos nau
jos amerikiečių ir sovietų mokslininkų su 
tarties tarpusavio ryšių išplėtimo klausi
mu.

VLIKO PAREIŠKIMAS VH-ios
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS REIKALU

Tautiniai šokiai yra lietuviškumo išraiš 
ka mūsų ir svetimtaučių tarpe. Tautiniai 
šokiai yra jaunimo būdas bendrauti ir pa 
sirodyti viešai. Tai yra svarbi ir reikalin 
ga lietuviško auklėjimo priemonė.

VLIKAS remia periodiškai pasauliniu 
mastu vykdomas tautinių šokių šventes 
ir ragina visuomenę iš viso pasaulio gau 
šiai dalyvauti įvyksiančioje VII-oje Tau 
tinių šokių šventėje, š.m. birželio 30 —■ 
liepos 1 d.

GUDŲ DRAUGLIOS JUBILIEJUS
Birželio 21 d. Londono Gudų Namuose 

buvo iškilmingai paminėta Anglo-gudų 
draugijos (Anglo-Byelorussian Society) 30 
metų sukaktis.

Tarp Londone veikiančių gudų organi
zacijų, ši draugija išsiskiria savo ypatin
ga veikla. Ji išlaiko turtingą biblioteką, 
leidžia knygas ir mokslinį metraštį, ir 
kasmet ruošia paskaitų ciklą. Paskaitas 
skaito anglų universitetų profesoriai ir pa 
čių gudų paskaitininkai, supažindindami 
klausytojus su Gudijos istorija, etnografi 
ja, literatūra, gudų kalba ir t.t.

Draugija buvo įsteigta vysk. Sipovi- 
čiaus iniciatyva, kuris sugebėjo į jos vei
klą pritraukti gerą būrį žymių anglų vi
suomenės veikėjų ir jaunų akademikų. Su 
jų pagalba draugija pasiekė labai gerų 
rezultatų: pačiuose gudų išeiviuose pakilo 
tautinis susipratimas, o anglų visomenės 
sluoksniai pažino anksčiau nežinomos tau 
tos praeitį ir kultūrą.

Iškilmingame susirinkime apie draugi
jos praeitį ir laimėjimus kalbėjo draugi
jos pirmininkas prof. J. Dingley, gudų 
veikėjai Ikun. A. Nadson, J. Michaliuk ir 
kt. Iškilmės baigtos kukliomis vaišėmis.

STOVYKLA
SAS VASAROS STOVYKLA 

PRIE CLEVELAND©, PO ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS

Kviečiam visus studentus atvykti į 
SAS-CV ruošiamą vasaros stovyklą, kuri 
vyks tuoj po tautinių šokių šventės (liepos 
2-8 d.), netoli Clevelando (apie 2 vai. į 
pietus), Camp Tippecanoe YMCA stovy
klavietėj (Tippecanoe, Ohio). Stovyklos 
vietovėj ir programoj bus daug įvairių už
siėmimų. Būsime gražioj gamtoj, pietų 
Ohio kalnuose, prie didžiulio ežero. Bus 
arklių jodinėjimas, buriavimas ir irklavi 
mas, fškylavimas, įvairūs būreliai (meno 
tautinių šokių, chorelis ir t.t.) ir įdomios 
vakarinės programos.

Tarp kitų įdomių paskaitų, kalbės Li- - 
nas Kojelis (apie Lietuvos politiką), Kun. 
Dr. V. Cukuras (Federacijos Dvasios va
das), Dr. Antanas Razma (apie studentų 
istoriją) ir Dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė 
(apie Lietuvos ekonominį stovį).

Tikrai bus labai smagu, 'įdomu, džiugu 
ir vertinga. Jūs tikrai nenorėsit praleisti 
šią stovyklą. Kaina 125 dol. visai savaitei 
su viskuo. Dėl tolimesnės informacijos, 
kreipkitės pas Algirdą Lukoševičių (New 
Yorke, 212-849-6083), arba Ramintą Pem- 
kutę (Chicagoje, 312-426-2120). Laukiam 
susiSkiti senus ir naujus draugus!

SAS-CV

EUROPOS PARLAMENTO ATSTOVĖ 
REMIA VLIKO SUGESTIJAS

Europos Parlamento atstovė, vokiečių 
parlamentarė Marlene Lenz savo kovo 9 
d. laiške VLIKO pirmininkui dr. K. Bobe
liui rašo, kad ji „labai palankiai“ žiūri į 
VLIKO sugestijas apie Lietuvos klausimo 
iškėlimą tarptautiniuose forumuose. Ji pri 
duria, kad Europos Parlamentas šiuo me
tu baigia savo darbus, bet neabejotinai 
ims svarstyti VLIKO keliamus klausimus 
savo naujoje sesijoje. (ELTA)

Laisvės Olimpiada
Pabaltijo kraštų ir ukrainiečiai sporti

ninkai išeivijoje šių metų vasarą rengia 
Antrąją Laisvės Olimpiadą. Ji vyksta To 
ronte, Kanadoje, birželio 23—liepos 7 die 
nomis, prieš prasidedant tarptautinėms 
olimpinėms žaidynėms Los Angeles. Lais
vės Olimpiada jau tampa tradi
ciniu renginiu, siekiančiu atkreipti plačio 
sios visuomenės dėmesį į tai, kad Lietu
va ir kitos pavergtos tautos nėra atstovau 
jamos tarptautinėse olimpinėse žaidynėse, 
bet yra priverstos dalyvauti po Sovietų Są 
jungos vėliava. Sovietų valdomų tautų 
sportininkams yra paneigiama teisė save 
atstovauti olimpinėje arenoje. Laisvės 
Olimpiadoje bus varžomasi įvairiose spor 
to šakose, iškeliant pabaltiečių ir ukrai
niečių atletų individualinius pasiekimus. 
Bus taip pat suorganizuotas bėgimas su 
olimpine liepsna iš Laisvės Olimpiados 
Toronte į Pasaulinę Olimpiadą Los An
geles. Šiuo bėgimu bus taip pat siekiama 
atkreipti užsieniečių visuomenės ir spau
dos dėmesį į tai, kad sovietų užvaldytom 
tautom yra paneigiamos elementariausios 
teisės, jų tarpe ir teisė laisvai pasireikšti 
sportinėse varžybose.

JALTOS KLAUSIMU
VLIKO PAREIŠKIMAS

1945 m. vasario 11 d. Jaltos susitarimai 
yra karo meto susitarimai tarp JAV Pre
zidento Franklin D. Roosevelt, D. Britani
jos ministerio pirmininko Winston S. 
Churchill ir Sovietų Komisarų Tarybos 
pirmininko J. Stalin. Išlaisvintos Europos 
Deklaracijoje jie nustatė bendras gaires 
sprendžiant išlaisvintos Europos politines 
ir ūkines problemas.

Šiąja Deklaracija buvo pažeisti Atlanto 
Charterio principai liečiantys pavergtą
sias valstybes. Atlanto Charteryje skel
biama:

„Trečia — jie gerbia visų tautų teisę pa 
sirinkti valdžios formą, kurioje jie nori 
gyventi; jie nori matyti, kad būtų atstaty 
tos suvereninės teisės ir savivalda visoms 
tautoms iŠ kurių jėga tatai buvo atimta“.

Tuo tarpu Jaltos Deklaracijoje skaito
me:

„Tai yra Atlanto Chartos principai: vi
sų tautų laisvė pasirinkti valdžios formą, 
kurioje jie nori gyventi; suvereninių tei
sių ir savivaldos atstatymas toms tau
toms, iš kurių prievarta tatai išplėšė agre
sinės valstybės“.

Suvereninių teisių atstatymas čia yra 
sąlygojamas, kad tatai būtų padaryta ag 
reslnės valstybės. Kiekvienam numanu, 
kad trys didieji nelaikė savęs agresoriais. 
Taigi, tas taikoma tik ašies valstybių at
žvilgiu.

Išlaisvintos Europos Deklaracija taip su 
rašyta bendrybėmis, kad ji įgalino Sovie 
tus įgyvendinti Rytų ir Centro Europoje 
sovietizaciją. Dažnai tvirtinama, kad So 
vietų Sąjunga pažeidė garantijas dėl lais
vų rinkimų. Tuo tarpu Jaltos Deklaraci
joje skaitome, kad trys vyriausybės pasi 
žadėjo: ,,c) suformuoti laikinas valdžias, 
plačiai atstovaujančias visiems demokrati 
niams sluoksniams ir pasižadančias kaip 
galima greičiau laisvais rinkimais sudary 
ti vyriausybes atitinkančias žmonių valią 
ir d) palengvinti, kur būtų reikalinga, to 
kių rinkimų įvykdymą“.

Taigi, tokį pasižadėjimą turėjo duoti 
suformuotos vyriausybės, bet ne pati So 
vietų Sąjunga. Tatai visu ryškumu pabrėž 
ta ir skyriuje apie Lenkiją: „ŠI Lenkijos 
Tautinės vienybės vyriausybė turi kiek 
galima greičiau pravesti laisvus ir nesu-

PLB VICEPIRM. ALGIMANTAS 
GEČYS DELEGACIJOJE PAS JAV 

SENATORIŲ
PLB visuomeninių reikalų vicepirm. 

Alg. Gečys, kartu su kitais LB ir ukrai
niečių atstovais, buvo priimtas JAV sena 
toriaus Arlen Specter. Priėmime senato
rius buvo painformuotas apie Specialių 
Investigacijų Įstaigos (OSI) prasilenki
mais su JAV Kongreso priimto įstatymo 
paskirtimi, jos pareigūnų artimu bendra 
darbiavimu su KGB, nesilaikymu JAV 
teismo procedūrų apklausinėjant liudinin
kus, ir t.t. Sen. Specter pažadėjo susitikti 
su OSI apkaltintuosius gynusiais advoka
tais ir iš jų tiesioginiai patirti jų nusi
skundimus dėl OSI.

LENKAI APIE LIETUVĄ
Londono lenkų dienraštis DZIENNIK 

POLSKI (VI. 23) išspausdino gan ilgą 
straipsnį apie Lietuvos Katalikų Bažny
čios kroniką. Straipsnyje sakoma, jog „pa 
staruoju laiku Vakarus pasiekė“ to po
grindžio leidinio 57 Nr., kurio didžioji da 
lis yra skirta kun. Alfonsui Svarinskui, 
vienam iš svarbiųjų Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto veikėjų, kuris buvo nu
teistas septyneriems metams kalėjimo ir 
trims metams tremties už „antisovietinę 
agitaciją ir propagandą“.

Toliau laikraštis aprašo tikinčiųjų pa
rašų rinkimą peticijoms, kuriose buvo pro 
testuojama dėl kunigų nuteisimo ir religi 
jos persekiojimo Lietuvoje.

Tame pat Kronikos numeryje rašoma 
apie lietuvį kareivį Rimą Burbą, kuris 
buvo nusiųstas į Afganistaną ir pateko 
partizanų nelaisvėn. Šiuo metu jis yra 
Internuotas Šveicarijoje, Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus globoje.

Lenkų dienraštis patiekia savo skaity
tojams daug kitų žinių, tilpusių LKB kro 
nikos 57 numeryje, kurios mums buvo 
žinomos jau praeitais metais. Po jo Vaka 
rus pasiekė dar keturi vėlesni kronikos 
numeriai.

Kitame straipsnyje tas dienraštis iš
spausdino vieno lenko turisto „įspūdžius 
iš Vilniaus“. Jo pasakoms sunku tikėti. 
Pavyzdžiui, jis sako, kad paklydęs Vilnių 
je, jis paklausė milicininko rusiškai: kur 
yra teatras? Milicininkas jam atsakė lie 
tuviškai, kad nesupranta. Tada lenkas su 
murmėjo sau lenkiškai: durnius. Į tai tuoj 
pat milicininkas atkirto lenkiškai: „Tai 
kalbėk žmoniškai, gana mums tos rusų 
kalbos...“

Abejotini ir kiti lenko turisto „įspū
džiai“. 

varžytus rinkimus visuotino ir slapto bal 
savimo pagrindu“.

Sovietų Sąjunga pasiremdama šiais Jai 
tos nutarimais formavo vyriausybes ir 
lengvino rinkimų vykdymą. Kaiip Sovie
tai vykdė valdžios sudarymą ir rinkimus 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, visiems 
yra žinoma.

Lietuva Jaltos susitarimuose tiesiogiai 
neminima. Tik paliečiama pravedant sie
ną tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjungos: 
„Trys vyriausybių galvos laiko, kad ryti
nė Lenkijos siena turėtų eiti Curzono lini 
ja su 5.8 klm. nuokrypomis Lenkijos nau 
dai kai kuriose vietose“.

Curzono Linija buvo nutiesta sąjungi
ninkų ir santarvininkų aukščiausios tary 
bos sprendimu per taikos konferenciją Pa 
ryžiuje, 1919 m. gruodžio 8 d. Linija pra 
sideda toje vietoje, kur buvusi siena tarp 
Rusijos ir Austrijos-Vengrijos pasiekia 
Bugo upę ir eina šiaurės link buvusios 
sienos tarp Rusijos ir Rytų Prūsų.

Šiandien Curzono Linija nebeturi reikš 
mės, nes ji buvo pakeista Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos sienų sutartimi 1945 m. 
gruodžio 16 d.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
tetas, priimdamas dėmesin Jaltos susita
rimo nuostatus pareiškia:

1. Teisiniu požiūriu Jaltos susitarimai 
yra tik gairės, ir saisto tik susitariančias 
šalls;trečiųjų atžvilgiu, būtent ir Lietuvos, 
jie yra res inter alios aktai, t.y. aktai ku
rie tretiesiems nesuteikia teisių ar užde
da pareigų.

2. Curzono linija Lietuvai nėra naudin 
ga, nes Lenkijos pusėje palieka Seinai, 
Punskas ir kitos grynai lietuviškos žemės.

3. Sovietų prievarta įvykdyta Rytų ir 
Centro Europos sovietizacija, pasiremiant 
Jaltos susitarimais suformuojant laikinas 
vyriausybes ir rinkimų įvykdymą, yra 
priešinga Atlanto Charterio Ir tautu ap
sisprendimo principams. (ELTA)

SĖKMINGA LB POLITINĖ

KONFERENCIJA
PLB Visuomeninių reikalų komisijos 

iniciatyva suruošta politinė konferencija 
š.m. gegužės 11-12 d.d. New Yorke praėjo 
labai sėkmingai. Konferencijos pagrindi
nis dėmesys buvo skirtas Pabaltijo valsty 
bių neteisėtos okupacijos klausimo Iškeli 
mui Jungtinėse Tautose. Šia tema paskai
tą skaitė buv. ambasadorius JT Charles 
Lichenstein. Taip pat įvyko simpoziumas 
dalyvaujant Baltic Appeal to the United 
Nations (BATUN) valdybos nariams. Kon 
ferencijos metu išklausyti Amnesty Inter 
national, Freedom House ir Amerikos žy 
dų komiteto narių pranešimai siekiant pa 
siinformuoti apie galimybes tarptautinė 
je plotmėje padėti politiniams kaliniams. 
Pravestas simpoziumas, kuriame dalyva
vo latvių ir estų pasaulinių organizacijų 
pirmininkai bei PLB vicepirm. Mykolas 
Drun'ga, moderuojant pirm, pavad. dr. To 
mui Remeikiui. Simpoziumo metu išryš
kintos šių organizacijų laisvinimo pastan
gos bei apsvarstytos galimybės tų pastan
gų koordinavimui. Išklausytas PLIS vei
klos bei ateities planų pranešimas. Kon
ferencijoje, šalia virš minėtų, taip pat da 
lyvavo šie PLB valdybos nariai bei parei
gūnai: Algimantas Gečys, Milda Lenkaus 
kienė, Rimantas Dirvenis, Gintaras Gru
šas, Danutė Korzonienė ir Bronius Nai
nys. Konferenciją suorganizavo PLB, 
JAV ir Kanados LB bei PLIS Visuome
ninių reikalų komisijos.

APLANKYTOS JAV IR KANADOS 
MISIJOS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ
Dvylikos LB, PLJS ir BATUNo darbuo 

tojų delegacija buvo priimta ambasado
riaus dr. Jose Sorzano, JAV atstovo prie 
JT pavaduotojo.Ambasadorius Sorzano de 
legaciją labai šiltai priėmė, pareiškė, kad 
JAV misija rems pabaltiečių aspiracijas 
ir pažadėjo savo asmenišką pagalbą. Ka
nados LB atstovų delegacija taip pat bu
vo priimta Kanados misijoje. Apsilanky
mai vyko LB politinės konferencijos me
tu.

MIRĖ STEPAS ZOBARSKAS
Birželio 9 d. savo bute New Yorke šir

dies priepuoliu mirė rašytojas, žurnalis
tas ir knygų leidėjas Stepas Zobarskas.

Jis buvo gimęs 1911 m. sausio 17 d. Pa 
mataičio km., Svėdasų vis., Rokiškio apsk. 
Nepriklausomybės metais reiškėsi kaip 
jaunimo literatūros kūrėjas, buvo „Švie
sos kelių“ moksleivių žurnalo viceredak
torius, redagavo „Kūno kultūrą ir svei
katą“, „Žiburėlį1.

1936-39 m. Paryžiuje studijavo kalbas 
ir literatūrą. Parašė 13 knygų, kurių dvi 
dar Lietuvoje buvo premijuotos. 1962 m. 
įkūrė „Manyland Books“ knygų leidyklą, 
kurios tikslas buvo versti į anglų kalbą ir 
išleisti lietuvių autorių raštus. Iš viso iš
leido apie 30 knygų.

HETHVOJĘ
„Vitražas 84“

Birželio 8-12 d. Vilniuje vyko tarptau
tinis simpoziumas „Vitražas 84“, skirtas 
plastiškumo problemoms architektūroje. 
Be sąjunginių respublikų vitražistų, daly 
vavo svečiai iš Vengrijos ir Bulgarijos.
Piniginė-daiktinė loterija

Lietuvos 1984 m. piniginės-daiktinės lo 
terijos ketvirtosios laidos laimėjimų tira
žo oficialioji lentelė buvo paskelbta birže 
lio 1 d. Iš viso buvo 915 daiktinių ir 84585 
piniginių laimėjimų bendrai 162000 rub
lių sumai. Piniginiai laimėjimai nuo 1 rb. 
iki 150 rb. Iš daiktinių vertingiausias — 
automobilis „Žiguli“ (7260 rb.), menkiau
sias — elektrinis žiebtuvėlis (1 rb. 25 
kp.).
Dainų šventė...

Birželio 2 d. Kaune, Dainų slėnyje, įvy 
ko Lietuvos dainų šventė. Programoje da 
lyvavo 5500 saviveiklininkų. Chorai: Ban 
ga, Leliumai, Perkūnas, Ąžuoliukas, Do
bilas, Vilma, Gintarėlis, Volungė, Vyturė
lis ir kiti. Dalyvavo kaimo kapelos ir mies 
tų pučiamieji orkestrai.
Mažieji arkliukai

Žagarės valstybiniame žirgyne laikoma 
per 250 įvairių veislių arklių. Neblogai 
jaučiasi prieš ketverius metus atgabenta 
pora škotiškų ponių. Mažieji arkliukai 
kasmet susilaukia palikuonių. Labai po
puliarus eržillukas, pramintas Dizeliu. 
Pakinkytas į specialius ratukus, pradžiugi 
na mažuosius žagariečius.
Kas dvi (minutės — „Šilelis“

40-50 tūkstančių televizorių „Šilelis“ 
kasmet užsienin išsiunčia Kauno radijo 
gamykla. Šie mažieji aparatai labai po
puliarūs.
Smauglys skersai kelio

„Valstiečių laikraštyje“ M. Dalba raiše:
— Norit tikėkit, norit — ne. Kapsuko 

rajono Plutiškių kolūkyje akis į akį su
sidūriau su smaugliu. Ilgiausiu pasaulyje 
—apie tris šimtus metrų.

Kas beliko. Bėgu ir pagalbos šaukiuosi. 
Aš rėkiu, o žmonės juokiasi. Nebūk nai
vus, Matai, sako mechanizatoriai, . jeigu 
mes jo nebijome, ir tu nebijok. Jau treji 
metai tas „smauglys“ vidury lauko tįso. 
Nieko pikto niekam nedaro. Tik mums, 
mechanizatoriams, kiek trukdo. Į trak
torių vikšrus įsipainioja, ką nors iš klum 
pių išverčia. Ir visai jis ne smauglys. Jo 
vardas — elektros kabelis. Tas pats, ku
rio kitų ūkių vadovai su žiburiu ieško.
Užuojauta

„Valstiečių laikraštyje“ išspausdinta 
šitokia užuojauta:

— Su giliu liūdesiu pranešame, kad po 
ilgų ir vaisingų darbo metų pagaliau žlu
go rimta firma — Vievio geležinkelio sto
ties naktinė degtinės perpardavinėjimo 
tarnyba, kuriai vadovavo pervažos budėto 
ja Vanda Gliaudienė. — Liūdintys mėly
nanosiai.
Dainorėliai...

Dideliu laureatų koncertu Lietuvos aka 
deminiame operos ir baleto teatre gegu
žės 28 d. pasibaigė respublikinis vaikų ir 
moksleivių dainos televizijos konkursas 
„Dainų dainelė“. Vertinimo komisija ir 
televizijos žiūrovai išrinko geriausius 53 
solistus ir vokalinius ansamblius. Jauniau 
šia laureatė — ketverių metukų Aušrutė 
Aleknavičiūtė iš Alytaus vaikų darželio.
Neteisėtos premijos

„Valstiečių laikraštis“ pranešė, kad Pa
nevėžio rajono „Aušros“ kolūkio vadovai 
nepamatuotai išsimokėjo sau, taip pat pa 
skyrė visiems vyriausiems specialistams 
ir buhalterijos darbuotojams po vieno mė 
nesinio atlyginimo dydžio premijas neva 
už tai, kad kolūkis užėmė rajone antrą vle 
tą tvarkant pirminę apskaitą.

Rajono žemės ūkio valdybos viršininkas 
G. Vyšniauskas pranešė, kad premijos tik
rai išmokėtos neteisėtai. Kolūkio valdy
bai duotas nurodymas neteisėtai išmokė
tas premijas grąžinti į kasą.
Darbo drausmė

„Valstiečių laikraštis“ atsako 'į skaity
tojų klausimus šitaip.

Klausimas: Ar gali darbavietės adminis 
tracija trumpinti atostogas už darbo 
drausmės pažeidimus?

Atsakymas: Siekiant stiprinti kovą su 
pravaikštininkais ir kitais piktybiniais 
darbo drausmės pažeidėjais, darbinin 
kams ir tarnautojams, padariusiems pra
vaikštas be svarbių priežasčių, eilinės atos 
togos atitinkamais metais sumažinamos 
tiek, kiek buvo pravaikštos dienų, bet 
atostogos neturi būti trumpesnės kaip dvi 
darbo savaitės — 12 darbo dienų.
44 tūkstančiai abiturientų

Gegužės 25 d. 604-iose respublikos ben
drojo lavinimo vidurinėse mokyklose nu
aidėjo skambutis, kviečiantis 'į paskutinę 
mokslo metų pamoką. Joje dalyvavo apie 
44 tūkstančiai abiturientų.
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JUSTINUI LUKOŠIUI - 75 M.
Nevisiems lemta sulaukia tokio gra- 

žiaus ir garbingo amžiaus. O ir iš tų, ku
rte jo sulaukia, nevisi gali džiaugtis gera 
sveikata, pilnu darbingumu ir pajėgumu. 
Kas mato J. Lukošių tiesų ir be ramsčių, 
tvirtu žingsniu žengiant per Romuvos kie 
mą VLB raštinės link, kur jo laukia krū
vos darbų, sunkiai gali patikėti, kad jam 
jau 75. O visgi taip yra.

Jis gimė ūkininkų šeimoje 1909 birželio 
12 Užupės kaime, Surviliškio valsčiuje, 
Kėdainių apskrityje. Vaikystę praleidžia 
kaip ir kiekvienas ūkininko vaikas, bet 
jau su dešimčia metų įstoja į Kėdainių 
gimnaziją, kurią ir baigia. Ir jau tada bu 
vo aišku, kad Justinas ūkininku nebus, 
kad jo gyvenimas krypsta kita linkme. 
1927 metais įstoja į Vyt. Didž. Universi
teto teologijos-filosofijos fakultetą ir stu 
dijuoja lietuvių literatūrą, pedagogiką Ir 
filosofiją. 1932 metais apsisprendžia stu
dijuoti teisę ir pereina į teisių fakultetą, 
kurį sėkmingai baigia 1936 metais. Jau 
Lietuvoje Lukošiaus darbas ėjo dviem 
kryptimi: žurnalisto-visuomenininko ir tei 
sininko. Taip jis 'įsteigia ir veda Jaunimo 
valandėlę Kauno valstybiniame radiofone 
(1928-11929) ir eina raštininko ir buhal
terio pareigas Vytauto Didžiojo Komitete 
Kaune (1929-1939). 1939-1940 yra teismo 
kandidatas Vyriausiajame Tribunole, po 
to Ukmergės I apylinkės tardytojas. Pa
skutinius metus1 Lietuvoje praleidžia ad-

LDETUVOS (POLITINĖS PARTIJOS 
VOKIEČIŲ LEKSIKONE

Nepriklausomos Lietuvos politinės par
tijos aprašytos 1981 m. Stuttgarte Alfred 
Kroner leidyklos išleistame Europos Par 
tijų Istorijos Leksikone (Lexikon zur Ges 
dhichte der Parteien in Europa). Įvadą 
„Lietuvos“ skyreliui parašė dr. K.J. Če
ginskas, pasak kurio ^modernioji lietuvių 
daugiapartinė sistema susikūrė 40-metės 
kovos prieš carinį lietuviško rašto uždrau 
dimą bėgyje, dar prieš šaliai išsikovojant 
savo politinį savarankiškumą. Kaip tau
tos valios įrankis kovoje už tautinę tapa
tybę, ši sistema daug prisidėjo prie savos 
valstybės atstatymo 1918-ais metais“. Įva 
das užbaigiamas šiais žodžiais; „Pogrin
dyje veikiančios partijos ir naujai susikū
rusios organizacijos 1943 m. įsteigė Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, 
kuris 1945 m. atsistatė Vakarų Vokietijoje 
ir nuo 1955 m. veikia JAV-ėse. Jame at
stovaujamos visos 15 egzilio politinių par 
tijų ir kovos organizacijų“.

Leksikone pristatomos šios partijos: Lie 
tuvos Darbo Federacija, Lietuvos ūkinin 
kų Sąjunga, Ūkininkų Partija, Lietuvos 
Valstiečių Sąjunga, Ekonominė ir Politinė 
Lietuvos Žemdirbių Sąjunga, Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga, Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partija, Lietuvos Komunistų 
Partija, Lietuvių Tautos Pažangos Parti
ja, Lietuvos Socialdemokratų Partija, ir 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Partija. 
Apie L. Komunistų Partiją rašoma: „Iki 
sovietinės armijos įžygiavimo 1940 m. 
LKIP buvo politiniai bereikšmė“.

(ELTA)

BALYS GAJAUSKAS

DARBININKO
GYVENIMAS

ŽVILGSNIS Į TSRS DARBININKŲ PADĖTĮ 
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Bolševikų imperijoje 'labai paplitęs girtuokliavi 
mas: girtuokliauja darbininkai, tarnautojai, girtuo
kliauja vyrai ir moterys. Darbininkai, gavę algas, 
po kelias dienas neateina į darbą. Kalinys negirtuo 
kliauja, jį gali kur nori nuvežti dirbti. Tad supran
tama, kodėl XX a. vergvaldžiai taip atkakliai laiko
si kalinių darbo.

Atokesniuose šalies rajonuose pramonei rei
kia vis daugiau darbininkų, tačiau prie kiekvieno 
fabriko negalėjo sukurti konclagerio. Chruščiovo 
laikais statė daug chemijos fabrikų, kuriems reikė
jo darbininkų. Tuomet atsirado nauja kalinių gru
pė vadinamieji „chemikai“. Tai kriminaliniai nusi
kaltėliai, pagal teismo nuosprendį siunčiami į che
mijos fabrikų statybas arba atkalėjusieji didesnę da 
lį bausmės, taip pat ir politiniai kaliniai. Jie gyvena 
atskiruose bendrabučiuose, be sargybos, bet prižiū
rimi. Tokie kaliniai bolševikams pasirodė labai nau 
dingi ir dabar juos plačiai naudoja visoje šalyje. 
Jie dirba ir sveikatai žalingus darbus, kurių laisvie
ji darbininkai vengia. Daugiausia vadinamųjų „che 
mikų“ yra naftos, cemento, trąšų gamyklose, įvai
riose statybose ir kituose objektuose, ypač kur rei
kia slėpti kalinių darbą.

Stalino laikais didelę represuotųjų dalį sudarė 
tremtiniai. Tuomet buvo lengva apkaltinti žmones 
nelojalumu ir ištremti į Sibirą. Trėmė čečėnus, to
torius, ukrainiečius, lietuvius, latvius, estus ir kitas 
tautas. Vienus trėmė apšaukę buožėmis, kitus — 
potencialiais priešininkais, nelojaliais, trėmė polit
kalinių šeimas. Tremtiniai sudarė didelę darbo armi 
ją Sibire ir kituose tolimuose šalies rajonuose. Jie 
turėjo užpildyti pustuštes teritorijas ir buvo pusiau 
belaisviai. Po Stalino mirties tremtiniams leido grįž 
ti į tėvynę. Daugelis grįžo. Dabar tremtinių nedaug,

’ vokataudamas Ukmergėje. Kaip ir dauge 
, lis kitų lietuvių, taip ir Lukošius 1944 me 
tais yra priverstas palikti tėvynę. Karas 
atbloškia jį į Šiaurės Vokietiją — Anglų 
zoną.

Karo pasekmės Lukošiui nutraukia ne 
vien normalų profesinį vystymąsi, bet 
taip pat pakerta ir jo sveikatą, taip kad 
net du kartus 1946-1950 ir 1965-1968 me
tais jam tenka gydytis sanatorijose. Ta
čiau abu kartus Ilga sėkmingai nugalima, 
nors jis pakartotinai atsisako jam siūlo
mų, tariamai vienintelių sėkmingų gydy
mo būdų.

Pirmaisiais pokario metais Lukošius 
dirba dar kaip teisininkas: kaip advoka
tas prie Anglų kariuomenės teismo Liu- 
beoke ir kaip IRO emigracinės stovyklos 
Wentorfe teisinis patarėjas. Tačiau jau 
1953 pereina į Vliko tarnybą, pirmiausiai 
kaip politinių komentarų rašytojas Romos 
ir Vatikano radijams, o 1955-1965 kaip re
daktorius valst. Ispanijos radiofone ir lie 
tuviškos laidos vedėjas.

Nuo 1968 metų liepos 1 J. Lukošius yrą 
Vokietijos LB Valdybos reikalų vedėjas ir 
jos Informacijų redaktorius.

Šalia savo tiesioginio darbo, J. Lukošius 
eina įvairias atsakingas pareigas Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijoje organuose. Jis 
Vokietijos LB Tarybos narys 1952-1954 ir 
nuo 1968 iki šiol be pertraukos; VLB Vai 
dybos narys 1951-1953 ir 1974-1979 (1974- 
Bendruomenės pirmininkas); VLB Gar
bės teismo pirmininkas arba narys 1954- 
1955 ir nuo 1968 m.; Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos vicepirmininkas 1968-1970 ir 
1972-1977.

Šalia visų kitų ankstesnių svarbių J. 
Lukošiaus darbų, Vokietijos lietuviuose 
jo vardas ypatingai giliai įsirėžė per pa
skutiniuosius 16 metų jam būnant Romu

ITAWJOJE IŠĖJO SIBIRO 
LIETUVAIČIŲ MALDYNO TREČIASIS 

LEIDIMAS
Knygynų vitrinose Romoje ir kituose 

i Italijos miestuose šiomis dienomis vėl pa- 
' sirodė pasaulyje pagarsėjusio Sibiro lie
tuvaičių maldyno „Marija, gelbėki mus“ 
itališkas vertimas. Tai jau trečias šio 
maldyno leidimas Italijoje. Dviejų pirmų 
jų leidimų tirašas — 150.000 egzemplio
rių — buvo greitai išpirktas. Trečiojo lei
dimo tiražas yra 100.000 egzempliorių, šį 
kartą leidinys yra pavadintas paprastes
nių vardu „Pregniere“ (Maldos). Jis yra 
pradedamas Milano arkivyskupo kardi
nolo Mantini, vėliau tapusio popiežium 
Paulium VI, trumpu atsiliepimu apie pir 
mąjį maldyno leidimą, kuris pasirodė 
1962 metais. Busimasis popiežius kardi
nolas Mantini tada rašė: „Lietuvaičių 
tremtinių maldos yra jaudinantis labai 
didelės vertės dokumentas, kurį reiktų 
aukso raidėmis įrašyti į tikrąją krikščio
niškąją literatūrą, — į tą literatūrą, ku
rioje galima pajusti paslaptingąjį šv. 
Dvasios alsavimą“.

Dešimtį pirmųjų knygelės puslapių už
ima istorinis įvadas. Įvado autorius mal
dyno vertėjas į italų kalbą prelatas Vin
cas Mincevičius.

jie neturi ankstesnės reikšmės šalies ūkiui.
Kas tas „laisvasis“ darbininkas? Jis turėtų pats 

papasakoti apie save: kuo jis džiaugiasi, ko liūdi, 
ko jam trūksta, apskritai, kam jis gyvena. Tai būtų 
teisingiausia informacija. Tačiau bolševikų imperi
joje darbininkas tylus ir nieko negali papasakoti. 
Jis neturi nei savo spaudos, nei televjzijos ir radijo, 
nei susirinkimų teisės. Už jį daug kalba partiniai šu 
lai. Jį paišo laikraščiuose gerai įjnitusį, dažnai iš
kėlusį kumštį, karingai nusiteikusį. Už jį daug kal
ba ir bolševikų korespondentai. Vieno kito drąses
nio darbininko balsas, nuskambėjęs kur nors susi
rinkime, skęsta propagandos triukšme. Paklausai 
saldžios bolševikų gražbylystės ir atrodo, kad dar
bininkas gyvena rojuje viskuo aprūpintas, be jokių 
rūpesčių, o bolševikų vadeivos dieną ir naktį tegal 
voja kaip pagerinti jo gyvenimą. Tie vadeivos, nu
skurdintų ir užguitų savo darbininkų vardu „lais
vina“ kitų šalių darbininkus, nors anie visiškai to 
neprašo. Sunkiausia darbininko padėtis, kai jo už
darbį ir darbo sąlygas nustato vienintelis darbdavys 
— valstybė, žmogus turi dirbti, nes kito pasirinki
mo nėra. Vienintelė priemonė išreikalauti teisingą 
aukštesnį atlyginimą už darbą — protestas, bet už 
jį čia baudžia. Ir tik kaip paskutinės priemonės drą 
šiauši darbininkai griebiasi protesto. Kai kada net 
išdrįsta streikuoti. Bolševikai skubiai malšina strei
kus, neleidžia jiems plisti. Spauda niekad apie juos 
nerašo, o sklindančias visuomenėje ir pasiekusias 
užsienį žinias apie streikus neigia. Bolševikų impe
rija turi priemonių priversti darbininkus dirbti už 
bet kokį atlyginimą. Tai platus šnipų tinklas, milici 
ja, saugumas, kalėjimai, konclageriai, pagaliau ka
riuomenė. Darbininkai tartum sužnybti geležinėmis 
replėmis. Tad kokios darbininko teisės bolševikų 
imperijoje? Jis turi teisę nuolatos girti šios imperi
jos santvarką, bet neturi teisės į teisingą uždarbį, 
negali protestuoti dėl žemo atlyginimo, neturi tei
sės išvykti į kitą šalį.

Bolševikų propaganda mėgsta postringauti apie 
bedarbius vakarų šalyse ir įkyriai bruka melą apie 
laimingą darbininko gyvenimą imperijoje. Būk tai 
vienintelė laimė gyvenime yra darbas, kuriuo jie 
aprūpina. Nors ir Romos imperijoje aprūpindavo

voje VLB Valdybos reikalų vedėjo ir jos 
Informacijų redaktoriaus pareigose. Kei
čiasi valdybos ir bendruomenės pirminiu 
kai, o Reikalų vedėjo asmenyje lieka ūžti 
krintąs lietuviškos veiklos tęstinumas su 
visu jos platumu bei šakotumu. Jam 
tenka palaikyti ryšį su apylinkių vadovy
bėmis ir, reikalui esant, raminti besikarš 
čiuojančius; vykdyti valdybų pavestus 
projektus ir paruošti smulkmenišką per 
metus padarytų išlaidų atsiskaitymą; or 
ganizuoti renginius ir rūpintis, kad visi 
būtų aprūpinti ir patenkinti; teikti teisi
nius patarimus ir būti vertėju; pardavinė 
ti knygas ir suteikti įvairiausias žinias 
apie Lietuvą ir jos padėtį. Jo redaguoja
mos informacijos savo turiniu išsivystė į 
visai rimtą žurnalą ir tapo išsamiausiu 
Vokietijos lietuvių gyvenimo žinių šalti
niu, nors redaktorius neabejotinai linksta 
veik ir į proziškumą.

Pasiekęs amžių, kada daugelis jau rim 
tesniam darbui arba neturi jėgų, arba no 
ro, J. Lukošius apie pasitraukimą poilsiu 
nė negalvoja. Pilnas energijos, su šypsniu

KRONIKA ITALIŠKAI
Romoje jau pasirodė Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronikos 61 numerio pilnas 
itališkas vertimas. Jį pateikia Eltos infor 
macijų biuletenis italų kalba — Elta 
Press. Biuletenio viršelyje šį kartą atspaus 
dinta įdomi iš Lietuvos gauta nuotrauka: 
Karagandos katalikų maldos namų, ku
riuos aptarnauja lietuvis kunigas Albinas 
Dumbliauskas. Vietos katalikai yra vokie 
čiai, kurie Antrojo pasaulinio karo metu, 
Stalino įsakymu, iš Ukrainos buvo depor
tuoti į Kazachstaną. Turimomis žiniomis, 
jų čia dar yra apie vieną milijoną. Kara
gandos tikintiesiem reikalaujant, po ilgų 
metų jiems buvo suteikta teisė turėti baž 
nyčią ir kunigą, kuriuo dabar yra lietu
vis A. Dumbliauskas. Apie Kazachstane 
gyvenančius vokiečius tikinčiuosius ir apie 
jų praeityje patirtus ir tebepatiriamus 
sunkumus informuoja Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika 61 numeryje. Šio nu
merio, kurį Eltos biuletenis dabar prista
to italų visuomenei, didžioji dalis yra skir 
ta kunigui Sigitui Tamkevičiui, rylšium su 
jo suėmimu ir nuteisimu. Yra spausdina
mas kunigo Tamkevičiaus dvasinis testa
mentas, plačiai aprašomas jam iškeltas 
teismo procesas, reaguojama į komunis
tinės spaudos puolimus prieš kunigą Tam 
kevičių, pateikiami Lietuvos tikinčiųjų pa 
reiškimai, ginantys suimtąjį kunigą ir 
prašant jį išlaisvinti. (K.L.)

BIULETENIS APIE NERUSŲ TAUTAS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ukrainiečiai pradėjo leisti periodinį biu 
leteną Soviet Nationality Survey (Sovietų 
tautų apžvalga), kurio tikslas informuoti 
Vakarų publiką apie nerusų tautas ir jų 
problemas. Antrajame numeryje (1984 va 
saris) randame kun. Alfonso Svarinsko 
profilį ir porą žinučių apie Lietuvą. Vie
nas biuletenio redaktorių, Bohdan Nahay 
lo, yra gerai susipažinęs su Pabaltiju. Biu 
letenio metinė prenumerata (10 numerių) 
30.00 dol.: adresas: Suchasnist Publishers, 
15 Sherringham Ave., London, N17 9RS, 
England. (ELTA) 

jis ir toliau sielojasi einamaisiais ateities 
reikalais: Informacijų leidimu, valkų va 
saros stovykla, Europos bendruomenių 
darbuotoju suvažiavimu... Sudegusios pi 
lies atstatymas, reikalaus taip pat nema
žai pastangų.

J. Lukošiaus 75 metų sukakčiai atžymė 
ti VLB Valdyba 1984 birželio 15 surengė 
pagerbtuves. Vasario 16 gimnazijos val
gykloje susirinko virš 50 kviestų asmenų.

VLB Valdybos pirmininkas Juozas Sa
bas, atidaręs iškilmes, pristatė jubiliato 
nueitą kelią, ypatingai iškėlė jo šakotą 
bei pavyzdingą visuomeninę veiklą ir įtei 
kė VLB Valdybos padėkos raštą ir jos na 
rių dovaną.

VLB Tarybos prezidiumo pirm, ir Va
sario 16 gimnazijos kuratorijos pirm. tėv. 
A. Bernatonis, OFM Cap. sveikino šių or 
ganų vardu ir įteikė auksinį PLB ženkliu 
ką-vytį. Romuvos apylinkės pirm. Anta-

Lietuvos senovės paminklai
KNYGA, KURIOS REIKĖJO

Marijaus Blyno veikalas gausus infor
macija. Vien tik žvilgsnis į turinį atsklei
džia plačią temų skalę.

Knygoje daugiausiai vietos skiriama, ir 
tai nenuostabu, sostinei Vilniui ir jo ar
chitektūriniams istoriniams paminklams. 
Čia autorius plačiai kalba apie Vilniaus 
senovinius pastatus — katedrą, varpinės 
bokštą, rotušę, žemutinę ir aukštutinę pi
lis. Nemažiau išsamiai nagrinėjami seno 
viniai Vilniaus požemiai: žemutinės pi
lies, senamiesčio, Domininkonų bažnyčios, 
šv. Jono bažnyčios ir t.t.

Neužmirštamos ir bažnyčios kaip šv. 
Onos, Bernardinų, šv. Mykolo, Bonifratų 
bei miesto gynybinės sienos su jų bokš
tais ir vartais.

Neišvengia autorius ir Vilniaus įkūrimo 
bei mindauginės sostinės klausimo, pateik 
damas savito mąstymo davinius ir išva
das. Ir kitais Vilniaus paminklų klausi
mais autorius turi savo kartais skirtinges 
nę nuo įprastinės nuomonę. Pvz. šv. Onos 
(bažnyčios statybos metų teorija, Aušros 
Vartų „barbakano“ teorija, etc.

Autorius nevengia drąsesnių teigimų 
ir skirtingų nuomonių ir kitais klausi
mais, kartais nesutikdamas net ir su to
kiais mūsų galva autoritetais, kaip istori
ku Adolfu Šapoka, ar kvestijonuodamias 
Lietuvių Enciklopediją. (Su Šapoka, au
torius galynėjasi dėl caro laikais sunaikin 
tų paminklų ir už tai tenkančios atsako
mybės, o LE jis randa eilę klaidų ryšium 
su kai kurių pilių amžiaus ir miestų sie
nų interpretacija).

Vienok, Marijus Blynas savo mintis 
remia kruopščiai surinktais duomenimis 
iš pirmųjų šaltinių. Iš kitos pusės auto
rius aiškiai stengiasi būti objektyvus ir 
pateikia pilnas šaltinių iškarpas jų nefri
zuodamas savo išankstinei tezei įrodyti.

Autorius gyvai ir žinoviškai nagrinėja 
eilės lietuviškų pilių Istorinį grožį ir pro
blematiką. Iš senesniųjų čia jis aprašo 
jau minėtas Vilniaus pilis, Trakų salos ir 
pusiasalio pilis, Medininkų, Krėvos, Ly
dos, Gardino, Kauno pilis. Iš naujesniųjų 

vergus darbu, o baudžiavos laikais užtekdavo dar
bo baudžiauninkams nuo ryto iki vakaro, bet jie 
laimingi nebuvo. Kiekviename laikraščio puslapyje 
piešia darbininko gyvenimą šviesiausiomis spalvo
mis. Ir iš karto duria pirštu į tikslą: todėl kad pas 
mus socialistinė, pažangiausia visuomenės santvar 
ka, o pas jus — kapitalistinė, istorijos pasmerkta, 
atsilikusi, atgyvenusi, mirštanti.

Bet kodėl bolševikų imperijoje taip užimti dar 
bininkai darbu, taip pluša, kad, paviršutiniškai žiū
rint, atrodo nėra bedarbių? Priežastys glūdi speci
finėje bolševikų imperijos santvarkoje. Jų yra ke
letas. Tai žemas technikos lygis, gausi valstybinė 
partinė biurokratija, daug žmonių užimta milicijoje, 
saugume, kariuomenėje ir kituose pusiau kariniuo
se junginiuose. Tiesa, kai kurios pramonės šakos 
šoktelėjo į priekį ir pasiekė aukštoką techninį lygį. 
Todėl bendras šalies techninio lygio rodiklis paki
lo. Gerai aprūpinta užsienio ir savo naujausia tech 
nilka karinė pramonė ir pramonė stambiuose mies
tuose. Šalies periferijoje techninis lygis žemas. Ten 
dirbama su žemiausio našumo pasenusiais įrengi
mais. Visoje šalyje labai žemas techninis lygis že
mės ūkyje, statyboje, lengvojoje pramonėje, šiose 
srityse darbas nenašus, blogai apmokamas, todėl 
nuolatos trūksta darbininkų.

Bolševikų imperijos pramonė toli atsilieka nuo 
aukštai išsivysčiusių Vakarų šalių, todėl jai reika
linga daug darbininkų. Bolševikų imperijoje gausi 
biurokratija. Turbūt nėra pasaulyje kitos valstybės, 
kurioje taip klestėtų biurokratija. Kur nepažvelgsi, 
visur įstaigų įstaigėlių, o jose prigalvota visokių pa 
reigu pareigėlių — viršininkas ant viršininkėlio, 
tai yra biurokratas ant biurokratėlio. Visi vaizduo
ja, kad dirba, kad be jų gyvenimas nekunkuliuos. 
Jie palaiko vienas kitą, nes beveik visa biurokrati
ja partinė. Aukščiausią biurokratiją sudaro partijos 
elitas. Jis šventai saugo savo pelningas vietas. Ne
pajudink jo teisių, nes sutrins tave į miltus. Elitas 
mažai dirba ir stengiasi kuo daugiau gauti. Jis nau
dojasi įvairiausiomis privilegijomis, kurias slepia 
nuo pašalinės akies.

(Bus daugiau)

nas šlugždlnis, jir, sveikino J. Lukošių 
kaip ilgametį šios apylinkės narį ir įteikė 
dovaną.

Toliau sveikinimo kalbas sakė buvę 
bendradarbiai, draugai, bičiuliai: ilgame
tis VLB pirm. J.K. Valiūnas, buv. Vasario 
16 gimn. direktorius V. Natkevičius, buv. 
LB Valdybos narys J. Barasas, gimnazi
jos mokytojai J. Lemikienė, B. Lipšie-nė ir 
A. Krivickas ir gimnazijos darbininkas J. 
Švedas. Daug sveikinimų gauta ir raštu. 
Paskutinis kalbėjo jubiliatas J. Lukošius. 
Jis dėkojo visiems už atsilankymą, už 
sveikinimus ir dovanas. Kuklus, koks jis 
yra, nenorėjo įžiūrėti savo darbe didelių 
nuopelnų, bet sakėsi .besijaučiąs kaip 
kamštis, kuriuo užkišamos lietuviškame 
gyvenime atsirandančios skylės. Atsilan
kiusius svečius J. Lukošius vaišino val
giais ir gėrimais iki vidurnakčio. Gražiai 
skambėjo „Ilgiausių metų“, kurių jam 
šiandien linki ne vien tik į pagerbimą at
silankę.

skaitytojas ras aprašytas Liškiavos, Rau
dondvario, Raudonės, Vytėnų, Biržų, Siesi 
kų pilis.

Neužmiršta autorius Ir Kauno, aprašy 
darnias Perkūno namus, Rotušę, Vytauto 
bažnyčią, arkikatedrą baziliką, etc.

Kas daro šią knygą dar vertingesne, 
bent mano manymu, yra p. Blyno neven 
girnas paliesti politinį kai kurių proble
mų aspektą, kurio niekas neturėtų išveng 
ti, bet dažnai išvengia, net ir tarnaudami 
tiesai.

Nors šiandien jau yra tapusi „mada“ 
bendradarbiauti su okupantu, parsiduo- 
dant jam už knygos leidimą, parodos su
ruošimą etc., (sriubos dubenį), Marijus 
Blynas gi yra labai jautrus Lietuvos kan 
čiai ir jos niekinimui Ir skriaudimui. Jis 
laibai įžvalgiai ir nenuolaidžiai stovi lie
tuvių tautos ir Lietuvos interesų sargy
boje.

Kalbėdamas apie Vilnių, jis pakartoti
nai teigia, kad Vilnius buvo ir yra Lietu
vos, bet ne Lenikijos ar Gudijos sostinė 
(49 psl.). Ryšium su jo aprašytomis pili
mis autorius teisingai taria, kad jos vi
sos statytos Lietuvos teritorijoje, nes ir 
architektūriškai, ir karine ir kitokia pras 
me yra statytos tos pačios kultūros ir 
tautos žmonių.

Jokiu būdu (ir vėl teisingai) autorius 
nesutinka su sovietiniu istoriku V. Pašu- 
ta, kuris Gardiną priskiria Rusijai. Gar
dinas esąs jotvingų, mūsų istorinių gimi 
narčių, bet ne rusų miestas!

Ypatingai griežtas autorius yna tiek ea 
ro, tiek komunistiniams okupantams, ku
rie yra tikrieji mūsų istorinių paminklų 
naikintojai. Nedovanoja pastariesiems už 
Tris Kryžius, žuvusiųjų karių paminklą 
Kauno kapuose, Vytauto Didžiojo pamin 
klą Karo mokyklos sodelyje, Laisvės pa
minklą, Karo Muziejaus sodelyje, Nežino 
mojo Kareivio kapą ir kt.

Rūstokas p. Blynas ir nepriklausomos 
Lietuvos valdžių atžvilgiu, nes ir jos ma
ža paminklų saugojimo ir atstatymo sri
tyje padariusios, nors galėjo padaryti dau 
giau.

Pavergtieji broliai šiandien yra jautrūs 
saugojimo ir restauracijos bei studijų pro 
blemoms, bet jų sąlygos yna be galo žiau 
rios. Tačiau šis tas yra padaryta ir tebe
daroma.

„Lietuvos senovės paminklais“ nuošir
džiai džiaugiamės. Žinovišku, nuoširdžiu 
žodžiu ir labai gausiomis nuotraukomis, 
planais ir schemomis knyga paliečia jau
trias sielos stygas. Negalima nesutikti su 
autoriaus pradiniu ir baigtiniu teiginiu— 
tauta, kuri nevertina, negerbia savo praei 
ties, savo senovės, yra pasmerkta žlugi
mui.

Tą pačią mintį tik kitais žodžiais yra 
pasakęs istorikas Simas Sužiedėlis apy
braižoje apie savo kolegą Adolfą Šapoką 
pastarojo „Senajame Vilniuje“ (268 psl.). 
Sužiedėlis ten rašė: „Istorinė tiesa, kas 
laisva valia atsisako bent dalies senolių 
palikimo, gali prarasti visa — nebetekti 
atramos nei žemėje, nei istorijoje. Abi 
grobiamos stipresnių kaimynų: žemė gin 
klu, istorija melu“.

Marijaus Blyno „Lietuvos senovės pa
minklų“ veikalas ne tik padeda pažinti 
savo tautos praeitį, bet ją pamilti, kartu 
uždegdamas širdį ir valią tausoti ir saugo 
ti praeities paminklus ir perduoti juos 
ateinančioms kartoms kaip vieną didžiau 
šių tautinių vertybių.

Marijus Blynas: LIETUVOS SENOVĖS 
PAMINKLAI. Išleido Jeronimo Butkaus 
fondas, 1982 m. 264 psl., 200 iliustracijų, 
kaina 10 dol. Spaudė M. Morkūno spaustu 
vė, Čikaga, III. Gaunama pas autorių.

(„Tėvynės sargas“, 1984.)

SUDARYTAS PATARIAMASIS 
LIETUVIŲ MOKSLININKŲ 

KOMITETAS
PLB Fundacijos pakviestas dr. Tomas 

Remeikis sudarė patariamąjį lietuvių 
mokslininkų komitetą, kurio užduotis yra 
palaikyti artimus ryšius su Illinois Uni
versiteto vadovybe Lituanistikos Kate
dros profesoriaus parinkime bei moksli
nės programos sudaryme. Šią komisiją 
sudaro prof. Tomas Remeikis (pirm.), Jo 
nas Kavaliūnas, prof. dr. Jonas Račkaus 
kas, prof. dr. Janina RėMaitienė, prof. dr. 
Nijolė Remeikienė ir kun. Juozas Vali
nys, S.J.
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XI LITUANISTIKOS SEMINARAS
Vienuoliktasis Lituanistikos seminaras 

įvylks 1984 rugpjūčio 5-19 Ohio valstijoje, 
JAV. Jis skiriamas vidurinį mokslą baigų 
šiam, universitetinio lygio kursus lankyti 
pasirengusiam jaunimui, kuris laisvai kai 
ba, rašo ir skaito lietuviškai. Ypač skati 
narni dalyvauti aukštąjį mokslą b'aigusie 
ji, jaunesniosios kartos profesionalai, ne
seniai šeimas sukūrę išeivijos lietuviai.

Per pastaruosius dešimt metų semina
ruose pateikta 42 skirtingi kursai, įskai
tant lietuvių kalbos gramatikos pagrin
dus, kalbos kultūrą, kirčiavimą,fonologiją, 
rašybą, vertimų mokslą,lietuvių prozą, poe 
ziją, literatūros semiotiką, kritiką, lietu
vių mitologiją, proistorę, senosios Lietu
vos valstybės istoriją, tautinį atgimimą, 
dvidešimtojo amžiaus Lietuvos politinę, 
ekonominę ir socialinę raidą, fizinę aplin 
tką, lietuvių kultūros istoriją ir daug kitų.

Seminaruose yra dėstę 25 lektoriai, jų 
tarpe lingvistai, literatai, rašytojai, archę 
eologai, istorikai, sodalogai, ekologijos, 
ekonomikas bei politinių mokslų specialis 
tai. Daugumas dėsto JAV bei Kanados 
aukštosiose mokyklose. Seminarams jie 
skiria laisvalaikį ir negauna finansinio 
atlyginimo.

Vienuoliktojo seminaro programa skirs
toma į tris pagrindines sritis: lietuvių kai 
bą, literatūrą ir istoriją. Dalyviai rinksis 
iš 12 kursų ir privalės lankyti mažiausiai 
keturis, bent po vieną iš viršminėtų sri
čių.

Seminaro metu veiks biblioteka bei kny 
gynas, kur bus galima įsigyti kursams va 
dovėlius ir kitus leidinius. Vakarais nu
matytos įvairios programos, bet daugiau 
šia laiko bus Skiriama studijoms.

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

Seminaro mokestis vienam asmeniui 
yra 310 JAV dot. Tai įskaito maistą, pa
talynę, kai kurias mokymosi priemones 
ir registracijos mokestį. Dėl finansinių 
sunkumų negalį užsimokėti mokesčio as
meniškai kreipiasi į stipendijų fondus. 
Pilnas mokestis turi būti sumokėtas pir
mąją Seminaro dieną, nepaisant susitari
mo su fondais.

Dalyviai renkasi sekmadienį, rugpjū

Skaitytųjų EaiSkai
KUR LIETUVIŠKA DUONA?

-Lietuvoj gaminta duona buvo nepapras 
tai skani. Ne tik ūkininkų namuose kepta, 
bet ir platesnei visuomenei skiriama. Jau 
noji lietuvių karta nežino, kokiu bū
du gamino duoną Nepriklausomos Lietu
vos laikais Kaune. Buvo didelė įmonė, 
vardu PARAMA. Ji turėjo daug parduo
tuvių, taip pat didelę kepyklą Kaune. Ke
pimui krosnis buvo pati moderniškiau
sia. Nuostabiausia, kad tenai duoną kep
davo ant lininės drobės. Taip iškepta duo 
na nuostabiai kvepėdavo, buvo neišpasa
kyto gardumo. Aišku, gaminama iš ge
riausių grūdų, užaugintų Lietuvos ūki
ninkų. Tokios puikios duonos niekur pa
saulyje neužtikau, nors daug kur yra la
bai geros duonos.

Lietuviai, gyvenantieji užsieniuose, ne
sistengia gaminti savo krašto maisto gč- 
rybų. Nėra lietuviškai raugintų agurkų, 
nėra rūkytų skilandžių, nėra rūkytų žą
sų šlauniukių ir krūtinėlių, nėra raguo
čių, nėra lietuviško alaus, midaus, giros, 
rūgštaus pieno ir t.t. Kai kas sau pasiga
mina, retkarčiais gimines ar bičiulius vai 
šina, tai ir viskas. Kodėl tokios rūšies ga 
miniais neišeina į rinką valstybiniu, 
pasauliniu mastu? Atrodo, lietuviai nėra 
vaizbūnai, nenori plačiai prekiauti. La
bai gaila.

Mano dėmesį atkreipė garsinimas, per 
visą puslapį, baltiečių leidžiamam žurna
le News Digest — International, redakto
rius lietuvis J.P. Kediys, P.O. Box 535, 
Paramatta 2150, N.S.W., Australia. Tenai 
garsinama kepykla RIGA, savo gamybos 
duoną pristatanti įvairioms maisto par
duotuvėms ir kitur. Pagrindinė kepykla 
ir įstaiga Sydney, skyriai Adalaide, Bris
bane, Camiberra, Melbourne, Perth, Dar
win.

Tai štai: latviai savo duona valgydina 
geroką Australijos dalį. O kur lietuviška 
duona? Čikagoje ir dar kur nors yra lie 
tuvišikų kepyklų, bet jos veikia, palyginti, 
labai siauru apskritimu. O taip norėtųsi 
turėti ir nuolat valgyti lietuvišką duoną! 
Jei vyresnieji to nepadarė, gal jaunesnie
ji nustebins?

P. Tilvikas

DĖL LENKUOS LIETUVIŠKO 
JAUNIMO

Yra sakoma, kad meilė—vartai į gyveni
mą. Kaip per užkeltus vartus yra sunku 
vaikui į gatvę išeiti, taip suaugusiam, gir 
di, be meilės neįmanoma gyventi! Gražus 
posakis, bet meilė dar gražesnė, jeigu ji 
tinkamai gyvenimui pritaikoma. Bet, ma
tyti, meilės laikai jau praėjo, nes ir mano 
žmona, penkių vaikų motina, kartą man 
j akis pasakė, jog meilės nėra. Yra 
tik noras mylėtis, bet su kuo ir kaip, ki
tas, girdi, reikalas. Kai aš jai pasakiau, 
kad ją myliu ir visuomet mylėsiu, 
‘braukšt padavė mane į teismą skyryboms, 
o teismas iš mano ašarų tik juokėsi, žino 

čio 5 po pietų ir skirstosi rugpjūčio 19 
prieš pietus. Transporto iš autobusų sto
ties arba aerouosto ieškantys anketoje pa 
žymi atvykimo laiką, vietą ir skrydžio 
ar autobuso numerĮį. Kitu atveju rengė
jai neužtikrina pasitikimo.

Seminarui reglstruojamasi tik dviem 
savaitėm, pasiunčiant užpildytą anketą ir 
30 JAV dol. registracijos mokestį Semi
naro komisijai. Dalyvių skaičius riboja
mas 35. Pirmenybė suteikiama tiems, ku 
nių anketos pirma pasiekia Seminaro ko
misiją. Susidarius didesniam interesantų 
skaičiui, likusieji įrašomi į laukiančiųjų 
sąrašą, jeigu to pageidauja anketoje. Da
lyviams pasiunčiamas priėmimo patvirti
nimas ir „Seminaro vadovas“, kuriame 
plačiau pranešama apie eigą, tvarką ir 
t.t.

Lituanistikos seminaras yra Illinois vai 
stijoje inkorporuotas pelno nesiekiantis 
vienetas, veikiantis Pasaulio lietuvių jau 
nimo sąjungos ryšių centro apimtyje. 
Seminaro direktorių tarybą sudaro Rita 
Bureikaitė (PLJS Valdybos atstovė), Ri
ta Dapkutė (Seminaro studentų rinkta 
atstovė), Rima Janulevičiūtė (Pedagogi
nio lituanistikos instituto atstovė), Viole 
ta Kelertienė (Seminaro lektorių rinkta 
atstovė), Rima Janulevičiūtė (Pedagogi- 
dentų rinktas atstovas), Regina Stančikai 
tė (PLJS Valdybos atstovė) ir Juozas Vaiš 
nys, SJ (Seminaro lektorių rinktas atsto
vas). Ruošos darbus atlieka komisija, ku
riai vadovauja Mindaugas Pleškys. Kiti 
nariai: Gintaras Aukštuolis, Rūta Nainy- 
tė-Sušinskienė, Emilija ir Romas Saka- 
dolskiai. Korespondentiniai nariai: Rasa 
Kaiminskaitė-Avižienienė, Linas Rimkus ir 
Vaiva Vėbraitė.

KURSAI
LIETUVIŲ KALBA

(Pirmą kiartą atvykstantieji pageidau
jami registruotis mažiausiai vienam iš pir 
mųjų dviejų kursų. Visiems rekomenduo 
jaima registruotis daugiau negu vienam 
kalbos kursui.)

Gramatikos pradmenys — Mykolas 
Drunga.

Trumpa, bet intensyvi morfologijos 
(kalbos dalių) mokslo ir sintaksės (saki
nio dalių mokslo) apžvalga. Daug pra
timų. Tikslas išmokyti kursantą parašyti 

ma, ji su valkais irgi juokėsi. Taip man 
atrodė, jog sugrius pasaulis: aš meilę, 
kaip Ir ponai D. P. Zimnickai, laikiau 
šventa, amžina!... „Dievas du sujungė, ir 
tik Dievas gali bei turi teisę abu išskirti, 
“— saikiau.

Todėl, mieli autoriai, neliūdėkite dėl 
Lenkijos lietuviško jaunimo, nes visoje 
Europoje ne kitoks jaunimas, gal dar blo 
gesnis. Ypatingai tuose kraštuose, kur 
viešpatauja demokratija.

Lenkijos lietuviškajam jaunimui reikė 
tų ne daržinėse vaidinimus bei vakaruš
kas kelti, bet savo jėgomis pasistatyti at 
skirą salę. Bet ir tada, žinoma, reikia 
griežtos priežiūros. Ar nesudega ir nesu
degė mūrinės diskotekos V. Vokietijoje 
ir kitur?

Ir mūsų kaimo jaunimas (ir aš) senais 
laikais šokius rengdavo atvirame ore, o 
kai lydavo -— subėgdavo į Dziko didelę 
ir naują daržinę. Tenai Ir anais laikais 
netrūko girto jaunimo, bet tvarkdariai 
stropiai juos saugodavo. Ir tuo reikalu 
nieko blogo neatsitikdavo, tik, gaila, 
mušeikų negalėdavo sutvarkyti. Būdavo 
vienas su peiliu visą gerą nuotaiką suar
dydavo. Jeigu kas mėgindavo mušeiką su 
tvarkyti, dažnai nukentėdavo ar būdavo 
sužeistas. O po to — teismas... Susitaiky
davo,bet neretai duotąjį žodį sulaužydavo. 
Kai atėjo rusai, pradėjo mušeikas šaudy
ti.

Čia V. Vokietijoje ir jūsų Lenkijoje, re 
tai pasitaiko nušovimų. Gal tik tada, kai 
jaunuolis kėsinasi prieš policininko gyvy 
bę.

Su pagarba,
Ignas Kazys išmigelskis, Vokietija

KODĖL DEGA UŽSIENIO LIETUVIŲ 
GIMNAZIJOS?

Degė Vasario 16 gimnazija Vokietijoje. 
Gaisras buvo gesinamas nuo 5 vai. ryto 
Iki 12 vai. dienos, gesino 20 gaisrininkų 
mašinų,10 Vokietijos Raudonojo Kryžiaus 
mašinų, darbavosi 130 gesintojų. Pavyko 
užgesinti, gerokai apdegė pilaitė (Schloss 
Rennhof) pastatas, kur yra berniukų ben 
drebutis. Gaisras buvęs 1984 m. birželio 
6 d.

Plrieš eilę metų JAV-se sudegė lietuvis 
ka gimnazija, berods, tėvų marijonų iš
laikoma.

Prieš eilę metų Clevelande, Ohio, sude
gė Lietuvos respublikos prezidentas An
tanas Smetona.

Kokios tų gaisrų tikrosios priežastys? 
Kas iš lietuvių jas pagrindinai aiškino? 
Kaip ir kodėl jos prasidėjo? Ar vien „ne 
laimingi atsitikimai“?

Žinome, Sovietų Sąjungoje dėl „nelai
mingų atsitikimų“ buvo sudeginti pagrin 
diniai ukrainiečių archyvai,istoriniai doku 
mental, įvairūs, nepakartojamai brangūs 
rinkiniai. O be istorinių dokumentų sun
ku, gal neįmanoma, parašyti istorijos.

Nesudegęs 

ir išnagrinėti taisyklingą lietuvišką sa
kinį.

Lietuvių kalbos kultūra — Juozas Vaiš 
nys, SJ.

Taisyklinga rašyba ir skyryba. Nevar
totini žodžiai ir posakiai. Linksnių, prie
linksnių ir priešdėlių vartojimo klaidos. 
Dažniau pasitaikančių kirčiavimo klaidų 
taisymas. Dėstymo metodas: įvairūs ra
šomieji darbai klasėje ir namie; tų dar
bų nagrinėjimas ir taisymas klasėje, nu
rodant svarbiausias rašybos ir skyrybos 
taisykles.

Lietuvių kalbos kirčiavimas — Antanas 
Klimas.

Pagrindiniai lietuvių kalbos kirčiavimo 
principai; kirtis, priegaidė: daiktavar
džių, veiksmažodžių ir kitų kalbos dalių 
kirčiavimas. Kirčiavimo pratimai žodžiu 
ir raštu.

Logika, retorika, iškalba — Mykolas 
Drunga.

Nuoseklios, efektyvios ir stilingos ko
munikacijos lietuvių kalba teorija ir prak 
tika. Nagrinėsime pavyzdingus ir nepa- 
vyzdingus tekstus iš lietuvių literatūros 
ir spaudos, rašysime ir kritikuosime vie
ni kitų rašinius, pratinsimos viešojo kal
bėjimo. Kursas Skiriamas pažangesniems 
klausytojams (arba išklausiusiems „Lie
tuvių kalbos kultūros“ kursą).

Lietuviu kalbos tarimo pratybos — An 
tanas Klimas.

Įvadinės paskaitos skiriamos susipažin
ti su garsų mokslu, ypač su bendrinės lie
tuvių kalbos tarimo principais. Po šių 
įvadinių paskaitų bus dirbama individua 
liai, naudojantis magnetofono ir kitomis 
pagalbinėmis priemonėmis. Svarbiausias 
kurso tikslas, geras, aiškus bendrinės lie
tuvių kalbos tarimas, stengiantis atsikra 
tytl kitų kalbų įtakos. Dėl laiko bus taria 
masi su lektoriumi ir jo talkininkais.

Meninio vertimo praktika — Violeta 
Kelertienė.

Individualus literatūrinių tekstų verti
mas, analizė ir problemų formulavimas 
bei aptarimas grupėje. Sudaromos sąlygos 
versti iš lietuvių kalbos 'į anglų kalbą, ar
ba iš kitų kalbų (anglų, vokiečių, prancū 
zų Ir ispanų) į lietuvių kalbą, naudojantis 
atsivežta medžiaga. Registracijos anketo
je pažymima iš kurios kalbos norima vers 
ti. Kursas skiriamas „Meninio vertimo 
mokslo Ir praktikos“ veteranams bei sa
varankiškiems vertėjams. Lektorės suti
kimas reikalingas. Vertėjų būrelis rink
sis sutartu laiku.

LIETUVIŲ LITERATŪRA
Lietuvių drama —■ Ilona Maziliauskie- 

nė.
Lietuvių dramos žanro apžvalga ir pa

skirų veikalų nagrinėjimas paskaitomis 
ir diskusijomis. Bus nagrinėjamos šios 
dramos: Algirdo Landsbergio „Penki stul 
pai turgaus aikštėje“, Balio Sruogos „Mil 
žino paunksmė“, Juozo Grušo „Meilė, 
džiazas ir velnias“, Kosto Ostrausko „Gun 
dymal“ ir Kazio Sajos „Mamutų medžio
klė“.

Lietuvių išeivijos poezija — Rimvydas 
Šilbajoris.

Susipažinimas su lietuvių išeivijos poe
zija nuo Antrojo pasaulinio karo laikų iki 
šiandien. Numatyta aptarti šių .poetų kū
ryba: Jono Aisčio, Kazio Bradūno, Ber
nardo Brazdžionio, Leono Lėto, Algiman
to Mackaus, Jono Meko, Henriko Nagio, 
Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Radaus
ko, Liūnės Sutemos, Tomo Venclovos ir 
Aldonos Veščiūnaitės.

šiuolaikinė proza Lietuvoje — Violeta 
Kelertienė.

Nauji posūkiai ir bandymai žanro ilges
nėse formose, tematiniai ir formaliniai as 
pektai: psichologinis komponavimo prin
cipas, žaidimas ant tikrovės ir fantazijos 
ribos, sąlygiškumas, įvairios pasakojimo 
formos. Bus nagrinėjamos šios apysakos: 
Juozo Apučio „Rudenio žolė“, Ramūno 
Klimo „Ekspromptas vogtai gitarai", Vid 
mantės Jasukaitytės „Baladė apie Bruks 
dvario panelę“ ir „Stebuklinga patvorių 
žolė. Baladė apie prosenelę Malviną“, Sau 
liaus Tomo Kondlroto .Kabantis namas“ ir 
Petro Venclovos „Akvariumas“.

MES NIEKADA NEPRALAIMIM!
PRISIMINIMAI IŠ KUNIGO ALFONSO SVARINSKO TEISMO PROCESO

3.
Su vienu draugu pasišalinome, nore 

darni paruošti saugumiečiams vieną 
siurprizą. Grįždami pastebėjome mū
sų stovėjimo vietoje keistą judėjimą, 
bet mūsų pažįstamų — nebuvo. Mes 
nustebę dairėmės. Pro šalį vaikščioję 
kreivi veidai šaipėsi. Mes pajutome 
kažką netikėto, tai patvirtino ir N., 
kuriai pavyko išsisukti nuo įvykusių 
gaudynių, panašių į tas, kurias nacis
tai rengė karo metais. Ką gi, jeigu eko 
nominiame gyvenime nuo Vakarų at
siliekame 70-80 metų, tai prievartos sri 
tyje fašistuojantis bolševizmas nacius 
aplenks nebeužilgo. Vėliau paaiškėjo 
detalės — milicija apie 30 žmonių — 
dauguma moterų sugrūdo, kaip krimi
nalinį elementą, į autobusą ir su ganėti 
na sargyba nuvežė nuo Vilniaus apie 
40 km. Pasuko į mišką. Pavažiavo ke
liu. — Lipkit, — suriaumojo vienas iš 
sargų. M. nustebusi apsidairė, bet dau 
giau nieko nespėjo, nes jėga buvo iš
mesta iš autobuso, durys užsidarė. Au

LIETUVIŲ ISTORIJA
Lietuvių kultūros istorija — Vytautas 

Kavolis.
Lietuvių kultūra, ypač 1883-1983 m. lai 

kotarpyje, kaip kintanti pasaulio ir vei
klos pasaulyje interpretacijų sistema. Pen 
kių to laikotarpio periodų kultūrinės įtam 
pos ir alternatyvūs jų sprendimai. Sąmo
ningumo plotmių — žmogaus santykio su 
savimi, su kitais, su gamta, su istorija ir 
su transcendencija kitimai. Lietuvių mo
ralinės vaizduotės evoliucija. Kultūros 
kritika.

Lietuvos nepriklausomybės metai, 1918- 
1940 — Saulius Sužiedėlis.

Apibendrintas Lietuvos nepriklausomos 
valstybės vaizdas: nepriklausomybės atga 
vimas, valstybės steigimas ir bendras tų 
metų Lietuvos politinis, socialinis, eko
nominis ir kultūrinis vystymasis. Smul
kiau analizuojama Lietuvos užsienio poli 
tika, ypač ryšiai su kaimyninėmis valsty 
bėmis iki 1939 m., visuomeninis vystyma
sis ir politinė struktūra. Bus bandoma pa 
lyginti to meto Lietuvos istoriją su kitų 
Rytų Europos valstybių vystymosi raida, 
rasti tapatumus ir skirtumus.

Lietuvos nepriklausomybės praradimas 
— Leonas Sabaliūnas.

Įvadinė politinės santvarkos apžvalga. 
Užsienio politikos nesėkmės karo pavo
jaus aplinkoje. Politinės Išorinių smūgių 
pasėkos. Nepriklausomybės galas: rusų- 
vokiečių sąmokslas; Antrojo pasaulinio 
karo pradžia bei eiga; Sovietų Sąjungos 
pergalė, įtakos sferų plėtimas Ir naujų 
teritorijų užgrobimai. Pabaigai — tauti
nio pasipriešinimo apmatai.

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-

34 METAI GULAGE
„Prancūzas pabėgęs iš sovietinio Gula

go“, — tokia antrašte ilgą straipsnį pa
skelbė vienas iš laibiausiai Skaitomų Pran 
cūzijos savaitraščių „Paris Match“. 
Straipsnis apie vieną Prancūzijos pilietį, 
kurio pavardė saugumo sumetimais nėra 
minima, pažymi tik vardą — Nicolas. Tai 
prancūzas, raišo savaitraštis, kuris buvo 
nuvykęs į Sovietų Sąjungą, ketindamas 
pasilikti tris savaites, bet joje prieš norą 
išbuvo 34-verius metus. Ne kaip svečias- 
turi'stas, bet kaip sovietinio Gulago kali
nys. Nicolas dar gali jausti laimingu, nes, 
kad ir po 34 metų, jam pasisekė Išspruk
ti iš Gulago ir sugrįžti į tėvynę. Bet tai 
išimtinis atvejis. Sovietų kalėjimuose Ir 
koncentracijos stovyklose, rašo savaitraš
tis, turėtų dar būiti tarp trijų ir šešių šlm 
tų prancūzų, vyrų ir moterų, kurie 1945 
metais buvo Raudonosios armijos „išlais
vinti“ Iš nacių koncentracijos stovyklų ir 
tuoj pat tų pačių „išlaisvintojų“ pasiųsti 
į sovietų koncentracijos stovyklas, kur 
jie ir šiandien, jei dar yra gyvi, tebėra 
kalinami. Visų jų pavardės yra Prancū
zijos užsienio reikalų ministerijos archy
vuose. Ministerija dėl jų likimo nesuskai
tomus kartus kreipėsi į sovietų valdžią, 
niekad negaudama jokio atsakymo. Apie 
tų nelaimingų žmonių likimą savaitraš
čiui „Paris Match“ dabar papaskojo buvęs 
prancūzų žinių agentūros „France Pres- 
se“ korespondentas Maskvoje Patrick 
Meney. Daug šiurpių informacijų jam su 
teikė nuotykingai iš Gulago išsprukęs Ni 
eolas C., kitas žinias korespondentas su
rinko būdamas Maskvoje. Ilgame savait
raščio „Paris Match“ atspausdintame 
Straipsnyje korespondentas pasakoja apie 
šimtų prancūzų ir kitų galbūt tūkstančių 
tariamai be žinios dingusių svetimšalių 
kryžiaus kelią sovietų koncentracijos la
geriuose, kur jie tebėra kalinami su nesu 
skaitomais žmogaus teisių gynėjais, reli
giniais ir tautiniais veikėjais, kitamin
čiais. (K. L.)

tobusas pavažiavo tamsiu, pelkėtu miš 
ku apie 2 km. — Lipk — suriaumojo 
milicininkas, kreipdamasis į K.

Panašiai „teismo procesas“ be teisė 
jo ir prokuroro vyko, kol autobuse liko 
„saviškiai“. Visa tai vyko ryte, apie 
11 vai. O iki kelio paskutinieji „laisvo, 
viešo liaudies teismo“ dalyviai per pel 
kės ir smėlynus nusikasė tik vakare 
apie 23 vai.
Sekančią dieną protesto ženklan mūsų 

susirinko dar daugiau. Po 10 vai. pa
jutome, kad tvenkiasi audra. Į salę 
įeiti nieko vėl neleido, išskyrus kuni
go seserį, kuriai pavyko gauti leidimą.

Apie 10 vai. 20 min. priėjo milicijos 
pulkininkas ir įsakė pasišalinti. Mes 
savo ruožtu iškėlėme savo reikalavimą 
—įleisti į teismo salę. Į tai buvo atsaky 
ta grubia pašaipa. Apie 10.30 prie
šingoje gatvės pusėje prisirinko keli 
būreliai civilių vyrukų su lietpalčiais ir 
čiukšiškais veideliais. Pro mus gatve į 
abi puses lėtai riedėjo vienas po kito 
automobiliai su racijomis, pilni rau- 

keti pilną Seminaro mokestį pirmąją die
ną (rugpjūčio 5), nepaisant susitarimo su 
stipencują teikiančiomis institucijomis.
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3001 West 59tn street 

Cnicago, 1L 60629 USA 
Pasaulio lietuvių oenuruomenės 

švietimo komisija 
5620 south Claremont 

Chicago, IL 60636 UbA 
Vyuuuo jaunimo fondas 

Vytautas Miklinąs 
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Chicago, IL 60629 USA 
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komisija 
1573 Bloor St., W.
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PASIAUKOJIMAS
Šveicarijoje leidžiamas tarptautinis ži

nių biuletenis „Glaube in der zweiten 
Welt“ (Tikėjimas antrajame pasaulyje) 
savo paskutiniame numeryje tris didelius 
puslapius skiria žiniom iš Lietuvos. Pir
moje vietoje biuletenis skelbia trijų lie 
tuvaičių — Aldonos Šukytės, Bronislovos 
Valaitytės ir Janinos Judikevičiūtės — 
pareiškimą TSRS ir LTSR generaliniams 
prokurorams. Pareiškimo autorės protes 
tuoja prieš grubų saugumo darbuotojų 
elgesį kun. Sigito Tamkevičiaus teismo 
metu. Saugumo darbuotojai neleido jom 
įeiti į teismo salę ir vien už tai, kad nore 
jo dalyvauti teisme, paskyrė nuo penkių 
iki dešimties parų arešto. Toks saugumo 
darbuotojų elgesys — rašo lietuvaitės — 
yra aiškus įrodymas, kad teisiamas nekal 
tas žmogus, nes teisingumas nebijo vie
šumos. Būdamos uždarytos kameroje be 
jokios kaltės, kaip ir nuteistieji kunigai, 
pasiryžoime pakeisti taip labai reikalin
gus Lietuvai kunigus: Alfonsą Svarinską 
Ir Sigitą Tamikevičių ir užimti jų vietas 
lageryje. Kiekviena iš mūsų sutinkame at 
likti abiejų kunigų bausmę kartu, tai yra 
13 metų griežto režimo lagerio ir septyne 
rius metus tremties, „Generalini prokuro
re, — baigia pareiškimą trys lietuvaitės, 
— grąžinkite Lietuvai kunigus, kurie ne
padarė jokio nusikaltimo. Jeigu jums rei
kia krikščionių kraujo, tai leiskite mums 
pakeisti taip reikalingus mūsų tautai kunf 
gus ir atlikti už juos visą bausmės laiką“.

BADO STREIKAS

Užsienio spaudos agentūros praneša, 
kad dvi vokiečių kilmės lietuviu šeimos 
nuo gegužės 21d. Maskvoje pradėjo bado 
streiką, protestuodamos prieš sovietinės 
valdžios delsimą jom leisti emigruoti į 
V. Vokietiją. Bado streiką paskelbusieji 
yra Valdemaro Krekerio ir Valdemaro 
Voelkerio šeimų nariai — viso dešimt as 
menų. Krekeriai yra kilę iš Vaškoniu kai
mo, Radviliškio rajone, o Voelkeriai iš 
Šiaulių. Krekeriai laukia leidimo emlgruo 
ti į V. Vokietiją nuo 1976-ųjų metų, o 
Voelkeriai nuo 1979-ųjų metų. Spaudos 
agentūrų žiniomis, abi vokiečių kilmes 
lietuvių šeimos balandžio 16 dieną bandė 
gauti prieglobsti V. Vokietijos ambasado 
je Maskvoje, bet sovietų milicininkų buvo 
sulaikytos. Tuomet Krekerių ir Voelkerių 
šeimos ryžosi paskelbti bado streiką.

donkepurių, jie kažką skubiai praneši 
nėjo, pastoviai sukinėjosi su užtamsin 
tais langais, įkyriai stebėdami, bet 
slėpdamies. Mes susibūrę tarėmės, ką 
daryti. Nebespėjome. Buvo 10.40 (ge 
gūžės 5 d.). Staiga iš dešinės gatvės pu 
sės išniro milicininkų kolona apie 30- 
35 žmonės, tas pats iš kairės pusės. Ga 
tvėje sustojo du autobusai, pasipylė 
„įstatymų saugotojai“. Pasijutome ap
supti glaudžiu žiedu. Mūsų buvo apie 
20 žmonių, dauguma moterys, o jų ne 
mažiau 100 — 110. Priešintis prasmės 
nebuvo, bėgti taip pat. Kiekvieną puo 
lė 2-3 „vanagai“ ir grūdo į mašinas. 
Žmonės aplinkinėse gatvelėse, parduo 
tuvėse žiūrėjo nustebę ir patys skubiai 
slėpėsi, nieko nesuprasdami- Operacija 
baigėsi. Autobusas, panardęs tamsio 
se gatvelėse ir kiemuose, apsukęs porą 
ratų, išvežė mus į aikštę. Joje stovėjo 
apie 15 milicijos grotuotų, tamsiai ža 
lių mašinų ir keletas mažesnių auto
mobilių.

(Bus daugiau)
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TFA D. Britanijoje

LIEPOS 20 D. Į D. BRITANIJĄ, 
DALYVAUTI TARPTAUTINIAM 
FESTIVALY MIDDLESBROUGH, 

ATVYKSTA

TORONTO GINTARO 
ANSAMBLIS

1. Rita Karasiejienė.
2. Juozas Karasiejus.
3. Giedrė Paulionienė.
4. Rimas Paulionis.
5. Bernadeta Abromaitytė, 20 m.
6. Aldona Biskytė, 23 m.
7. Apolonija Paliulytė-Battisto, 22 m.
8. Dana Čepaitė, 20 m.
9. Dana Dirmantaitė, 18 m.
10. Renata Kaknevičiūtė, 19 m.
11. Daina Kalendraitė, 18 m.
12. Linda Laurinavičiūtė, 18 m.
13. Audronė Medelytė, 19 m.
14. Laura Radzevičiūtė, 19 m.
15. Mirga Saltmiraitė, 18 m.
16. Gailė Satmiraitė, 20 m.
17. Diana Simanavičiūtė, 18 m.
18. Kristina Šimkutė 21 m.
19. Rasa Slapšytė, 21 m.
20. Violeta Slivinskaitė, 19 m.
21. Cindy Strimaitytė, 18 m.
22. žibute Silininkaitė 29 m.
23. Rima žavytė, 18 m.
24. Andrea Ward, 18 m.
25. Jonas Ažubalis, 19 m.
26. Linas Grybas, 23 m.
27. Jonas Govėdas, 30 m.
28. Paulius Karosas, 20 m.
29. Simonas Namikas, 19 m.
30. Vilius Pakštas, 23 m.
31. Andrius Radzevičius, 21 m.
32. Antanas Rašymas, 24 m.
33. Alvydas Saplys, 19 m.
34. Vidmantas Šilininkas, 25 m.
35. Viktoras Šimkus, 23 m.
36. Gintaras Sendžikas, 21 m.
37. Algirdas Slapšys, 19 m.
38. Vilius Sergantis, 24 m.
39. Tadas Valickis, 24 m.

PAIEŠKOJIMAS
Stanislava Stanišauskienė paieško savo 

podukros Elenos Stanišausikaitės-Hilde- 
guard, gyvenančios Anglijoje. Atsiliepti 
A. Kniukštai telefonu: Maryport 812156, 
Angį.

YORKSHIRE TOURS
49 THORNTON LODGE RD., HUDDERSFIELD HD I 3JQ 

Tel. (0484) 24269

SIŪLO

atostogas Vilniuje
RUGSĖJO MĖN. 11-21 DIENOMIS UŽ 200 SVARŲ. 

Kelionė autobusu ir traukiniu.
Iki Budapešto autobusu, o iš ten 30 valandų kelionė traukiniu į 

Vilnių.
Penkios dienos Vilniuje.
Viešbutis su pilnu aprūpinimu, maistu ir gera programa.
Karo metu sugriauti namai dabar jau atstatyti. Senamiestyje 

yra įdomių Viduramžių pastatų.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Nottinghamas
Birželio 30 d., šeštadieni, Nottinghamo 

moterys rengia „Jonines“ su vaišėmis, 
kurios bus Ukrainiečių klube, 30, Ben- 
tinck Rd. (antrame aukšte) Pradžia 7 vai. 
vak.

Programoje paparčio žiedo ieškojimas, 
„Rūtos“ duetas.

Maloniai kviečiami visus iš arti ir toli 
atsilankyti.

Moterų valdyba

Manchesteris
SPECIALUS PUSMETINIS KLUBO

NARIŲ SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba liepos mėn. 1 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. šaukią savo narių specialų pus
metinį

Susirinkimą.
Dienotvarkėje valdybos ir revizijos ko

misijos pranešimai bei klubo valdomųjų 
ir kontrolės organų rinkimai ir klubo įsta 
tų pakeitimo svarstymas.

Numatytu laiku kvorumui nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai 
ir po to pravestas, nežiūrint susirinkusių 
narių skaičiaus.

Susirinkimas ’įvyks klubo patalpose.
Klubo Valdyba

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Liepos mėn. 7 d., 18 vai. 30 min., 
„NEWHAMPTON INN“ svetainėje, Ric
hes Str. Wolverhampton, DBLS Wolver- 
hamptono skyrius šaukia skyriaus narių 
ir prijaučiančių susirinkimą.

Po susirinkimo, ten pat numatoma do
mino mėgėjams pravesti domino turnyrą, 
visi domino mėgėjai prašome gausiai daly 
vauti.

Skyriaus valdyba

Boltonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 16 d. įvyko Boltono Baltijos 
Tautų Komiteto suorganizuotas keturias
dešimt pirmais metais išvežtųjų į Sibirą 
minėjimas.

Dienos metu, pirmą valandą, Boltono 
estų, latvių ir lietuvių pirmininkai miesto 
centre, prie Cenatafo, padėjo didelį tau
tinėmis spalvomis papuoštą vainiką. Trum 
pą žodį anglų kalba pasakė latvių kata
likų kunigas dr. Cirskis. Šiose apeigose 
dalyvavo didelis pabaltiečių ir anglų bū
relis.

Vakare pabaltiečiai susirinko į latvių 
’klubo tautinėmis vėliavomis papuoštą sa- 
lę;kur kun.Cirskis atliko religines apeigas. 
Po jų lietuvių pirmininkas pasakė kelis 
žodžius angliškai ir (perskaitė laišką iš vie 
tinio Europos Parlamento kandidato at
siųstą Baltijos Tautų Komitetui. Tada se
kė progai atitinkami eilėraščiai, kuriuos 
latvių atstovas skaitė savo kalba ir ku
riuos lietuviškai padeklamavo H. Silius.

Latvių šeimininkių paruoštos vaišės tę
sėsi iki vėlaus vakaro, kurio pabaigoje 
skambėjo visų trijų Baltijos tautų dainos.

Tokie susibūrimai vis toliau stiprina 
Boltono estų, latvių ir lietuvių draugystės 
ryšius.

88-ji Vokiečių Katalikų Diena Muenche 
ne prasideda liepos 4 d., 18.30 vai., Ode- 
onsplatz atidarymu ir baigiasi liepos 8 d. 
13.00 vai. Olimpiniame stadione. Be abe
jo, visą turtingą tų dienų programą ra
site spaudoje. Čia norime atkreipti dėme 
šį į aktyvų lietuvių dalyvavimą šiose die
nose.
Liepos 5-7 d.

8.00-20.00 vai. kasdien, parodų rūmuose 
„Messegeluende“ 11-toje halėje bus mūsų 
stendas „Religinė padėtis Lietuvoje“. Sten 
das turės tris skyrius: „Lietuva — kry
žių šalis“, „Religija gintare“ ir statistinė 
informacija. Parodoje budės tautiniais 
drabužiais mūsų moterys-mergaitės.

Liepos 11-28 d.d. ši paroda bus perkelta 
į „Haus der Begegnung“, Rumifordstr. 21. 
(Namai atdari nuo antradienio iki šešta 
dienio, 14.00-22.00 vai.) Atidaryme, liepos

RYŠIAI įSU PIETŲ AMERIKOS 
JAUNIMU

Šią vasarą iš Argentinos į JAV dviejų 
mėnesių laikotarpiui atvyksta Roxanna 
Rodriguez Papečkytė, kuri lankys jauni
mo stovyklas bei lietuviškas institucijas 
ir sieks žinių jaunimo lietuviškai veiklai 
P. Amerikoje sustiprinti. Jos kelionės iš
laidas .apmoka švietimo ir tautinio auklė 
jimo komisija. Vienam mėnesiui 'į Pietų 
Ameriką iš Čikagos vyksta Snieguolė Za 
latoriūtė, kuri talkins Brazilijoje leidžia
mo laikraščio „Mūsų Lietuva“ redakcijai 
bei aplankys kitas P. Amerikos lietuvių 
kolonijas ir paruoš reportažus Pasaulio 
Lietuviui ir kitai spaudai. Jos kelionę da
linai paremia Švietimo ir tautinio auklėji 
mo komisija.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Š.m. liepos 21-25 dienomis Caracas, 
Veneziueloje, įvyks VELI Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas, kurio rengėja yra Ve 
nezuelos Lietuvių Bendruomenė, vadovau 
j.aima d’r. Vytauto Damlbravos. Kongreso 
metu bus paminėtas Šv. Kazimiero jubi
liejus, o taip pat ir Lietuvos karaliaus 
Mindaugo krikštas bei jo vainikavimas. 
Įžanginę kongreso paskaitą skaityti pa
kviestas Lietuvių Informacijos Centro di
rektorius kun. K. Puigevičius. PLB valdy
bai kongrese atstovaus vicepirmininkė 
Milda Lenkauskienė, o PLJS valdybai 
Guoda Antanaitytė.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS
Australijos lietuvių dienos įvyks gruo

džio 26-31 dienomis Caniberroje. Jų metu 
vyks Australijos LB Tarybos suvažiavi
mas bei eilė kitų renginių. Iš JAV į šias 
dienas vyksta muz. Ryto Babicko vado
vaujamas Cleveland© vyrų oktetas, ku
ris su koncertais aplamys keturias pagrin 
dines Australijos lietuvių kolonijas. PLB 
kultūrinė komisija šiai okteto kelionei 
nuoširdžiai pritaria ir ją remia. PLB vai 
dybai Australijos lietuvių dienose atsto
vaus vaidybos pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas.

AUKOS STOVYKLAI
Ilgų metų skautiškos veiklos rėmėjas, 

veiklusis ir visiems pažįstamas pen
sininkas A. Bučys, dabartinis Bradford© 
lietuvių „Vytis“ klubo sekretorius, pri- 
siųsdamas skautų stovyklai paramą, ra- 
š©: „Atsižvelgdami į Jūsų raštą-prašymą, 
„Vytis“ klubo valdyba nutarė skautų 
stovyklą paremti 60 svarų. Klubo valdy
bos vardu linkiu gero saulėto oro skautų 
stovyklos dalyviams ir vadams, taip pat 
ištvermės ir kuo geriausios sėkmės jauni
mo svarbioje veikloje!“

Dr. J. Pilcher iš Coventry, apsimokė
damas už du savo skautukus (labai pa
vyzdingus skautų stovyklose) stovyklinį 
mokestį, dar pridėjo stovyklai 20 svarų 
auką su padrąsinančiais žodžiais sveikini 
mais ir linkėjimais stovyklautojams.

Visiems reiškiame nuoširdų ir skautiš
ką ačiū!

Skautų vadi j a

PAMALDOS
Bradforde — liepos 1 d., 12.30 vai.
Nottingham© — liepos 1 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Eccles — liepos 8 d., 12.15 vai.
Nottingham© — liepos 8 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Leamington© Spa — liepos 8 d., 14 vai., 

šv. Petre.
Coventryje — liepos 8 d., 16 vai., Šv. 

Elzbietoje.
Nottingham© —liepos 15 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — liepos 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhampton© — liepos 15 d., 17 vai., 

Šv., Petre, North St.

Lietuviai Vokietijos kataliku dienoj
11 d., 19.30 vai., kalbės apie religinę pade 
tį Lietuvoj mūsų didelis draugas, tėvas Ja 
kob Foerg, iš Salzburgo. šiai parodai eks 
penatai surinkti iš visos Vokietijos ir 
net Šveicarijos lietuvių.
Liepos 6 d.

Penktadienį, 17.00 vai., Ludwigsfelde 
bažnytėlėje įvyks bendros, lietuvių, lat
vių, lenkų, ukrainiečių ir vokiečių pamal
dos, kuriose J.E. vysk. dr. A. Deksnys 
koncelebruos su visų minėtų tautybių ku 
nigais. Kiekviena tautybė giedos po vie
ną giesmę. Lietuviai giedosime „ O, Kris
tau, pasaulio Valdove“. Sava kalba bus 
įkaitomos maldelės, šv. Mišių eiga bus 
vokiečių ir lotynų kalbomis. Lietuvių gnu 
pė užims vietą kairėj pusėj, gale.

Po pamaldų įvyks draugiškas pobūvis 
Caritas-Jugendheimo salėje ir darželyje, 
su užkandžiais ir vyneliu. Vokiečiai, uk
rainiečiai ir „Ratukas“ išpildys progra
mą.

Į šias pamaldas’ ir pobūvį ypatingai 
kviečiame gausiai atsilankyti, kad galėtu 
me stipriau pagiedoti ir pasirodytume ge 
ral organizuota tautinė grupė. Prašome 
visus, turinčius tautinius drabužius, jais 
pasipuošti. Bus korespondentų ir, galimas 
dalykas, televizija.
Liepos 7 d.

Šeštadienį, 14.00 vai., IGA — Westpark 
įvyks užsieniečių Vokietijoje pamaldos. 
Koncelebruos 25 vyskupai ir kunigai, jų 
tarpe J.E. vysk. dr. A. Deksnys. Palan
kiam orui esant, altorius bus 'įrengtas ant

Lietuviai
pasaulyje

ELZEI JANKUTEI — 90 M.
Aušrininko Martyno Jankaus dukteriai 

Elzei liepos mėn. 16 d. sueis 90 m. am
žiaus.

Sukaktuvininkė praleido savo jaunystę 
garsiojo Rambyno kalno, artumoje. Mokė 
si Klaipėdos ūkio kursuose. Vėliau ji tvar 
kė tėvo ūkį ir talkino spaustuvėje.

Martyno Jankaus šeima buvo viena iš 
stipriausių lietuvybės tvirtovių Mažojoj 
Lietuvoj. Jos saugomas Rambyno kainas 
tapo lietuviškumo simboliu. Elzė, buvusi 
jo saugotoja ilgus metus, ir dabar, gy
vendama Toronte, rūpinasi lietuviška vei 
kla, ypač mažlietuvių ir šaulių organlzaci 
jomis.

PAGERBTAS KUN. KAZIMIERAS 
PUGEVIČIUS

Užbaigiant LB politinę konferenciją, 
New York© Kultūros Židinyje surengtas 
banketas, kurio metu buvo pagerbtas il
gametis Lietuvių Informacijos Centro di
rektorius kun. Kazimieras Pugevičius. Pa 
gerbimo banketą pravedė PLB vicepir
mininkai Algimantas Gečys ir Milda Len 
kauskienė. PLB valdybos vardu sveikino 
ir dovaną kun. Pugevičiui įteikė pirm, 
pavad. dr. Tomas Remeikis. Po banketo 
įvyko solistės Nerijos Linkevičiūtės-Kas- 
parienės koncertas.

PREMIJA D. KERAITYTEI
Australijos Robin Hood konkursinėj pa 

rodoj Sidnėjuje pirmą premiją laimėjo 
jauna dailininkė lietuvaitė Danguolė Ke- 
raitytė už akrilinį kūrinį „Take Plunge“.

Jau anksčiau dail. D. Keraitytė buvo 
žinoma Sidnėjaus meno sluoksniuose, bet 
dabar ji iškilo į viršūnes.

A. KEZIO PARODA
Birželio 20-26 d. Paryžiuje buvo Algi

manto Kezio fotografinių darbų paroda.

DAIL. P. (GAILIAUS PARODA
Paryžiečio dail. Prano Gailiaus darbų 

paroda vyk© nuo gegužės 22 d. iki birže
lio 12 d. Jarmain galerijoje, Toronte. Eks 
ponavo savo vėliausius tapybos, grafikos 
ir knygraižybos darbus. Tarp jų — nauja 
spalvotos grafikos serija „Eagle Lake 
Story“, sukurta prieš dvejus metus jam 
viešint Kanadoje.

PAGERBTAS KUN. A. RUBŠYS
Kun. Antanas Rubšys, JAV, Šv. Rašto 

profesorius, mokslo metų baigimo iškilmė 
se gegužės 20 d. buvo pagerbtas „Bonus et 
Fidelis“ žymeniu. Kun. A. Rubšys Man
hattan kolegijoje profesoriauja jau 25 
metus.

PREL. J.A. KUČINGIS PENSIJON
Los Angeles, JAV, Šv. Kazimiero para

pijos klebonas prel. Jonas A. Kučingis 
birželio 15 d. pasitraukė pensijon. Jo vie 
ton paskirtas kun. dr. Algirdas Olšauskas, 
ilgametis šios parapijos pagelbinlnkas.

SOL. įR. ŽYMANTAITĖ
Solistė Regina Žymantaitė-Peters, JAV, 

birželio 22 d. koncertavo kartu su Mario 
Sereni Perugia miesto Morlachi teatre. 
Koncertas buvo transliuojamas per radiją 
ir televiziją.

DR. M. BANYTĖS STUDIJA
Dr. Milda Danytė 1980-83 m. rinko me

džiagą ir rašė studiją apie pokario atei
vius lietuvius Kanadoje. Ji apklausinėjo 
apie 200 asmenų, aplankė Imigracijos ir 
darbo ministerijų archyvus, peržiūrėjo lai 
kraščius ir kitus leidinius. 1984 m. sau
sio mėn. paskutinė rankraščio dalis įteik 
ta Ontario daugiakultūrės Istorijos drau
gijai. Rankraštis yra 850 psl. 

pantoninio tilto ežere. Aplink bus išsiri
kiavę visų tautybių po dvi poras, taigi ir 
mūsų. Aukojimo metu nešant dovanas, 
bus (įteiktas ir lietuviškas kryželis. Tai® 
pat lietuvių kalba bus skaitoma maldelė 
už krikščionių bažnyčių vienybę. Vienas iš 
15-kos aukų rinkėjų bus lietuvis.

16.00 vai. ten pat parke įvyks įvairių 
tautybių meninė programa. Oficialioj daly 
lietuviai nedalyvaus, bet vėliau, pasiskirs 
čius po platų parką, įvairios grupės galės 
pasirodyti. Galimas daiktas, kad šoks ir 
Memmingeno lietuvių tautinių šokių gru 
pė, kuri turėtų tą dieną pasirodyti „pės
čiųjų zonoje“.

Parodų rūmuose, „Weltkirche“ ha
lėje bus rodomos ukrainiečių ir lietu
vių skaidrės ir nuotraukos apie religinę 
padėtį.

Be abejo, Parodų rūmuose vyks įvairių 
įdomių diskusijų, pranešimų, parengimų, 
kur verta dalyvauti.

Nuolatinis bilietas į visus katalikų die
nų parengimus įkainuos 50 DM., papigin
tas (moksleiviams, studentams, bedar
biams, rentininkams) — 35 DM. Šeimos 
bilietas — 90 DM. Vienai dienai bilietas 
— 16,50 DM., papigintas — 11,50 DM. Į 
Westparką bilietų nereiks.

Maloniai kviesdami dalyvauti, linkime 
visiems, 88-tos Vokiečių Katalikų Dienos 
šūkiu „pasitikėkite gyvenimu, nes Dievas 
gyvena miūsų tarpe“.

Muenchcno liet, parapijos komitetas

AKTORĖ DANUTĖ KRIŠTOPAITYTĖ
Danutė Krištopaitytė-Henmann vaidino 

sekančiuose televizijos filmuose: „Brigade 
verte“, „Les 5 dernieres minutes“ ir „La 
jeune mariee“. Filmai bus rodomi šiais 
metais.

TOMAS VENCLOVA PEN KLUBO 
SUVAŽIAVIME

Tomas Venclova atstovavo lietuviams 
rašytojams PEN klubo suvažiavime To
kyo, Japonijoje. Jis ten išbuvo nuo ge
gužės 12 d. ilki 24 d. ir užmezgė ryšius su 
Japonijos laikraštininkais bei kultūrinin 
kals. T. Venclovos kelionę dalinai parėmė 
PLB spaudos-informacijos komisija.

PASAULYJE
— NATO generalinis sekretorius dr. J. 

Luns išėjo Ii pensiją. Jo vietą birželio 25 
d. užėmė britas lordas Carrlngtonas.

Paskutiniais duomenimis, NATO pirmos 
linijos kovos pajėgas Europoje sudaro 88 
divizijos, o Varšuvos pakto — 115. Įskai 
tant esamus pirmuosius (rezervus, NATO 
sudarytų 115 divizijų, o Varšuvos pakto 
pajėgos — 192. Į tą skaičių neįeina ispan 
nų ir prancūzų kariuomenės, kurios krizės 
atveju padėtų NATO kraštams.

Išeidamas į pensiją, dr. J. Luns pareiš
kė, kad jis dabar mažiau pesimistiškas 
dėl karo rizikos, kai NATO jau pradėjo 
dislokuoti vidutinio nuotolio įbranduo- 
dines raketas Europoje.

— Britų Vidaus reikalų ministerijas 
duomenimis, tilk vienas iš 25 neblaivių 
mašinų vairuotojų yra policijos sugauna 
mas. Iš tikrųjų nusižengusiųjų skaičius 
yra beveik 250 kartų didesnis, negu skel
bia oficialūs pranešimai. Praėjusiais me
tais buvo nubausta 70,000 neblaivių vai
ruotojų. Siūloma geriau informuoti auto 
mobilistus, kiek jie gali išgerti, ir tai dar 
priklauso nuo lyties, amžiaus, aukščio ir 
svorio.

— Turkijos karinis teismas nubaudė 27 
žmones mirties ir 132 kalėjimo bausmėm. 
192 kaltinamieji išteisinti. Kairiojo spar
no aktyvistai buvo teisiami už įvykdytus 
39 nužudymus ir 11 pasikėsinimų.

— Prieš birželio 1 d. Iranas sutraukė 
apie pusę milijono karių ir revoliucinių 
kovotojų prie Irako pasienio. Tačiau lau
kiamoji didžioji ofenzyva kažkodėl ne
prasidėjo. Manoma, kad priežastim yra 
nesutarimai Irano vadovybėje.

— Birželio 23 d. automobilio avarijoj 
žuvo žymaus V. Vokietijos politiko ir buv. 
Krašto apsaugos ministro F.J. Strausso 
žmona Marianne, 54 m.

— Milijonierius R. Branson pradėjo 
naują „Virgin Atlantic“ papigintų kelio
nių per Atlantą oro liniją. Į Newarką, 
New Jersey, kelionė Jumbo 747 lėktuvą 
į vieną pusę kainuoja 99 sv.

— Italų policija pranešė, kad iš čekos- 
lovakų studentų grupės, kuri nese
niai lankėsi Venecijoje, dalis pasitrau
kė ir paprašė politinio prieglobsčio. Ne
patvirtintomis žiniomis, 12 studentų atsi
sakė grįžti namo.

— Islamabado žiniomis, birželio 3 d. af 
ganų partizanai netoli Kabulo esančiame 
aerodrome sunaikino 35 sovietų helikop
terius ir MiG naikintuvus. Aerodromo puo 
limo metu žuvo sovietų karių ir lakūnų.

— Birželio 10 d. lenkų valdžia paskelbė, 
kad suėmė seniai besislapstantį ir pogrin 
dyje veikusį vieną Solidarumo lyderių — 
Bogdaną Lisą.

— Japonijoje buvo paminėta admirolo 
H. Togo mirties 50 metų sukaktis. Admlro 
las 1905 m. vadovavo laivynui, kuris su
mušė caro laivyną. Sovietų Sąjungai tas 
minėjimas nepatiko, esą, Japonija bando 
atgaivinti šovinistines militarines nuotai
kas. Sovietų ambasadorius įteikė Japoni
jai protestą.
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