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45 VERGIJOS METAI
1940 metų birželio mėn. 15 d. bol

ševikinių rusų kariuomenė okupavo 
Lietuvą. Pagal iš anksto numatytą 
strategiją, tuoj ipat prasidėjo lietuvių 
tautos sovietizacija ir genocidas. Iki 
liepos mėn. 10 d. buvo pareikalauta 
sudaryti fizinio lietuvių naikini
mo planą. Pagal liepos 7 A. Sniečkaus 
patvirtintą „visiškai slaptą“, „prieš
valstybinių partijų — tautininkų, vol- 
demarininkų, liaudininkų, krikščionių 
demokratų, jaunalietuvių, trockistų, 
socialdemokratų, eserų ir kt. vadovau
jančio sąstato likvidacijos paruošiamų
jų darbų ir operatyvinės likvidacijos“ 
planą:

Operaciją pravesti vienu laiku visoj 
Lietuvoj, naktį iš liepos 11 j 12, 1940 
m.

Iki liepos 10 paruošti žinias apie vi
sus žmones, kuriuos reikia izoliuoti. 
Visų areštuotinų asmenų „žiniose“ nu
rodyti pavardę, vardą, tėvo vardą, gi
mimo metus ir vietą, -tautybę, išsi
mokslinimą, socialinę kilmę, materia- 
lę padėtį (turtą), paskutinę darbo vie
tą ir užimamą tarnybą, kuriai partijai 
priklausė ir kokį partijos darbą dirbo, 
trumpas ^kompromituojančios medžia
gos turinys ir „žinių“ gale turi būti 
nurodytas nuolatinės gyvenamos vie
tos patikrintas adresas. Jei gyvena (ar
ba turi) vasarnamį, tai ir vasarnamio 
adresas, ir namų telefono numeris.

Nurodytoms „žinioms“ sudaryti, iš 
Pirmo Skyriaus ir Kauno Apygardos 
operatyvinių darbininkų sąstato suda
ryti penkias grupes po 1-4 žm. Darbą 
tarp jų paskirstyti tokiu būdu:

Pirma grupė — 4 žmonės — suda
ro „žinias1 tautininkų vadovaujan
čiam sąstatui. Grupės vyresnysis -— 
KrastinasJ

Antra grupė — 2 žmonės — sudaro 
„žinias“ voldemarininkų vadovaujan
čiam sąstatui. Grupės vyresnysis — 
Dembo;

Trečia grupė — 1 žmogus — Fin- 
kel.šteinas, sudaro trockistų ir eserų 
žinias“:

Ketvirta grupė — 4 žmonės — su
daro „žinias“ krikšč. demokratams. 
Grupės vyresnysis — Komodaitė;

Penkta grupė — 3 žmonės — su
daro „žinias“ liaudininkams ir soc. de
mokratams. Grupės vyresnysis — Ma
cevičius.

Atsakomybę už pristatymą laiku 
nurodytų žinių neša Pirmojo skyriaus 
viršininkas Todesas.

II-jo Skyriaus viršininkas Gailevi- 
čius privalo sutvarkyti, kad laiku būtų 
nustatyti ir patikrinti areštuotinų as
menų adresai. Tam reikalui nuo VII 
8 reikia išskirti atitinkamą skaičių 
žvalgų, kuriuos reikia stropiai instruk
tuoti apie išlaikymą griežčiausio atsar
gumo darant adresų nustatymą ir pa
tikrinimą.

Pagal šį planą liepos 11-12 nakties 
metu, vienu laiku visoj okupuotoj Lie
tuvoj buvo areštuota ir įkalinta 2000 
lietuvių. Antras masinis suėmimas ir 
deportavimas į žiauraus klimato Rusi
jos sritis buvo įvykdytas 1941 m. bir
želio 14-18 dienomis. Tomis dienomis 
Lietuva neteko 34,260 žmonių. 1941 
m. birželio mėn. 22 d. prasidėjus karui 
su Vokietija, sukilime žuvo beveik 
3000 žmonių. Vokiečių okupacijos 
metu darbams į Vokietiją prievarta 
buvo išvežta apie 30,000 lietuvių. Hit-

Jaunai A.A. RAMŪNO GIRĖNO 
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A.A. RAMŪNUI GIRĖNUI 
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lerio koncentracijos stovyklose buvo 
sunaikinta netoli 200,000 žydų, Lietu
vos piliečių. Priartėjus frontui apie 
60,000 lietuvių pasitraukė į vakarus, 
gelbėdamiesi nuo antrosios rusų okupa 
cijos. Apskaičiuojama, kad antrosios 
okupacijos metu rusai sunaikino apie 
350,000 lietuvių, kurių dauguma žuvo 
iš bado ir šalčio nežmoniškose sąlygo
se. Nemažas skaičius lietuvių iš Klai
pėdos krašto ir Rytprūsių pasitraukė 
į Vokietiją arba žuvo Mažosios Lie
tuvos sovietizacijos metu. 1944 m. an
tru kartu okupavę Lietuvą rusai su
gaudė ir sumobilizavo per 108,000 
1908-1926 m. gimimo lietuvių vyrų ir 
pasiuntė į frontą. Kiek jų žuvo turbūt 
nežino ir patys rusai.

Partizaninis pasipriešinimas oku
puotoje Lietuvoje tęsėsi 10 metų po 
okupacijos. Kiek tuo metu žuvo ir bu
vo suluošinta — sunku apskaičiuoti. 
Manoma, kad žuvusių skaičius siekė 
per 25,000.

Įkalinimai, trėmimai tebesitęsia ir 
dabar. Kiek lietuvių žuvo Afganistane, 
psichiatrinėse ligoninėse ir tremtyje

MASKVA — TERORIZMO CENTRAS
ATENTATO PRIEŠ POPIEŽIŲ BYLA ITALIJOS TEISME

Didžiojoje „Foro Italico“ rūmų salėje, 
Romoje, kur šiuo metu vyksta sąmokslo 
prieš Popiežiaus gyvybę byla, birželio 6 
dieną buvo apklausinėjamas turkų tero
ristas Ali Agca, prieš ketverius metus šv. 
Petro aikštėje šovęs į Popiežių Joną Pau
lių II.

Apklausinėjimo metu jis garsiai pareiš
kė: „Absoliučiai įsitikinęs, patvirtinu, kad 
politiniu ir finansiniu tarptautinio teroriz
mo centru yra Sov. Sąjunga“.

I teismo pirmininko Santiapichi klausi
mą, kokiu būdu jis tapo teroristų vadeiva, 
Ali Agca paaiškino: „Mokiausi 7-8 valan
das 'į dieną, dariau tyrinėjimus bei socia
lines analizes“. Tai tik teorija, o prakti
ka? — „A, — nusijuokė Ali, — bet tuo at
veju reikia kai ką pasakyti apie tarptauti
nį terorizmą. Gerai, norite sužinoti kokiu 
būdu aš išmokau mesti bombas, šaudyti 
automatu ir revolveriu? — Galiu papasa
koti: 1977 metais buvau nuvykęs į Siriją, 
į Latakiją, kur su savo draugais „Pilkais 
vilkais“ buvau mokomas“.

Latakijoje veikė karinė stovykla. „Ins
truktoriais buvo bulgarai ir čekoslovakai. 
Toje teroristų apmokymo stovykloje buvo 
taip pat ir Vakarų teroristai: ispanai, vo
kiečiai , italai ir prancūzai. Stovyklai va
dovavo Sirijos slaptoji tarnyba“. Bet, kaip 
užtikrino Ali Agca, šios veiklos politinis 
centras buvo Maskvoje.

Teismo pirmininkas bandė nukreipti ap
klausinėjimą į grynai teisinius klausimus, 
bet politiniai aspektai vis iškildavo į vir
šų. Ali Agca toliau aiškina: „Tarp mano 
draugų kai kurie vertėsi kontrabanda“. 
Iš jų vienas turkas dabar sėdi Turkijos ka 
Įėjime. Pasakodamas apie savo praeitį, Ali 
Agca sakė, jog būdamas 19 metų jis ban
dė 'įstoti į Bosforo universitetą, žymiausį 
Turkijoje. Svajojo tapti žinomu ideologu

sunku net įsivaizduoti. Pogrindinė 
spauda nuolat rašo apie naujas rusiš
kojo režimo aukas.

Ši liūdna 45 metų sukaktis uždeda 
mums visiems pareigas būti pavergtos 
Lietuvos ambasadoriais, kalbėti žuvu
sių ir įkalintų vardu, rikiuotis po vie
na politine vadovybe — Vyriausiuoju 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu — kad 
negausios mūsų jėgos nesiblaškytų 
įvairiuose kryžkeliuose. Okupantas 
šiais metais švęs 45 metų pergalės 
šventę. Dalis laisvuose vakaruose at- 
kutusių lietuvių užmiršo nukankintus 
ir žuvusius už Lietuvos laisvę ir vyks 
į pavergtą Lietuvą padėti okupantui 

’ pasidžiaugti jo atsiektais rezultatais.
Po dainų ir šokių šventės skraiste sle
piasi kraujas, ašaros ir pavergtos Lie
tuvos 45 metų Golgota. Kaip pažiūrės 
j nesusivokiančius vakarų svečius Lie
tuvos Kronininkai, Aušrininkai ir kiti 
pogrindžio darbininkai — tikrasis pa
vergtos Lietuvos balsas. Kiek džiaugs
mo vakarų ekskursantai atneš įkalin
tiems lietuviams, kurie aukoja savo jė
gas ir gyvybę, kad laisvasis pasaulis 
neužmirštų, jog pavergta Lietuva ne
turi kuo džiaugtis, kad kryžiuojama 
lietuvių tauta tebesiekia laisvės ir ne
priklausomybės. (LKDSB)

ir pasižymėti savo krašto istorijoje. Svar
biausias tikslas — atskirti Turkiją nuo 
sąjungos su „Vakarų kapitalistais“. Jis 
negalėjo pakęsti bet kokių Vakarų im
perializmo simbolių. Ir, jo akimis žiūrint, 
Popiežius, krikščionių Bažnyčios galva, bu
vo tuo simboliu.

„Jeigu būčiau turėjęs galimybę, — jis 
sakė teismui, — būčiau jį nušovęs, kai at
vyko vizitui į Istambulą“. Tuo laiku Ali 
Agca buvo parašęs laišką vieno laikraščio 
redakcijai, pareikšdamas, jog ruošiasi nu
žudyti Popiežių. Jis galvojo, kad tam žy
giui jis ras pritarimą plačiuose Turkijos 
sluoksniuose. Bet, kai paskaitė spaudoje, 
kad valdžios organai imasi rimtų saugu
mo priemonių, nuo savo sumanymo atsi
sakė. Jis pasakė teismui, kad ligi šiol nėra 
nieko nužudęs. Valdžia ir laikraščiai iš
garsino jį kaip žudiką. Bet tai esąs melas.

1979 m. birželio mėnesį Istambule jis 
buvo suimtas ir apkaltintas, kad nušovė 
žurnalistą Abdi Ipekci. Buvo įkalintas 
saugiausiame Turkijos kalėjime, bet jam 
pavyko pabėgti ir tuo būdu išvengti mir
ties bausmės.

Milano dienraštis „Corriere della Serą“, 
plačiai aprašydamas bylos eigą, pažymi, 
jog iš turko parodymų atrodo, kad tarp
tautinį terorizmą daugiausiai remia Siri
ja, Bulgarja, Čekoslovakija ir Sov. Sąjun
ga-

Birželio 7 dienos teismo posėdyje Ali 
Agca dar karta pakartojo, ką buvo sakęs 
ankstyvesniame parodyme, kad nužudyti 
Popiežių Jį buvo pasamdę Bulgarijos agen
tai. Jis pasakė: „Su ramia sąžine patvirti
nu, kad dėl viso to yra kalta Bulgarija“.

Italijos teismas dėl 1981 m. gegužės mė
nesio atentato prieš Popiežių kaltina tur
ką Ali Agca, keturis kitus turkus ir tris 
bulgarus. Byla gali užsitęsti kelis mėne
sius.

AMERIKOS ŽURNALISTAS 
PRISIMENA RINKIMINI FARSĄ 

LIETUVOJE

Apie 1940 m. rinkimų farsą Lietuvoje 
savo straipsnyje apie Nikaragvą užsimena 
Rytų Europos žinovas Abraham Brum- 
berg, ilgą laiką redagavęs JAV-jų Valsty
bės Departamento žurnalą The Problems 
of Communism. Amerikos socialistų tri- 
mėnesinio žurnalo Dissent š.m. pavasario 
numeryje jis rašo: „1940 m. birželio mė
nesį, dar berniukas, aš stebėjau „demo
kratijos“ pasireiškimą, kai Lietuvos pilie
čiams — į kuriuos buvo atkreipti šautu
vai — buvo įsakyta pareikšti, kad jie su
tinka su jų šalies įjungimu į Sovietų So
cialistinių Respublikų Sąjungą.“

(Elta)

POPIEŽIUS NEVAŽIUOS 
ČEKOSLOVAKIJON

Milano katalikų laikraštis „II sabato“ 
pranešė, kad Čekoslovakijos komunistinė 
valdžia neleidžia nei Popiežiui, nei vienam 
iš kardinolų, atvykti į Čekslovakiją ir da
lyvauti šv. Metodijaus 1100 metų mirties 
sukakties minėjime, kuris rengiamas tame 
krašte, šv. Metodijus ir Kirilas skelbė 
krikščionybę slavų tautose.

Susitikimas su
dr. Orto von Habsburgu 
Londone.

Nuotraukoje:
dr. O. von Habsburgas, 
Pabaltijo kraštų 
pasiuntinybių atstovai 
ir D. Britanijos Liet. 
Sąjungos pirmininkas.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ 
SEIMO DELEGACIJA LANKĖSI 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo de
legacija, vadovaujama Lenkijos atstovo 
Stefan Korbonski, gegužės 27 d. lankėsi 
Valstybės Departamente. Delegaciją pri
ėmė Valstybės Sekretoriaus padėjėjas Eu
ropos Reikalams Robert Palmer. Nuošir
džioje dvasioje išsiaiškinta visa eilė pa
vergtąsias Europos tautas liečiančių klau
simų. Delegacija prašė Valstybės Depar
tamentą kiekviena proga, ypač Reagano- 
Gorbačiovo konferencijoje, jei ji įvyktų, 
reikalauti, kad visuose Rytų Europos kraš
tuose būtų įvykdyti Jaltos susitarimai — 
leisti laisvi rinkimai — ir įgyvendinti 
Helsinkio Baigminio akto nuostatai — ne- 
pažeidinėjamos ir užtikrintos žmogaus tei
sės. Be to, kiekvienas delegacijos narių 
nušvietė savo krašto paskutiniuoju metu 
pablogėjusią padėtį.

Delegacijoje Lietuvai atstovavo prof. dr. 
Bronius Nemickas, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas. Jis apie delegacijos 
vizitą painformavo Lietuvos atstovą Va
šingtone.

A.A. RAMŪNUI GIRĖNUI 
tragiškai žuvus, 

giminėms reišiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

Stasys, Angelika, Bernardas 
Kasparai

AJA
BRONIUI DAUNORUI mirus, 

žmoną Bronę, dukteris ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame.

O. J. Bendoriai.

LIETUVOJE
Nauji rūmai Trakuose

Trakuose, ežero pakrantėje, pastatyti 
nauji kultūros namai. Juose įrengta 500 
vietų žiūrovų salė, šokių bei choreografi
jos salės, yra choro studija, kitos klubinio 
darbo patalpos, biblioteka.

Nelaimių priežastis
„Tiesoje“ V. Žvirblis rašo:
— Visa širdimi ir protu pritariu partijos 

ir vyriausybės dokumentams, skelbian- 
S tiems griežtą kovą su girtavimu ir alko
holizmu. Gyvenu Kaune, savo gimtajame 
mieste. Esu daug matęs ir regėjęs, kur 
nuveda girtuokliavimas. Girtuokliai pra
geria savo talentą, suardo šeimą, blogai 
uirba. Dėl alkoholizmo ištinka daugybė 
avarijų tiek mieste, tiek kaime.

Valstybinė vidaus išlošiamoji paskola
1982 m. sausio 1 d. buvo išleista nauja 

valstybinė vidaus išlošiamoji paskola. Ji 
šiek tiek skiriasi nuo 1966 m. paskolos. 
Pagal 1966 m. paskolos sąlygas laimi 30 
proc., o pagal naująją — 32 procentai ob
ligacijų. Naujosios obligacijos išleidžiamos 
50 ir 25 rublių vertės. 50 rublių obligaci
jai numatytas mažiausias laimėjimas 100, 
o didžiausias — 10 tūkstančių rublių, 
įskaitant obligacijos nominalinę vertę. Už 
25 rublių obligaciją išmokama pusė laimė
jimo. Be to, obligacijos savininkui, laimė
jusiam 10 tūkstančių rublių, suteikiama 
teisė be eilės įsigyti automobilį „Volgą“ 
arba analogišką šios klasės automobilį, o 
laimėjusiam 5 tūkstančius rublių — že
mesnės klasės automobilį.

Kiekviename naujosios paskolos tiraže 
būna 20.000 laimėjimų, jiems skiriama 2 
milijonai 606 tūkstančiai 900 rublių. Kas
met rengiami 8 tiražai.

Gegužės 15 d. Vilniuje vėl buvo sureng
ti valstybinių vidaus išlošiamųjų paskolų 
tiražai: 1966 m. 151-sis ir 1982 m. 27-sis.

ANGLAI APIE BALTUS
„THE TIMES“ RAGINA NEUŽMIRŠTI 

BALTIJOS VALSTYBIŲ
Įtakingas Londono dienraštis THE 

TIMES (VI.13) išspausdino savo bendra
darbio Bernardo Levine straipsnį, pava
dintą „Don't-leave the Baltic States alone“ 
(Neužmirškime Baltijos valstybių), šiame 
straipsnyje žymiausias britų žurnalistas 
primena laikraščio skaitytojams Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos likimą, ir apie tų 
kraštų gyventojus, kovojančius dėl lais
vės.

Straipsnio autorius sako, kad šią savai
tę suėjo 45 metai, kai Sovietų Sąjunga pa
vergė tris Baltijos valstybes, turėjusias 
labai ilgą civilizuotos egzistencijos ir gilių 
tradicijų praeitį. Nepaisant to, jos tapo, 
kaip ir Lenkija, nacių-sovietų 1939 m. su
tarties aukomis. Prieš 45 metus tuos kraš
tus okupavo sovietų kariuomenė ir dešim
tys tūkstančių žmonių, vyrų, moterų ir 
vaikų buvo ištremta į Gulagą.

Aprašęs sovietų ir vokiškųjų okupantų 
žiaurumus, kuriuos karo metu tų kraštų 
gyventojai turėjo pergyventi, Bernardas 
Levinas primena apie tuose kraštuose vy
kusią rezistenciją ir tų kraštų prievartinę 
inkorporaciją į Sov. Sąjungą. Jis pažymi, 
kad kai kurios Vakarų valstybės, jų tar
pe D. Britanija, atsisako pripažinti de 
jure inkorporaciją, ir tas yra svarbu tau
toms, kovojančioms dėl nepriklausomybės.

Straipsnio autorius smulkiau aprašė 
Baltijos kraštuose vykstančią kolonizaci
ją ir rusifikaciją. Jis sako, kad praeityje 
išmintingesni imperialistai, kaip romėnai 
ir britai, vedė savo kolonijose sėkminges
nę kultūros politiką. Kvailesni, ar tiesiog 
ideologiški maniakai, bando visiškai su
naikinti pavergtų tautų tapatybę. Tuo bu
vo pasižymėję Hitleris ir Stalinas, ir nuo 
jų Baltijos valstybės daugiausiai nuken
tėjo. čia autorius nurodo tautinio perse
kiojimo ir sovietizacijos pavyzdžius.

Toliau autorius aprašo Baltijos valsty
bių disidentų persekiojimus, palyginda
mas tų kraštų dvasiškuos vargus su pa
dėtimi Lenkijoje. Jis sako, kad Vakaru 
valstybių vyriausybės neturėtų apsiriboti 
inkorporacijos nepripažinimu, bet jos tu
rėtų kiekviena proga viešai priminti apie 
tebesitęsiančią okupaciją. Tai turėtų di
delę reikšmę tautoms, kovojančioms dėl 
laisvės.
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B. DAUNORUI MIRUS NAUJA KNYGA VAIKAMS

Birželio 7 dieną Londone širdies smū
giu mirė Bronius Daunoras, žurnalistas, 
rašytojas ir pirmasis „Europos Lietuvio“ 
redaktorius.

Gimęs 1906 m. spalio 19 dieną Vado
kliuose, apie 30 km į pietus nuo Panevė
žio, Bronius Daunoras mokėsi Panevėžio 
gimnazijoje ir, persikėlęs į laikinąją sos
tinę, baigė Kauno Mokytojų Profesinės są
jungos gimnaziją. Dirbdamas iki 1940 me
tų „Lietuvos Aido“ administracijoje, stu
dijavo VDU teisių ir humanitarinių moks
lų fakultetuose.

Bolševikams okupavus Lietuvą, Br. 
Daunoras, kaip ir šimtai kitų lietuvių, bu
vo suimtas ir kalinamas NKVD rūsiuose 
bei Kauno kalėjime. Laimingu būdu iš
likęs gyvas, 1941-1942 m. dirbo „Ūkininko 
Patarėjo“ ir „Sodybos“ redakcijose. Nuo 
1943 iki 1944 m. buvo dienraščio „Ateitis“ 
redaktorium ir leidėju. Slaptai bendra
darbiavo su antinacine rezistencija. 1944 
m. sovietų armijai grįžtant į Lietuvą, 
Br. Daunoras pasitraukė ;į Tilžę, kur re
dagavo lietuvių laikraštį „Ateitis“.

Vokietijai kapituliavus, Br. Daunoras 

kartu su kitais liet, žurnalistais 1946-1947 
m. Neustadte (Holst.) redagavo „Pašvai- 
tę“ ir bendradarbiavo su pabėgėlių stovy
klos administracija. Persikėlęs 1947 m. 
Anglijon, buvo vienas pirmųjų lietuvių 
apsigyvenusių Coventryje, kur, atliekamu 
nuo uždarbinio darbo metu, vėl ėmėsi 
lietuviško spaudos darbo.

1949 m. Coventryje jis įsitaisė mažą 
spaustuvėlę ir balandžio 1 dieną išleido 
pirmą numerį jumoro ir satyros žurnaliu
ko „Apuokas“. Ten pat vėliau buvo iš
leistas jo redaguotas žurnalas „Klajūnas“ 
ir keletas „Nidos“ leidyklos leidinių. Jam 
persikėlus į Londoną, tas spaudos darbas 
Coventryje nutrūko.

Per pirmuosius metus išeivijoje Br. 
Daunoras (slap. B. Daubaras) parašė ir 
atskirai ar periodikoje išspausdino apy
sakas: Čekisto naguose, Išpirktoji mirtis 
(antroje laidoje pavadinta „Neramu buvo 
Laisvės alėjoje“), Preferansas tamsoje, 
Nylono adytoj a, Mėlyna suknelė, Duonos 
beieškant ir Medinė širdis.

Nuo 1951 m. Br. Daunoras įsijungė į 
„Britanijos Lietuvio" redakcinę kolegiją, 
o nuo 1952 m. rugsėjo 1 dienos perėmė to 
laikraščio redagavimą. Nuo 1953 m. 39 
nr. savaitraščio vardas buvo pakeistas į 
„Europos Lietuvis“. Tuo būdu Br. Dauno
ras laikomas tuo vardu einančio laikraščio 
pirmuoju redaktorium. Tą darbą jis sėk
mingai dirbo iki 1957 m. vasario mėnesio, 
kada, dėl mažo atlyginimo ir didelių iš
laidų šeimai išlaikyti, buvo priverstas nuo 
to darbo atsisakyti.

Bronius Daunoras buvo gabus žurnalis
tas ir rašytojas, turėjęs daug draugų ir 
mažai priešų. Buvo darbštus ir pareigin
gas. Šeimoje buvo rūpestingas vaikų tė
vas ir mylintis vyras. Su savo žmona 
Bronislava išaugino ir lietuviškoje dvasio
je išauklėjo keturias gražias dukteris, ku
rios yra ištekėjusios ir augina savo lie
tuviškas šeimas, vienos Anglijoje, kitos 
— Venesueloje.

Jam mirus, jo šeima, giminės, draugai

Lietuvių išeivijos švietimui vis reikia 
naujų mokslo priemonių ir metodų per
duoti žinias. Ypač opus reikalas, nes gy
venimo sąlygos nuolat keičiasi, pvz., ma
žiau vaikų kalba lietuviškai ar labai silp
nai kalba. Mišrių šeimų skaičius — nu
tautėjimo gaivalas — didėja ir gyvenimas 
tolimuose priemiesčiuose sunkina litua
nistinių mokyklų lankymo galimybes.

Taip pat pedagoginė metodologija irgi 
keičiasi. Vis nauji būdai žinių perdavi
mui vystosi. Šių dienų vaikai yra pripratę 
prie modernių ir profesionalaus lygio pa
ruoštų mokslo priemonių. Todėl ir lietu
vių švietimo įstaigos turi gauti tokių prie
monių — kitaip vaikai nesidomaus. Pažan
ga buvo padaryta 1974 m., kai JAV LB 
Švietimo taryba išleido Richard Scarry 
Mano žodyną lietuvių ir anglų kalbomis. 
Knyga susilaukė teigiamo atgarsio iš mo
kytojų, tėvų ir visuomenės, o jau šįmet 
yra išleista trečioji papildyta laida.

Nors visiems tas žodynas patinka, mo
kytojams nebuvo lengva jį vartoti litua
nistinėse mokyklose. Iš viso trūko me
džiagos žodyno tobulinimo pamokoms. 
Pasidarė aišku, kad su pratimais moky
tojams būtų lengviau dirbti. Todėl Peda
goginis lituanistikos institutas, dirbdamas 
kartu su švietimo taryba, nutarė pritaiky
ti pratimus Scarry žodynui, palengvinti 
mokytojų darbą, lavinti lietuvių kalbą.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTIS

Australijos Lietuvių Metraščio vyr. red. 
Viktoras Baltutis. Redakcinė komisija: I. 
Davis, J. Janavičius, B. Mockūnienė, P. 
Pusdešris. Nuotraukas paruošė V. Vosy
lius. Metraštis didelio formato — 496 psl. 
Apima 1960-1983 metų laikotarpį Austra
lijos lietuvių gyvenimo. Daug nuotraukų. 
Metraštyje įtraukta ir negausios lietuvių 
kolonijos N. Zelandijoje veikla. Metraštis 
gražiai išleistas.

ir pažįstami nustojo brangaus vyro, tėvo, 
senelio ir neužmirštamo draugo.

J. V.

Prieš trejus metus, mokyt. Ramunei 
Račkauskienei iškilo mintis paruošti 
šiuos pratimus. Jos iniciatyva darbas bu
vo pradėtas. Po kiek laiko įsijungė mokyt. 
Valerija Sparkytė ir dail. Nijolė Mackevi
čienė. Baigus diskusijoms ir bandymams 
pamokose, intensyvus darbas prasidėjo 
prieš metus, o rugpjūčio gale pasirodė 
Mano žodyno pratimai, antras leidinys 
Pedagoginio lituanistikos instituto lietu
vių kalbos serijoje vaikams (Lithuanian 
Language Series for Children No. 2). Seri 
jos redaktorius yra prof. dr. Jonas Rač
kauskas.

Pratimų knyga yra 64 puslapių, didelio 
formato, gausiai iliustruota ir paruošta 
patraukliai taip, kad vaikams būtų sma
gu net ir namuose jais užsiimti. Pratimų 
tarpe yra žaidimų, spalvavimas, žodžių 
pažinimas angliškai ir lietuviškai. Prati
mai tinkami visiems pradinės mokyklos 
skyriams vartojant kartu ir Scarry žody
ną. Čia vienas iš pirmųjų bandymų lietu
vių pedagogų ir mokytojų tarpe pavar
toti daugiau meniško išreiškimo kaipo pa
mokos pagrindą. Su įdomiais paveiksliu
kais ir galvosūkiais, noras yra sujungti 
žaidimą su mokslu taip, kad būtų 'įdomu 
mokytis lietuvių kalbą besikeičiančiose są
lygose. Vaikai turės progos spręsti įdo
mius uždavinius, kryžiažodžius, žodžių len 
teles, paslėptus žodžius ir t.t.

Šiuos pratimus gali naudoti ir lietuviš
kai kalbantys mokiniai per žodyno tobuli
nimo pamokas. Patyrimas rodo, kad vai
kams šie pratimai įdomūs ir patrauklūs. 
Lietuvių kalba visur pirmauja; kur tik 
galima pabrėžtas lietuviškas žodis, o an
glų kalba pridėta tik tiems, kurie dar ne
gali paskaityti lietuviškai. Pratimai tin
ka ir vartojimui namuose. Kas tik turi 
Scarry Mano žodyną galės tobulinti savo 
lietuvių kalbos žodyną bevartodami prati
mus. Pratimai užima vaikų laisvalaikį va
saros metu bei atostogose. Net yra žaidi
mo puslapis, kuriam reikia kauliukų. To
kiu būdu vaikai gali ir su draugais moky
tis lietuviškai.

Buvo ypač malonu girdėti pirmus at
garsius iš kitataučių. Western Publishing 
bendrovė, kuri suteikė leidimą Institutui 
paruošti pratimus, labai aukštai įvertino 
juos sakydama, kad yra profesionalaus ly
gio. Tai reiškia, kad jau prieš leidimą au
toriai dalinai pasiekė savo tikslą.

Nei vienas spausdintas darbas nepasi
rodo be įtempto darbo ir pasiaukojimo, 
šių pratimų autoriai jau yra pripratę prie 
tokių darbų dirbant eilę metų lietuvių 
leidinių paruošime ir mokslo darbe. Va
lerija Sparkytė yra dirbusi 14 metų mo
kytojos darbą lituanistinėse mokyklose. 
J1 yra baigus University of Illinois su ma
gistrės laipsniu iš komunikacijos. Jos 
specialybė buvo propagandos vaidmuo 
žmonių įtikinime. Ji anksčiau yra paruo
šusi konspektus Lietuvių skaučių seseri
jos paukštyčių ir skaučių skyriams. Dir
bo University of Illinois mokslo/švietimo 
reikalų skyriuje. Tyrinėjo mokslo me
džiagą bei mokymo metodus, dabar dirba 
savo srityje reklamų tyrinėjimuose.

Ramunė Račkauskienė turi pedagogės 
magistrės laipsnį iš Chicago State Univer
sity. Dabar tęsia studijas savo srityje Nor
thern Illinois University. Yra mokytoja
vus amerikiečių mokyklose ir dirbusi 
Cook County švietimo įstaigose, šiuo me
tu mokytojauja Dariaus-Girėno žemesnio
joje lituanistikos mokykloje. Mokyt. Rač
kauskienė yra ruošusi mokslo priemones 
anksčiau ir pernai įsteigė ir dabar vado
vauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
švietimo priemonių telkimo centrui, kuris 
renka įvairioms laisvojo pasaulio lietuviš
kose mokyklose naudojamą mokymo me
džiagą ir priemones. Prieš metus su dail. 
Nijole Mackevičiene ir mokyt. Gailiūte Va 
liuliene išleido Pelenę, t.y. Cinderella lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Dail. Nijolė Mackevičienė turi pedago
gės magistrės laipsnį iš DePaul Universi
ty ir yra daugelį metų mokytojavusi val
džios mokyklose; taip pat joms paruošusi 
aukštai įvertintas mokslo priemones. Ji

(Nukelta į 3 psl,)

PIRMIEJI ATEIVIAI
Kiek sąvaičių praėjo, kol britų valdžia pasiėmė tas šeimy

nas šelpti. Daugelis tuotarpu buvo be skatiko, net skoloje. Rus
sian Relief Fund čia ypač pradžioje daug kam pasitarnavo, su
teikiant pirmas pašalpas. Prie to mielaširdystės reikalo, reikia 
tarti, labai nedėkingo, daug pasidarbavo kun. šveistrys, susilauk
damas iš to nemaž neteisingų Įtarimų, išrugojimų ir nukeikimų. 
Nes varge esančios moterįs neretai įsivaizdindavo, buk kunigas 
turįs visą galybę jų vargą palengvinti, tik nenorįs ir vieniems 
duodąs perdaug, kitiems permaž. Kad tuotarpu tegalima buvo 
duoti ne visiems, o visi gavusieji gaudavo permaž, nes permaž 
tebuvo ištekliaus.

Britų valdžia galutinai pripažino del tų šeimynų pašalpas, 
tik permažas ir pragyvenimui nepakankamai: po pustrylikto ši
lingo į sąvaitę ant suaugusios moteries ir po pustrečio šilingo ant 
vaiko. Atmenant, kad už 4 sv. į savaitę vidutiniško didžio šeimy
na tik ką gali žmoniškai pramisti, moteris su 6 vaikais tegaudavo 
mažiau per pusantro svaro | savaitę! Visgi geriau, neg rusų nie
kas. Dirbančios ir uždarbiaujančios moterįs pašalpų negaudavo: 
toks negudrus pasirėdymas, kurs prielankesnis ne tik negalin
čioms, bet ir nenorinčioms dirbti.

Kai kurios moterįs apsunkino visų vargą per savo pačių ne- 
supratlivumą, keldamos kai kuriose vietose skandalus, grąsinda- 
mos policijai ir britų valdininkams, storžieviškai įsipykdamos vi
siems. Patarus policijos langų nedaužyti nė ne ketinti, valdinin
kų nelojoti, ypač gi neskunsti jiems viena kitos — kai kurios 
moterįs kaltino mus britų valdžiai persidavime arba socijalistų 
raginamos „kėlė protestus“ ir atėmė norą pratensti veikimą Rus
sian Relief Fund etc. Didžiuma moterų, rods, su neišpasakytu 
kantrumu ir stebėtina ištverme vilko tą vargo jungą ne keletu są
vaičių, bet kelius metus! Ligos nuo vargo daug ką be laiko nuva
rė į kapus.

Bet, mums rodos, tai dar ne svarbiausia Konvencijos ne
laimė. Ji įnešė lietuvių išeivių tarpan nemaž demoralizacijos ir 
daugybę šeimynų paardė ant visados. Jug be to kai kurių šeimy
nų ryšiai buvo silpni, vos-vos laikėsi. O per Konvencijos prie
žastį bei progą tie silpnesni ryšiai truko ir daugelis jau nesiduos 
sumegzti atgal. Radosi tokių vyrų, ką apsidžiaugė proga nuo šei
mynų savo nusikratimui ir ką neatsilieps iš Rusijos ar kitur, nors 
ir galėtų atsiliepti. Vėl atlikusios Škotijoj vienos ir varge mote
rįs toli gražu ne visos pajiegė savo apžadus pagerbti. Visgi vy
ras šeimynoje šioks toks globėjas ir rėmėjas, net silpnesnę moterį 
tankiai prie apžadų užlaiko. O čia tos moterįs atliko vienos, dar
gi ekonominiame skurde ir varge. Neretai tad silpnesniosios mė
gino tą skurdą palengvinti nepriderinčiu budu. Dievui ačiū, žy
mi didžiuma paliko ištikimomis iki galo ir atmetė visas pagun
das. Didžiuma, bet toli gražu ne visos!

Kitos padaugino skailinę Glasgow bei kitų vietų „susi- 
bėgėlių“ arba prasikaltusios jau bijosi ir nenori savųjų vyrų klau
sinėlis bei prie jų vykti, nenori kad ir jie grįžtų. Kitos nežino kur 
jų vyrai, gyvi ar mirę, tuo save teisina ir net rengias išnaujo tekė
ti. Tula moterėlė, mums patarus prašalinti savo „ložininką“ (nes 
yra net tokių tų gyvanašlių, ką „ložninkus“ laiko nors kartais 
tie labai įtartini), įtikinančiai pasiteisino: viskas busią gerai, nes 
ji netrukus už to ložninko tekėsianti. O taip apie vyrą Rusijoj 
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iškeliavusį? — na, tai gal jis miręs ar kaip ten, nežinia! Pasirodė, 
moteris maniusi, kad ji turinti teisę vėl tekėti, nes jos vyras iš 
Rusijos neatrašąs! O kitos tiesiai nė pasiteisinimų nejieško: lais
va esanti „kontre“ Britanija, kožnas galįs daryti kaip norįs bei 
išmanąs. Vienai-kitai klaidingai pranešta apie jų vyrų mirtį, o tie 
vyrai sulaiku gal atsiras gyvi. Taip daug moterų bus: neva naš
lių, neva gyvanašlių, nė pakartų, nė paleistų. Tos tai moralės 
Konvencijos pasekmės, o jos vargins daugel ką iki grabo lentos.

Dabar žymi dalis tų šeiminų, kurių vyrai ikšiol škotijon 
negrįžo, ypač kurių vyrai, žinoma, jau randasi Lietuvoje, Brita
nijos kaštais gabenama Lietuvon.

17. KAIP IR IŠVADOS.
Mums rodosi, Britanijos lietuvių gyvenimas ir prityrimas 

pilnai patvirtina manymą, jog bil kokios išeivystės yra labai ne
pageidaujamu ir pragaištingu apsireiškimu. Jog visiems naudin
giau ir sveikiau butų galint emigracijų vengti. Ir, sakomai, svei
kiau bei naudingiau ne vien moraliu, dvasiniu žvilgsniu, bet ly
giai ekonominiu — materijaliu, kūnišku.

Nes lietuvis svetur — tai žuvis ant kranto išmesta, netekusi 
prigimtų, paprastų ir reikalingiausių gerbūviui sąlygų. Dvasios 
skurdas, manome, savaimi aiškus, nėra, tikime, nė vieno Britani
joj lietuvio, kurs širdyj savo nejaustų tėvynės pasiilgimo, kurs ne 
svajotų „bent kaulelius savo tėvynėn parnešti“ ir kurs butų apsi
pratęs su minčiai, jog priseis ilsėtis svetimoj žemelėj, tarp sau 
svetimų elementų. Tenka girdėti, jog daugelis nakties nepralei
džia, nepasapnavęs apie savo paliktą kraštą. Išbuvusieji Škotijoj 
po 30 metų ir virš to pesijaučia čia esą namie, bet vis lig sparnus 
pakėlę kaž kur lėkti: namon! Tas nuolatinis ilgėsis ir nenustigi- 
mas ant vietos geriausiai parodo, kad lietuvio dvasia ir širdis 
Škotijoj — nėra sava prigimtame elemente.

Ekoniminiai, rodos, Britanija bent susitvarkiusi geriau, neg 
bil kurs kraštas pasaulyj, čia visokių patogumų ir visokio turto 
daugiausiai, gi visokių suvaržymų ir nedateklių mažiausiai. Te- 
čiaus kas link lietuvių Britanijon išeivių, mums rodos, tas eko
nominis gerbūvis tėra tik paviršutinis, kur ištikrųjų tik priden
gia nuo neprityrusių akių tikrą materijalį skurdą, kokio Lietuvo
je lietuviui nėra.

Rods, netinginys ir darbštus, doras lietuvis Britanijoj yra 
gerai, sočiai ir gardžiai pavalgęs, poniškiau už Lietuvos ponus 
apsirengęs, turi daug liuoso laiko ir progos pasilinksminimui etc. 
Kiekvienas jaučiasi laisvas, sau ponas, na, sakysim ant savęs ca
ras, didesniame laipsnyj, neg Lenkijoj „szlachcic“. Bet tai pa
viršiai tik, kuriuos nubloškia šalin mažiausis priešingo vėjo pūs
telėjimas, atidengdamas tikrą materijalio skurdo bedugnę. O 
ilgainui, vėliau ar angščiau, tas priešingo vėjo pūstelėjimas nu
tveria kiekvieną lietuvį išeivį.

Nesveikas oras ir dar nesveikesnios darbo bei gyvenimo sąly
gos, pagreitintas moralio skurdo, į kiek metų atsiliepia ant lie
tuvio išeivio pilnoj pragaištyj. Visokios ligos, susižeidimai, pairi- 
mas šeimynos, alkoholizmas, nelaiminga mirtis, nusiminimas ant 
dvasios — na, viskas vėliau ar angščiau parodo lietuviui išeiviui, 

jog jo laimės rūmai tik ant smilčių statyti. Kunigo Tumo „Ten 
gera — kur mūsų nėra“ išvados, mums rodos, pateisinama vis
kame. Lietuvio — tik Lietuvoj gyvenimas, jam geresnių sąlygų 
nė moraliai, nė materialiai nėra niekur. Gamta pati ir Dievo Ap- 
veizda žinojo už mus geriau, kur kokios tautos žmonės apgy
vendinti.

Įtekmingi kunigai ir „svietiškieji“ inteligentai, manome, pri
valėtų prie kiekvienos patogesnios progos atkalbauti saviškius 
lietuvius nuo išeivystės, paaiškinus mažiau nusimanantiems viso
kios rūšies pavojus, užrubežyj laukiančius kiekvieną. Bet atkal- 
binėjant nuo emigracijos, iš kitos pusės, nemanome, buk reiktų 
ant visų išeivių numoti ranka it ant to sunaus palaidūno ir pri- 
skaityti visą išeiviją prie Lietuvai bei Bažnyčiai žuvusio elemen
to. Mums rodos, didžiuma išeivijos nežuvo nė Bažnyčiai, nė tė
vynei. Žuvusių labai daug, bet ne didžiuma! Išeivija apgedusi, bet 
ne perdėm sukirmijusi, kaip gali kas manyti. Sveikų gaivalų ir 
noro sveikai gyventi išeivijai netrūksta. Reikia ne ranka ant išei
vių numoti, tik pasistengti jiems tą ranką su morališka pagelba 
ištiesti. Parėmus moraliai išeivius daug, daug kas nuo supuvimo 
atliks. Kai kurių lietuvių išeivių dvasios privalumai tiesiai nuste
bina svetimtaučius: atsižadėti jų Lietuva, ne, neprivalo!

Ikšiol svarbiausią dvasinę paramą Britanijos lietuviams 
teikdavo Lietuvos Vyskupijų kunigai. Jie Škotijoj praktikos va
dovais pasirodė viskame. Ir tai su didžiausia nauda lygiai Baž
nyčiai, lygiai tėvynei, lygiai patiems išeiviams. Tos rolės, mums 
rodos, Lietuvos dvasiškija neprivalėtų atsižadėti. Svietiškiai inte
ligentai del daugybės priežaščių negalėtų tos rolės prisiimti, ne- 
pajiegtų jos atlikti gerai.

Todėl, manome, Lietuvos Vyskupijų kunigai iš viso skait- 
liaus vienas kitas galėtų panorėti ir sutikti laikinai Škotijoj bei 
Anglijoj pasidarbuoti, išeivijos naudai, Lietuvai bei Bažnyčiai 
be skriaudos. Sąlygos pritinkamos, pakenčiamos, atlyginamas 
materialis gan geras, greta to reikalo ir priedermių supratimas: 
pasitarnauti dvasinį skurdą bekenčiantiems.

Drįstame nužemintai maldauti Lietuvos Vyskupų bei dva
sinės vyriausybės, kad atsižvelgiant į dvasinį išeivijos skurdą ne
statytų perškadų, bet pavelytų ir net paraginimo žodį tartų vie- 
.nam-kitam kunigui, bona fide pasirengusiam išeivijai patar
nauti. Bona fide — pabraukiame dar kartą. Podraug primena
me, jog tie Škotijoj bei Anglijoj išeiviai yra kaip ir to paties Lie
tuvos kūno sąnariai, broliai, seserįs, vaikai, tėvai giminės visokių 
ryšių su Žemaitijos Seinų bei Vilniaus Vyskupijų lietuviais ka
talikais. Jei jie dvasioj žlugs — tai skaudžiai atsilieps visoj Lie
tuvoj. Jug dabar Lietuvoje parapijos nelaimė — tai susilaukus 
moraliai sugedusio ir supuvusio išeivio sugrįžimo tėvynėn; kiek 
tai pasipiktinimo ir blogo pavyzdžio! Manome, visų nauda, Ba- 
nyčios ir dvasiškuos irgi, idant išeiviai dvasiniai nebūtų apleisti 
visai, bet idant jų reikalai irgi butų atydon paimta svetur.

Raginta, idant Britanijos išeiviai patįs mėgintų sau pasi
gaminti ir išauklėti dvasios vadovus. Mėginimai daryta; ant ne
laimės, pradžia buvo visai nenusisekusi. Dabar, malonu pažy
mėti, keli jauni vaikynai lietuviai mokinasi Britanijos katalikų 
kolegijose. Bent kai kurie ištvers. Visgi, kol jie vadovavimui tiks, 
dar keli metai turės praeiti 7—10. Faktas: per tą laiką dvasinis 
aprūpinimas priklausys nuo Žemaičių, Seinų ir Vilniaus Vysku
pijų dvasiškuos. Jei neras tinkamų vadovų — gaus būti be jų ir 
pairimo pasekmės bus milžiniškos visiems.

'(Pabaiga)
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Dievas Žemėje davė protą tik žmogui. 
Protas yra išimtina Dievo palaima. Taip 
mokė mus tėvai, Bažnyčia ir mokykla dar 
bent XX amžiaus pradžioje. Prie šios min
ties žmogus priprato, susigyveno su ja — 
jam buvo jauku ir gera gyventi šios tie
sos pavėsyje. Tai kėlė ir jo išdidumą: 
„Štai aš, žmogus, esu tik vienas toks gu
drus pasaulyje!“

Bet... ar aš nesukelsiu revoliucijos šia
me žmogaus įprastame galvojime, jei pa
sakysiu, kad 2000 metų Kristaus erai be
sibaigiant, žmogaus protas pradeda jau 
išsekti. Gyvenimo dieviškoji palaima, su 
ja susijęs jaukumas pradeda išsisemti, o 
tuštuma užpildoma vis didėjančia baime.

Mokslas, žmogaus išminties kūrinys, pri 
vertė mus gyventi kasdienybės dramatiš
kuose prieštaravimuose, žmogaus gerbū
viui mokslas išrado mašinas, bet tuo pa
čiu išmetė milijonus žmonių į bedarbių 
rinką. Modernioji medicina siekia žmo
gaus nemirtingumo, bet tuo pačiu metu 
atomo tirimo centrai siekia žmogaus grei
to ir visiško sunaikinimo. Kuri mokslo ša
ka laimės? Ateitis parodys. Tuo tarpu pir
muoju žygiuoja atomas.

** *
JAV-jų ir S.S-gos atominių ginklų žino

vams dar prieš susirenkant ginklavimosi 
apribojimo konferencijai, tų kraštų vy
riausybės kažkaip nejučiomis prasitarė ir 
leido visiems suprasti, kad pasitarimai tę
sis labai ilgai (gal net trejus metus) ir jų 
išdavos kažin ar bus apčiuopiamos. Sun
ku spėti, ar kas dėl to nustebo. Nenuste
bo todėl, kad atominis ginklavimasis, net 
S.S-gos ir JAV-jų blaiviomis akimis žiū
rint, yra gryna ir pasibaisėtina nesąmonė, 
seniai praloštas neišpasakytai brangus 
lošimas. Vyriausi lošikai yra ne JAV-jos 
ar S. S-ga, bet nepasitikėjimas vienų ki
tais ir abipusė baimė. Tuo tarpu, ačiū 
Dievui, baimė vis dar laimi. Atseit, ato
minių ginklų gamyba vyks toliau, bet ka
ro nebus. Tarp kitko, Kremlius turi daug 
įvairių priemonių komunizmui pasaulyje 
plėsti ir laimėti.

Trumpa išvada: atominio nusiginklavi

NAUJA KNYGA VAIKAMS
(Atkelta iš 2 psl.)

yra ruošusi mokslo priemones ir lietu
viams. JAV LB švietimo taryba netrukus 
išleis jos Kas aš esu ir Kalbėkime lietu
viškai. Yra iliustravus komercinę medžia
gą-

Lietuvių kalbos serijos redaktorius, 
prof. dr. Jonas Račkauskas, yra Pedago
ginio lituanistikos instituto rektorius, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centro stei
gėjas ir dabartinis valdybos pirmininkas. 
Jis yra pedagogikos profesorius ir magis
tro studijų skyriaus vedėjas Chicago Sta
te University. Anksčiau buvęs valdžios 
„Head Start“ programos direktorius. Tarp 
'įvairių studijų anglų ir lietuvių kalbomis 
jo žymiausieji veikalai apibūdino Lietu
vos ir Lenkijos švietimo komisiją XVIII 
amžiuje ir Lietuvos švietimo istoriją. Ke
li leidiniai išversti į prancūzų kalbą.

Žinoma, autoriai turėjo pagalbos iš įvai
rių asmenų darbo ruošimo stadijose. Dia
na Gelažiūtė- Kizlauskienė paruošė virše
lį spausdinimui. Ji pagal profesiją yra 
dailininkė ir yra iliustravusi kelias kny
gas ir lietuvių organizacijoms. Įdomu, kad 
ji buvusi Valerijos Sparkytės paukštytė 
ir vyresnė skautė, o dabar padeda buvu
siai draugininkei. Gailutė Valiulienė ir 
Mykolas Drunga skaitė korektūras ir pa
tarė kalbos reikalais. Elena Sparkienė bu
vo leidimo patarėja, t.y. skaitė korektū
ras, patarė kalbos ir švietimo reikalais. 
Agr. Stasys Vaičius taip pat buvo leidimo 
patarėjas. Inž. Romas Stakauskas, „An
tro kaimo“ aktorius, prisidėjo tam tikro
mis idėjomis pratimų patobulinimui. Ro
bert Fiedler, 35 m. amž. amerikietis, ir 
Saulutė ir Skaidrytė Ramanauskaitės, 12 
ir 9 m. amž. lietuvaitės, buvo apklausinė
tos ir įvertino pratimus pagal patrauklu
mą, supratimą, naudingumą. Kornelija 
Venciovytė-Elliot, kuri turi bakalaurės 
laipsnį iš vaikų psichologijos yra lietuvių 
operos narė, ir veikia Tėviškės evangeli
kų liuteronų parapijoje, analizavo ir iš
bandė pratimus. Violeta Oparinaitė, kuri 
yra susipažinusi su kitomis kalbomis ir 
kultūromis, taip pat prisidėjo prie to dar
bo. O Andrėja Mackevičiūtė „paaukojo“ sa 
vo Scarry žodyno knygą, kad darbas būtų 
lengvesnis.

Žinoma, už kantrybę autorių šeimų na
riams ir giminėms tenka padėka.

Pedagoginis lituanistikos institutas iš
leisdamas šiuos pratimus paprašė para
mos iš saujelės susipratusių ir lietuvišką

mo konferencija Ženevoje gali tęstis tre
jus metus ar ilgiau, šiuo metu ji yra tik 
priedanga, reikalinga tiek Vašingtonui, 
tiek Kremliui, žinoma, skirtingiems tiks
lams.

Ta proga verta pažymėti, kol kalbamasi 
Ženevoje, Kremlius jau spėjo laimėti du 
kartus ir gan stambiai: Indijoje, su kuria 
Kremliuje buvo pasirašyta draugingumo 
sutartis, ir Graikijoje, kur rinkimus lai
mėjo Popandreau, nusistatęs prieš JAV-jų 
karines bazes Graikijoje.

* ♦
Bet kas atsitiktų, jeigu šis atominis lo

šimas, pagal nusistovėjusias taisykles te- 
bevykstąs jau 40 metų, staiga pasikeistų?

Atominės technologijos pažanga per 40 
metų yra milžiniška. Yra pavojus, kad 
greitu laiku ji taps žmogaus nebesukon
troliuojama. Iki šiol atominių ginklų sa
vininkai ar net gamintojai pasaulyje bu
vo tik penki: JAV-jos, S.S-ga, D. Britani
ja, Prancūzija ir V. Vokietija. Jos turi sa
vos rūšies monopolį. Nežiūrint tarpusavio 
ginčų ir lenktyniavimų, visgi buvo susi
tarta, kad nei viena iš jų niekam nepar
duos atominiam ginklui gaminti medžia
gos ir neišduos gaminimo paslapčių. Ste
bėtinai, kad šis susitarimas iki šiol tebe
veikia.

Laikui bėgant daug kas keičiasi. Visų 
pirma, atominiams ginklams gaminti me
džiagos (plutonium) kiekis Vakaruose yra 
išaugęs iki 55 tonų ir kasmet vis didėja 
5 tonom. Tokio kiekio kontrolė, transpor
tuojant ar ir saugojant, kaskart darosi 
sunkesnė. Spaudoje jau buvo žinių, kad 
transportuojant buvę „nubyrėjimų“. An
tra, laikui bėgant turtingesniems ir verž
lesniems kitų valstybių diktatoriams toks 
esamas „penkių uždaras atominis klubas“ 
pradeda nepatikti. Tokie veikliausi preten 
dentai yra du — Pakistano diktatorius Zia 
ir Libijos diktatorius Gaddafi. Pastarasis 
ypač pagarsėjęs tarptautinio teroro or- 

švietimą remiančių veikėjų. Mano žodyno 
pratimų garbės mecenatai yra dail. Mari
ja ir dr. Kazys Ambrozaičiai, agr. Ignas 
Andrašiūnas, Stefanija ir Kasparas Rad
vilai. Mecenatai yra Isabelė ir Aristidas 
Bičiūnai, Violeta O. ir Robert Fiedler, So
fija ir Juozas Graužiniai, dr. Aldona Juo- 
zevičienė, dr. Birutė ir Bronius Kasakai- 
čiai, Janina Račkauskienė, dr. Kazimieras 
Rimkus, dr. Augusta ir dr. Vaclovas šau
liai, Antanina ir Juozas Vasiukevičiai. Rė
mėjų tarpe yra dail. Vanda ir dr. Gedi
minas Balukai, Romas Bridžius, dr. dail. 
Marytė ir Bronius Gaižučiai, Jonas Gri
gaitis, Teodora ir Alfonsas Ilekiai, Anta
nas Kareiva, Dana ir Henrikas Novickai, 
Elizabeth Novickas, Alfonsas Pimpė, Ni
na ir Bronius Racevičiai, Elena ir dr. An
tanas Razmos, dr. Aldona Rugienė, Aldo
na ir inž. Juozas Rimkevičiai, agr. Stasys 
Vaičius, Lietuvių agronomų sąjunga Čika
goje.

Kaip matome iš šių sąrašų, daug kas 
prisidėjo prie šių naujų pratimų ruošimo. 
Lietuvių visuomenė, ypač tėvai ir moky
tojai, turėtų paremti šias pastangas ir įsi
gyti vaikams pratimus, kad jų lietuvių 
kalba gerėtų ir lietuviška sąmonė didėtų. 
Reikia prisiminti, kad mūsų išsisklaidžiu
sios išeivijos ateitis yra vaikai. Iš jų bus 
išugdyti rytojaus veikėjai, politikai, rašy
tojai, dailininkai, mokytojai, kurie turės 
pasižymėti ne tik lietuvių kolonijose, bet 
taip pat ir kitataučių tarpe keldami lietu
vių tautos vardą ir reikalus. Turime at
sižvelgti 'į sunkumus išmokti lietuvių kal
bą ir kultūrą dabartinėse lietuvių moky
klose. 4 valandos lietuviškų pamokų į sa
vaitę neužtenka lietuviukų išlavinimui. 
Reikia patrauklių priemonių, kurias vai
kai galėtų ir, svarbiausia, norėtų vartoti 
namie. Šie pratimai yra vienas žingsnis į 
tą naują lietuvių švietimo etapą.

Pratimai netrukus pasklis lietuvių mo
kyklose ne tik JAV bet ir Kanadoje bei 
Australijoje. Užsakymus galima siųsti: 
Lithuanian Institute of Education, 5620 
South Claremont Avenue, Chicago, Illi
nois 60636 USA. Taip pat galima telefonu 
užsisakyti (312) 434-4545 arba (312) 425- 
4266. Pratimai irgi bus parduodami Insti
tute šeštadieniais mokslo metų bėgyje ir 
lietuviškose krautuvėse. Pratimų kaina 
JAV 3.00 dol. pridedant dar pašto išlaidas.

R. Vitas

ganizavimu. Pakistano Zia ne mažiau pa
vojingas — jis dega kerštu Indijai už kai 
kurių Pakistano žemių pasisavinimą, o jo 
ambicija veržiasi į Persų įlanką ir žibalo 
versmes. Abu diktatoriai turi atomo tiri
mo centrus. Kiek tie centrai priartėję prie 
atominės bombos pagaminimo—niekas tik
rai nežino. Libijos centrą įsteigė sovietai 
ir leidžia jam veikti tiek, kiek Kremliui 
patinka. Pakistano atominis centras bu
vo įsteigtas Žios (o gal net prieš jį — Bu- 
tto, kurį Zia, padaręs perversmą, vėliau 
pakorė). Po Afganistano okupacijos Žios 
įsteigtu centru susidomėjo JAV-jos, jos 
dolerių paveiktas, atsidūrė amerikiečių 
įtakoje.

Abu diktatoriai nekantrauja ir skuba. 
Neabejotina, vieną dieną tuose centruose 
atominė bomba bus pagaminta.

Kas toliau? Atsakymą palieku skaityto
jui.

* *
Deja, tai dar neviskas. Nuo seniai 

mėginamos galimybės pagaminti galiniai 
mažiausio dydžio atominę bombą su ne- 
Iproporcingai didele sprogstamąja jėga. 
Pirmoji šios rūšies bomba buvo jau pa
gaminta, bet jai pakrauti reikėjo vieno 
traukinio vagono. Vėliau pagamino tik 58 
svarų bombą, kuri gali sunaikinti didžiau
sią pasauly esantį tiltą. Po to atsirado 
bomba, nors ir didesnė — 400 svarų, bet 
su nepalyginamai didesne sprogstamąja 
jėga: ja galima sugriauti vidutinio dydžio 
miestą. Visi šie bandymai daromi JAV-se 
(gal ir S. Sąjungoj?). Pripažįstama, kad 
tokių bombų, kad ir mažų, pagaminimas 
labai brangus ir technika labai sudėtinga.

Bet, žinovai sako, jokios pinigų sumos 
ir technikos sunkumai negali atbaidyti 
tokio fanatiko-pasiryžėlio, bepročio Gad- 
dafio. Jeigu jis tik galėtų nupirkti ar pa
vogti plutonijaus saują, tai neužilgo pasi
gamintų tokią bombą, kuri tilptų automo
bilyje ir pajėgtų sugriauti bent du treč
dalius Hirošimos.

Dėl galimybių išvogti plutonijų, vienas 
JAV-jų senatorių kongrese pareiškė: 1982 
m vienoje vietoje, kur saugomas plutoni- 
jus, buvo inscenizuota vagystė — sargy
biniai tai suvokė tik po 16 minučių.

O dar kažkas juokais pasakė: „Prezi
dente, dar jūsų prezidentavimo metu ne
žinomi teroristai trijuose miestuose padės 
atomines bombas ir pareikalaus kariuo
menės atšaukimo iš Vakarų Europos ir 50 
tūkstančių milijonų dolerių įvairiems rei
kalams Afrikos neturtingoms tautoms“.

Nežinau, kiek dar ilgai galima bus 
juoktis?

Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.
Stasys Kuzminskas

PADĖKOJO UŽ KRONIKĄ
Sveikindamas kun. Kazimierą Pugevi- 

čių, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
vedėją, su šv. Velykomis, senatorius Paul 
Sarbanes iš Marylando, padėkojo už pa
siųstą LKB Kronikos Nr. 64. Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa leidžia Kronikas an
glų kalba atskirais numeriais ir jas siun
čia visiems Amerikos kongresmenams bei 
senatoriams.

Senatorius apie Kroniką rašo: „Tai fak
tinis ir labai paveikus lietuvių tautos kan
kinimo liudijimas. Malonėkite perduoti 
mano nuoširdžiausius linkėjimus Jūsų 
bendradarbiams, kurie ryžtingai stoja už 
religinę laisvę Lietuvos katalikams..."

Skaitytojo, taukai
„GIMTĄJĮ KRAŠTĄ PAVARČIUS

Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsieny
je TĖVIŠKĖS draugija leidžia savaitraš
tį GIMTASIS KRAŠTAS. Okupuotoje Lie
tuvoje jis pardavinėjamas po 8 kapeikas, 
o užsienyje gyvenantiems lietuviams bru

kamas veltui. Čia jo niekas pats neužsi
sako, o paštai užversti tuo laikraštuku. 
Iš kur gaunami adresai? Kai prieš dau
gel metų tuoj po karo ir vėliau žmonės 
iš užsienio nebuvo įsileidžiami į Lietuvą, 
sovietų agentai Vokietijoje keletą kartų 
bandė išgauti lietuviškų organizacijų narių 
sąrašus su adresais, naktį įsilauždami į jų 
būstines. Taip buvo bandyti pagrobti Vy
riausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
leidžiamo ELTOS biuletenio gavėjų ir Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės narių 
adresai. Kur tie įsilaužimai pasisekdavo 
tuoj apgrobtų organizacijų nariai pradė
davo gauti sovietinį laikraštėlį. Anksčiau 
jis vadinosi „Už sugrįžimą į tėvynę“.

Kiek pravėrus geležinę uždangą, įsilau
žimais užsienio lietuvių adresų medžioti 
nebereikia. TĖVIŠKĖS draugija dalį jų 
gauna tiesiogiai iš tų tautiečių, kurie per 
ją lankosi Lietuvoje. Vos sugrįžę namo, 
jie pradeda gauti GIMTĄJĮ KRAŠTĄ. 
Žinoma, nemokamai ir dar oro paštu iš 
Vilniaus. Kai kam jis siuntinėjamas ir pa
prastu paštu iš Rytų Berlyno.

Dar našesnės užsienio lietuvių adresų 
kasyklos yra konsulatai. Visi tautiečiai

PIRMASIS
(50 m. nuo J. Pilsudskio mirties)

Prieš 50 metų, 1935 m. gegužės 12 d., 
trumpai pasirgęs pasimirė žymiausias 20- 
to šimtmečio Lenkijos politikas, valsty
bės galva, maršalas Juozas Pilsudskis, su
laukęs 67 metų amžiaus.

Oficialiai jis buvo tik karo ministras ir 
Lenkijos karo pajėgų generalinis inspek
torius, faktinai gi tikrasis Lenkijos va
das.

Lenkijos nepriklausomybę jis atstatė ir 
jai vadovavo nuo 1918.XI.14 ligi 1922.XII. 
14 metų. 1920 metais, jo vardinių proga, 
jam buvo suteiktas Pirmojo Lenkijos Mar
šalo titulas. Po keturių autoritetinio val
dymo metų, jis paskelbė rinkimus ir val
džią perleido išrinktam seimui. Kadangi 
seimo priimta konstitucija valstybės pre
zidentui numatė maža teisių, jis į prezi
dentus nekandidatavo ir iš valstybinio 
gyvenimo visiškai pasitraukė.

Po kelerių metų Lenkijos reikalams pra
dėjus blogėti ir radikaliam fanatikui nu
žudžius prezidentą Narutowicziu, marša
las Pilsudskis 1926 m. gegužės 12 dienos 
perversmu perėmė Lenkijos valdžią ir vėl 
ją autoritetingai valdė, dažnai nepaisyda
mas seimo ir mažumų teisių, ligi pat mir
ties, lygiai 9 metus.

Maršalas Pilsudskis buvo iškilmingai 
palaidotas Vavelio Krokuvos katedroje, 
šalia Lenkijos karalių kriptos, suteikiant 
jam garbę, kuri po jo niekam nėra teku
si. Veltui bandė Krokuvos arkivyskupas 
maršalo laidotuves Vavelyje sutrukdyti, 
nes tarp laisvamanio Pilsudskio ir Bažny
čios buvo nemaža kivirčų, tačiau jo nuo
pelnai steigiant Liublino katalikų univer
sitetą ir lenkų pagarba ginčą nulėmė.

Lenkijos prezidentas I. Moscickis ant 
katedros pakopų iškilmingose laidotuvėse 
su patosu tarė: “Paunksnėje mūsų kara
lių priglaudžiame jų draugą amžinam mie
gui. Jo smilkinius nepuošė jokie vainikai, 
jo ranka nelaikė jokio skeptro, bet jis bu
vo mūsų širdžių karalius, mūsų valios 
vykdytojas. Jis grąžino Lenkijai laisvę, 
pastovias sienas, galybę ir pagarbą“.

Maršalo Pilsudskio širdis tačiau nepa
liko Krokuvoje, bet pagal jo testamentą, 
lygiai metinėms nuo jo mirties, 1936 m. ge
gužės 12 d. buvo palaidota Vilniaus Rasų 
kapuose šalia palaidotos jo motinos Mari
jos, gim. Billewicz, palaikų. Tai tarytum 
Pilsudskio nusistatymo simbolis, kad jo 
širdis priklauso Vilniui, jo numylėtam 
miestui, kuriame jis praleido savo roman
tišką jaunystę. Ir iš viso jis laikė save lie
tuviu, kartais net didžiavosi lietuviu esąs. 
Tačiau savo „lietuviškumą“ jis suprato ne 
siaura tautine prasme, o jautėsi daugia
kalbės Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
sūnumi, kurios kultūrinis ir politinis vai
ras neribotai turi priklausyti lenkų didi- 
kų-bajorų luomui.

Maršalo Pilsudskio vardas, ypač užsie
nio lenkų, su didele pagarba minimas. 
New Yorke ir Londone yra Pilsudskio is
toriniai institutai, kurie kruopščiai puose
lėja Pilsudskio kultą, renka ir tvanko jo 
politinį, karinį ir literatūrinį palikimą. 
New Yorke šį institutą pokario metais il
gai vedė W. Jedrzejewicz, kuris jaunas 
būdamas tris kartus buvo maršalo Pil
sudskio vyriausybėje švietimo ministras. 
Jis yra autorius trumpos Pilsudskio bio
grafijos, kuri pasirodė ir anglų kalboje.

keliaują Lietuvon, turi gauti sovietines vi
zas iš maskvinių konsulatų. Aišku, kad pra 
šyme vizai gauti turi būti pažymėta ir 
prašytojo gyvenamoji vieta. Tokių keliau
ninkų adresai tuoj pat atsiduria TĖVIŠ
KĖS draugijoj, kuri panaudoja juos savo 
savaitraščio siuntinėjimui.

Niekas jo čia neužsakinėja. Labai ne
daugeliui užsako giminės ar draugai, gy
venantieji Lietuvoje. Mat, kai kas jau
čia reikalą bent tuo būdu atsilyginti už 
gautas dovanas. Bet tai joks atsilyginimas 
ir tik be reikalo išmetami pinigai, nes 
dauguma gavėjų nei nepažvelgę išmeta 
jį į šiukšlių dėžę. Tik retas perskaito an
traštes ar atkreipia akį į fotografijas.

TĖVIŠKĖS draugija labai klysta, tikė
damasi suklaidinti užsienio lietuvius, čia 
kiekvienas aiškiai mato, kad jos piešia
mas okupuoto krašto vaizdas yra komu
nistų nublizgintas iki neatpažinimo. Tik 
vienas pavyzdėlis. Savaitrašty rusiškų pa
vardžių reikia su žiburiu ieškoti, o tautie
čiai, nuvykę į Vilnių, jei nemoka rusiškai, 
daugelyje įstaigų, krautuvių, restoranų, 
ypač pašte, traukiny, su taksistais, nega
li susikalbėti. Gatvėse irgi garsiai skam
ba rusų, o neretai ir lenkų kalba.

Ir kitais atvejais GIMTOJO KRAŠTO 
piešiami vaizdai nėra teisingi. Todėl čia 
jis ir vadinamas ne informacijos, bet de
zinformacijos laikraštėliu. Užtat užsienio 
lietuviai jį ir meta į šiukšlyną. Skaitytojas

MARŠALAS
Londono lenkai nemažiau uolūs. Čia yra 

net Pilsudskio partija „Laisvosios Lenki
jos Konfederacija" (KRN), kuri puoselė
ja ir skelbia jo minčių lobyną žodžiu ir 
raštu. Pilsudskio duktė taip pat gyvena 
Londone. Maršalo anūkė prieš keletą me
tų paliko Londoną ir apsigyveno Lenkijo
je, dirbo „Solidarnosc“ spaudos biure.

Lenkijoje irgi pastebimas Pilsudskio 
renesansas, kuris, žinoma, negali taip kles
tėti, kaip užsienyje, šio renesanso pasėko
je ir susikūrė „Solidarnosc" organizacija, 
kuri kartu su senais veteranais net norė
jo Vavelio kalvą Krokuvoje pavadinti 
„Pilsudskio kalva“, tačiau Krokuvos įstai
gos šį sumanymą sutrukdė.

Maršalo Pilsudskio sarkofagą, šalia len
kų karalių mauzoliejaus, nuolat dengia 
nauji vainikai ir gėlių puokštės, kurios 
nespėja nuvysti. Aukštųjų mokyklų absol
ventai ant sarkofago deda savo mokyklų 
ženklus mirusiojo pagerbimui.

Jeigu Lenkijoje tarp jaunimo būtų gali
ma pravesti apklausą, ji niekuo nesiskir
tų nuo lenkų egzilio jaunimo 1977 praves
tos apklausos į klausimą: „Kuri asmeny
bė Lenkijos istorijoje tave labiausiai ža
vi?“ Per 40 proc. apklaustųjų pasisakė už 
Pilsudskį, antrą vietą, su 17 proc., gavo 
lenkų politikas ir pianistas Paderewskis.

Kame glūdi, nežiūrint ir neigiamų šešė
lių, Pilsudskio politinės ir visuomeninės 
veiklos vis didėjantis žavėjimasis? Nesun
kiai rasime atsakymą lenkų tautoje, kuri 
per šimtmečius buvo išsiilgusi laisvės, ku
rią Pilsudskis jai davė, atstatė galybę ir 
pagarbą, kurios lenkai dabar dar labiau 
ilgisi.

Apie Lenkijos išlaisvinimą Pilsudskis 
svajojo nuo gimnazisto laikų Vilniuje ir 
tam nuosekliai ruošėsi. Vilniaus rusų gim
nazijoje buvo kultivuojamas didžiarusis 
nacionalizmas, neleidžiama lenkiškai kal
bėti, o namuose, ypač motinos, buvo ug
domas karštas lenkiškas patriotizmas. Tai 
buvo du priešingumai, kuriuos jokiu bū
du nebuvo galima suderinti. Lenkijos pra
eities naikinimą jis jautė kaip nepakelia
mą pažeminimą. Gimnazijos laikus 
straipsnyje „Kaip aš tapau socialistu“ jis 
laikė „katorga“ ne todėl, kad jam būtų 
sunku buvę mokytis, bet kad jam iš viso 
nepatiko rusifikacijos atmosfera, neteisin
gumas ir garbės pažeidimas. Jis bendravo 
su rusų socialistais, ieškojo paguodos pas 
lenkų rašytojus romantikus ir citavo len
kų rašytojo ir poeto Slovackio kūrinius iš 
atminties...

Pirmojo Did. karo pasėkoje, subyrėjus 
vokiečių ir rusų imperijoms, laisvės sie
kiui atėjo laikas. „Dabar arba niekad“ 
buvo jo šūkis. Tačiau jo svajonės buvo ta
da labai nerealios. Jis svajojo sukurti Len
kijos Konfederaciją, kurion turėtų įeiti 
Lietuva, Baltgudija ir visa Ukraina. Ne
realus užsimojimas nepavyko. Sujungti ke
turias skirtingas tautas po viena kepure 
buvo neįmanoma. (Kaip tos idėjos simbo
liu, galima laikyti lenkų kariuomenėje, 
berods nuo Pilsudskio laikų, įvesta ir da
bar dar dėvima keturkampė „Konfederat- 
ka“.)

Lietuvių tauta, po šimtmečiais truku
sios unijos su Lenkija skaudžiai apvilta, 
unijos atgaivinimui iš principo nepritarė 
ir šią idėją atmetė. Baltgudžiai jos nepri
ėmė dėl neaiškios konfederacijos sąvokos. 
Dauguma ukrainiečių, ypač rytų Galicijos, 
šią idėją irgi griežtai atmetė, tik maža 
grupė ukrainiečių vedama vieno atamano 
buvo linkusi konfederacijai ir tik dėl to, 
kad kitos galimybės nebuvo. Tokiose ap
linkybėse Pilsudskio karo žygis 1920 m. 
balandžio-gegužės mėn. į Kijevą buvo ti
kra avantiūra. Geriau apginkluoti palik
tais vokiečių ginklais ir geresne karių mo
rale, lenkai pasiekė Kijevą. Bet karo lai
mė staiga pasikeitė ir lenkai turėjo grei
tai trauktis. 1920 m. liepos mėn. rusų ka
riuomenė buvo prie Varšuvos ir atrodė, 
kad karas pralaimėtas. Tik dėka suma
naus stratego gen. štabo šefo Tadeuszo 
Rozwadowskio, buvusio Austrovengrijos 
karininko, įvyko „Vislos stebuklas“ ir pa
vyko nustumti sovietus net 250 km nuo 
(aklinosios lenkų rytų sienos (Curzono 
siena) ir jas užfiksuoti Rygos taikos su
tartimi 1921 m. kovo 18 d.

Stalinas šios nesėkmės niekad neuž
miršo ir nekantriai laukė progos „teisin
gu“ karu visą Baltgudiją ir vakarų Ukrai
ną atsiimti. Jam į pagalbą atėjo Hitleris, 
ir Stalino džiaugsmui nebuvo galo. Dar 
niekad tokiu trumpu laiku nebuvo pasi
rašyta nepuolimo sutartis su Sovietų Są
junga, davusi abiems grobikams laisvas 
rankas, šios sutarties pasekmes visi ma
tome.

Maršalo Pilsudskio 50 metų mirties su
kaktis duoda gerą progą prisiminti ir besi
kuriančią Lietuvą, kuriai Pilsudskis irgi 
paliko skaudų antspaudą. Apie tai ir apie 
Pilsudskio asmenį gal teks parašyti kitt 
proga. Tur.
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Kronika
KAS—KADA —KUR

36-ji Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Pabaltiečlų Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

D. Britanijos Lietuvių diena Bradforde
— rugsėjo 14 d.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Toronto lietuvių vyrų choro „Aras“ 
koncertai D. Britanijoje: Škotijoje — 
liepos 27 d., Nottinghame — liepos 28 d., 
Londone — rugpjūčio 2 d.

Pabaltiečlų Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi, kviečiami apsilan
kyti. Informacijas teikia Mrs. Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Jonas Gipas paaukojo Lietuvos Laisvės 

Iždui 150 svarų.
Ona Dainauskienė paaukojo Tautos 

Fondui savo ir jos vyro turėtas L.N.B-ės 
akcijas.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Buvusio „Europos Lietuvio“ redakto

riaus, rašytojo a.a. Broniaus Daunoro pa
garbai, vietoj gėlių ant kapo, laikraščio 
paramai aukojo: M.P. Varkalai — 20 sv. 
ir J.V. Keriai — 20 sv.

Kun. F. Skėrys — 20 DM.
J. Gudynas — 10 sv.
Kostas Padagas — 10 sv.
P. Liesis — 5.50 sv.
B. Vieraitis — 5 sv.
A. Kalvaitytė — 5 sv.
B. Banys, A. Kasparavičius, J. Krisiū- 

nas ir P. Muterčikas — po 4 sv.
J. Ruzgas — 2.50 sv.
B. Litvaitis — 1.50 sv.

SVARBU JAUNIMUI
Kanados Lietuvių Bendruomenė su

tinka paremti Europos kraštų liet, jau
nuolius, kurie norėtų dalyvauti „Balti
jos taikos ir laisvės kelionėje“, bet ne
turi pakankamai lėšų.

Britanijos lietuviai, kurie norėtų 
vykti, smulkesnių informacijų gali 
gauti iš p-lės Ingridos Petrauskaitės, 
vakarais paskambinus telefonu (0582) 
65210.

Gyvenantieji Europos kontinento 
kraštuose prašomi skambinti Vytui 
Baokiui (Paryžius) telefonu (333) 
916-3613.

TORONTO VYRŲ CHORO 
„ARAS“ KONCERTAI 

D. BRITANIJOJE
Choras atvyksta į Škotiją liepos 26 

d. — iš viso 50 asmenų. Koncertuoja 
liepos 27 d., šeštadienį.

Į Nottinghamą atvyksta liepos 28 d., 
sekmadienį, ir koncertuoja tos dienos 
vakare.

Choristai išvyksta į Londoną liepos 
31 d.

Choristų priėmimas Lietuvių Na
muose bus rugpjūčio 1 d., o koncertas 
— rugpjūčio 2 d., penktadienį.

Lietuvių Sodybai, Headley Park 
reikalingas 
VEDĖJAS.

Suinteresuotieji prašomi kreiptis į 
LNB sekančiu adresu:

Lithuanian House Ltd., 
2 Ladbroke Gardens, 

London Wil 2PT.

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.

Londonas
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Birželio 15 d. St. Martin-in-the Fields 

bažnyčioje bendromis pamaldomis buvo 
paminėti žiaurieji bolševikų nekaltų žmo
nių trėmimai iš okupuotųjų Pabaltijo 
kraštų. Bažnyčios klebonas kan. G. Brown 
savo pamoksle pabrėžė, kad ne vien tik 
žydai pergyveno didžiausias kančias pas
kutiniojo karo metu, bet ir pabaltiečiai, 
apie kurių trėmimus ir kančias Sibire pa
saulyje mažiau žinoma.

Maldas kalbėjo visų trijų tautų kuni
gai. Kun. A. Geryba atnašavo maldą lie
tuviškai. Dalyvavo mišrus pabaltiečių baž 
nytinis choras, kuris, be angliškų gies
mių:, paeiliui sugiedojo po giesmę baltų 
kalbose. „Apsaugok Aukščiausias tą myli
mą šalį“ jautriai palietė visų širdis.

Minėj imą-pamaldas surengė Baltų ta
ryba. Atsilankė pora šimtų pabaltiečių, 
daugiausia senosios kartos žmonių. Jau
nimas rinko aukas ir platino programas.

MIRĖ L. BARTKUS
Praėjusią savaitę, penktadienio naktį, 

mirė londonietis Liudvikas Bartkus.
Laidotuvės 'įvyks šį penktadienį, birže

lio mėn. 21 d., 11 vai., iš Londono Lietu- 
luvių bažnyčios.

Nottinghamas
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

1985 m. birželio mėn. 8 d. įvyko visuo
tinis DBLS skyriaus narių susirinkimas, 
kuriame taip pat dalyvavo Centro valdy
bos atstovai E. Šova ir Z. Juras ir DBLJS 
sąjungos atstovai V. Puodžiūnas ir A. Sil- 
nickas.

Tarp kitų dalykų ir einamų reikalų 
buvo diskutuota jaunimo santykiai su vy
resniąja karta ir jaunesniosios kartos vei
kla lietuvių gyvenime.

Skyriaus valdyba palikta ta pati, tik 
vienam nariui atsisakius, papildyta vienu 
jaunesnės kartos nariu — P. Anužiu, ku
ris labai intensyviai mokosi lietuvių kal
bos ir kartu su kitais jaunuoliais duoda 
didelį 'įnašą skyriaus veiklon. Naujos val
dybos sudėtis: K. Bivainis, J. šukaitis, J. 
Kičas, N. Vainoriūtė, P. Anužis ir pilna
teisis DBLJS atstovas R. Juozelskis.

Revizijos komisija: E. Vainorienė, R. 
Juozelskis ir R. Gustainis.

Pabaigoje Centro valdybos atstovas E. 
Šova padarė išsamų pranešimą apie Ang
lijos ir Škotijos lietuvių skyrių veiklą, Z. 
Juras supažindino su šiuo metu aktualiais 
politiniais reikalais.

Susirinkimo pirm. dr. S. Kuzminskas 
palinkėjo glaudaus bendradarbiavimo ir 
sugyvenimo naujai valdybai, kuri pirmoji 
Anglijoje turinti taip daug jaunosios kar
tos narių savo tarpe.

L.S.S. EUROPOS RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

šeštadienį, birželio mėn. 29 d., 1.30 vai. 
p.p., Nottinghame, Židinio patalpose, 16 
Hound Road, West Bridgford, įvyks L.S.S. 
Europos rajono vadijos posėdis.

Skautininkai maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Prašyčiau laiku atvykti, kad turėtume 
daugiau laiko pasitarimams, nes tą pačią 
dieną skirstysimės į namus.

Rajono vadas

ATSISVEIKINIMAS SU 
A.A. B. DAUNORU

Saulėtą, bet gedulo šydo apgaubtą, bir
želio 14 dieną atvyko gausus lietuvių ir 
kitataučių būrys į St. Winefride's R. kat. 
bažnyčią atsisveikinti su a.a. rašytoju 
Broniu Daunoru. Vietos apylinkės kuni
gas atlaikė gedulingas mišias, R. Šova 
lietuviškai perskaitė Išminties knygos iš
trauką.

Richmondo East Sheen kapinėse atsi
sveikinimo žodį tarė ilgametis a.a. Bro
niaus draugas ir bendradarbis M. Bajorū
nas:

— Šiandien užverčiame Anglijos lietu
vių istorijos vieną lapą.

Bronius Daunoras buvo vienas šio kraš
to lietuvių veikėjų, kuris paliko neišdil
domą pėdsaką mūsų gyvenime. Po to, kai 
jis su šeima iš Coventrio persikėlė į Lon
doną, mudviejų keliai ėjo ta pačia kryp
timi ir neišsiskyrė. Bronius buvo ištikimas 
DBLS-gos narys, Centro valdybos vice
pirmininkas, penkerius metus redagavo 
„Europos Lietuvį“ ir daug pats jame ra
šė. Niekuomet neužmiršiu triukšmo, ku
ris kilo, kai jis staiga sustojo spausdinęs 
Daubaro (jo slapvardis) laikraščio at
karpą „Mėlyna suknelė“. Kai paklausiau 
kodėl, atsakė nežinąs kaip užbaigti...

Lietuvių Namų Bendrovė turbūt jam 
yra daugiausia dėkinga už jo įnašą, per
kant Lietuvių Sodybą. Bronius mokėjo 
gerai pravesti propagandą tam reikalui, 
kuris buvo jam prie širdies. O Sodyba ti
krai buvo jam labai artima, ir dėka jo 
pravestos propagandos per „Europos Lie
tuvį“, kurį jis tada redagavo, pakankamai 
pinigų surinkta ir L. Sodyba nupirkta.

Reikėtų ilgai ieškoti, kad rastume tokią 
lietuvišką šeimą kaip Daunorų. Bronisla
va ir Bronius Daunorai išaugino keturias 
dukteris lietuvaites, kurios visos šiandien 
čia yra. Bronius turėjo laimę prieš pat 
mirtį sulaukti apsilankant dvejų dukterų 
net iš tolimos Venesuelos.
Mielas Broniau, su liūdesiu atėjome atsi

sveikinti su Tavim paskutinį kartą prie 
kapo. Atsisveikina Tavo našlė Bronislava, 
dukterys Dainora, Ona, Rita ir Reda, jos 
vyrai ir anūkai.

Atsisveikina DBLS ir LNB valdybos, S- 
gos nariai ir LNB akcininkai, „Europos 
Lietuvio“ ir Nidos spaustuvės kolektyvas.

Atsisveikina Vienybės klubo nariai, Ta
vo knygų skaitytojai, „Europos Lietuvio“ 
skaitytojai ir pagaliau Tavo draugai, ku
rie turėjo malonumą Tave pažinti. Tavo 
gyvenimas nepraėjo veltui.

Mielas Broniau, visų vardu tariu: Ilsė
kis Viešpaties ramybėje.

W olverhamptonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

šeštadienį, birželio mėn. 22 d., 7 vai. 
vak., DBLS Wolverhamptono skyrius Uk
rainiečių salėje, Merridale St. West (ne
toli turgavietės) rengia platesnio masto

Išvežtųjų Minėjimų.
Programoje:
H. Vainio paskaita, Nottinghamo GIN

TARO choro koncertas, Nottinghamo RŪ
TOS duetai ir kitų pasirodymai.

Taip pat birželio mėn. 23 d. šv. Petro 
ir Povilo katalikų bažnyčioje bus pamal
dos už išvežtuosius, užprašytos DBLS 
Wolverhamptono skyriaus.

Visus iš arti ir tolimesnių vietovių tau
tiečius ir svečius prašome atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

Manchesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas birželio mėn. 22 d., šeštadienį, 
4 vai. p.p. rengia

Išvežtųjų Minėjimą, 
kuris įvyks Mostono R. Katalikų kopinė
se.

Eisena į lietuvių paminklinio kryžiaus 
vietą prasidės nuo kapinių koplyčios.

Visi Manchesterio ir apylinkės tautie
čiai maloniai kviečiami minėjime daly
vauti.

Manchesterio L.K.K-tas

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 7 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., Man
chesterio Lietuvių Socialinio klubo valdy
ba šaukia visuotinį pusmetinį klubo narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir revizi
jos k-sija padarys pranešimus ir bus 
svarstomi kiti svarbūs klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, neatsižvelgiant 
į susirinkusių narių skaičių.

Prašome narius būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

Bradfordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Išvežtųjų minėjime, birželio 9 d., pa
skaitą skaitė DBLS-gos Centro Valdybos 
pirmininkas Jaras Alkis, pradėjęs įrašu 
Sibiro paminkle: „Mes esame iš gintaro 
krašto, iš didvyrių Lietuvos. Kas suskai
čiuos mūsų vargus ir kančias?“ Prelegen
tas pasisakė, nors buvęs dar jaunas ir da
bar negalįs pamiršti tų žiaurių trėmimo 
dienų ir pergyvenimą dar jaučia širdyje. 
Skaičiais pailiustravo, kiek buvo išvežta 
įvairaus amžiaus ir luomo lietuvių, kurių 
buvo sudarytos keletas grupių ir kurioms 
vadovavo ne lietuviai. Tų išvežimų nusi
kaltėliai ir dabar dar nenubausti. Bet mes 
turime jaustis dar labiau užgrūdinti ir 
veikti, kad sulauktume laisvės Lietuvai. 
Lietuvių pralietas kraujas, kapinynai Si
biro sniegynuose, miško brolių kapai, 
niekados negali būti pamiršti, baigė J. 
Alkis.

Pranas Vasis paskaitė eilėraštį.
Mielos kanklininkės, Elena Vainorienė 

ir Nijolė Vainoriūtė, paskambino iš eilės 
12 dainelių ir ta paskutinė jau buvo dai
nuojama „Aušros“ laikais. Ir tų dvylikos 
nepakako. Gausūs minėjimo dalyviai pa
tys pritarė kanklėm bendru dainavimu ir 
dar išprašė porą dainelių.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Programą tvarkė Antanas Traška.
Minėjimą rengė skyrius ir Vyties klu

bo valdyba, kuri ir finansiniai remia vi
sus parengimus.

Pietus svečiams ir užkandžius visiems 
paruošė I. ir A. Gerdžiūnai.

A-tas B.

Sodyba
PAPIGINTOS ATOSTOGOS 

SODYBOJE
Šiais metais Lietuvių Sodyba atšven

tė 30 metų sukaktį, šios sukakties pro
ga, Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 
valdyba kviečia lietuvius Sodybon pra
leisti šių metų atostogas, kurios bus pa
pigintos.

Viena savaitė su pilnu išlaikymu 69 
sv., įskaitant VAT.

Nuo šių metų birželio 10 d. Sody
bos laikini vedėjai yra A. ir D. La
pinskai. Jie nuolankiai pasitarnaus, 
kad Jūsų viešnagė Sodyboje būtų kuo 
maloniausia.

Ketteringas
ATSISVEIKINIMAS

Ketteringo-Corbio DBLS skyriaus pir
mininkas A. Navickas, sulaukęs 82-jų me
tų amžiaus, sveikatai susilpnėjus, atsi
statydino iš skyriaus pirmininko pareigų. 
Išeidamas pareiškė savo padėką visiems 
nariams, kurie rėmė jo darbą.

Per ilgą savo pirmininkavimo laiką, A. 
Navickas surengė daug minėjimų, įvairių 
renginių ir atliko kitokių darbų. Savo lė
šomis važinėdavo po apylinkę ir skatino 
tautiečius jungtis į lietuviško darbo gre
tas.

Ilgamečiu! pirmininkui likusieji nariai 
dėkoja už visus jo nuopelnus ir prašo ne
nutraukti ryšių ir lankytis jų namuose.

Skyriaus narys — senas jaunuolis
J. Liobė

PAMALDOS
Manchesteryje — birželio 30 d., 12.30 v.
Nottinghame — birželio 23 d., 11.15 vai. 

Židinyje.
Wolverhamptone — birželio 23 d., 17 

vai., šv. Petre ir Pauliuje. DBLS užpra
šytos šv. Mišios už lietuvių kankinius- 
išvežtuosius.

Nottinghame -— birželio 29 d., šv. Petro 
ir Pauliaus šventėje, 13.30 vai., Židinyje 
su skautų vadais.

Nottinghame — birželio 30 d., 11.15 v., 
Židinyje.

Derbyje — birželio 30 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Algirdas Aidukas. gyv. An

glijoje, ir J. Eidukas, gyv. Manchesteryje, 
su šeima išvykęs Australijon.

Rašyti: J. Gudynas, 62, Tenbury Rd., 
Kingsheath, Gt. Britain.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 
šiuo metu renka knygas, periodiką bei ki
tą lituanistinę medžiagą. Tą medžiagą 
naudos Pedagoginio lituanistikos instituto 
studentai, lietuvių organizacijos ir visuo
menė bei kitataučiai mokslininkai. LTSC 
darbuotojai mielai atvyks į knygų auko
tojų namus, jei taip aukotojams lengviau. 
Aukos irgi nurašomos nuo valdžios mo
kesčių. LTSC pateiks užpildytą mokesčių 
formą. LTSC, 5620 South Claremont, Chic
ago, IL 60636 USA. Telefonas (312) 434- 
4545.
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Laikas: 1985 m. rugpjūčio 11-18 d.
Vieta: Centro Pastorale ‘Mons. G. 

Carraro', Lungadige Attiraglio 65. 
37124 Verona, Italia.
tel. 045-915877 arba 915423

Kaina: DM 315, — (viena diena 
DM 45, —) registracijos mokestis 
DM 65,—, nedirbančiam jaunimui 
DM 25,— (atsiskaitoma vokiškomis 
markėmis).

Moderatoriai: Vincas Bartusevičius, 
dr. Kęstutis Girnius, Kęstutis Ivinskis.

Meninės programos vadovė: Eglė 
J uodvalkė.

Techninė rengimo komisija: tėv. 
Tąsius Ereminas, Jūratė Barasaitė, 
Raimonda šreifeldaitė.

Paskaitas skaitys:
E. Bradūnaitė: „Tautiškumas lietu

vių diasporoje etnografiniu požiūriu“.
Dr. S. Girnius: „Valančius ir jo me

tų Lietuva“.
Kun. dr. V. Kazlauskas: „Ar esame 

vienų vieni? Išlaisvinimo teologija at
randa savo kelią“.

L. Kojelis: „Kokį politinį poveikį 
gali atsiekti tautinės mažumos?“

Prof. dr. R. Lampsatytė-Kollarsi 
„Jauni muzikos kūrėjai Lietuvoje“.

V. Natkevičius, M.A.: „Jonas Gri
nius kaip literatūros kritikas ir drama
turgas“.

Dr. T. Remeikis: apie vokiečių oku
paciją.

Kun. A. Rubikas: „Egzodas iš Egip
to: Teologinis nagrinėjimas“.

Dr. St. šereika „Vyresnio amžiaus 
žmogaus miego problemos“.

Prof. dr. J. Zaranka: „Platonas ir 
Jakštas kaip literatūros kritikai“.

Ir kiti.
Literatūros vakaro, koncerto ir tė

vynės valandėlės programose dalyvaus: 
poetas Kazys Bradūnas, muzikai Ra
minta Lampsatytė-Kollars, Michael 
Kollars, Emil Klein ir kiti.

Studijų savaitės metu bus rodomi 
Elenos Gaputytės ir kitų dailininkų 
darbai.

Antradienį, rugpjūčio 13 d., prama
tytam operos vakarui (Verdžio Aida) 
„Arena di Verona“ galima rezervuo
ti bilietus. Kaina DM 25 ir DM 40.

Registruotis prašoma iki š.m. liepos 
1 d.

Studijų savaitės sąskaita banke:
Litauische Studienwoche, Konto 

Nr. 8.9340.02 Volksbank Kreis Berg- 
strasse, 6840 Lampertheim (BLZ 509 
914 00).

Smulkesnes informacijas teikia ir 
registruoja:

Jūratė Barasas, tel. 089-1503742.
Rubinstr. 1, 8000 Muenchen 50.

Rengėjai

Lietuviai
pasaulyje

NAUJI KUNIGAI
Popiežius šv. Petro bazilikoje suteikė 

kunigystės šventimus 70-čiai diakonų iš 
įvairių tautų. Jaunų kunigų būry buvo 
du lietuviai: Edmundas Putrimas iš Ka
nados ir Antanas Ratelis iš JAV-jų.

GARSUS VARGONININKAS
Albinas Marius Prižgintas, tarptautinio 

garso vargonininkas,, dabar gyvenantis 
Arizonoje, nuo praėjusių metų rugsėjo 
mėn. kiekvieną sekmadienį duoda Bacho 
vargonų kūrinių koncertą. Koncertų seri
ja tęsėsi iki gegužės mėnesio. Koncertus or 
ganizuoja Amerikos vargonininkų gildija.

A.M. Prižgintas reiškiasi ir kaip džiazo 
pianistas. Studijavo New Yorko Julliard 
konservatorijoje, studijas gilino Europo
je. Meistro vardą įsigijo, dirbdamas New 
Yorko bažnyčiose vargoninku ir keliose 
džiazo grupėse pianistu.

MONOGRAFIJOS SUTIKTUVĖS
Dail. Telesforo Valiaus monografijos su

tiktuvės įvyko kovo 30 d. Toronte. Įžan
ginį žodį tarė dr. J. Sungaila, apibūdinda
mas dailininko asmenybę ir jo kūrybą. 
Monografijos autorius dail. Romas Viesu
las iškėlė T. Valiaus būdingąją kūrybą, 
susijusią su gimtuoju kraštu.

Kitoje salėje vyko Valiaus darbų paro
da. Monografija gaunama „Drauge".

PLK. A. SIAUDŽIONIS
Pik. Albertas Siaudžionis, 48 m., yra 

paskirtas Kumbikos, Brazilijoje, karo 
aviacijos bazės Sao Paule komendantu. 
Lietuvių kilmės pulkininkas pirmuoju bai
gė Karo aviacijos akademiją. Dirbo pre
zidentūroje ir generaliniame štabe.
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