
VILNIAUS VYSKUPO 
„LIETUVIŠKOJI BAUSMĖ“

Neseniai (Maskvos „Izvestijos“ (1986. 
1.17) savo propagandai panaudojo senelį 
Rumšiškių kleboną Joną žemaitį. Tai, 
žinoma, ne pirmas toks atvejis. Kokie 
žavingi bebūtų naujųjų sirenų balsai, ku
riais jos norėtų užkerėti savo aukas, su
vedžioti galima nebent tuos, kurie nori 
būti suvedžiojami.

Teigimas, kad Lietuvos katalikų padė
tis esanti „visiškai normali“, tėra papras
tas pasityčiojimas. Kad valdžia gerbia ti
kinčiuosius, pastarieji valdžią, tai, švel
niai kalbant, graži pasaka, kas ją besek- 
tų. Tikrovė perdaug liūdna, kad ją būtų 
galima žodžiais pridengti. Sausio 24 su
kanka dvidešimt penkeri metai, kai buvo 
pašalintas iš pareigų ir ištremtas iš savo 
■vyskupijos Vilniaus ganytojas Jo Eksce
lencija vyskupas Julijonas Steponavičius. 
Ar tai padaryta su šventojo Sosto žinia? 
Ne. Ar buvo bent paskelbtas koks nors 
teismo nuosprendis? Ne. Gal savivaliau
jančios valdžios smurtas, laikui bėgant, 
Įgyja įstatymo galią ir virsta teise? Ne. 
Gal naujoji Kremliaus vadovybė skriau
dą jau ištaisė ir leido po ketvirčio am
žiaus vyskupui Steponavičiui sugrįžti į 
Vilnių ir nebekliudo jam eiti pareigų? To 
dar negirdėjome. Ir sunku tikėtis. Žymia
jam žmogaus teisių gynėjui akademikui 
Sacharovui, kurio vardą visas pasaulis ži
no, prieš šešerius metus padarytoji pa
naši skriauda irgi dar neatitaisyta.

Ir vyskupo Steponavičiaus vardas pa
saulyje gerai žinomas. Daugelis jį laiko 
nepaskelbtuoju Lietuvos kardinolu. Ger
bia jo šviesią asmenybę ir didžią auką.

25 metai žmogaus gyvenime ilgas laiko 
tarpas. Per tą laiką mūsų sparčiai besi
keičiančiame pasaulyje kiek įvairiausių 
permainų, kiek daug pasiekta, kiek dar 
daugiau buvo galima pasiekti! Tik už
kietėjusių širdžių nuožmumas nepasikeitė. 
25 kūrybingiausi ganytojo metai išplėšti 
iš tarnybos Lietuvos Bažnyčiai ir tai — 
„visiškai normalu“? Lietuvos Bažnyčia 
begėdiškai apiplėšta ir pažeminta ir tai 
— „visiškai normalu"? Tokia niekšybė 
siaučia ir tai — „visiškai normalu“?

Reikia pasakyti tiesiai ir aiškiai: ta 
valdžia ir tie žmonės, kurie jai padėjo šią 
niekšybę įvykdyti, užsitraukė nenuplauna
mą gėdos dėmę ir vien dėlto ne tik tikin
tieji, bet ir joks padorus žmogus jų už tai 
negerbė ir negerbs.

Ir priešingai. Vyskupas Julijonas Ste
ponavičius šiandien yra Lietuvos Bažny
čios ir lietuvių tautos garbė ir pasididžia
vimas. Popiežius Jonas Paulius II savo 
metu sveikindamas tremtinį Vilniaus vys
kupą ne veltui priminė amžinai galiojan
čius psalmės žodžius:

„Kas Viešpačiu tiki, tie kaip kalnas
Siono, 

Kurio nieks nepajudins, kuris stovi 
per amžius“.

Dvidešimt penkeri metai... Juk tai gar
sioji „lietuviškoji bausmė“, kuria mask- 
viniai pavergėjai taip dosniai apdovanojo 
daugybę Lietuvos laisvės kovotojų!

Kokia paguoda tautai turėti jos vertų 
ganytojų! Ii' kokia dvasinė paskata nau
joms kartoms būti vertoms savo didžiųjų 
ganytojų!

Šiemet vėliau dar turėsime progą tai 
prisiminti, pažymėdami vyskupo Stepona
vičiaus kunigystės 50-ties ir jo garbingo 
amžiaus 75 metų sukaktis. Ir visa tai Lie
tuvos krikšto 600 metų jubiliejaus iš
vakarėse.

J.Vd.

MIRĖ KUN. J. TAUTKUS

Sausio 27 d., po trumpos ligos, nuvežtas 
į Putnamo ligoninę, širdies smūgiu mirė 
kun. Juozas Tautkus.

Jis buvo gimęs 1901 m. Krekenavoje. 
Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, Žemaičių 
kunigų seminarijoje ir Kauno universite
te. Kunigu įšventintas Kaune 1924 m.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1950 m. 
atvyko į JAV ir apsigyveno Omahoje. 
1976 m. išėjo į pensiją.

Jis buvo didelis spaudos mylėtojas ir 
rėmėjas.

MINTYS VASARIO 16 PROGA
NEIŠLEISKIME IŠ AKIŲ LIETUVOS („Aušra“ Nr. 47, 1985 m. vasaris) LIETUVOJE

1918 m. vasario 16-tą dieną, t.y. prieš 
67-nerius metus, lietuvių tautos laisvės 
troškimas ir kovos už laisvę buvo apvaini
kuota Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
paskelbimu. Lietuvių tauta šeimininkė 
savo namuose.

Tautai gyventi laisvės ir nepriklauso
mybės sąlygomis — tai normaliai augti, 
visapusiškai tobulėti. Drauge valstybinė 
nepriklausomybė — kiekvienos tautos 
dvasinio subrendimo, „pilnametystės“, 
garbės žymė. Todėl valstybinės nepriklau
somybės netekimas — didelė nelaimė tau
tai: jos orumo pažeminimas ir net pavojus 
pačiai jos egzistencijai.

Štai jau 45-eri metai, kai lietuvių tau
tai išplėšta nepriklausomybė, kai ji gyve
na svetimųjų pažeminta, prislėgta, skriau
džiama.

Kiekvienais metais tolstame nuo įžy
miosios 1918 m. vasario 16-osios datos, vis 
ilgėja okupacijos metai, tad drauge turi 
augti ir mūsų rūpestis dėl tautos būklės 
ir jos ateities. Mes negalime su metais 
tolti ir nuo savo tautinių idealų, nepriva
lo augti mumyse beviltiškumo ir susitai
kymo su okupacija nuotaikos. Priešingai, 
turime didinti rezistencines pastangas, 
tautinį sąmoningumą, atsparumą, ieškoti 
būdų ir priemonių kuo mažesniais me
džiaginiais ir dvasiniais, kiekybiniais ir 
kokybiniais nuostoliais pakelti svetimųjų 
priespaudą.

Ypač svarbu tinkamai įvertinti ir Lie
tuvos labui panaudoti tas laisves, kurios 
mums liko, praradus valstybinę nepri
klausomybę.

Mūsų tautos istorija liudija, kad Vasa
rio 16-ąją kūrė ne tik sukilėliai ir sava
noriai su ginklu rankose, bet ir tie Lietu
vos sūnūs ir dukros, kurie brangino ir iš
saugojo kitų paniekintą lietuvių kalbą, 
kurie spaudos draudimo metais spausdi
no, platino ir skaitė lietuviškas knygas, 
palaikė tautines ir religines tradicijas, gy
nė savo tikėjimą, kūrė nacionalinį meną 
ir kultūrą, ugdė tautoje dorovines verty
bes. Taigi Vasario 16-osios akto signata
rais reikia laikyti ne tik tuos veikėjus, ku
rie po atkaklaus patriotinio darbo rašalu 
pasirašė, bet ir tuos žinomus ir nežino
mus didvyrius, krauju pasirašiusius suki
limų ir nepriklausomybės kovų metais; 
Nepriklausomybės akto signatarais yra ir 
visi draudžiamų ir legalių lietuviškų lai
kraščių, žurnalų ir knygų leidėjai, knyg
nešiai, visi tikėjimo karžygiai ir kanki
niai, ypač Kražių bažnyčios gynėjai, Lietu 
vos blaivintojas vyskupas Valančius ir jo 
prisaigdinti pilkasermėgiai blaivininkai, 
visi Lietuvos daraktoriai, visos lietuvės 
motinos, mokiusios vaikus skaityti lietu
višką maldaknygę, visi tėvai, auginę gau
sias šeimas, visi Lietuvos dievadirbiai, 
margų raštų audėjėlės, liaudies dainų kū
rėjai ir net skardžiabalsiai dainorėliai, rū
tų darželių augintojos... Be visų jų meilės 
Lietuvai nebūtų ir Lietuvos, nebūtų bu
vę ir ką karūnuoti nepriklausomybės vai
niku.

TAUTOS FONDAS
REMKIME TAUTOS FONDĄ, 
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esa

me pajėgūs ginti okupuotos Lietuvos 
bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAIS
VĖS IŽDO, pagerbdami savo artimų
jų atmintį ar tvarkydami savo paliki
mų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI pa
remia ELTA biuletenių leidimą šešio
mis kalbomis ir padeda skleisti infor
maciją apie tikrą padėtį okupuotoje 
Lietuvoje.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI — ge
riausia proga pasiųsti auką TAUTOS 
FONDUI.

D. Britanijoje gyvenantiems pato
giausia aukas siųsti šiuo adresu:

Lithuanian National Fund, 2, Lad- 
broke Gardens, London, Wil 2PT.

Kituose kraštuose gyvenantieji tau
tiečiai aukas siunčia ten esančioms T.
F. Atstovybėms, ar T.F. Centrui: 
Lithuanian National Foundation Ine.,

P.O. Box 21073,
Woodhaven, NY 11421, U.S.A.

Savo protėvių kelią į nepriklausomybę 
šiandien mums reikia gyvai atsiminti, gi
liai apmąstyti ir juo tvirtai žengti, idant 
ir mes taptume Lietuvos laisvės signata
rais. Kitaip nejučiom pasirašysime po 
juodu Lietuvos pavergimo ir numarinimo 
aktu...

Visų pirma svarbu įsisąmoninti, kad 
joks išorinis žmogaus ar tautos pavergi
mas neuždeda retežių ir žmogaus sielai. 
Savo dvasioje žmogus gali ir toliau pasi
likti laisvas, t.y. gali laisvai mąstyti, for
muoti savo pažiūras, įsitikinimus, idėjas, 
ugdyti patriotinius troškimus, idealus, 
branginti tautines vertybes, puoselėti 
meilę joms. O tai ir sudaro asmenybės 
laikysenos ir veiklos pagrindą. Nebus pa
triotinio vidaus, nebus ir patriotinės vei
klos, nes tik laisvės meilė skatina ir lais
vės veiklą.

Kaip mes pasinaudojame šia neatima
ma vidine laisve kaupti savyje patriotinę 
potenciją, sąmonę, šviesą?

Jeigu turės vidinį interesą, lietuvis ir 
dabar dar susiras draudžiamą knygą, pa
sistengs pagauti „iš anapus“ radijo laidą, 
ras vienminčių pokalbiui, o gal net ir pa
triotinei veiklai.

Jeigu lietuvio tėvo ir lietuvės motinos 
širdyje dega tėvynės meilė, jie tikrai ga
lės ja uždegti ir savo vaikų širdis. O tai 
jau yra didelės patriotinės vertės darbas. 
Vaikai, gavę tinkamą patriotinį auklėji
mą iš savo tėvų, bus atsparesni pagundai 
kurti mišrias šeimas, nesidangins dirbti ir 
net gyventi į „plačiąją tėvynę“, t.y. leng
vabūdiškai nešoks į „tautų lydimo katilą“. 
Juk mes, lietuviai, palyginti su kitomis 
mažomis Europos tautomis, pakankamai 
turime erdvės gyventi ir savo tėvynėje, 
štai, pvz.:

Olandija turi 41,1 tūkst. kv. km. plotą 
ir 14,2 mis. gyventojų (1979).

Belgija turi 30,5 tūkst. kv. km. ir 9.85 
mln. gyv. (1980).

Lietuva turi 65,2 tūkst. kv. km ir tik 
3,42 mln. gyventojų (su visais svetimtau
čiais!...).

Ar reikia tad mums ieškoti „gyvenamo
jo ploto“ kažkur Rusijoje? Priešingai, ar
gi nepatraukiam savo „tuščia erdve“ į 
Lietuvą svetimtaučių? Argi negalėtume 
gausiau lietuviais užpildyti savo gražio
sios tėvynės? Kodėl laukiame, kad ją ap
gyvendintų svetimtaučiai?...

Žinoma, tautos augimui trukdė ilgame
tė carinė vergija ir tebetrukdo tarybinė 
priespauda, tačiau akivaizdu, kad ypač 
dabar mes esame daug žemiau savo gali
mybių augti, negu seniau mūsų tėvai ir 
protėviai. Taigi privalome uoliau naudo
tis brangia galimybe gausiau apgyvendin
ti Lietuvą lietuviais!

Paminklas Nežinomajam Kariui Karo muziejaus sodelyje Kaune 
(okupantų nugriautas).

Renkantis profesiją, amatą, darbą, tu
rėtų mums šviesti ne tik „ilgesnis rublis“, 
bet ir Lietuvos interesai: kokį darbą dir
bamas, aš būsiu naudingesnis savo tėvy
nei, tautiečiams. Jeigu rinksimės darbą 
masinami tik materialinių, egoistinių iš
skaičiavimų, tai labai greitai galime susi
vilioti ir Judo grašiais...

Pagaliau, jei tektų net pavergėjo tarny
boje dirbti, bet jei širdyje dar nebus vi
siškai užgęsusi meilė Lietuvai — ir tai 
galėsime tėvynei pasitarnauti kuo nors 
ją praturtindami, papuošdami, palengvin
dami priespaudos naštą.

Nors tikėjimo laisvės mūsų krašte yra 
žiauriai suvaržytos, bet ir šioje srityje dar 
daug ir nuo mūsų (ypač nuo tėvų) pri
klauso. Daugelis neįsisąmonina, kad „iš 
įsitikinimo“ (greičiau dėl suklaidinimo) 
ai iš paprasčiausio apsileidimo atkrisda- 
mi nuo tikėjimo, nuo Bažnyčios, paken
kia ne tik savo amžinajai Tėvynei, bet ir 
žemiškajai Tėvynei. Juk ateizmo doktrina 
yra mūsų pavergėjų doktrina, tad ateiz
mo šalininkai tampa tam tikra prasme 
ir mūsų pavergėjų dvasiniai bendrai. Ar
gi tad nereikia mums vaduotis ir iš oku
panto ideologijos?!

Okupacija sudaro papildomų sunkumų 
ir doroviniam apsisprendimui. Tačiau ir 
sunkiomis sąlygomis gyvendamas žmogus 
turi moralinę pareigą apsispręsti už gėrį. 
Pvz., būti alkoholiku ar blaiviu lietuviu, 
kovoti už tvirtą lietuvišką šeimą ar ją 
griauti, doroviškai ir tautiškai auklėti, 
grūdinti jaunimą ar apleisti jį; siekti 
mokslo, įsigyti specialybę ar iš apsileidi
mo, tingumo likti bemoksliu ir pan. — tai 
laisvo mūsų apsisprendimo reikalas. Drau
ge visa tai turi ir didelės tautinės vertės 
bei prasmės. Argi tad neprivalome vaduo
tis visų pirma iš dorovinės vergijos? Ar 
ši veikla nėra tiesiogiai susijusi su Lietu
vos išlaisvinimu iš svetimųjų jungo? Bū
tent, doriniais silpnuoliais ir iškrypėliais 
pirmiausiai ir pasinaudoja okupantai sa
vo juodiems darbams įgyvendinti.

Pagaliau ar mano namai, kiemas, dar
želis — visa sodyba — šviečia tvarka, 
švara, grožiu, ar žeidžia akis ir sielą ap
sileidimu, netvarka? Juk mano butas, so
dyba — tai drauge ir Lietuvos mažas plo
telis... Ar šviečia jis meile Lietuvai?!

Vadinasi, kokias savo asmeninio gyveni
mo problemas bespręstume, „neišleiskime 
iš akių Lietuvos“, jos problemų, „nepa
meskime jos rankos“, „matykime ir gir- 
dėkime Lietuvą“ dabar, kad ji neišnyktų 
visiems laikams iš mūsų pačių ir žmoni
jos akių... „Matykime ir girdėkime Lie
tuvą“ blaiviu protu ir mylinčia širdimi 
dabar, kad greičiau išvystume ją laisvą ir 
nepriklausomą tarp kitų tautų ateityje!

Daug sniego
Sausio 25 d. rytinėje Lietuvoje prie nu

linės temperatūros prasidėjo šlapio snie
go apdraba. Nuo jo svorio trūko elektros 
linijų laidai, lūžo medžių šakos.
Naujas skyrius Kauno knygyne

Kauno centriniame knygyne atidarytas 
dar vienas skyrius — informacijos ir bi
bliografijos. Kur rasti reikiamą spausdi
ni, knygų pirkėjams pataria to skyriaus 
knygų žinovės.
Komunistinė taika

Komunistų partijos XXVII suvažiavi
mo garbei Lietuvoje vasario 15 d. skirta 
komunistinei talkai. Daugelis žmonių 
dirbs įprastinėse darbo vietose, kiti — 
— tvarkys aplinką, talkins statybinin
kams. Kaip „Tiesa“ skelbia, tai bus tau
pumo, ūkiškumo mokykla. Pvz., Kauno 
viena autotransporto įmonė perves į tai
kos fondą 1000 rublių, kuriuos kolekty
vas uždirbs talkos dieną.
Žirginis sportas

Žirgų sportą Lietuvoje propaguoja Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos jaunių jojimo 
sporto mokyklos, daugiau kaip 60 pradi
nio rengimo, mokomųjų treniruočių, spor
tinio tobulinimo ir aukštojo meistriškumo 
sekcijų bei grupių, kurioms priklauso be
veik 600 raitelių. Čia dirba apie 40 etati
nių jojimo trenerių.

Žirgų sportą Lietuvoje šefuoja „Nemu
no“ sporto draugija.
Vilniaus „Bato“ fabrikas

Per metus Vilniaus „Bato“ fabrikas pa
siuva beveik 91 tūkstantį porų vyriškos 
ir moteriškos avalynės. Jis taip pat taiso 
panešiotą avalynę, skėčius, lagaminus, 
gamina įvairią odos galanteriją. Susirū
pinę avalynės kokybe, fabriko komunistai, 
kurių gretose yra per šimtą žmonių, ap
tarė darbo rezultatus, numatė ateities 
gaires, ieškojo būdų ir rezervų pagerinti 
produkciją.

Darbininkė S. Kamarauskaitė kalbėjo:
— Mūsų ceche produkcijos kokybė pa

gerėjo, tačiau broko dar sumažėtų, jeigu 
kiekvienas dirbtumėm atsakingiau ir są
žiningiau. Pernai nubaudėme daugiau 
kaip keturiasdešimt brokdarių.
„Žalgiris“ — „Realas“

Sausio 23 d. Kaune „Žalgirio“ krepši
ninkai nugalėjo ispanų Madrido „Realo“ 
krepšininkus 95:87. Tai penktoji kaunie
čių pergalė Europos šalių čempionų tau
rės finalinio turnyro rungtynėse. 
„Auksinių rankų“ konkursas

„Auksinių rankų“ konkursas rengiamas 
kas dveji metai. Jį organizuoja Lietuvos 
meno draugijos Kauno skyrius. Meninin
kai skatinami daugiau dirbti su gintaru 
ir metalu. Parodoje dalyvavo 56 autoriai. 
Jie pristatė konkursui daugiau kaip 200 
darbų.

Jaunasis meistras J. Glemža tapo kon
kurso laureatu, jo gintaro ir metalo dar
bai pripažinti įdomiausiais.
Rašytojų dovana žvejams

Transportinis refrižeratorius „Julius 
Janonis“ — pirmasis Lietuvos žuvies pra
monės gamybinio susivienijimo laivas, ku
rį pradėjo šefuoti respublikos Rašytojų 
sąjunga. Įvyko rašytojų ir jūreivių susi
tikimas. Svečiai perdavė laivo bibliotekai 
lietuvių grožinės literatūros leidinių ko
lekciją.
Senosios technikos paroda

Kauno valstybiniame istorijos muzieju
je atidaryta senosios technikos paroda. 
Joje demonstruojama apie 150 eksponatų, 
tarp jų — per 100 originalių technikos 
paminklų. Paroda veiks iki vasario mėn. 
pabaigos.
Rekonstruotas cukraus kombinatas

Pusės amžiaus sukaktį Pavenčių cu
kraus kombinatas pasitiko atjaunėjęs — 
vien šio penkmečio metais jo rekonstruk
cijai buvo skirta 8 milijonai rublių. Per
tvarkyti, išplėsti ir automatizuoti visi pa
grindiniai cechai.

Mielam TADUI ČESNICKUI, 
jo žmonai Mafanwy 

staiga mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą.

M. Bajorinas, VI. Dargis, 
S.P. Nenortai ir A. Žukauskas
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PRIE PREZIDENTO KAPO
Kaune, A. Panemunės kapinių 5-ame 

kvartale, prieš 15 metų amžinam poilsiui 
atgulė antrasis Lietuvos hesp. Preziden
tas (1920-1926), Steigiamojo seimo pir
mininkas, 1918.11.16 Nepriklausomybės 
akto signataras ALEKSANDRAS STUL- 
(j 1X4SK.1S.

Jis daug pasidarbavo Lietuvai, ištiki
mai tarnavo musų valstybei jos kūrimosi 
užuomazgoje ir ypač naujosios santvarkos 
demokratinimo puoselėjime. Jis didvy
riškai elgėsi ir jos valstybingumo saulėly
dy, daug kentėjo, vargo, bet nepalūžo il
game mūsų tautos kančių kely.

1969.1X.29 nustojo plakusi tauraus pa
trioto, paskutiniojo — dvidešimtojo Vals
tybės Tarybos nario, širdis. Taip baigė
si svarbiausias Lietuvos valstybingumo 
istorijos 118 metų tarpsnis, kuomet auš
rininkų ir varpininkų dėka atgimė ir pla
čiai nuskambėjo Lietuvos vardas. Po 125 
metų rusų vergovės, kruvinose kovose su 
trimis priešais, buvo iškovota Nepriklau
somybė. Per 22-jus laisvės metus užaugo 
viena susipratusių piliečių karta, įtvirti
nusi laisves ir nepakantumo bet kokiam 
okupantui siekius. Deja, tai buvo ir tra
giškiausias musų tautos istorijos tarps
nis. Hitleris ir Stalinas įžiebė II pasauli
nį karą ir įteisino genocido politikų prieš 
neutralias šalis, dėl to Lietuva neteko mi
lijono savo piliečių. Didesnė šių aukų da
lis, be abejo, priklauso brutaliai Stalino 
ekspansijai.

Represijų neišvengė ir A. Stulginskis
— 1941.VI.16 su žmona buvo deportuoti į 
Sibirą. Tik atsitiktinumo dėka jie išven
gė tragiško daugelio tremtinių likimo ir 
po 15 metų sugrįžo į Tėvynę.

1985.11.26 (paminkle 1885.11.27) viso 
pasaulio lietuviai prisiminė 100-ąjį Lietu
vos Resp. Prezidento gimtadienį. Kaunie
čiai aplankė A. Stulginskio kapą, papuo
šė gėlėmis, degino žvakutes. Tą speiguotą 
vasario dieną sniege pramintas takelis ve
dė prie vienintelio, iš trijų mūsų prezi
dentų, kapo, kuris iki galo dalijosi visais 
lietuvių tautos kančios ir vargo keliais, ir 
vienintelis atgulė gimtoj žemelėj...

Iš susirinkusių vyrų ir moterų krūtinių 
Panemunės šile nuvilnijo giesmių žodžiai
— Viešpaties Angelas ir Marija, Marija...

Dar ne taip seniai, sausio 26-tą, kaunie
čiai pagerbė prieš ketvirtį amžiaus čia 
pat palaidotą gen. M. Pečiulionį, arti, va
dą, 10 metų atkalė] usį Gulage ir prieš 30 
metų pakeliui į Tėvynę mirusį Sibiro 
tremtinį gen. M. Velykį.

Neužmiršta tautiečiai Vasario 16-osios 
proga aplankyti A. Panemunės kapinėse 
1941.VI.23 Tautos sukilimo aukas ir 1947 
m. kritusius „Birutės“ rinktinės kovoto
jus. Taip pat Petrašiūnų kapinėse prieš 
16 metų palaidotą 1918.11.16 Nepr. Akto 

signatarą, diplomatą P. Klimą, ilgą laiką 
kankintą nacių kacete ir bolševikų GU- 
1,'age.

Nepriklausomybės paskelbimo dieną 
kauniečiai nepamiršo padėti puokštę gėlių 
prie Lietuvos valstybės atkūrėjo dr. J. 
Basanavičiaus paminklo Panemunės šile, 
Birutės gatvėje. Vilniečiai nepabūgo tą 
dieną aplankyti Rasose mūsų Tautos Pa
triarcho kapo, kuris tomis dienomis jau 
ištisus 40 m. yra saugomas dviejų pamė
lusių nuo šalčio „civilių“, nekalbančių 
lietuviškai...

Okupantų pataikūnai — istorijos klas
totojai turi žinoti, kad jų pastangos iš
trinti iš mūsų sąmonės Lietuvos naujausių 
laikų istorijos ir jos martirologijos laktus 
nepavyks. Todėl mūsų pareiga yra primin
ti jaunimui istorinį jubiliejų ir atitinka
mai jį pagerbti. Vėlinių vakarą nepa
mirškime uždegti žvakutę prie žinomo di
dvyrio kapo. Rimties ir susikaupimo va
landėlę visuomet prisiminkime tuos nesu
skaičiuojamus tūkstančius mūsų tautos 
kankinių, amžiams atgulusių nežinomuo
se broliškuose kapuose Lietuvos girių 
glūdumoje, ištuštėjusių sodybų galulau
kėse ar dulkėtose šalikelėse, Sibiro tun
droje, Vorkutos šachtose, Karagandos 
kasyklose, Kolymos pragaro platybėse.

R. Valys
(„Aušra“ Nr. 47, 1985)

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUS

Trys pagrindinės lietuvių dailės institu
cijos Čikagoje — Čiurlionio vardo meno 
galerija, Lietuvių Tautodailės Institutas ir 
Lietuvių Dailiojo Meno Institutas — ne
seniai susijungė, sudarydami vadinamąjį 
Lietuvių Dailės Muziejų. Jo tikslas bus 
bendromis jėgomis rūpintis lietuvių kul
tūrinių vertybių apsaugojimu. Institucijos 
šio tikslo vieningai sieks veikdamos savo 
srityse.

Čiurlionio vardo meno galerija buvo 
įkurta 1957-ais metais Jaunimo Centre. Ji 
yra surengusi daugiau kaip du šimtus 
meno parodų, yra sukaupusi per tris šim
tus lietuvių dailininkų kūrinių.

Tautodailės Institutą 1957-ais metais 
įkūrė dailininkai Antanas ir Anastazija 
Tamošaičiai. Tai vienintelė lietuvių tauto
dailės institucija išeivijoje dabar turinti 
savo skyrių Čikagoje, išauginusi eilę nau
jų gabių tautodailės darbuotojų.

Galop, Lietuvių Dailiojo Meno Institu
tas, įkurtas 1983-iais metais, panašiai kaip 
ir Čiurlionio galerija, taip pat kaupia lie
tuvių dailininkų kūrinius. Institutas jau 
yra įsigijęs kelis šimtus dailininko Prano 
Domšaičio darbų, Mtislavo Dobužinskio 
40 „Senosios Lietuvos ciklo“ piešinių, Vik
toro Petravičiaus lietuviškos tematikos

SKATINIMAS STIPRINTI PASTANGAS
PASTANGOS DĖL LIETUVOS LAISVĖS

Vasario 16 dieną prieš 68 metus Lietu
vos Taryba Vilniuje paskelbė Lietuvos 
valstybės atstatymą demokratiniais pa
grindais. Lietuvos žmonių pasiaukojimu 
šalies nepriklausomybė buvo įgyvendinta. 
Tačiau neilgai džiaugėmės Laisvos Lietu
vos gyvenimu: ji vėl tapo Sovietų Sąjun
gos ir nacių Vokietijos suokalbio auka, 
ir šiandien Lietuva neša sunkų sovietinės 
okupacijos jungą.

Nepaisant to, Lietuvos žmonės įvairiais 
būdais priešinasi primestam režimui bei 
svetimai ideologijai, stengiasi išlaikyti sa
vo kultūrą bei tautinę tapatybę.

šitas Lietuvos žmonių pastangas stebi 
laisvojo pasaulio valstybės bei lietuvių 
išeivija ir stengiasi jiems padėti.

Jungtinių Valstijų Kongresas pernai, 
kaip ir jau daugelį metų, surengė Vasario 
16 minėjimą, kurio metu eilė kongreso na
rių savo kalbose iškėlė Lietuvos žmonių 
priespaudą sovietų okupacijoje. Preziden
tas Reaganas tą dieną paskelbė proklama
ciją, kurioje pareiškė viltį, kad laisvė 
Lietuvai bus vėl sugrąžinta. Valstybės se
kretorius George Shultz, kaip ir kiekvie
nais metais, pasiuntė Lietuvos diplomati
niam atstovui, Lietuvos pasiuntinybės 
Charge d'Affaires dr. Stasiui A. Bačkiui 
sveikinimą, kuriame pažymėjo, kad Jung
tinės Valstijos yra 'įsipareigojusios laiky
tis principo, kad Pabaltijo žmonės turi tu
rėti laisvę nuspręsti savo likimą be sveti
mųjų kišimosi. Prezidentas Reaganas bir
želio 14 paskelbė Pabaltijo Laisvės Dieną, 
atžymėdamas 45 metų sukaktį nuo to lai
ko, kai Jungtinės Valstijos atsisako pripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungi
mą į Sovietų Sąjungą, ir primindamas 
žiaurias Pabaltijo žmonių deportacijas So
vietų Sąjungon 1941 birželio 14-17 dieno
mis.

Kanados vyriausybė, atsakydama į pa
saulio lietuvių religinio kongreso manifes
tą, pareiškė: „Kanados laikysena Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių atžvilgiu yra 
aiški: mes nepripažįstame de jure Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos įjungimo Sovie
tų Sąjungon. Tokio nusistatymo buvo tvir
tai laikomasi per pastaruosius 40 metų".

Šveicarijos vyriausybė, atsakydama į 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Valdybos pirmininko dr. Kazio Bobelio 
laišką, taip pažymėjo: „Šveicarija niekada 
nepripažino trijų Pabaltijo valstybių in
korporacijos į Sovietų Sąjungą, ir neketi- 

grafikos darbų. Neseniai Institutas išleido 
anglų kalba Prano Domšaičio monografi
jos antrąją laidą. Naujai sudarytame Dai
lės muziejuje bus sutelkti vienon vieton 
visi lietuvių dailės turtai. (Dr.) 

na atsisakyti šio nusistatymo“.
1985 m. liepos 26 d. Baltų Tribunolas 

Kopenhagoje pasmerkė Sovietų Sąjungos 
neteisėtą įjungimą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos į Sovietų Sąjungą, kolonizaciją, 
tautinių, kultūrinių ir etninių savybių nai
kinimą, kviesdamas demokratines vyriau
sybes kelti Pabaltijo valstybių okupaci
jos klausimą visuose tarptautiniuose foru
muose ir reikalauti Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai laisvės ir nepriklausomybės.

Taikos ir Laisvės Žygis Danijoj, Švedi
joj ir Suomijoj savo eisenomis, plačia kul
tūrine ir politine programa, išvyka Balti
jos jūroje sukėlė didelį susidomėjimą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos žmonių likimu 
ir rado platų atgarsį Europos spaudoje, 
radijuje ir televizijoje.

Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
klausimu įvairiomis progomis pasisakė D. 
Britanijos, Vak. Vokietijos bei Australi
jos parlamentų nariai, o dvidešimt vienas 
Vakarų Europos parlamentarų pasiūlė 
Europos Parlamentui rezoliuciją prašyti 
Europos tarybos ministerių komisiją, kad 
ji paragintų tarybai priklausančias vy
riausybes informuoti Jungtinėse Tautose 
apie laisvo apsisprendimo teises ir žmo
gaus laisvės pažeidinėjimus Pabaltijo ša
lyse.

Trisdešimt penkių valstybių žmogaus 
teisių ekspertų konferencijos Ottawoj ir 
Kultūros Forumo Budapešte delegatams

BRONIAUS JONUŠO STIPENDIJA 
LITUANISTIKAI

Muziko ir kompozitoriaus Broniaus Jo
nušo stipendija šiais metais jau bus de
vintoji. Iš viso jau gavo devyni studen
tai (vienais metais lygiai buvo vertos dvi 
studentės). Praėjusiais metais stipendija 
teko Gailutei Reškevičiūtei iš Omahos. Iki 
šiol gavusieji stipendijas žinomi kaip ga
būs, darbštūs studentai ir veiklūs lietu
viškam gyvenime. Stipendija duodama 
trems, kurie šalia pagrindinių studijų pa
sirenka ir lituanistiką.

Stipendija — 1000 dolerių. Ją įsteigė 
Emilija Jonušienė savo vyro Br. Jonušo 
atminimui. Jos grąžinti nereikės.

Kandidatus stipendijai gali pasiūlyti 
kiekviena lietuvių jaunimo organizacija 
iš bet kurio kontinento, lietuvių draugi
jos, klubai, LB apylinkės. Siūlymai turi 
būti pagrįsti ir motyvuoti. Studentų pra
šymai be rekomendacijų negalės būti 
svarstomi. Prašymus siųsti iki birželio 15 
dienos šiuo adresu:

Br. Jonušo Stipendija, 
9927 Devonshire 

Omaha, NE 68114.

VLIKas įteikė memorandumus apie žmo
gaus teisių pažeidinėjimus ir rašytojų bei 
kitų kultūrininkų suvaržymus sovietų 
okupuotoje Lietuvoje.

Prezidentui Reaganui ruošiantis pasi
tarimui su Gorbačiovu Ženevoje, VLIKas 
taip pat įteikė jam memorandumą, kuria
me prašė jį iškelti Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo klausimus Hel
sinkio Baigiamojo Akto ir Atlanto Char- 
tos rėmuose. Valstybės departamentas į 
tai taip atsakė: „Mes tęsiame dialogą žmo
gaus teisių tema ir žadame toliau kelti 
žmogaus teisių klausimus įvairiuose foru
muose. Pabaltijo kraštų statusas yra svar
bi šio dialogo dalis. Prezidentas yra tvir
tai išreiškęs Jungtinių Valstijų nusistaty
mą paremti kiekvienos tautos teisę ap
spręsti savo likimą. Remdamiesi šiuo prin
cipu, mes atsisakome pripažinti Pabaltijo 
kraštų prievartinį įjungimą į Sovietų Są
jungą“.

Toks Jungtinių Valstijų ir kitų šalių 
nusistatymas tepaskatina mus šios Vasa
rio 16 proga padidinti savo pastangas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir 
ypač aktyviai paremti VLIKo, kartu su 
latviais ir estais, ruošiamoje politinėje ak
cijoje, ryšium su įvyksiančia Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo peržval
gos konferencija Vienoje, 1986-ais metais.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Vladas šlaitas

VASARIO 16 DIENĄ

Dar vis tebeužimu savo senąją vietą.
Rašau eilėraščius.
Ir rašau tik lietuviškai, 
nes kitaip rašyti nemoku. 
Jau didesnę gyveninio pusę baigiu 

praleisti 
ne po savo dangum, 
bet eilėraščių 
neišmokau rašyti kitaip, 
kaip tiktai lietuviškai.
Rodos,
stovi kažkas už durų?
Ne.
Niekas nestovi.
Tai tik mano praėjusio laiko 

prisiminimai.

NAUJI LEIDINIAI

ELTA-PRESSEDIENST (ELTA vokie
čių kalba). Nr. 1. Sausis-vasaris-kovas. 31 
psl. Iliustruota. Redakcijos adresas: 6806 
Viernheim — Franconville Str. 16. W. 
Germany.

MKS PENKTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS IR 
LITUANISTIKOS KATEDRA 
1985.XI.27 — X1I.1, Čikaga.

JONAS K1ZNIS

Penktasis Mokslo ir Kūrybos Sim
poziumas 1985 lapkričio 21 — gruo
džio 1 Chicago], Jaunimo centre, su
telkė intelektualinės-dvasinės jkūrybos 
(darbuotojus laikinam sambūviui pa- 
rodyti-paskleisti simpoziumo daly
viams ir svečiams pasiektus mokslo ir 
kūrybos rezultatus, kurie jau savo 
ruožtu žadintų-kurstytų klausytojų 
dėmesį, uždegtų ir įkvėptų juos nau
jiems kūrybos užmojams, būsimiems 
simpoziumams.

Kiekvienas simpoziumo dalyvis ar 
svečias gal savaip suprato ir pergyveno 
visą simpoziumo sąrangą ar girdėtų pa 
skaitų turinį, tad verčiau leiskime kal
bėti patiems simpoziumo organizato
riams — ko jie siekė sukviesdami šią 
intelektualinę talką?
Simpoziumo leidiny Mokslo progra

mos komiteto pirmininkas Jonas Bilė
nas sako: Kas ketveri metai rengiamų 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumų 
(MKS) tikslas yra: suburti viso pasau
lio lietuvius mokslo ir kūrybos dar
buotojus pasidalyti savo žiniomis, su
stiprinti tarpusavio ryšius ir suartėti 
su lietuvių visuomene... Ir ten pat to
liau: Nors MKS-mai visuomet skiria
mi mokslui ir kūrybai, tačiau rengė
jai, būdami jautrūs tautinės bendruo
menės platesnei veiklai, dedikuoja 
Penktąjį MKS-mą išeivijos kultūrinei 
bei visuomeninei veikiai sankryžoje su 
Lietuva, šiai centrinei simpoziumo te
mai skiriame tris bendrines sesijas 
(4 psl.).

Organizacinio komiteto pirmininkas 
Ramojus Vaitys tikliai paryškina sim

poziumo apimtį ir jo ypatingą paskirtį 
6-tame Simpoziumo leidinio puslapy: 
štai jau penktą kartą suplaukia lietu
viai iš viso laisvojo Pasaulio į Čikagą 
dalyvauti ypatingoje lietuviškos kul
tūros šventėje. Ypatinga ji dėl to, kad 
užima tarpinę padėtį tarp kitų lietu
viškų masinių renginių, turinčių pra
moginį, meninį ar politinį-visuomeni- 
nį pobūdį. Lietuvių Mokslo ir Kūry
bos impoziumai pokario išeivijoje at
lieka vaidmenį, kurio negali atstoti 
joks kitas renginys: jie suburia visų 
rūšiij mokslininkus, kurių ekspertizės 
parodymus lietuviškajai visuomenei 
nebūtų įmanoma kitų renginių rėmuo
se... Ten pat toliau sakoma:

Mūsų lietuviškieji simpoziumai ski
riasi nuo tarptautinių ir amerikoniškų 
labai plačia tematika: jų moksliniai 
pranešimai liečia beveik visas žmo
gaus proto siekimų sritis. Erudicijos 
lygiu mūsų simpoziumai neatsilieka 
nuo tarptautinių, nes visi paskaitinin
kai yra :savo srityje pripažinti žinovai.
Simpoziumo programa aprėpė 39 

mokslo-kūrybos šakas, kurių temas 
perteikti simpoziumo lankytojams rei
kėjo apie 240 paskaitų.
Simpoziumo organizacija

Simpoziumo idėją paversti tikrove, 
istoriniu įvykiu buvo reikalinga orga
nizacinė struktūra. Ją sudarė trys ak
tyvai: Simpoziumo taryba, Mokslinės 
programos vadovai, Organizacinis ko
mitetas. šią struktūrą parodyti ir su
pažindinti visuomenę su simpoziumo 
dalyviais sudarytas Simpoziumo leidi
nys, kuriame randame minėtus akty

vus ir trumpas simpoziumo dalyvių 
charakteristikas. Leidinį redagavo Ni
jolė Jankutė Užubalienė. Leidinys 542 
puslapių.

Simpoziumo struktūros aktyvus su
darė mokslo ir kūrybos įvairių šakų 
kompetetingi asmenys iš profesinių 
organizacijų, visuomenės sambūrių ar 
institucijų.

Simpoziumo taryba: tarybos pirmi
ninkas Juozas Rimkevičius, Tomas Re 
meikis, Viktoras Rimšelis (JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto valdyba, 
JAV LB), Juozas Vaišnys, Janina 
Rėklaitienė (Lituanistikos institutas, 
LI), Kazys Ambrozaitis, Juozas Va
laitis (Pasaulio Lietuvių gydytojų są
junga, PLGS), Juozas Rimkevičius, 
Albertas Kerelis (Pasaulio Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjunga, PLI- 
AS).

Mokslinės programos vadovai: pir
mininkas Jonas Bilėnas (Grumman 
Aerospace Corp.), Bronius Jaselskis 
(Griežtieji mokslai, technologija ir 
architektūra), Loyola University of 
Chicago, Jonas T. Daugirdas (Medici
nos mokslai), Hines hospital, Algirdas 
Norvilas (Humanitariniai ir socialiniai 
mokslai), St Xavier College.

Organizacinis komitetas: pirminin
kas Ramojus Vaitys, vicepirmininkė 
Irena Kerelienė, sekretorė Audronė 
Tamošiūnaitė, iždininkas Kostas Bur
ba, renginių globėja Matilda Marcin
kienė ir Vilhelmina Lapienė, informa
cija — Snieguolė Zalatoriūtė, leidinio 
redaktorė Nijolė Jankutė Užubalienė, 
literatūros-muzikos vakaras — Aldona 
Grinienė, lėšų telkimas — Pranė Ma
sti ionienė.
Trys sesijos

Simpoziumo rengėjai, įvertindami 
tautinės bendruomenės platesnę visuo- 
meninę-kultūrinę veiklą, jai ir dedika
vo savo kūrinį sankryžoje su Lietuva, 
šiai dedikacijai paryškinti, jie, Sim
poziumo mokslinių-kūrybinių sesijų 

eilėje, paskyrė tris bendrinius posė
džius, kuriuose paliesta-nagrinėta lie
tuvių bendruomenės buitis išeivijoje ir 
jos santykiai su Lietuva.

Ketvirtadienį, lapkričio 29d., po ati
daromojo posėdžio ir vyskupo Pau
liaus Baltakio invokacijos,įvyko 14:30- 
15:30 JC didžiojoje salėje pirmas ben
drinis posėdis, kuriam pirmininkavo 
Jonas Bilėnas (Grumman Aerospace 
Corp., Bethpage, New York).

Pranešimai:
1. Išeivijos lietuvių kultūrinės vei

klos apžvalga — Jonas Kavaliūnas, 
(Beverly Shores, Indiana);

2. Išeivijos lietuvių visuomeninės 
veiklos apžvalga — Algimantas Gu- 
reckas (U.S. Postal Service Head
quarters).

Antras bendras posėdis, moderato
rius Vytautas Kavolis (Dickinson Col
lege, Pennsylvania).

Tema:
Aktualiausios problemos ir darbo 

kryptys Lietuvą liečiančiuose moksli
niuose tyrinėjimuose išeivijoje.

Kalbėtojai: Liucija Baškauskaitė — 
Antropologija (California State Uni
versity; California);

Violeta Kelertienė — Literatūra 
(University of Illinois at Chicago, 
Chicago, Illinois);

Benediktas Mačiuika — Socialinė 
istorija (University of Connecticut; 
Connecticut);

Viktorija Matranga — Menotyra 
(Ancona School; Chicago, Illinois);

Algis Mickūnas — Filosofija (Ohio 
University, Ohio);

Romualdas Misiūnas — Politinė is
torija ir politiniai mokslai (Yale Uni
versity, Connecticut).

Trečias bendras posėdis, pirminin
kas Tomas Remeikis (Calumet Coll
ege, Indiana).

Tema:
Kasdieninis išeivijos veidas — PLB 

1985 m. anketos duomenys.

1. Anketos struktūra ir tikslai — 
Kęstutis Trimakas (Loyola University 
of Chicago);

2. Politinė interpretacija — Tomas 
Remeikis (Calumet College; Indiana);

3. Psichologinė interpretacija — 
Dalia Katiliūtė-Boydstun (St. Xavier 
College, Chicago, Illinois);

4. Statistinė interpretacija — Jolita 
Kisieliūtė-Narutienė (University of 
Illinois at Chicago).

Šiame rašiny užsimota tik bendrai 
paryškinti Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo kontūrus ir jo organizacinę 
struktūrą, neliečiant 76 sesijų temati
kos. Paminėtos tik trys iš jų, kurios 
yra centrinė Simpoziumo tema sankry
žoje su Lietuva, MKS rengėjų žodžiais 
tariant.

Savo kūrinį, 5-tąjį MKS-mą, jo ren
gėjai dedikavo lietuvių bendruomenei, 
kuriai jie patys priklauso. Toks kon
struktyvus, įžvalgus mostas bus pavei
kus įvairiems lietuvių bendruomenės 
sambūriams, drąsinimas juos ryžtis 
platesniems užmojams-siekimams. 
Akademikų noras palaikyti ryšius su 
plačiąja lietuvių bendruomene, tikėti
na, bus vaisingas abiems partneriams.

Lituanistikos Katedra
MKS-mo rėmuose Lituanistikos ka

tedros sesija itin svarbi ir reikšminga 
dėl Katedros paskirties ir dėl jos įsi
kūrimo Illinojaus universitete Chica- 
goje. Sesija įvyko lapkričio 28 d. Sesi
jos pirmininkas Bronius Vaškelis, 
Katedros vedėjas.

Pranešimas: Katedros dabartis ir 
ateitis — Bronius Vaškelis (University 
of Illinois at Chicago).

Diskusijų dalyviai:
Mykolas Drunga — „Draugo“ re

daktorius (Chicago Illinois); Violeta 
Kelertienė (University of Illinois at 
Chicago); Rimvydas Šilbajoris (The 
Ohio State University).

(Bus daugiau)
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MELUOJA NESIJAUDINDAMI
KODĖL TARYBŲ SĄJUNGOJE NENAUDOJAMI MELO DETEKTORIAI

Tokia antrašte neseniai JAV lai
kraštyje „Christian Science Monitor“ 
pasirodė straipsnis, nagrinėjantis melo 
detektorių panaudojimo galimybes, iš
aiškinant priešo agentus.

Ar jūs nors kartą pagalvojote, ka- 
dėl melo detektoriai, kurių pagalba 
neblogai sekasi demaskuoti šnipus, 
nėra naudojami Tarybų Sąjungoje? 
Galbūt todėl, kad rusams mažiau rū
pi šalies saugumas, negu amerikie
čiams? Anaiptol. Ir ar KGB nebūtų 
paranku panaudoti šiuos prietaisus 
ne tik prieš agentus bei disidentus, bet 
sakykim, ir prieš eilinius tarybinius 
piliečius, panorusius išvykti kelionėn 
į užsienį? Ar KGB neapsidžiaugtų, 
pagaliau į rankas gavusi techninę prie
monę, kuri padėtų iš anksto sužinoti 
kas ruošiasi pabėgti ar šiaip įsivelti į 
tarybiniam piliečiui neprideramą vei
klą?

Šimtatūkstantinė KGB tarnautojų 
armija, be abejo, turi pakankamai lė
šų melo detektorių įsigijimui. Ir šių 
prietaisų technika yra visai nesudėtin
ga. Tai kame gi šuo pakastas? Visa 
paslaptis ta, kad prieš melo detektorių 
rusai ir kiti tarybiniai piliečiai yra 
įgiję „imunitetą“. Kaip žinia, šis prie
taisas neatskleidžia melo, jis tik fik
suoja nervinį susijaudinimą, kurį iš
šaukia kaltės jausmas, kylantis iš duo
tų neteisingų atsakymų į klausimus. 
Bet kaip šis prietaisas gali užfiksuoti 
nervingumą, jei paprastas tarybinis pi
lietis meluoja net nemirktelėjęs? Jau 
ankstyvoje jaunystėje jis įsigyja intui
tyvų supratimą, kad nėra absoliučios 
tiesos — yra tik jam naudinga ar žalin
ga tiesa ir todėl, prieš sakydamas ko
kį žodį, tarybinis pilietis

SPORTINIS GYVENIMAS
Iki šiol, supažindindavau skaitytojus 

tik su pavergtos Lietuvos sportiniu gyve
nimu. Tačiau jaučiau tame labai didelę 
spragą, kadangi ir mūsų tėvynės sporti
ninkams — savaime aišku SS-gos eilėse 
— tenka susitikti su kitų valstybių atsto
vais tarptautiniame forume. Tad ir pakei
čiau šio sporto sk. pavadinimą į „Sporti
nį gyvenimą“, visuomet pradėdamas jį 
pavergtos Lietuvos sportiniais įvykiais.

So v. Sąjungos sportiniai vadovai mėgs
ta skelbti užsienyje, kad jų sportas tar
nauja tik tautos gerovei, jų sportas yra 
paremtas tik mėgėjiškais pagrindais, ku
rio obalsis yra „pasirengęs darbui ir TS 
RS gynybai“ — sutrumpintai PDG. Šis 
ženkliukas gaunamas, išpildžius sportinė
se varžybose nustatytą taškų normą.

Tuo tarpu Vakarų pasaulio sportinin
kai yra išnaudojami įvairių vaizbūnų — 
kapitalistų, padarant iš sportininko „ro
botą“ — pasipelnijimo įrankį. Tiesa, pa
sirašomos sutartys, įrašomos į jas milijo
ninės dolerių sumos, tačiau 'į sportininko 
kišenę įkrenta tik centai. Tai Kremliaus 
propagandos būgnai.

Jau keletą kartų įrodžiau, kad mėgėjų 
sportininkų Sov. Sąjungoje nėra. Štai pas
kutinis pavyzdys: tik po kelių mėnesių 
pertraukos, Vilniaus Žalgirio futbolinin
kai (juk jie įjungti. į SS-gos sportinio gy
venimo rėmus!) treniruotėms išvyko į 
pietus. Ten jie jau sužaidė dvejas rungty
nes, laimėdami prieš Bulgarijos Varną 
2:0 ir sužaisdami lygiomis — 2:2 su Tbili
sio Dinamo. Tad dar kartą klausiu — kas 
išlaiko niekur nedirbančius, o tik spar
dančius futbolą vilniečius, kas išlaiko 
Kauno Žalgirio krepšininkus, gerus leng
vaatlečius, plaukikus ir kt. sportininkus? 
Aišku — valstybė, įrašydama juos į vals
tybės, įmonių, įvairių darboviečių tarnau
tojų algalapius, mokėdama už gerai „at
liekamą darbą“ sporto stadione, halėje ar 
baseine gražias rublių sumas.

Suminėjau Vilniaus Žalgirį, tad norė
čiau skaitytojams duoti 1985 atsilankiu
sių žiūrovų skaičių. Pasirodo, kad vilnie
čių žaidimas sutraukė mažiausią — tik 
445 tūkst. žiūrovų skaičių, kurių 139 tūkst. 
apsilankė Vilniaus stadione. Taigi, septy
niolikos rungtynių (tiek žaista sostinėje) 
vidurkis yra 8 tūkst. Tai yra labai ir la
bai mažas futbolo sirgalių skaičius, ka
dangi Vilniaus stadionas berods talpina 
13-15 tūkst. žiūrovų. Tiek jų būta keliose 
geresnėse rungtynėse.

Tš futbolo pereikime prie mūsų „tauti
nio“ sporto — krepšinio. Žalgirio krepši
ninkai, laimėję pereitais metais meisterio 
vardą, atstovauja SS-gą Europos klubinė
se žaidynėse. Netikėtai pralaimėję antras 
rungtynes prieš Tel-Avivo Makabi 86:88 
(pirmas lietuviai laimėjo 94:77) kaunie
čių laukė stiprus Real Madrido penketu
kas, kuriame žaidžia du amerikiečiai. Be 
abejo, kaip ir kiekvienos tarptautinės 2)

jį gerai pasveria, kad 
neprašovus pro šalį. Tokia elgsena 
yra gan praktiška ir Tarybų Sąjungoje 
dėl to niekas nesistebi, juk pati val
džia priverčia žmones meluoti kiek
vieną dieną. Iš žmonių jau nebereika- 
laujama visiško atsidavimo partijai ir 
vyriausybei, pakanka, kad jie tik žais
tų pagal nustatytas taisykles, dalyvau
tų kaukių baliuje, kurio pavadinimas 
yra socialistinė demokratija.

Nenuostabu, kad tarybiniai pilie
čiai nejaučia jokių sąžinės priekaištų 
meluodami valdžiai. Pagaliau, ar kas 
gali linkėti, kad, pvz., disidentas pasa
kytų visą tiesą apie savo bendramin
čius ir jų veiklą? Totalistinio režimo 
sąlygomis sakyti tiesą būtų tiesiog nuo
dėmė, bet šia nuodėme tarybiniai pi
liečiai retai kada nusikalsta.

Dabar iškyla klausimas, ar galima 
melo detektoriaus pagalba išaiškinti 
tarybinį šnipą? Specialistų nuomone, 
tarybinis agentas be didelio vargo ga
li apmauti bet kokį melo detektorių: 
pirma — meluoti jam yra įprasta, an
tra — jis galbūt buvo specialiai apmo
kytas kaip reikia elgtis tokio testo me
lu. Tam pailiustruoti geras pavyzdys 
yra KGB pulkininko Vitalijaus Jur- 
čenkos, pereitais metais pasiprašiusio 
politinio prieglobsčio JAV, bet vė
liau vėl pabėgusio atgal į Tarybų Są
jungos ambasadą Vašingtone, atvejis. 
Šį profesionalų agentą CŽV net kelis 
kartus tikrino melo detektoriaus pa
galba, bet taip ir neatrado nieko įtar
tino. Kitus KGB agentus irgi buvo 
mėginta tikrinti melo detektoriumi, 
bet gauti parodymai būdavo labai 
prieštaringi ir todėl beverčiai. Pana
šiai vykdavo ir su kitais tikrinamais

rungtynės taip ir susitikimas su ispanais 
Kaune sukėlė didžiausią dėmesį. Nepri
klausomos Lietuvos Europos krepšinio 
pirmenybėms statyta halė nesutalpino vi
sų krepšinio mėgėjų. Mat, tarptautinės 
rungtynės yra laikomos ne tik sportiniu 
įvykiu, bet į jas žiūrima kaip į švelnų 
laisvojo Vakarų pasaulio vėjo dvelkimą. 
Deja, rungtynės savo žaidimu nepateisi
no žiūrovų vilčių, nors kauniečiai jas lai
mėjo 95:87 (49:40). Po šešių sužaistų 
rungtynių Žalgiris su 5 tšk. pirmauja 
prieš Zagrebą, Milaną, Madridą, Tel- 
Avivą.

Iš moterų rankinio pirmenybių duoda
me dvejų Vilniaus „Eglės“ rungtynių pa
sekmes: Eglė-Rotselmašas 18:24, Eglė-Lu- 
čas 22:18. Pirmenybėse iki balandžio mėn. 
11 d. padaryta pertrauka. Vilnietės, surin 
kusios 16 tšk. pirmenybių lentelėje iš 12- 
kos komandų užima septintą vietą. Eglei 
yra labai mažai vilčių patekti į prizinę 
vietą.

Ir iš tarptautinio gyvenimo.
Už keturių mėnesių Meksikoje bus pra

dėtos pasaulinės futbolo pirmenybės. Po 
žemės drebėjimo tarptautinė futbolo s-ga 
galvojo jas perkelti į kitą valstybę. Ta
čiau jos atstovams aplankius aztekų že
mę, nutarta pirmenybes palikti Meksiko
je, kadangi stadionai žemės drebėjimo ne
buvo paliesti. Pasiruošimai pirmenybėms 
vyksta pilnu greičiu. Dalyvaujančios vals
tybės savo žaidėjams ruošia „seminarus“ 
— pasitobulinimo stovyklas, rengia drau
giškas rungtynes. Daug vargo su valsty
bine rinktine turi Vakarų Vokietijos tre
neris F. Beekenbaueris. Nors vokiečiai 
pateko į 24-rių valstybių eiles, tačiau pas
kutiniai rinktinės pasirodymai nedžiugino 
ne tik trenerio, pačių žaidėjų, bet ir žiū
rovų. Ieškomi, keičiami, mėginami įvai
rūs žaidėjai, tačiau gero „klijaus“ koman
dos susižaidimui taip ir nerandama. Bu
vęs pasaulio meisteris šiandieniniu žaidi
mu nenustebins nei Meksikos žiūrovų, nei 
kt. valstybinių komandų, gal net nepatek
damas į ketvirtbaigmę. Favoritas yra Bra 
zilija, nors taip pat plačiai minima „Pe
lenė“ — Danijos vienuolikė, Prancūzija, 
Anglija, Sov. Sąjunga. Pastaroji pasiruo
šimus pradėjo Iberijos pusiasalyje, pra
laimėdama Las Palmas Ispanijos rinkti
nei 2:0. Škotija lankėsi Izraelyje ir Tel- 
Avive prie 7 tūkst. žiūrovų kukliai — tik 
1:0 įveikė žydų rinktinę. Tiesa, škotai žai
dė be kelių geresnių žaidėjų, tačiau nepa
jėgė atsiekti daugiau įvarčių.

Naują pasaulio rekordą 3 tūkst. m. bė
gime halėje atsiekė ukrainietė Olga Bon
darenko, įveikdama šį nuotolį per 8 min. 
42,3 sek. Ankstyvesnis rekordas priklau
sė žinomai JAV bėgikei Mary Decker ir 
buvo 8 min. 47,3 sek.

Geriausios pasaulio teniso žaidėjos ri
kiuojasi šia tvarka: 1) M. Navratilova, 

Christ Evert-Lloyd (abi JAV), 3) H. 

asmenimis, atvykusiais iš kraštų, kurių 
kultūra, papročiai, moralinės-etinės 
normos labai skyrėsi nuo amerikiečių 
gyvenimo būdo ir kultūros. Todėl 
JAV-ose melo detektoriais tikrinami 
tik amerikiečiai, ir tai ne visi, o tik tie, 
kurie gimė ir užaugo puritaniškos 
moralės aplinkoje. Bet netgi ir šiuo 
atveju melo detektorius nėra labai pa
tikimas instrumentas melui atskleisti. 
Pvz., jei visai niekuo nekaltą asmenį 
paklausti, ar jis nešnipinėja Tarybų 
Sąjungos naudai, tai jis jau vien dėl to
kio klausimo gali susinervinti ir melo 
detektorius pažymės susijaudinimą. 
Prieita prie išvados, kad melo detek
torių tikslinga naudoti tik tais atve
jais, kai apie tiriamą asmenį jau yra 
surinkta nemažai papildomos informa
cinės medžiagos.

Reikia pažymėti, kad tikrinimas 
melo detektoriumi yra žmogų žemi
nanti procedūra, kurią metai iš metų 
turi praeiti tūkstančiai žmonių, no
rintys gauti leidimą dirbti su valsty
bės saugumu susijusioje instancijoje. 
Ta aplinkybė, kad nuo negyvos maši
nos parodymų priklauso daugelio 
žmonių ateitis ir gerbūvis, tikrai ne
daro garbę demokratinei visuomenei. 
Žinoma, išaiškinant agentus, melo de
tektoriaus panaudojimas yra pateisi
namas ir netgi būtinas, bet Reagano 
administracija padarytų rimtą politi
nę ir moralinę klaidą, jei ji ir kitais at
vejais pritartų šio nehumaniško ir ne
tikslaus prietaiso plačiam vartojimui.

Visgirdą

AK SUOMIJA KEIČIA SAVO POLITIKĄ 
PABĖGĖLIŲ ATŽVILGIU?

Rugsėjo 2 d. suomių pakraščių sargyba 
suėmė tris estus, pabėgusius iš savo tėvy
nės guminiu laiveliu. Kaip rašo Paryžiaus 
dienraštis „Le Monde“ (1985.IX.7), pabė
gėliai paprašė, kad jiems leistų pasikalbė
ti su baptistų pastoriumi Fero Laurell, su 
kuriuo jie prieš porą metų buvo susitikę 
Taline. Po trumpo pasikalbėjimo telefonu, 
pastorius tuoj užaliarmavo spaudą. Jis pa
reiškė, kad „tai buvo geriausias būdas ap
saugoti pabėgėlius, nes suomių valdžia 
dažnai siunčia juos atgal į SSRS-ą“. Tą 
pačią dieną Suomijos vidaus reikalų mi
nisterija nusprendė pabėgėliams suteikti 
leidimą tris mėnesius pasilikti Suomijoje. 
Trys estai bematant perėjo sieną į Švedi
ją.

„Le Monde“ nuomone, Suomijos valdžia 
norėjo sušvelninti nuolatinę užsienio kri
tiką dėl pabėgėlių traktavimo. Kitas besi
keičiančios politikos pavyzdys buvęs suo
mių „leidimas keliems šimtams pabaltie- 
čių išeivių demonstruoti prieš SSRS-ą 
Helsinkio gatvėse.“

(Elta)

LIETUVIAI ĮSTEIGĖ SANTAUPŲ 
FONDĄ

T. Adomavičius ir J. Vaitiekūnas, bai
gę ekonominius mokslus, įsteigė Melbour
ne Santaupų tautinį patikėtinių fondą ir 
sudarė su kita panašia firma New Yorke 
mainų sutartį.

Mandlikova (Čekoslov.) 4) C. Kohde (V. 
Vokietija) 5) P. Shriver (JAV) 6) S. 
Graf (V. Vokietija), 7) Z. Garrison 
(JAV), 8) M. Maleva (Bulg.) 9) Helena 
Žukovą (čekoslov.) 10) B. Gadusek 
(JAV).

Smuko mūsų V. Gerulaitis. Į geriausių 
16-kos pasaulio žaidėjų žaidynes New- 
Yorke jis nebuvo pakviestas, nesimato 
JAV lietuvio ir kt. pirmenybėse. Manding, 
V. Gerulaitis neužmirštamu žaidimu prieš 
B. Bjorgą Wimbledone ar čekoslovaką I. 
Lendl Madison Garden aikštėje 1981 m. 
(nelaimingai pralaimėjo baigmę) į teni
so istoriją bus įrašytas auksinėm raidėm.

Sausio mėn. 26 d. New Orleans įvyko 
baigminės JAV „football“ pirmenybių 
rungtynės tarp Čikagos „Bears“ ir New 
England „Patriots“ komandų. Meisterio 
vardą laimėjo Čikaga pasekme 46:10. 
Rungtynes stadione stebėjo per 70 tūkst. 
žiūrovų, o prie televizijos aparatų 127 
milj. amerikiečių ir kanadiečių.

Prieš 10 metų „meškų“ komandoje žai
dė Čikagos lietuvis Ričardas (Diek) But
kus, o Baltimore „Colts“ — Jonas Jonai
tis. Abu Amerikos lietuviai, pasitraukę 
iš sportinio gyvenimo (R. Butkus buvo 
sunkiai sužeistas) buvo įtraukti į „Hali 
of Fame“ (Įžymiųjų salę) — futbolo mu
ziejų, kuriame yra geriausių JAV žaidėjų 
nuotraukos, uniformos ir apskritai — vi
sa JAV futbolo istorija.

K. Baronas

LIETUVOS
TARPTAUTINIO P.E.N. KLUBO 

PRANEŠIME
Devyni lietuviai išvardyti P.E.N. Klubo 

kalinamų rašytojų komiteto pranešime, 
kuris buvo svarstomas sausio 12 d. New 
i orke tarptautinės rašytojų organizaci
jos suvažiavime, konclageriuose laikomi: 
Liudas Dambrauskas, Gintautas Iešman
tas, Vladas Lapienis, Viktoras Petkus, Vy
tautas Skuodis ir Balys Gajauskas, ištrė
mime esantys Antanas Terleckas bei Povi
las Pečeliūnas; prievartinėje psichiatrinė
je uždarytas Algirdas Statkevičius. Komi
tetas rūpinasi ir žurnalistais bei savilai- 
dos darbuotojais.

Kai kuriuos šių kalinamų rašytojų bei 
žurnalistų savo garbės nariais yra priėmę 
įvairių valstybių P.E.N. centrai. Taip Al
girdą Statkevičių yra „įsūniję“ Filipinų ir 
Norvegijos centrai, Antaną Terlecką — 
Kanados ir išeivių rašytojų centrai, Vik
torą Petkų — Škotijos, ir Vytautą Skuo
dį — Norvegijos centras.

Balys Gajauskas pranešime minimas 
kaip vienas tų kalinių, kurių sveikata 
šiandien pavojingai pašlijusi. Jo žmonai 
pagaliau buvo leista su juo pasimatyti 
gegužės antrą dieną, bet juodu skyrė sti
klas ir jam nebuvo leista paliesti žmonos 
ar dukrelės, kurią ji buvo atsivežusi į 
konclagerį. P.E.N. Klubo komitetas yra 
gavęs Gajausko 1982-ais metais parašytą

UTOPIJOS PAVOJAI
DISKUSIJOS PEN KLUBO KONGRESE

Tema „Utopija ir fantazija“ buvo dis
kutuojama Pasaulio Rašytojų sąjungos 
(PEN Klubo) kongrese, kuris įvyko š.m. 
sausio 16 dieną New Yorke. Aprašęs dis
kusijas „The New York Times“ korespon
dentas John Gross, sako, kad šis kongre
so posėdis buvo labai įdomus. Turtingą 
įnašą aukšto lygio diskusijoms davė ypa
tingai du rašytojai: česlavas Milošas, pa
sitraukęs iš Lenkijos 1950-taisiais metais, 
ir lietuvių rašytojas Tomas Venclova, at
siradęs egzilėje vėliau.

Jeigu utopija (pagal lietuvių kalbos žo
dyną — nereali svajonė) būtų vien tik 
idėja, ji nebūtų daugiau kenksminga, ne
gu daugelis kitų temų, kurios buvo dis
kutuojamos kongrese. Bet idėjos, kaip ži
nome, atneša paseKmes. Pagal tas idėjas 
buvo sukurtos santvarkos (nors nebūti
nai tuo pačiu vardu), ant kurių aukuro 
žuvo milijonai žmonių. Tai „galutinių 
sprendimų", „kultūrinių revoliucijų“ ir 
tariamų „istorinių būtinybių“ aukos.

Diskusijose labai iškalbingą išvadą pa
darė Č. Milošas, 1980 m. Nobelio literatū
ros premijos laureatas. Utopijas, jo nuo
mone, niekad nebuvo bandoma taip pla
čiai įgyvendinti, kaip šiame šimtmetyje. 
Tuo pat laiku pasaulis susiaurėjo. Rašy
tojai tapo labiau sąmoningi ir dėl to jie 
jaučia, kad reikalinga radikali permaina. 
Tačiau, Č. Milošas pasakė, kad būtų klai
dinga manyti, jog visi rašytojai visuomet 
kovoja prieš blogą santvarką. Deja, to nė
ra. Šiuolaikinis rašytojas dažnai yra su
žavėtas kai kuriomis santvarkomis. Ra
šytojai, kaip gyvenimas rodo, dažnai yra 
aršiausi savo kolegų cenzoriai. Tam ne
stinga pavyzdžių.

Tomas Venclova galėjo kalbėti iš savo 
patyrimo, nes jis, kaip lietuvis, pergyve
no utopijoje savo amžiaus pirmuosius 30 
metų. Jo tėvynė iš tikrųjų tam tikra pras
me gali būti laikoma dviguboje utopijoje. 
Lietuva, ne tik kad gavo sovietų politinę 
santvarką, bet taip pat nustojo būti savi
stovia valstybe. T. Venclova nubrėžė pa
ralelę tarp Thomo Moro fantazijos „Uto
pijoje" ir sovietų realybės. Jis taip pat 
paminėjo kito rašytojo veikalą, kurio sce
narijus vyksta Lietuvoje. „Bendrai paė
mus, jo kalba, — sako John Gross, — bu
vo nuotabus literatūrinis kūrinys...“

Tarp kitų kalbėtojų, Susan Sontag buvo 
įdomiausia. Ji sutiko su č. Milošu, bet pa-

AFGANISTANO AUKOS
Daugiau kaip šimtas civilių gyventojų, 

tarp kurių 14 moterų ir vaikų, buvo už
mušti sovietų lėktuvams bombarduojant 
Šarikar ir Kusitan miestus centriniame 
Afganistane. Žinią paskelbė Reuterio 
agentūra, pasiremdama diplomatinių šal
tinių suteiktomis informacijomis. Kiek 
anksčiau Kabule sovietų kariai nušovė ki
tas septynias moteris ir vieną vyrą, ku
rie buvo apkaltinti bendradarbiavimu su 
laisvės kovotojais. Tų pačių šaltinių žinio
mis, sausio pradžioje sovietų kariuomenė 
Afganistane patyrė didelius nuostolius. 
Nematydamas iš sovietų pusės geros va
lios ženklų atitraukti iš Afganistano Rau
donosios armijos dalinius, Amerikos pre
zidentas Reaganas pasiūlė kongresui su
stiprinti visokeriopą paramą afganų lais
vės kovotojams.

(Oss.R.)

KALINIAI
ir Vakarus neseniai pasiekusį straipsnį 
apie taiką. Dėl to straipsnio pasirodymo 
užsienyje, jam buvo uždrausti pasimaty
mai.

Anot pranešimo, gauta naujos informa
cijos apie lietuvį mokslininką ir autorių 
Liudą Dambrauską. Jis 63 metų amžiaus, 
jau 40 metų serga džiova, ir buvo pagul
dytas į ligoninę su širdies liga. Jo „nusi
kaitimas" — rašymas memuarų apie savo 
išgyvenimus Stalino konclageriuose ir 
anoniminių straipsnių spausdinimas lietu
vių savilaidoje. Dambrausko memuarai, 
pavadinti „Gyvenimo akimirkos", apima 
53 sąsiuvinius ir 750 mašinėle rašytų pus
lapių. Teismo metu, Dambrauskas kreipė
si į savo vaikus, kurie buvo salėje. Jis pa
prašė teisėjų, kad jie jį išteisintų arba nu
teistų sušaudyti, nes lėta mirtis žiaures
nė už staigią. Tai pareiškęs, jis apalpo.

Kalinamų rašytojų komiteto pirminin
kas, anglų autorius Michael Scammell, in
formuoja, kad nuo paskutiniojo pranešimo 
pasirodžiusio birželio mėnesį, rašytojų ir 
žurnalistų padėtis dar pablogėjo. Jų per
sekiojimu ypač pasižymi Kuba, Iranas, 
Sovietų Sąjunga, Turkija ir Vietnamas. 
„Mūsų pašaukimas“, rašo Scammell, „ypač 
kai kuriuose pasaulio dalyse, labai pa
vojingas; mūsų paskirtis — budėti ir sis
temingai reaguoti.“

(Elta)

sakė, jog ji pripažįsta tik literatūrinę 
utopiją.

Diskusijose dalyvavęs žinomas vokie
čių rašytojas Guenter Grass apgailestavo, 
kad visos kalbos buvo nukreiptos prieš 
Sov. Sąjungą. Jo nuomone, kapitalizmas 
taip pat turi savo utopines formas. Pa
baigai, jis retoriškai paklausė: „Ar kapi
talizmas yra geresnis už Gulago komuniz
mą? Aš nemanau“.

Tačiau kiek vėliau, besikalbant, jis ka
tegoriškai paneigė, jog taip buvo pasakęs, 
pabrėždamas, kad jis visuomet buvo prieš 
Sovietų santvarkos despotiškus aspektus.

Šalia John Grosso ilgoko straipsnio, 
laikraštis išspausdino dviejų svarbiausių 
kalbėtojų — Česlavo Milošo ir Tomo Ven
clovos — nuotraukas.

KRIKŠČIONYBĖS ŽENKLAS
Rengiantis 1987 metais švęsti Lietuvos 

krikšto atnaujinimo sukaktį, pratęsiamas 
Jubiliejaus ženklo konkursas.

Lengvai suprantamas ženklas (logo) tu
ri tikti laiškams popieriui, vokams, meta
linei sagei, lipinukams, plakatams, me
džiaginiams ženkliukams, marškinėliams 
ir kitiems gaminiams.

Konkursui siunčiamas originalas 18x18 
cm (7x7 colių) plote telpantis ženklas ir 
to paties ženklo fotokopija, telpanti 
2,5x2,5 cm plote. Abu turi turėti 4 cm 
(1.5 colių) baltus kraštus. Daryti vienos 
spalvos arba ligi trijų spalvų, bet projek
tas turi tikti tik vienos spalvos gaminiui. 
Įrašyti tris krikšto datas: 1251, 1387, 1413 
ir dabartinio jubiliejaus metus — 1987. 
Galima įpiešti su jubiliejumi susijusius 
žodžius lietuvių ar kita kalba.

Skiriamos dvi premijos: pirmoji 400 
dol. ir antroji 250 dol. Žiuri komisija bus 
sudaryta vėliau. Premijuoti projektai 
tampa konkursą skelbiančio komiteto nuo
savybe, o nepremijuotus galės autoriai 
atsiimti.

Projektus, pasirašytus slapyvardžiu su 
tikra pavarde ir adresu atskirame voke, 
siųsti ligi 1986 m. kovo 1 d. (pašto ant
spaudas) šiuo adresu: Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus ženklas, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636.

PLAUČIAMS

Žymus Maskvos mokslininkas, at
vykęs į Prahą, daro pranešimą apie er
dvės užkariavimus:

— Neužilgo galėsime keliauti į 
Marsą, Venerą, Jupiterį...

Vienas klausytojų pakelia ranką ir 
sako:

— Drauge profesoriau, aš norė
čiau pirma nuvažiuoti į Vieną.

* •
Vienas tautietis, grįžęs iš Vilniaus 

pasakojo, kad viešbutyje matė užrašą:
„Svečiai prašomi nelaistyti gėlių, 

kad mikrofonai nesurūdytų“.
* ♦

— Koks skirtumas tarp energijos 
šaltinių Saulės ir akmens anglies?

Lenkai atsako:
— Saulė slenka į Vakarus ir ten 

dingsta, anglys — į Rytus ir ten dings
ta.

3
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Kronika
KAS—KADA—KUR

Centrinis Vasario 16 minėjimas Vokieti
joje — vasario 15 d., Huettenfelde (Buer- 
gerhaus) su plačia programa.

Vasario 16 minėjimas Šveicarijoj — 
Vasario 16 d., sekmadienį, Zueriche. Pa
maldos 10.15 vai. Kath. Akademikerhaus, 
Hirschergraben 86. Po to susirinkimas, 13 
vai. bendri pietūs Salmen restorane.

XXXJLLI Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 26 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Sekantieji susirinkimai:
vasario 22 — Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimas; kovo 16 — 
šv. Kazimiero šventė; balandžio 13 — po
velykinis susirinkimas.

DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 
LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-29 d., Lietuvių Namuose Londone.

Vokietijos LB tarybos narių suvažiavi
mas — kovo 1 d., Romuvoje.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d.. Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Johnstone — 9.50 sv.
D. Gintas, P. Girnis ir P. Rakauskas — 

po 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
J. Glemža — 20 sv.
P. Pagojus — 19.50 sv.
R. Grupiljonaitė — 11 s v.
VI. Žemaitis — 5.50 sv.
A. Kundrotas — 4.80 sv.
D. Gintas — 4.50 sv.
E. Tamašauskas — 4.50 sv.
V. Bernatavičius — 3 sv.

Visiems dėkojame.

MAIDENHEAD
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Maidenhead skyriaus metinis su
sirinkimas įvyko vasario 2 d. J. Stulgai- 
čio namuose. Pasitarta įvairiais skyriaus 
reikalais. Visų pritarimu valdyba pasili
ko ta pati: pirmininkas E. Šova, sekreto
rius J. Stulgaitis, kasininkas St. Lenkevi- 
čius.

Maidenhead skyriaus pradžia siekia 
DBLS steigimosi metus ir jo nariai akty
viai reiškėsi veikloje nuo pat pradžios, 
ypač J. Stulgaitis, dabartinis sekretorius, 
įvertindami jo daugmetį organizacinį įna
šą, skyrius paskelbė jį savo garbės nariu. 
Tikimasi, kad pagerbtasis dar ilgai pasi
liks veikliųjų eilėse.

Ta pačia proga buvo renkamos aukos 
įvairiems fondams. Po susirinkimo pasi
vaišinta kavute ir stipresniais gėrimais 
bei pasidalyta kitais įspūdžiais.

E.

IŠKILMINGI KONCERTAI
Derby ir Londone

LONDONE: Bishopsgate Institute, 
230 Bishopsgate, London EC2 — Va
sario 16 d., sekmadienį, 5 vai. p.p.

PAMALDOS LIET. BAŽNYČIO
JE — 11 vai.

KYLANTI ŽVAIGŽDĖ
Sausio 20 d. solistė Vilija Mozūrai- 

tytė laimėjo pirmų vietą Mendelsono 
vardo muzilkos ir dainavimo konkur
se, Vakarų Berlyne.

Reikia pastebėti, kad tai yra vienas 
iš svarbiausių vokalinių konkursų Va
karų Europoje.

Solistei akompanavo pianistė Ra
minta Lampsatytė-Kollars. Abi meni
ninkės taip pat laimėjo premiją už 
bendrą dainavimo ir muzikos išpildy
mo skambesį.

Solistė ypač puikiai atliko Seguidil- 
los ariją iš operos Carmen.

Sekančią dieną abi menininkės da
lyvavo iškilmingam laimėtojų koncer
te, išpildydamos Bramso, Mendelsono, 
Čaikovskio, Rachmaninovo ir kitų 
muzikos kūrinius, o taip pat ir K. 
Brundzaitės lietuviško folkloro kūri
nius.

Vilija Mozūraitytė bene pirmoji lie
tuvė dainininkė, laimėjusi tokį aukštos 
klasės muzikos konkursą. Ji yra gavu
si daug pasiūlymų ir kvietimų koncer
tuoti įvairiose V. Vokietijos vietose.

Sveikiname jaunąją damininkę ir 
linkime tolimesnės sėkmės.

Kaip jau žinoma, solistė Vilija Mo
zūraitytė, kartu su muzikais Raminta 
ir Michael Kollars, koncertuos Lon
done ir Derbyje, Vasario 16-sios minė
jimo proga.

LA.

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16-sios minėjimas rengiamas 
vasario 16, sekmadienį, 3.30 vai. p.p.

Programoje: paskaita, vyrų seksteto 
dainos ir P. Pucevičiaus filmas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.
Skyriaus ir Vyties klubo valdybos

Boltonas
SAUNUS KARNAVALAS

Boltono Baltijos Tautų Komiteto su
rengti metiniai šokiai — Karnavalas įvy
ko vasario 1 d. Nors oras blogas, salė bu
vo pilna, bet šiais metais latviai savo 
skaičium pralenkė ir estus, ir lietuvius. Bu 
vo labai malonu susitikti su keliais apy
linkės lietuviais, jau ilgo laiko boltoniš- 
kių bičiuliu Stasiu Mocūra ir žmona iš 
Prestono, ir ypatingai gražu pasisveikinti 
su gražiu lietuvių ir jų draugų būreliu iš 
Leigh. Nuolankiai dėkojame už paramą ir 
tikimės, kad jie boltoniškių nepamirš ir 
ateityje.

Šokiai — Karnavalas praėjo labai links
mai ir smagiai — buvo graži muzika, 
skaniai pavalgyta ir pasivaišinta. Akty
viai pasidarbavo ir vietiniai lietuviai — 
Francis Silicis su vyru sėkmingai išplatino 
turtingos loterijos bilietus, Stasė Ketura- 
kienė, Florence Silius ir Eileen Stanionis 
prisidėjo prie vakaro svečių vaišinimo, o 
skyriaus pirmininkas pravedė visas kar
navalo ceremonijas.

Paskutiniam balionui susprogus, visi 
pamažu ir patenkinti išsiskirstė į namus,ir 
belieka tik laukti ateinančių metų karna
valo.

DERBYJE: Polish Catholic and 
Social Centre, 18 Kedleston Rd. — 
Vasario 15 d., šeštadienį. 6 vai. vak.

Pagerbkime svečius-menininkus ir 
parodykime lietuvišką solidarumą, 
gausiai dalyvaudami šiuose minėji
muose.

VASARIO 16 GIMNAZIJAi i

MOKSLO PROGRAMA
Vokietijoje paprastai mokinys iki 11 

klasės neturi galimybės pasirinkti kursus. 
Reikalingi kursai yra švietimo ministeri
jos nustatyti. Skiriasi tik kalbų eilė. Pa
vyzdžiui, pirmoji svetimoji kalba gali bū
ti anglų, prancūzų arba lotynų. Antroji 
gali būti viena iš minėtų trijų kalbų, o 
trečioji šalia minėtųjų gali būti dar rusų, 
graikų ir italų. Mūsų gimnazijoj vietoj 
pirmos svetimos kalbos dėstoma lietuvių 
k. Antroji svetimoji kalba yra anglų, o 
trečioji-—lotynų. Mokiniai, neseniai atvykę 
iš Lietuvos ir mokantys rusų kalbą, vie
toj lotynų k. gali pasirinkti rusų k. Jeigu 
pasitaiko mokinys iš prancūziškai kal
bančio krašto, gali mokytis ir prancūzų k.

Nuo 5-tos iki 11-tos klasės dalykų pa
sirinkimo nėra. Kiekvienas mokinys pri
valo lankyti visus toje klasėje dėstomus 
dalykus. Tik neseniai atvykusieji iš Lie
tuvos gali vietoj lotynų k. toliau moky
tis rusų k.

12-toje ir 13-toje klasėje mokiniai, kaip 
visose vokiečių gimnazijose, pasirenka 8 
abitūros kursus. Privalomi abitūros kur
sai mūsų gimnazijoje yra:

1. lietuvių k.,
2. vokiečių k.,
3. dar viena kalba (anglų, lotynų, rusų),
4. matematika,
5. vienas iš gamtos mokslų (biologija, 

chemija, fizika),
6. visuomenės mokslas.
Septintu ir aštuntu dalyku mokinys ga

li pasirinkti dar vieną kalbą, gamtos 
mokslą, tikybą, Vokietijos arba Lietuvos 
istoriją arba geografiją.

Iš dviejų dalykų mokinys turi išeiti su
stiprintą kursą. Egzaminai laikomi iš vi
sų 8 dalykų. 4 dalykai egzaminuojami

Manchesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 22 dieną, šeštadieni, Manchesterio 
lietuvių Socialinio klubo patalpose rengia

Vasario 16-sios minėjimą.

Paskaitą skaitys p. H. Vaines iš Bolto
no.

Kviečiame Manchesterio ir apylinkės 
lietuvius ir kartu prašome kuo gausiau at
silankyti, praleisti keletą valandų lietuvių 
klube.

Minėjimo proga, numatoma surinkti au
kų Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje.

Iki malonaus pasimatymo!

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE

Vasario 16 dieną, 11.15 vai., Lietuvių 
Aušros Vartų Marijos Židinyje pamaldas 
už Lietuvą užprašė DBLS skyriaus vardu 
pirm. K. Bivainis. Susitelkiman už Tėvy
nę visi laukiami.

Sodyba
Norėtume priminti, kad dar yra laisvų 

kambarių vasaros atostogoms. Kviečiame 
jaunimą ir senimą 'į Sodybą. Pirmenybė 
bus duodama lietuviams, bet prašom užsi
sakyti iš anksto. Transportas i’š Aidershot 
(Farnham) Liss stočių bus nemokamai.

Povilas ir Louisa
Sodybos vedėjai

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS IR 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Įvyks Sodyboje Vasario 22 d., šeštadie
nį, 7.30 vai. vakare.

Programoje:
1. Pirmininkas atidaro susirinkimą;
2. Prezidiumo pakvietimas;
3. Sekretorius perskaito praėjusių metų 

visuotinio narių susirinkimo protokolą;
4. Trumpa prakalba;
5. Valdybos rinkimai. Pirmieji trys 

kandidatai, gavę daugiausiai balsų, pasi
dalys pirmininko, sekretoriaus ir kasinin
ko pareigomis. Sekantys du liks valdybos 
nariais su pilna balsavimo teise;

6. Klausimai, sumanymai, kitų reikalų 
apsvarstymas.

7. Meninę dalį atliks Londono grupė 
LIETUVA;

8. Tautos himnas;
9. Po uždarymo Sodyba pavaišins sve

čius lietuviškais užkandžiais.
Sekančią dieną, sekmadienį (23.2.86), 

11 valandą, šv. Mišios už Lietuvą.
Skyriaus sekretorius 

raštu, likusieji 4 — žodžiu. Kaip visos 
vokiečių gimnazijos, mūsų gimnazija pri
ima mokinius, baigusius bent 4 pradžios 
mokyklos skyrius, ir per 9 metus paruo
šia abitūros egzaminams. Taigi turime 9 
klases, nuo 5-tos iki 13-tos. Mokslo reika
lavimai aukšti, nes pagal vokiečių tvarką 
į gimnaziją priimami patys gabiausi mo
kiniai. Atitinkamai pritaikyta gimnazijos 
programa. Tačiau, kadangi mūsų klasės 
mažos, tai mūsų gimnazijoj ir silpnesni 
mokiniai gali pasiekti geresnių rezultatų, 
nes mokytojai gali daugiau dėmesio kreip
ti į kiekvieną mokinį atskirai. Turime pa
vyzdžių, kad į mūsų gimnaziją atėję mo
kiniai, kurie vokiečių gimnazijų nebuvo 
priimti, sėkmingai baigė mūsų gimnazi
ją, o po to aukštuosius mokslus ir dabar 
net profesoriauja. Silpnesni mokiniai ga
li po 9-tos arba 10-tos klasės išeiti. Bai
gus 10 klasių, galima mokytis geresnių 
profesijų. Abitūros egzaminai laikomi 
vokiečių valdžios komisijos priežiūroj. 
Egzaminus išlaikiusiems išduodamas val
diškas pažymėjimas, kuris suteikia teisę 
stoti į kiekvieną universitetą lygiomis tei
sėmis su valdiškų vokiečių gimnazijų 
abiturientais.

Dėstomoji kalba mažesnėse klasėse yra 
vokiečių kalba. Vidurinėse klasėse visi 
dalykai dėstomi lietuviškai, o 12-tos, 13- 
tos klasės abitūros kursai — vokiškai.

Mokiniams iš Vokietijos geriausia stoti 
į 5-tą klasę, baigus 4 pradžios mokyklos 
klases.

Lietuvių kalba suskirstyta kursais, ir 
ne pagal klases, kadangi ir į vidurines 
klases priimami lietuviškai nemokantys 
mokiniai. Todėl klasėse lietuvių k. lygis 
labai įvairus. Yra 3 pradiniai kursai, o 
ketvirtus metus mokinys jau turi eiti tos 
klasės reguliarų lietuvių k. kursą.

Lietuviai
pasaulyje

DAIL. G. BALIŪNAITĖ
Dali. Gražinos Baliūnaitės-Austin skulp

tūros parodą jaunų profesionalų grupė 
„Branduolys“ surengė New Yorke per 
Nepriklausomybės minėjimą, vasario 15 d.

Dailininkė yra dr. Onos ir Adolfo Baliū- 
nų duktė.

LIETUVIAI DAILININKAI
Lietuvių dailininkų susirinkimas New 

Yorke bus 14-sios parodos metu. Paroda 
rengiama vasario 22 d. Kultūros židinyje.

PIANISTĖ A. KEPALAITĖ
Pianistės Aldonos Kepalaitės koncertas 

Carnegie Recital salėje bus kovo 1 d. Ji 
skambins daugiausia Chopino kūrinius.

INŽ. A. BIELSKUS
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklė

jimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS) pasky
rė Clevelande gyvenantį inž. Algirdą 
Bielskų atstovauti sąjungai JAV LB kraš
to valdyboje.

DAIL. J. DAGYS
Kanadoje gyvenantis dailininkas Jokū

bas Dagys atžymėjo savo kūrybos 50 me
tų ir 80 metų amžiaus sukaktis. Ta proga 
Toronte buvo surengta skulptūrų paroda, 
išleistas leidinys „Dagio skulptūros“.

ŽUVO A. ŠILVA
Antanas Šilva, raseiniškis, tragiškai žu

vo sausio 7 d. automobilio katastrofoj. 
Palaidotas Springvale kapinėse. Vertėsi 
laikrodininko amatu, išaugino 5 vaikus, 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. Mirė 71 m.

PLK. F. ŠVENČIONIS
Pulkininkas Faustinas Švenčionis yra 

pasiūlytas pakelti generolu, bet dar turi 
patvirtinti kongresas. Tai bus pirmasis 
lietuvis Argentinos generolas. Jis kalba 
taip pat ir lietuviškai. Jo tėvai Juozas ir 
Veronika švenčioniai jau mirę.

PAMALDOS
Nottinghame — Vasario 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — Vasario 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Huddersfielde — vasario 15 d., 2 vai.
Manchesteryje — vasario 23 d., 12.30 v.
Birniinghame — Vasario 16 d., 17 vai., 

Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Wolverhamptone — vasario 22 d., šeš

tadienį, 16.30 vai., šv. Petre ir Pauliuje.
Nottinghame — vasario 23 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Ketteringe — vasario 23 d., 14 vai., 

Eduarde.
Northamptone — vasario 23 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven St.

PRANCŪZIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Vasario 16 d., sekmadienį, 14 vai. Pa
ryžiaus Baltiečių Namuose, 1, rue de la 
Prairie, Champigny, rengiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo sukakties 
minėjimas.

Meninę programą atliks Amsterdamo 
ansamblis DAINA, kuris, prieš išvykda
mas koncertams į Ameriką, pasirodys su 
nauju repertuaru Europoje.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

PAŠA ILUK
— Reuterio žinių agentūra paskelbė 

platų pranešimų apie Lietuvos komunistų 
partijos vadovo Petro Griškevičiaus ragi
nimus Lietuvoje visuose gyventojų sluoks
niuose sustiprinti ateistinę propagandą ir 
veikliau kovoti „prieš klerikalinį ekstre
mizmą ir religijos priedanga vykdomus 
ideologinius nukrypimus“.

— Anglikonų Bažnyčios primas, Can
terbury arkivyskupas dr. Runcie karštai 
pritarė Popiežiaus iniciatyvai šiais metais 
į Asyžių sukviesti viso pasaulio krikščio
niškųjų Bažnyčių ir kitų religinių ben
druomenių vadovus Maldos Dienai už tai
ką. Arkivyskupas Runcie vadovauja angli
konų bendruomenei, turinčiai 65 mil. ti
kinčiųjų.

— Popiežius kelionėje po Indiją susiti
ko su katalikų bendruomene ir kitomis 
tikinčiųjų bendruomenių atstovais. Indi
joje yra apie 12 milijonų katalikų.

— Rostove, Sov. Sąjungoje, už korup
ciją ir kyšių ėmimą 2 asmenys nubausti 
mirties bausme, o kiti 74 kalėjimu. Nu
teistieji buvę įvairūs mėsos ir drabužių 
krautuvių pareigūnai.

— JAV kitais metais iš savo aviacijos 
bazių D. Britanijoje atitrauks 24 karo 
lėktuvus ir apie tūkstantį karių. D. Bri
tanijoje JAV laiko daugiau kaip 300 ko
vos lėktuvų ir 30.000 karių.

— Naujų automobilių pardavimas per 
sausio mėnesį D. Britanijoje, palyginus su 
1985 m. sausio mėn., padidėjo 10 proc. Iš 
viso parduota 17.275. Automobilių impor
tas sumažėjo 3,4 proc. Daugiausia parduo
ta Fordo mašinų.

— Popiežių Joną Paulių II aplankė 
Piatnickio valstybinis akademinis rusų 
liaudies choras iš Sov. Sąjungos, viso apie 
90 asmenų. Popiežius pasveikino ansamblį 
ir padėkojo už apsilankymą Vatikane.

— Prancūzai išvarė keturis Sovietų am
basados pareigūnus. Italai — du. Visi jie 
įtariami šnipinėjimu.

— Rumunijos užsienio prekybos parei
gūnas Graikijoje, JAV ambasadoje Atė
nuose, pasiprašė oolitinio prieglobsčio. 
Manoma, kad jis turėjęs ryšių su rumunų 
žvalgyba.

— Kanada įvedė specialų mokestį imi
grantams, svetimšaliams, norintiems gau
ti darbo leidimą, ir kai kuriems svečiams. 
Imigrantai turės mokėti 63 sv., gavę darbo 
leidimą — 25 sv., svečiai, norintieji pasi
likti ilgiau kaip 3 mėnesius — 25 sv. Šie 
mokesčiai valstybės iždui duos apie 8 mi
lijonus.

— Praėjusią savaitę prez. Reaganas pa
reiškė, kad JAV rems moraliai ir medžia
giniai laisvės kovotojus Afganistane, An
goloj, Kambodijoj ir Nikaragvoj. Jo žo
džiais: „Amerika rems laisvės kovotojus 
ne tam, kad jie kovotų ir mirtų, bet, kad 
kovotų ir laimėtų“.

— Haiti baigėsi 28 metų Duvalier gimi
nės teroro valdymas. Prasidėjus neramu
mams ir riaušėms, krašto prezidentas 
Jean-Claude Duvalier — „Baby Doc“ pa
bėgo į Prancūziją, kuri laikinai davė jam 
prieglobstį. Valdžią perėmė kariuomenė. 
Dabar „Tontons Macautes“ (saugumo mi
licijos) nariai suiminėjami. Tą žiauriąją 
miliciją įkūrė prezidento tėvas „Papa 
Doc“ 1958 metais, nepasitikėdamas savo 
kariuomene.

— Sovietų agentai sprogdina bombas 
Peshawaro, Pakistane, mieste, kurio apy
linkėse gyvena apie trys milijonai afganų 
pabėgėlių. Sausio mėnesį nuo tų bombų 
žuvo 30 žmonių. Peshaware yra 600.000 
gyventojų, bet dienos metu skaičius pa
didėja iki milijono, kai pabėgėliai sueina 
į miestą. Nepasitenkinimas svečiais pakis
taniečių tarpe vis didėja.

— Paskutiniai Gorbačiovo „nusiginkla
vimo“ pasiūlymai Vakarų lyderių priima
mi labai pesimistiškai.

— Naujai išleistoj Britu geležinkelio 
bilietų kainų knygoj siūlomos įvairios pa
pigintos kelionės traukiniu. Pvz., kelionė 
į Paryžių iš Londono ir atgal -—19 sv., 
į Koelną — 27.20 sv.

Turintiems vad. „Family Railcard" ke
lionė 4 šeimos nariams iš Londono į Ams
terdamą ir atgal kainuoja tik 69 sv., į 
Koelną — 77 sv.

Bilietų kainų knygą galima nusipirkti 
už 1 sv. 30p.
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