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PABALTIJO 
LAISVĖS DIENA

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
PREZIDENTO PROKLAMACIJA

(Vertimas)
JAV-jos gimė nepriklausomybės kare 

prieš priespaudos valdžią. Mes reikalavo
me Dievo duotų neatimamų teisių ir pa
reiškėme, kad vyriausybės, kurios siste
mingai pažeidžia tas teises, praranda savo 
pretenzijas į teisėtumą.

Mūsų laikų tragedija yra ta, kad daug 
tautų tebegyvena sovietų imperijos bru
talioj totalitarinėj valdžioj. Mes kelsime 
prispaudėjų nežmoniškumą ir kalbėsime 
už prispaustuosius. Mes smerksime tironi
ją ir ginsime jos aukų reikalus.
Pabaltijo Laisvės Diena suteikia šią pro

gą. Tą dieną mes minime trijų nepriklau
somų ir laisvę mylinčių valstybių žiau
raus ir apgaulingo pavergimo metinę su
kaktį. Prieš keturiasdešimt šešerius me
tus įsibrovusi sovietų kariuomenė, slaptai 
susitarusi su nacių valdžia, užėmė ir oku
pavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos respu
blikas. Naudojant policinės valstybės me
todus, okupacija ir pavergimas tebetęsia- 
mas. Tarp sovietų smurto priemonių 
prieš šias tautas yra masinės deportaci
jos iš jų gimtosios žemės į koncentraci
jos stovyklas Sibire ir kitur. Tuo pačiu 
metu rusų masės iškeliamos iš jų namų 
ir apgyvendinamos Pabaltijo valstybėse, 
siekiant sunaikinti Pabaltijo tautų kultū
rinį ir etninį palikimą. Nepaisydami visų 
tarptautinės teisės, teisingumo ir žmoniš
kumo principų, sovietai tęsia savo domi
navimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Jungtinės Valstijos niekada nepripažino 
jų prievartinio įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. Šis įjungimas yra nelegalus, nepatei
sinamas ir neteisingas.

Mes vedame labai realią kovą atkreipti 
pasaulio dėmesį į mūsų amžiaus vieną di
džiausių blogybių — į neatlaidžią ir aro
gantišką sovietų laikyseną, negerbiant ne
priklausomų valstybių suverenumo ir pa
vergtų tautų teisių. Kaip įrodymą mes pri
mename pirmąsias aukas — heroiškas Pa
baltijo valstybes, kurias šiandien mes pa
gerbiame. Padaryti ką nors mažiau, reikš
tų pripažinti neteisybę ir sumenkinti mū
sų istorinę misiją kaip žmogaus teisių 
gynėją.

Kaip valstybė mes esame laisvės vėlia
vos nešėjai ir vilties spindulys pavergtie
siems. Mūsų misija yra pranašo Izijaus 
misija, „paguosti prislėgtuosius, skelbti 
laisvę pavergtiesiems ir atidaryti kalėji
mus suimtiesiems'1.

Jungtinių Valstijų Kongresas Senato 
bendra rezoliucija 271 paskyrė 1986 m. 
birželio 14 „Pabaltijo Laisvės Diena“ ir 
įgaliojo bei paprašė Prezidentą paskelbti 
proklamaciją šiam įvykiui paminėti.

Todėl aš, Ronald Reagan, Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentas, šiuo skel
biu 1986 m. birželio 14 Pabaltijo Laisvės 
Diena. Aš raginu Jungtinių Valstijų žmo
nes paminėti tą dieną atitinkamais prisi
minimais bei parengimais ir iš naujo pa
tvirtinti savo įsipareigojimą laisvės ir ap
sisprendimo visoms tautoms principus.

Tatai paliudydamas, aš tai pasirašau 
mūsų Viešpaties 1986 ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų du šimtai dešimtųjų metų 
birželio dvyliktą dieną.

Ronald Reagan 
1986 birželio 12 d.

„NACIONALIZMO PAVOJUS“ 
ESTIJOJE

„Nacionalizmo pavojus“ buvo svarbiau
sia estų KP pirmojo sekretoriaus Kari 
Vaino kalbos 19-tame estų kompartijos 
kongrese pagrindinė tema. Pasak jo, „ko
va prieš nacionalistinius ir šovinistinius 
nusiteikimus yra ypatingai aktualus klau
simas... Mūsų respublikos sąlygomis, in- 
temacionalistinis ir patriotinis švietimas 
turi būti (mūsų)... visos ideologinės-poli- 
tinės veiklos nugarkaulis“, žodžiai „in- 
ternacionalistinis“ ir „patriotinis“ švieti
mas sovietiniame žargone reiškia rusų 
kalbos mokymąsi ir rusų kultūros bei 
istorijos įsisavinimą. Estų vaikai šian
dien jau praleidžia daugiau laiko moky
damiesi rusų, negu savo gimtosios kalbos.

(Elta)

800 M. JUBILIEJUS
ASTUONI KRIKŠČIONIŠKI ŠIMTMEČIAI LATVIJOJE

Visuotinė Bažnyčia iškilmingai paminė
jo krikščionybės Latvijoje 800 metų jubi
liejų. Krikščionybė Latvijoje prasidėjo 
1186 metais. Tai labai svarbi data latvių 
tt utos gyvenime, šia data prasideda Livo- 
nijos-Latvijos Bažnyčios ir latvių tautos 
istorija. Šią datą visam pasauliui priminė 
popiežius Jonas Paulius II, susitikdamas 
su latvių išeivių atstovais ir maldininkų 
minia iškilmingame jubiliejaus minėjime 
Šv. Petro bazilikoje.

Štai šv. Tėvo žodžio ištraukos:
„XII amžiuje prie Dauguvos žiočių gy. 

venančius žmones pasiekė Evangelijos 
mokslas. Pasiekė dėka kunigo Meinardo, 
gyvenusio Segeburgo vienuolyne, šian
dieniniame Holšteino krašte... Į Meinardą 
šiandien mes žvelgiame kaip 'į tikrą Kris
taus apaštalą, kuriam nedavė ramybės 
Kristaus įsakymas: Eikite, skelbkite 
Evangeliją visom tautom... Tai buvo ta
rytum koks nenugalimas jo kilnios sielos 
poreikis. Jėzaus Kristaus meilės poreikis, 
kuris vienintelis teikė prasmę jo gyveni
mui“...

„Praėjus aštuoniems šimtmečiams, mes 
galime tiktai apytikriai atkurti tą socia- 
linę-kultūrinę aplinką, kurioje veikė Mei- 
nardas ir jo bendradarbiai. Vis dėlto iš 
ano meto kronikų pakankamai išryškėja 
kai kurie duomenys. Iš vienos pusės ma
tome vietinių gyventojų nepasitikėjimą 
naujais atėjūnais ir jų instinktyvų pasi
priešinimą Evangelijos skelbimui. Iš kitos 
pusės — nepaprastą Meinardo sugebėji
mą pralaužti priešiškumo ledus, rūpestin
gai įvertinant jų papročių teigiamus ele
mentus.

„Meinardas sugebėjo prisitaikyti prie 
savo klausytoju mentaliteto, Evangelijos 
mokslą skelbdamas jiem suprantama kal
ba, pritaikydamas jį jų problemom ir taip 
laimėdamas jų pritarimą“...

Baigdamas savo žodį krikščionybės Lat
vijoje 800 metų jubiliejaus proga, popie
žius Jonas Paulius II atskirai kreipėsi į 
Latvijos vyskupus, kunigus, vienuolius, 
vienuoles, į krikščioniškas šeimas ir į jau
nimą.

KONFERENCIJA LATVIJOJE
JAV — SOVIETŲ KONFERENCIJA 

LATVIJOJE IR OKUPACIJOS 
NEPRIPAŽINIMAS

Birželio 9 d. JAV Valstybės Departa
mento atstovas Bernard Kalb pareiškė, 
kad JAV valdžios pareigūnų dalyvavimas 
Latvijoje įvyksiančioje amerikiečių — so
vietų konferencijoje turi būti interpretuo
jamas Pabaltijo valstybių „prievartinio 
įjungimo į SSRS-ą kontekste“. Konferen
cijoje dalyvaujantys pareigūnai „nesusi
tiks su jokiais vietiniais ar provinciniais 
(Sovietų) pareigūnais“ Latvijoje. Baltųjų 
Rūmų spaudos atstovo pavaduotojas Lar
ry Speaks ta pačia proga pareiškė, kad 
JAV valdžios pareigūnų lankymasis Lat
vijoje nereiškia, jog pasikeitė JAV politi
ka Pabaltijo valstybių atžvilgiu.

Šie pareiškimai buvo padaryti ryšium 
su privačių organizacijų tą pačią dieną 
paskelbta žinia, kad amerikiečių-sovietų 
konferencija Rytų-Vakarų klausimais 
įvyks Lielupėje, netoli Rygos, rugsėjo 15- 
19 d. Konferencijos rengėjai yra „Chau
tauqua Institution“, „USSR-USA Society“ 
ir „Eisenhower Institute“. Panaši konfe
rencija praėjusį birželį įvyko Chautauqua 
miestelyje, New Yorko valstijoje.

JAV delegacijai vadovaus Baltųjų Rū
mų patarėjas sovietiniais klausimais, 
Jack Matlock. Taip pat dalyvaus valst. 
sekretoriaus padėjėja Rozanne Ridgway 
ir valstybės sekretoriaus pavaduot. Euro
pos reikalams Mark Palmer. Taip pat pa
kviesti dalyvauti gynybos ministro pa
dėjėjas Richard Perle ir buvusi JAV am
basadorė Jungtinėse Tautose Jeane J. 
Kirkpatrick, bet jų atsakymo dar laukia
ma.

Vašingtone įvykusioje spaudos konfe
rencijoje apie susitikimą Lielupėje Mark 
Palmer pareiškė, kad dalyviai turės pro
gą pasikalbėti su latviais. Anot jo, Lat
vijoj glūdi „sunkūs klausimai“, bet jis ma
no, kad „nei vienas iš mūsų nenorime tų 
klausimų vengti“. Sovietų ambasados rei
kalų vedėjas Vašingtone Oleg Sokolov pri

Popiežius Vatikane priėmė apie tris 
šimtus latvių iš įvairių laisvojo pasaulio 
kraštų, atvykusių į Romą iškilmingai pa
minėti krikščionybės pradžios Latvijoje 
jubiliejų, šių sukaktuvinių iškilmių rė
muose Romoje vyko įvairūs renginiai, ku
rių du svarbiausieji buvo latvių susitiki
mas su Popiežium Vatikano Clementina 
salėje, tos dienos pavakare Popiežiaus 
vadovaujamos iškilmingos pamaldos lat
vių tautos krikšto jubiliejui atžymėti. Au
diencijoje pas Popiežių dalyvavo latviai 
maldininkai — katalikai ir liuteronai — 
i? Jungtinių Ameri-ros Valstijų, Federaci
nės Vokietijos, Kanados, Australijos, 
Švedijos ir iš kitų kraštų. Maldininkus 
lydėjo latvių liuteronų vyskupas Arnolds 
Lūsis, prelatas Kazimieras Rutsch ir bū
rys latvių kunigų.

Popiežius Jonas Paulius II-sis specialio
je audiencijoje priėmė į Romą atvykusius 
latvius, katalikus ir evangelikus, kurių 
tarpe buvo ir latvių evangelikų vyskupas 
Lūsis. šia proga Popiežius tarė žodį, kal
bėdamas latviškai, vokiškai ir angliškai, 
ypatingu būdu ragino latvius šeimose ir 
mokyklose saugoti ir ugdyti savo kalbą 
ir tautinę kultūrą, nes, pažymėjo Popie
žius, tik savitos tautinės kultūros rėmuo
se yra įmanoma pilnai išvystyti žmogišką
sias galias. Popiežius taip pat pažymėjo, 
kad latvių tauta, dėl savo geografinės pa
dėties, gali atlikti svarbią ekumeninę mi
siją — ugdant Rytų ir Vakarų krikščio
nių vienybę. Audiencijos pabaigoje įvyko 
trumpos ekumeninės pamaldos, kuriom 
vadovavo Popiežius drauge su latvių ev
angelikų vyskupu Lūšiu ir estų evangeli
kų vyskupu Vaems. Krikščionybės pra
džios Latvijoje aštuonių šimtų metų ju
biliejaus iškilmės Romoje užbaigtos Do
mus. Mariae rūmų didžiojoje salėje žymių 
latvių išeivių muzikų atliktu latvių muzi
kos koncertu. Apie latvių jubiliejines iš
kilmes Romoje plačiai rašė Vatikano dien
raštis L'Osservatore Romano ir kiti Ro
mos laikraščiai.

(V.R.)

dūrė, kad planuojamoji konferencija svar
bi, nes „publika turėtų žinoti, kokie tie 
klausimai“. Organizatoriai pažadėjo, kad 
jokiu klausimu nebus „išankstinės cenzū
ros“. JAV delegacijoje taip pat bus muzi
kų, šokėjų ir apie 200 „privačių piliečių“. 
Sutarta, kad spauda galės „atvirai“ infor
muoti apie konferenciją.

Spaudos žiniomis Lielupės parinkimas 
viena konferencijos vietovių buvo staig
mena daugeliui žmonių, kurie sekė JAV- 
Sovietų derybas. Praėjusių metų konfe
rencijai baigiantis, buvo kalbama apie 
„Juodosios Jūros pakrantę“.

(Elta)

„UNIVERSE“ APIE 
VYSKUPĄ STEPONAVIČIŲ

Savo straipsnį šis katalikų savaitraštis 
užvardina „Vyskupo 25 metų tremtis“. 
Jame rašo:

Lietuvis vyskupas, kuris daugumos lai
komas kardinolu „in pectore“ (paskirtas, 
bet viešai nepaskelbtas) gavo sveikinimo 
telegramą iš popiežiaus, vyskupo kuni
gystės deimantiniam jubiliejui atžymėti.

Vyskupas Steponavičius taipgi mini sa
vo kitas dvi sukaktis — jo 25 metų iš
trėmimo iš jo vyskupijos ir jo 75 metų 
amžiaus sukaktį.

Vyskupas nenusileido valdžios spaudi
mui sumažinti jo pastoracinį darbą.

1961 m. jis buvo priverstas išsikelti į 
Žagarę, mažą miestelį prie Latvijos sie
nos. Nuo to laiko jis negalėjo eiti savo 
vyskupiškų pareigų.

Paskutiniu laiku vyriausybė leido jam 
pajudėti už Žagarės ribų. Prieš kelis me
tus jam buvo leista paminėti savo 25 metų 
vyskupystės sukaktį vienoje Vilniaus baž
nyčioje. Vilniaus vyskupiją jis teoriškai 
administruoja. Atnašavo mišias vienoje 
Vilniaus bažnyčioje, nes katedra yra pa
versta į meno galeriją.

MIRĖ UKRAINIEČIŲ PATRIOTAS

JAROSLAVAS STETSKO
Liepos 5 d. Muenchene mirė ukrainie

čių patriotas, Ukrainos min. pirmininkas, 
Ukrainiečių nacionalistų organizacijos 
pirmininkas, Antibolševikinio bloko tautų 
prezidentas, Europos laisvės tarybos gar
bės prezidiumo narys ir Pasaulinės anti
komunistinės lygos vykdomojo komiteto 
narys Jaroslavas Stetsko, 74 metų.

J. Stetsko gimė Ternopily, Vakarų Uk
rainoje. Studijavo Lvivo ir Krokuvos uni
versitetuose. Nuo pat jaunystės pasižymė
jo ukrainiečių laisvės organizacijose, bu
vo kalinamas lenkų ir nacių kalėjimuose 
ir koncentracijos lageriuose.

Kai 1941 metais vokiečiai puolė Sov. 
Sąjungą, ukrainiečių nacionalistai paskel
bė nepriklausomą Ukrainą, min. pirminin
ku buvo išrinktas Jaroslavas Stetsko. Kai 
J. Stetsko atsisakė tapti nacių įrankiu, 
jis su visu savo kabinetu buvo uždarytas 
Sachsenhauseno koncentracijos lageryje.

Iki 1945 metų ukrainiečių nacionalistai 
vedė partizaninę kovą prieš vokiečius ir 
sovietus. Karui pasibaigus, kova prieš so
vietus buvo tęsiama net iki 1951 metų.

Jaroslavas Stetsko visą savo gyvenimą 
paskyrė laisvės kovai ir tikėjo, kad vieną 
dieną Ukraina ir kitos sovietų pavergtos 
tautos taps nepriklausomos.
Jam mirus, ukrainiečių tauta neteko vie

no žymiausių savo tautos vadų ir kovoto
jo už Ukrainos išsilaisvinimą iš sovietinio 
jungo.

Ukrainiečių organizacijos ir A.B.N. pa
skelbė iki liepos 31 dienos liūdesio gedulą.

K.T.

MIRĖ KARDINOLAS L. LEKAI
Budapešte, širdies smūgio ištiktas, mi

rė Vengrijos katalikų Bažnyčios primas 
Esztergomo arkivyskupas kardinolas Lasz- 
lo Lekai. Buvo gimęs prieš 76-erius metus 
Vengrijoje giliai tikinčio amatininko ke
ramiko šeimoje, aukštuosius bažnyti
nius mokslus išėjo Romoje, popiežiškaja
me Grigaliaus universitete įsigijo filoso
fijos daktaro laipsnį ir 1934 metais šv. 
Pauliaus bazilikoje buvo įšventintas ku
nigu. Sugrįžęs 'į Vengriją, įsijungė į sie
lovadinį darbą.

1944 metais drauge su kitais kunigais ir 
tuometiniu dar vyskupu Mindszenty buvo 
vokiečių suimtas. 1972 metais konsekruo
tas Veszprem vyskupu, kardinolui Minds
zenty pasitraukus iš pareigų, paskirtas 
Esztergomo arkivyskupijos apaštaliniu 
administratorium, o 1976 metais arkivys
kupu ordinaru, ir pakeltas į kardinolus. 
Buvo Vengrijos vyskupų konferencijos 
pirmininkas.

Kardinolas Lekai, po vokiečio Bengsch, 
buvo antras kardinolas 1979 metais ap
lankęs Lietuvą, kur buvo nepaprastai 
šiltai sutiktas gausių lietuvių tikinčiųjų 
Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje. Lietuvos 
tikinčiųjų pamaldumas ir nuoširdumas 
buvo padaręs kardinolui Lekai gilų įspū
dį.

ĮSTEIGTAS NAUJAS FONDAS
Gegužės 3 d. New Yorke įvyko Baltų 

Studijų Fondo įkurtuvės. Fondo tikslas — 
finansuoti jau nuo 1968 metų veikiančią 
estų, latvių ir lietuvių draugiją, kurios 
vardas yra Association for Advancement 
of Baltic Studies.

Ši draugija leidžia anglų kalba žurnalą 
AABS Journal of Baltic Studies, kurį pre
numeruoja įvairių kraštų universitetų bi
bliotekos bei mokslinės įstaigos. Kas an
tri metai draugija ruošia mokslines kon
ferencijas baltistinėmis temomis, į kurias 
suvažiuoja nemažas skaičius dalyvių. 
Prie draugijos priklauso apie 900 narių, 
tarp jų įvairių profesijų žmonės — moks
lininkai, profesoriai, gydytojai, inžinie
riai, menininkai, verslininkai ir kt. Tik 
10 proc. yra ne baltų kilmės. Iš pabal- 
tiečių, atrodo, lietuvių yra mažiausiai.

Šios draugijos veiklai sustiprinti nu
tarta įsteigti naują fondą, kuriam pradžią 
padarė JAV valdžios subsidija iš National 
Endowment for the Humanities — 50.000 
dol.

Fondo įsteigimo proga buvo pagerbti 
trys iškilieji pabaltiečiai: estas Ivar Ivask, 
latvis Gunnar Birkerts ir lietuvis Tomas 
Venclova.

Norintieji gauti daugiau informacijų 
prašomi kreiptis šiuo adresu: AABS arba 
BSF, 231, Miller Road, Mahwah, NJ 074 
30, USA.

VT

LIETUVOJE
J. Vienožinskio kūrybos paroda

Pažymint Justino Vienožinskio gimimo 
100-sias metines, Lietuvos dailės muzieju
je surengta jo kūrybos paroda. Buvo ban
doma aprėpti kone visą jo meninį paliki
mą, kuris nėra gausus: ruošiant kiek ga
lima išsamesnį dalininko kūrybos katalo
gą, surasta 250 tapybos darbų, raižinių ir 
piešinių. J. Vienožinskio kūriniai išblaš
kyti įvairių respublikos muziejų, kultūros 
įstaigų, privačiuose dailės rinkiniuose.

Po Pirmojo pasaulinio karo J. Vieno
žinskis įsijungė į Lietuvos kultūrinį gy
venimą kaip organizatorius. Jo iniciatyva 
1922 m. įkurta Kauno meno mokykla.

Brandžiausi J. Vienožinskio peizažai: 
Bobų vasara (1926), Lietuviška sodyba 
(1927), Medžiai ežero fone, Salų ežero 
smėlėta pakrantė, Lietinga diena, Sode 
(visi 1928).
„Lietuvių kalbos minimumas“

Vengrų leidykla „Tonkionykiodo“ išlei
do lietuvių kalbos vadovėlį, kurio autorius 
— Vengrų literatūros instituto bendradar
bis, žinomas lietuvių literatūros vertėjas 
ir bičiulis Endrė Boitaras. Vadovėlis „Lie
tuvių kalbos minimumas“ (1985) kiek 
neįprastas iš dalies ir todėl, kad, pasak 
paties E. Boitaro, „tai yra pirmasis ne tik 
lituanistikos, bet ir baltistikos veikalas 
Vengrijoje“.
Kinorama

Tradicinė jaunųjų kino žiūrovų šventė 
kinorama „Jaunystė“ šiemet surengta 
Skuodo rajone. Buvo rodomi patys nau
jieji Lietuvos kino studijos filmai: šešio
likmečiai, Elektroninė senelė, Nakties pa
klydėliai. Didelį susidomėjimą sukėlė re
žisieriaus R. šilinio dokumentinė juosta 
„Randas“.
Laukiama gerų vaisių

Gegužės mėnuo buvo sausas ir šiltas. 
Vaismedžiai gausiai žydėjo ir užmezgė. 
Sausu metu rauplėms plisti sąlygų nebu
vo, todėl turėtų būti sveiki.
Elektroniniai ryšininkai

Pirmosios respublikoje kompiuterio val
domos vietinės automatinės telefono sto
tys pradėjo veikti Vilkaviškyje ir Druski
ninkuose. šios stotys pagamintos Rytų 
Vokietijoje.

šiemet bus paleista elektroninės skai
čiavimo mašinos valdoma telefono stotis 
Šiauliuose.
Naujas aplinkkelis

Šiauliuose kelininkai tiesia aplinkkelį, 
jungiantį Vilniaus ir Pramonės gatves. Sy
kiu atsiras ir nauja gatvė. Ji bus 240-ji 
mieste.

KALŠIADORIŲ JĖGAINĖ
Aleksiej Makuchin, pirmasis TSRS vi

ceministras Visasąjunginės energijos ir 
elektrifikacijos sričiai, apžvelgė sovietų en 
ergijos padėtį po Černobylio avarijos. Jis 
paminėjo Kaišiadorių hidroelektrinę pum
puotos energijos stotį. Tokios stotys nau
doja elektros perteklių pumpuoti vande
niui iš kitų jėgainių į jų rezervuarus 
(pvz., nakties laiku). Atsiradus staigiam 
elektros pareikalavimui (pietų virimo me
tu ar vakare), vanduo paleidžiamas per 
turbinas greitam energijos lygio papildy
mui. Kaišiadorių jėgainė pradės veikti 
1986-1990 m. penkmečio rėmuose.

IGNALINOS JĖGAINĖS MIESTAS —
RUSINIMO ŽIDINYS

Černobylio pusseserė Ignalina yra ne 
tik branduolinės grėsmės centras, bet ir 
rusinimo židinys, šalia jėgainės pastaty
tas Sniečkaus miestas, „jauniausias Lie
tuvoje ne tik savo istorija, bet ir gyvento
jų amžiumi: 26-28 m. Du trečdaliai jau
nimo atvyko iš kitų broliškų respublikų. 
Mūsų statyba akivaizdus glaudaus inter
nacionalinio bendradarbiavimo pavyzdys. 
Atominės elektrinės statyboje dirba net 
penkiasdešimties tautybių žmonės. Su
prantama, ir šeimos susikuria internacio
nalinės, ir gyvenvietės mažyliai išmoksta 
ne tik gimtosios kalbos“, rašoma Nemuno 
1986 m. 2-me numeryje. Straipsnio auto
rius tiktai nusiskundžia, kad poetai ir 
prozininkai neapdainuoja Sniečkaus „tau
tų draugystės“.

(Elta)
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80 M. SUKAKTIS
DAUG ŽADĖJĘS POETAS PETKAS KARUŽA

1933 m. kovo 15 d. Kauno miesto ligo
nėje, nesulaukęs nei 27 m., plaučių už
degimu mirė poetas Petras Karuža. Tuo 
būdu taip anksti miręs P. Karuža pri
klauso tokiai anksti mirusiai lietuvių poe
tų grupei, kaip Pranas Vaičaitis (1876- 
1901), Zigmas Gaidamavičius-Gėlė (1894- 
1912) ir Vytautas Mačernis (1920-1944). 
Visus juos skiria Skirtingos mirties prie
žastys bei aplinkybės, tačiau, neįžiūrint 
jų jaunystės, visi jie pasakė savo kaip 
poeto credo, nors jų poetinis talentas ne
galėjo pasireikšti visame savo klestėjime. 
Kaip žinoma, 1933 m. buvo daug kuo 
reikšmingi Lietuvai. Tais metais mirė li
teratūros klasikas Juozas Tumas-Vaiž
gantas, Darius ir Girėnas perskrido At
lantą.

Petras Karuža gimė 1906 m. balandžio 
1'7 d. Glengarnode, netoli Glazgovo, Škoti
joje. 1912 m. su savo tėvais parvyko į 
Lietuvą ir apsigyveno Vokiškėlių kaime 
prie Vilkaviškio. 1928 m. Karuža baigė 
Vilkaviškio gimnaziją. Vienoje tų metų 
autobiografijoje K. sako, kad jis gimęs 
1908 m. gegužės 15 d., bet šitas teigimas, 
pasak tyrinėtojų, esąs klaidingas. Taigi 
šiais metais sukanka 80 metų nuo Petro 
Karužos gimimo. Gimnazijoje jaunuolis 
ypač mėgdavo literatūrą, svetimas kalbas 
ir visuomenės mokslus. Mokyklos suole 
jis redaguodavo šapirografuotus laikraš
tėlius, o taip pat pradėjo bendradarbiauti 
ir tuomentinėj periodinėj spaudoj. Jis 
siuntinėjo straipsnelius į marijampolišką 
„Šaltinį“, o nuo 1925 m. rašė „Rytui".

1928 m. įstojęs į Kauno universitetą, 
K. klausė lituanistiką, prancūzų filologi
ją. o, be to, ir pedagogiką. Būdamas dar 
tik 23 metų amžiaus, K. pasidaro profe
sionaliniu žurnalistu. 1929-32 m. Karuža 
buvo dienraščio „Ryto“ literatūros sky
riaus redaktorius. Šitos pareigos jam buvo 
ir pragyvenimo šaltinis, nes iš šalies jo
kios paramos negavo. Dirbdamas „Ryte“. 
K. parašė visą eilę straipsnių literatūros, 
mokslo ir politikos temom. Išspausdinda
vo tenai taip pat ir savo parašytus eilė
raščius. Jo eilėraščiai buvo taip pat 
spausdinami ir „Pavasary“, „Ateities 
spinduliuos“, „Granite“, „Lietuvos stu
dente“, „Naujojoje Romuvoje“, „Židiny
je“, „Akademike“, 1932 m. K. pradėjo 
dirbti Vidaus reikalų ministerijoj ir ėjo 
iki savo mirties filmų cenzoriaus sekreto
riaus pareigas.

Petrui Karužai jau mirus, 1933 m. pa
sirodė jo vienintelis poezijos rinkinys 
„Giesmės apie daiktus ir žmones“, kuris 
buvo Bernardo Brazdžionio suredaguotas, 
talkininkaujant M. Jurkynui, kuris paruo
šė velionio trumpą biografiją. Poeto at
minimui 1983 m., ryšium su jo 50-tosio- 
mis mirties metinėmis, velionio brolis Ka
zys Karuža ir jo šeima išleido „Draugo“ 
spaustuvėje Čikagoje estetiškai apipavida

lintą knygą „Petras Karuža“. Knygoje 
skaitytojas randa, be jau minėto „Saka
lo" pomirtinio eilių rinkinio „Giesmės 
apie daiktus ir žmones", dar taip pat ir 
kitus literatūrinius bandymus prozoje, o 
taip pat 1933 m. parašytus nekrologus ir 
vėliau parašytus atsiminimus apie poetą. 
Pasak Karužos, poezija paliečia giliausius 
žmogaus sielos pasaulius, žadina kilnes
nius individo jausmus ir nuteikia žmogų 
savo tikrąją vertę pajusti. Poeto kūrybos 
centre yra žmogus, bet žmogus dar nesu
daro viso pasaulio ir yra laike ir aplin
koje, kurią apsupa daiktai. Karuža pats 
teigė, kad nesvarbu, ar toji poezija bus 
klasiška, romantiška ar realistiška, svar
bu tiktai, kad poezija būtų meniška.

Eilėraštyje „Kryžius“ (1928 m.) poetas 
kryžių pirmiausiai pavaizduoja kaip ob
jektą, kur sako „šimtą metų pragyvenęs, 
samanom apaugęs“, paverčiamas vėliau 'į 
asmenį ir pasidaro svečias ir draugas. Tre
čiame eilėraščio posme kryžius pavirsta 
į religijos simbolį, kurs „audrų plačių pa
laužtas svyra ant rytojaus“. Eilėraštyje 
„Pats savo laimę kalk“ pasireiškia jo 
maištingas religinis motyvas. Poetas iš 
Dievo nieko nemaldauja: nei gražios 
šventos meilės, nei maldos nuolankumo. 
Tenai sakoma: „Nei iš pasaulio, nei dan
gaus išganymo nelauk“.

Žinoma, čia negalima aptarti visus K. 
eilėraščius. Daugelyje iš jų reiškiasi pesi
mistinės nuotaikos. Sakoma, kad mūsų 
gyvenimas tai kažkokia pakelė ir užklydi- 
mas, kur valkatauja klajokliai. Eilėrašty
je „Iš mano simbolikos“ poetas sako":

O žemei —
Paliks jai klajūno niūrus atminimas 
Apsvaigusios laimės dienų išgyventų, 
Tegu iš jų naujas gyvenimas imas 
Ir viskas, kas buvo — tebūna kaip 

šventa.

Literatūros žinovų nuomone, Petras 
Karuža buvo vienas iš jaunųjų rašytojų 
katalikų tarpe, kuris kovojo dėl kūrybinės 
laisvės ir naujų formų. Jo kūryboje, ša
lia romantinių, taip pat yra ir egoistinių 
motyvų, kuriuose atsispindi liūdesio gai
da, matome ir kritišką žvilgsnį į gyveni
mo tikrovę. Jo poezijoje galima užtikti ir 
tokių patriotinių eilėraščių, kurie dvelkia 
satyra. Mūsų laikais Petras Karuža yra 
daugiau žinomas kaip poetas. Jeigu būtų 
sulaukęs senatvės, tai sunku pasakyti 
apie jo ateities kryptį. Kadangi jis turė
jo įgimtų gabumų keliose srityse, reikia 
manyti, kad būtų pasireiškęs kaip politi
kas, visuomenininkas ar rašytojas. Kas 
dėl jo literatūrinio talento, tai B. Braz
džionis gretina jį prie poetų Antano Miš
kinio ir Kazio Borutos ankstyvosios kūry
bos.

J. Kokštas

ŠČARANSKIO LAIŠKAS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ RELIGINEI ŠALPAI

Atsakydamas į Gintės Damušytės laiš
ką, Anatolis, dabar vardu Natanu, šča- 
ranskis parašė jai į Lietuvių Katalikų Re
liginę Šalpą New Yorke.

„Dėkoju už... nuoširdžius sveikinimus 
man išsilaisvinus iš Sovietų Sąjungos ir 
sugrįžus į tėvynę Izraelį...“, rašo ščarans- 
kis.

„Kaip minėjote, aš kartu su Viktoru 
Petkum gyvenau vienoj kameroj 16 mėne
sių ir per tą laiką jį labai gerai pažinau. 
Aš norėčiau padaryti, ką tik galiu šiam 
nepaprastam žmogui, kurio draugystė 
mane išlaikė per mano įkalinimą... Lin
kiu viso geriausio Jūsų darbuose už žmo
gaus teises ir tikiuosi, kad mes su malo
numu bendradarbiausim ir ateity...“, bai
gia ščaranskis.

1986 liepos 13 sueis 8 metai nuo tos die
nos, kai Viktoras Petkus, ščaranskis ir 
Aleksandras Ginzburgas buvo atskirai 
nuteisti už žmogaus teisių gynimą. Pasta
rieji du laimingai pateko į Vakarus, o 
Petkus dar nelaisvėje. Jam prieš akis dar 
7 metai kalinimo, jo bausmė baigiasi 
1992 m.

Lietuvių visuomenė yra raginama siųs
ti solidarumo laiškus šiam sąžinės kali
niui lagerio adresu:

618263 Permskaya obl.
Chusovkoy r-n,
pos, Kuchino, uchr. VS-389 36-1
USSR
Petkus, Viktoras.
Laiškus, prašančius Petkaus ištlaisvini- 

mu aktyviau susirūpinti, siųsti JAV Con
gressional Human Rights Caucus komisi
jos pirmininkams:

Congressman Tom Lantos 
1707 Longworth Building 
Washington DC 20515

Congressman John Edward Porter 
1131 Longworth Building 
Washington DC 20515

(LIC)

DR. V.A. DAMBRAVA PRIIMTAS Į 
LKMA

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
pirmihinkas kun. prof. dr. A. Liuima iš 
Romos pranešė, kad 1986.IV.27 posėdy dr. 
Vytautas A. Dambrava priimtas į Akade
miją pilnateisiu nariu.

Šią žinią Venesueloje plačiai komenta
vo seniausias krašto dienraštis LA RELI
GION: parašydamas ilgą straipsnį, 'įdėda
mas nuotrauką ir iškeldamas jo nuopel
nus Bažnyčiai ir Tautai, o drauge ir Pie
tų Amerikai.

Jo akademinė studija „Kriminalinis 
psichiatrijos naudojimas Sovietų Sąjungo
je“ buvo skaityta Juozo Kojelio paskuti
niame LKMA kongrese Los Angeles, JAV, 
1985 m. gruodžio mėnesį. Studija yra iš
versta į ispanų kalbą ir visa ištisai dvi
dešimtyje laidų paskelbta LA RELIGION 
dienraštyje. Kiti dienraščiai irgi paskel
bė šią žinią.

A. KULIUKO PAGERBIMAS
Prieš kelis mėnesius buvome pranešę, 

kad šių metų Eugenijaus Kriaučeliūno 
jaunimo premija buvo paskirta D. Brita
nijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdy
bos nariui Algiui Kuliukui.

Premijos laimėtojas londonietis Algis 
Kuliukas buvo pakviestas atvykti į Chi- 
cagą, kur buvo surengtos premijos įteiki
mo iškilmės.

Štai kaip tas iškilmes, vykusias Jauni
mo Centro kavinėje, aprašė „Draugo“ 
korespondentas J.Ž.:

— IX-tosios premijos įteikimą pradėjo 
Jolita Kriaučeliūnaitė, šeimos vardu pa
dėkodama atsilankiusiems ir pakviesda- 
ma garbės prezidiumą. Į prezidiumą buvo 
pakviesti vysk. V. Brizgys, kun. A. Sau- 
laitis, SJ, gen. kons. J. Daužvardienė, gen. 
kons. V. Kleiza, B. Jasaitienė, O. Barške- 
tytė, K. Likanderytė ir pats šios premijos 
laureatas Algis Kuliukas. Tūkstančio do
lerių premija skiriama už lietuvišką veik
lą ir lietuviams reprezentavimą. šios pre
mijos laureatas daug pasidarbavo ren
giant „Laisvės žygį“ laivu Baltijos jūroje.

Laureatą susirinkusiems pristatė kun. 
A. Saulaitis, papasakodamas jo tėvų kil
mę ir vargus. Jis yra kilęs iš mišrios šei
mos: tėvas lietuvis, o motina vokiečių- 
rumunų kilmės. Jis gimė Didž. Britanijo
je, 1982 m. baigė fiziologiją. Šiuo metu 
dirba kompiuterių srityje. Dusyk lankėsi 
Lietuvoje. Tas jį labai paveikė ir pasuko 
lietuviškos veiklos kryptimi. „Dirvos“ ba
landžio 3 d. numeryje buvo parašyta, kad 
jį labai stebina ir skaudina lietuvių nesi- 
domėjimas ir nedalyvavimas lietuviškoje 
veikloje.

Buvo iškviesti Jolita Kriaučeliūnaitė ir 
laureatas Algis Kuliukas premijos įteiki
mui. Premiją šeimos vardu įteikė Jolita 
Kriaučeliūnaitė. Jis įsijungia į jau gana 
ilgą laureatų eilę. Praeityje už lietuvišką 
veiklą buvo apdovanoti Viktoras Nakas, 
Gabija Juozapavičiūtė, Joana Kuraitė, 
Jūratė ir Rimantas Stirbiai, Vidas Puo
džiūnas, Gintė Damušytė, Violeta Abariū- 
tė ir Linas Kojelis.

Toliau buvo pakviestas žodį tarti vysk. 
V. Brizgys. Pradėdamas savo žodį, jis 
kreipėsi į laureatą, klausdamas, ar jis 
supras jo žodžius lietuviškai, šis galvos 
linktelėjimu parodė, kad supras lietuviš
kus žodžius. Vyskupas pasidžiaugė Algio 
veikla ir padėkojo jam, kad jis įsijungė į 
lietuviško darbo eiles. Laureatą nuošir
džiu žodžiu sveikino generalinis garbės 
konsulas V. Kleiza. B. Jasaitienė — PLB 
vardu sveikino ir padėkojo Kriaučeliūnų 
šeimai. PLJ sąjungos vardu sveikino O 
Baršketytė. Ji susipažino su Algiu „Lais
vės žygyje“ Baltijos jūroje. Algis prisidė
jo prie to, kad dalyvavo gana daug tele
vizijos ir spaudos atstovų, kurie išgarsino 
tą žygį. Lietuvių, gyvenusių Anglijoje, 
vardu sveikino ir čekį 'įteikė J. Jokubka.

Laureatas kalbėjo: „Ačiū labai visiems, 
atsiprašau už mano prastą lietuvišką kal

bą“. Padėkojo Kriaučeliūnų šeimai ir 
tiems, kurie jį pristatė premijos skyrimo 
komisijai. Toliau kalbėjo angliškai. Ne
žiūrint jo tėvo pastangų sudominti jį lie
tuviškais reikalais, susidomėjo tiktai, kai 
pradėjo studijas ir apsilankė Lietuvoje. 
Pamatęs priespaudą, jis pajuto norą įsi
jungti į lietuvių vedamą kovą. Dabar jis 
yra aktyvus lietuviškame gyvenime. Da
lyvauja lietuviškoje veikloje ir tautinių 
šokių grupėje. Iš savo pusės jis 'įteikė 
Kriaučeliūnų šeimai dovaną. Malonu bu
vo išgirsti grynai angliškai jo žodžių tari
mą.

Meninę dalį atliko Polikaičių šeimos 
jaunimas. Tas jaunimas irgi yra vertas 
kokios nors premijos. Jie atliko dailiojo 
skaitymo ir lietuviškų dainų pynę. Už 
puikų programos atlikimą jie buvo nuo
širdžiai dalyvių priimti.

Toliau buvo gausios vaišės, kurias pa
rūpino šios programos mecenatai —• 
Kriaučeliūnų šeima.

J.Ž.

NAUJI LEIDINIAI
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Jonas Vizbaras- 

Sūduva. Sūduva ir Marijampolės gimna
zija priešaušryje. Romanas. 246 psl. 1986 
Kaina 10 dol. Gaunama „Drauge".

SAUJELĖ TRUPINIŲ. Alė Paškevičie- 
nė. Mūsų mažiesiems ir jaunuoliams. Iš
leido A. Vilniškis. 102 p. Kaina 8 dol. 1986 
m. Užsisakyti: 659 Alesther St., Ottawa, 
Ontario, K1K 1H8, Canada. Knyga reko
menduojama išeivijos lituanistinėms mo
kykloms.

TIKROJI PRAEITIS. Marijus Blynas. 
Politinių, kultūrinių, istorinių straipsnių 
rinkinys. II tomas. 1985 m. 224 p. Kaina 
6 dol. Gaunama „Drauge“.

THE OBSERVER No. 5 & 6 May-June. 
Prenumerata metams 10 dol. Leidžia 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fe
deracija. 4545 W. 63rd. St. Chicago, II. 
60629. USA.

♦ «
JONO MEKO FILMAS

Jono Meko filmą „Reminiscences of a 
Journey to Lithuania“ rodė viena New 
Yorko televizijos stotis, šis filmas įtrauk
tas į seriją filmų apie Amerikos imigran
tų patirtį. Filmai rodomi Laisvės statulos 
100 metų jubiliejaus proga.

STIPENDIJA STUDIJUOJANTIEMS 
ISTORIJĄ

Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė savo mo
tinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. 
Stipendija yra kasmetinė, 1500 dol., ski
riama studentui ar studentei, ruošiančiam 
doktoratą iš Lietuvos istorijos. Suintere
suoti prašomi kreiptis į Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademiją, Piazza della Pilo- 
tta 4, 00187 Roma, Italy.

KALIMO MEMUARAI
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šeštadienio vakarą ir sekmadienio 
dieną skiriu mąstymui ir maldai. Mal
doje vienijuos su besimeldžiančiais 
Aušros Vartuose ir šv. Mikalojaus 
bažnyčioje, nes, būdamas laisvėje, ten 
dažniausiai melsdavausi. Džiaugiausi, 
kad savo kančia galiu dalyvauti gyvo
sios bažnyčios statyboje. „Kankinių 
kraujas yra Bažnyčios sėkla“ — sakė 
Tertulijonas. Jaučiausi laimingas, kad 
galiu savo kančią jungti su Kristaus 
kančia. Buvau laimingas ir maldoje, 
nes malda man teikė daug paguodos.

♦ *
Ir vėl mane veda į tardymą.
Urbonas buvo įsitikinęs, kad jo pu

sėje yra tiesa. Jis pradėjo kalbėti apie 
mūsų atsilikusią idealistinę ir savo 
pažangiąją materialistinę pasaulėžiū
rą. Jis man priminė, kad religingumas 
neapsaugoja nuo nusikaltimo, religi
niai prietarai darą didelę žalą žmogui, 
jie skurdina žmogaus dvasinį gyveni
mą... Didžioji dauguma tarybinių 
žmonių nebetiki Dievu. Religingumas 
keliąs konfliktus tarp tėvų ir vaikų, ar
dąs šeimas... Taigi kova su Dievu ve
dama ir saugume — kalbėjo Urbonas.

Išeitų, kad labiausiai esu kaltas dėl 
to, kad esu katalikas, Kristaus sekėjas. 
Štai kur mano nusikaltimo esmė. Ka
dangi tai buvo ne tardymas, o ateisti
nė propaganda, todėl bandžiau ir aš 
ginti savo pozicijas.

— Ne religingumas ardo šeimas, o 
bedievybė. Jūsų teiginius sugriauna 
pati tarybinė statistika: 1950 m. buvo 
jungtuvių 23246, o skyrybų 625, t.y. 
2,7 proc.; 1960 m. jau skyrėsi 9 proc. 

ir 1970 m. skyrėsi 23 proc. 1975 m. 
Vilniuje sutuokta 4000, o išsituokė 
1600, t.y. 40 proc. susituokusiųjų. Tai
gi ateistai, valdžios remiami, griauna 
tikėjimą, griauna ir šeimas, lieka vai
kai našlaičiais, nors abu tėvai dar gy
vi.

Kai pamačiau, kad tardytojas savo 
klausimais siekia ne objektyvios tie
sos, bet tik apkaltinimo, man nebuvo 
prasmės atsakinėti į jo klausimus.

Nuo pat pirmojo apklausos proto
kolo Urbonas apklausos protokole po 
kiekvieno klausimo vietoje atsakymo 
dažniausiai parašydavo: „Kaltinama
sis Vladas Lapienis į klausimą neatsa
kė“. Baigęs rašyti protokolą, tardyto
jas atnešdavo jį, padėdavo ant staliu
ko ir sakydavo: „Prašau perskaityti ir 
pasirašyti“. Protokolo neskaitydavau 
ir nepasirašydavau, nes jame nebūda
vo mano atsakymų. Tardytojas keletą 
minučių vaikščiodavo po kambarį ir 
rūkydavo. Surūkęs keletą cigarečių 
paklausdavo: „Skaitysite, pasirašysite 
ar ne?“ Nesulaukęs atsakymo, pasiim
davo protokolą, sėsdavo prie savo sta
lo, garsiai jį perskaitydavo ir pasira
šydavo. Taip baigdavosi ne tik pirmo
sios, bet ir daugelis kitų tardymo die
nų.

Kai į tardymo kambarį ateidavo 
Rimkus, tai jis ir klausinėdavo, o Ur
bonas tylėdavo.

Kai mane areštavo, čekistai atėmė iš 
manęs visus buto raktus. Kiekvieną 
tardymo dieną aiškinau tardytojui, 
kad turėjimas svetimo buvo raktų yra 
šiurkštus pažeidimas Konstitucijos 55 
str., kur garantuojama buto neliečia
mybė. Prašiau buto raktus grąžinti 

žmonai. O jie vis delsė. Piršosi mintis, 
kad jiems raktai buvo reikalingi įeiti 
į butą, nes žmona kiekvieną rytą iš
eidavo į darbą ir tik vakare grįždavo. 
Namuose nieko nelikdavo. Sakiau, kad 
tuo reikalu rašysiu raštą saugumo vir
šininkui ir prokurorui.

Vladas Lapienis
Pagaliau čekistai sugalvojo antrą 

kartą padaryti mūsų bute kratą. 1976 
m. spalio 26 d. grupė saugumiečių, va
dovaujant vyr. tard. Urbonui, vėl darė 
kratą (jų vadinamą poėmiu) mūsų bu
te ir paėmė: rašomą ir kalkinį popie
rių, juosteles rašomosioms mašinėlėms, 
politilėninius aplankus (giesmių na
toms sudėti) ir kitas smulkmenas.

Po daugkartinių prašymų ir reikala
vimų, praėjus savaitei ar daugiau laiko 
iš manęs paimtuosius buto raktus 
grąžino žmonai.

štai ir vėl nauja tardymo diena.
Urbonas man kalbėjo, kad tarp ku

nigų pasitaiko ir gerų žmonių. Pvz., 
Liesys, gyvenęs netoli tardytojo tėviš
kės (Kaišiadorių raj.) Liesys kai ką 
gero yra padaręs jo tėvui. Labai norė
jo, kad aš patvirtinčiau jo teiginį, jog 
kun. Liesys yra geras žmogus. Jis net 
keletą kartų mane paklausė; „Argi ne
tiesa, kad kun. Liesys yra geras žmo
gus?“ O aš tylėjau, netvirtinau, jog 
kun. Liesys yra geras. Sekančią tardy
mo dieną tardytojas verste vertė prisi

pažinti, kad aš pažįstąs kun. Liesį... 
O kun. Liesio aš tikrai nepažinau.

Savo gyvenime vadovavausi prigim
tine teise, šalies Konstitucija ir tarp
tautiniais susitarimais dėl žmogaus tei
sių, o ne ateistų prasimanytais reikala
vimais. Todėl aš ir nesuprantu, kuo 
esu kaltinamas.

Urbonas kalbėjo, kad ir be mano 
pasakojimo jiems žinoma, jog aš sie
kiau silpninti Tarybų valdžią, akty
viai dalyvavau ruošiant, dauginant bei 
platinant „LKB Kroniką“... (Jeigu 
tardytojas viską žinotų — kaip kad 
jis saiko — tai kam tada klausinėti?) 
Be to, tardytojas esą nenori daug varg
ti su tardomuoju, nelinkęs gaišti ieš
kodamas absoliučių įkalčių, o apyti
krį kaltumą galįs surasti ir be įrody
mų, be liudytojų, remdamasis operaty
vinių organų duomenimis arba ir be 
jų — prielaidomis savo partine nuo
jauta... O liudytojų, kurie liudys prieš 
kaltinamąjį, čekistai visuomet surasią, 
ir jie paliudys kaip tardytojams „rei
kia“... Surado ir mano byloje — Žą
sytį Kazimierą. Kadangi jis liudijo 
„kaip čekistams reikia“, todėl buvo 
kviečiamas kelis kartus į saugumą ap
klausai, akistatai ir į teismą. O Salų 
(Rokiškio raj.) tarybinio ūkio sunkve
žimio vairuotoją šutą čekistai surado 
ir pakvietė tam, kad paneigtų „LKB 
Kronikoje“ patalpintą žinutę.

Būdavo dienų, kai tardytojai mane 
„auklėjo“ ateistine propaganda, ateis
tiniu fanatizmu, kuris griauna tiesos, 
taikos ir žmoniškumo pagrindus.

— Vyskupas Steponavičius gal ir 
neblogas žmogus, bet mes neleisime 
jam valdyti Vilniaus vyskupijos. Mes 
jam nuolaidą nedarysime...

Dauguma kulto tarnų yra lojalūs 
Tarybų valdžiai. Tai kodėl jūs, Lapie- 

ni, būdamas pasaulietis, tik eilinis ka
talikas, pasukote antivisuomeninės, 
neteisėtos veiklos keliu? — klausė 
Rimkus.

— O kurgi jūs matote mano anti- 
tarybiškumą, anti visuomeniškumą?

— Leidime ir redagavime „LKB 
Kronikos“, laikyme ir platinime anti
tarybinės, šmeižikiškos literatūros: 
„Aušros“, Solženicyno „Gulago saly
nas“, „Kultūrinės represijos Lietuvo
je“ ir kt. — porino Rimkus.

Jis nepagarbiai kalbėjo apie uoles
niuosius kunigus, juos šmeižė, degė 
neapykanta dvasininkams. Jie tai darė 
norėdami, kad aš pasipiktinčiau dva
sios vadais, pradėčiau juos smerkti... 
Jei Viešpats liepia mylėti kiekvieną 
žmogų taip, kaip save, tai argi kuni
gas yra menkesnis už kitus žmones, 
kad mes galėtume jų nemylėti ir ne
gerbti? Sakydamas, kad aš leidžiu ir 
redaguoju „LKB Kroniką“, Rimkus 
melavo.

Kovingieji ateistai, neišskiriant nė 
čekistų, kovoja prieš Bažnyčią steng
damiesi diskredituoti dvasininkiją. Jie 
lai daro net tardymo kambariuose.

— Religija dvasininkijai buvo prie
monė darbo žmonių sąmonei temdyti 
ir nuodyti, tikinčiosios liaudies pries- 
spaudai stiprinti, — sakė Rimkus.

Jei tik kuris kunigas atlieka savo pa
reigas, gina Bažnyčios teises, užtaria 
tikinčiuosius — apšaukiamas antita- 
rybininku, ekstremistu, šmeižiku, užsi
imančiu politika ir pan. Kadangi ir 
saugumo kambariuose vedama pikta 
kova su Dievu, iškoneveikiami dvasi
ninkai, todėl kiekvieno tikinčiojo pa
reiga ginti savo tikėjimą bei dvasinin
kiją net ir saugume būnant.

(Bus daugiau)
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PLB VEIKLA
1986 m. gegužės 17-18 dienomis Pasau

liu Lietuviu Bendruomenės būstinėje Jau
nimo Centre Čikagoje posėdžiavo PLB 
valdyba. Posėdyje buvo detaliai pažvelg
ta į šios kadencijos metu jau atliktus dar
bus ir nustatytos gairės ateities darbams. 
Pateikiame šio posėdžio pagrindines išva
das.

Pasaulio Lietuvis
PLB valdyba išklausė detalius Pasau

lio Lietuvio redaktoriaus Broniaus Nai
nio ir administratorės Baniutės Kronienės 
pranešimus ir priėmė šį pasisakymą:

1. Pasaulio Lietuvis yra viso pasaulio 
lietuvių ir Bendruomenių žurnalas, reda
guojamas atviros spaudos tradicijoje. 
PIJI valdyba pritaria Pasaulio Lietuvio 
redakcijos darbo krypčiai ir reiškia nuo
širdžią padėką už atsakingą redagavimo 
darbą p. Broniui Nainiui ir visam redak
ciniam kolektyvui. Tuo pačiu PLB valdy
ba pabrėžia, kad Pasaulio Lietuvis nėra 
PLB valdybos oficiozas ar informacinis 
biuletenis, o žodžio laisvės rėmuose lei
džiamas žurnalas, į kurio redagavimą 
PLB valdyba nesikiša.

2. PLB valdyba dėkoja Pasaulio Lietu
vio administratoriams Baniutei ir Romui 
Kronams už kruopštų ir sėkmingą darbą. 
Tuo pačiu PLB valdyba kreipiasi į LB 
Kraštų ir apylinkių valdybas, prašydama 
prispėti aukomis ir ypač Skaitytojų skai
čiaus savo vietovėse kėlimu.

Finansų klausiniai
Finansų komisijos pirmininkas, PLB 

valdybos vicepirmininkas Stasys Joku- 
bauskas pranešė apie iždo stovį ir finan
sines problemas. Buvo konstatuota, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra sun
kioje finansinėje padėtyje. Dalinai si 
problema kyla dėl to, kad kai kurios kraš
tų valdybos nepildo PLB Seimo padary
to nutarimo iš Vasario 16 proga surinktų 
aukų 30 proc. skirti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veiklai. Taip pat ne visi 
kraštai atsiskaito už solidarumo įnašus. 
Todėl PLB valdyba yra priversta pati 
ieškoti pajamų šaltinių ir kartais finan
siniuose vajuose neišvengiamai susiker
tama su kitų kraštų Bendruomenių vei
kla. Kol PLB Seimo nutarimai nebus pil
nai vykdomi, PLB valdyba neturi kitos 
išeities kaip pati siekti papildyti savo iž
dą reikalingiausiems darbams atlikti. To
dėl valdyba priėmė vicepirmininko S. Jo- 
kubausko pasiūlymą steigti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės rėmėjų būrelius, t.y. 
mažas grupes asmenų, kurie kas metai 
įsipareigotų paaukoti PLB veiklai finan
suoti bent 100 dol. Posėdyje dalyvavę PLB 
valdybos nariai ir pareigūnai tam pasiū

SPORTINIS GYVENIMAS
Birželio mėn. 24 d. vilniškis „Sportas“ 

straipsnyje „Gražiai saugomas atmini
mas“ rašo: „1947 metų gegužės mėn. 11 
d. Punioje draugiškų varžybų metu nuo 
buržuazinių nacionalistų kulkų žuvo pir
masis Alytaus rajono Butrimonių viduri
nės mokyklos komjaunuolis Jonas Bara
nauskas.

„1964 metų balandžio mėnesį pirmojo 
mokyklos komjaunuolio atminimui bu
vo surengtas rankinio turnyras, kuris ta
po tradiciniu ir šį pavasarį jau vyko 20- 
tą kartą“.

Rankinio žaidynėse dalyvavo Alytaus, 
Butrimonių ir Druskininkų jaunimas.

Futbolo gyvenimą pradėsime nuo SS- 
gos pirmenybių. Vilniškis „Žalgiris“ Mask
voje sužaidė lygiom su vietos „Torpedo“ 
vienuolike ir po trylikos rungtynių surin
ko 14 tšk., pakildamas į aštuntą vietą.

įdomu, kad pav. vokiškoje sportinėje 
spaudoje „Žalgiris“ rašomas „J“ raide. 
Tai greičiausiai TASS'o „nuopelnas“, ku
ris perduodamas užsieniui lietuviško 
klubo vardą, iškreipia jį iki neatpažini- 
mo. Prieš gerą pusmetį tuo klausimu vil
niškiame „Sporte“ išspausdintas vieno 
■kalbininko straipsnis, kadangi ir ant Kau
no Žalgirio krepšininkų marškinėlių, žai
džiant jiems užsienyje buvo „Jalgiris“ už
rašas. Kalbininkas (neprisimenu jo pa
vardės) tvirtino, kad nėra reikalo iškreip
ti lietuvišką vardą vien tik užsienio žiū
rovams. Labai teisinga pastaba, kadangi, 
pav., SS-gos rinktinės sportininkai turi 
ant marškinėlių kiriliškas CCCP raides, 
JAV sportininkai — USA ir pan.

Blogai su mūsiškiu Klaipėdos Atlantu. 
Antroje SS-gos futbolo lygoje uostamies
čio futbolininkai po septyniolikos rungty
nių surinko tik 10 tšk. ir iš 24 komandų 
užima 22-rą vietą.

Lietuvos futbolo pirmenybėse pirmoje 
vietoje su 17 tšk. žengia Kauno Banga. 
Tik dviem tšk. nuo jos atsilieka Vilniaus 
SRT su tiek pat taškų (blogesnis įvarčių 
santykis) turinčiu Kauno Inkaru. Pavo

lymui entuziastiškai pritarė ir patys su
dėjo pirmąjį 1000 dolerių. Taip pat buvo 
nutarta pakartotinai kreiptis į kraštų val
dybas primenant jų pareigą: pagal PLB 
Seimo nutarimą 30 proc. surinktų Vasa
rio 16 proga aukų siųsti PLB valdybai.

Politinė veikla
Posėdyje buvo nuodugniai išdiskutuo

tas politinės veiklos klausimas ir buvo 
konstatuota, kad Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir VLIKo santykiai yra nor
malūs, vyksta nuolatinis minčių pasikeiti
mas ir šioje srityje buvo patvirtintas nu
tarimas, (kad išeivijos politinės veiklos 
koordinacijai nustatyti bei politinės vei
klos krypties pagrindinėm gairėm svars
tyti yra reikalinga veiksnių konferencija 
White Plains, NY, 1974 m. pagrindu. To 
tikslo siekdama PLB valdyba siūlė VLIKo 
valdybai susitikti Washingtone š.m. liepos 
mėn. 20 d., apsvarstyti tokios konferenci
jos organizacinius ir darbotvarkės klausi
mus. Kiek tai liečia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veiklą šioje srityje, valdy
ba pritarė iki šiol vestam Lietuvos laisvi
nimo darbui. Pramatyta, kad PLB Visuo
menių reikalų komisija organizuos plačią 
politinę akciją pagrindinai diplomatinėje 
plotmėje ryšium su ateinančia Helsinkio 
akto įvertinimo konferencija Vienoje s. 
m. lapkričio mėnesį. Šiam darbui konkre
tizuoti. š.m. liepos mėnesyje Washingtone 
yra šaukiamas Visuomeninių reikalų ko
misijos pasitarimas. Buvusiam Visuome
ninių reikalų komisijos pirmininkui Al
gimantui Gečiui perėmus JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos pirminin
ko pareigas, naujuoju komisijos pirminin
ku buvo patvirtintas Vytautas Kamantas.

Pasaulio Lietuvių Kultūros Kongresas
Svarstytas Pasaulio Lietuvių Kultūros 

Kongreso rengimo klausimas. PLB valdy
ba jau anksčiau buvo nutarusi šaukti Kul
tūros Kongresą apsvarstyti mūsų opiau
sius kultūros vystymo klausimus, ypatin
gai įtraukiant į šį reikalą kultūrinių or
ganizacijų veikloje dalyvaujančius asme
nis. Dar kartą buvo šis nutarimas patvir
tintas ir sutarta, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba sieks šį kongresą 
suruošti susitarus su Kanados LB krašto 
valdyba 1988 metų vasarą Toronte. Šis 
renginys bus derinamas su PLB Seimu 
ir Tautinių šokių švente. Kultūrinių rei
kalų komisijos pirmininkė Milda Len
kauskienė buvo įpareigota šį reikalą kuo 
intensyviau vykdyti.

Korespondencinis PLB Seimo posėdis
Buvo sutarta, kad yra reikalingas PLB 

jingoje zonoje yra Kybartų Sveikata, 
Kauno Kelininkas, šaulių Tauras ir Plun
gės Kooperatininkas. Pereitų metų meis
teris Panevėžio Ekranas užima ketvirtą 
vietą.

Iš sportų karalienės — lengvosios atle
tikos reikėtų pranešti naujus Lietuvos re
kordus. Vieną jų atsiekė R. Ubartas, da
lyvaudamas SS-gos rinktinėje rungtynėse 
prieš Rytų Vokietiją (laimėjo SS-ga). Lie
tuvis numetė diską 67,88 m, užimdamas 
pirmą vietą ir pralenkdamas buv. Lietu
vos meisterį V. Kidyką 88 cm. Rungtynės 
vyko Taline, kurių keletą ištraukų paro
dė Vokietijos televizijoje. Tuo tarpu Kras- 
nodare, klaipėdietis B. Viluckis kūjį nu
sviedė 81,50 m., o R. Nyderytė — Čistia- 
kove 3 km. nubėgo labai geru laiku — 
8 min. 46,42 sek. Tai nauji Lietuvos re
kordai.

Iš tarptautinio sporto 'į pirmą vietą rei
kėtų statyti pasaulines futbolo pirmeny
bes. Kaip žinome, jas laimėjo Argentina, 
nugalėdama baigmėje Vakarų Vokietiją 
3:2. Prisipažinsiu, vokiečiai nebuvo verti 
vicemeisterio vardo, kadangi už juos žy
miai brandesni žaidimą parodė Brazilija, 
Italija, o gal net ir Danija su SS-ga. Ta
čiau vokiečius lydėjo laimė, pav., rungty
nėse prieš Maroką, Meksiką ar nuvargu
sią po kovos prieš brazilus Prancūziją. 
Tačiau kamuolys yra apskritas ir mėgsta 
labai dažnai iškrėsti gražius pokštus.

Po pirmenybių prasidėjo žaidėjų „išpar
davimas“. Pirmas iš savo tėvynės iškelia
vo pirmenybių įvarčių „karalius“ anglas 
Gary Lineker iš Evertono (pirmenybėse 
jis įkirto 6 įvarčius), pakeisdamas klubo 
spalvas į Barcelonos. Š'į puikų 25 m. puo
lėją Everton komanda pardavė už 3 mil j. 
svarų, o prieš metus laiko jį nupirko iš 
Leicester City klubo tik už 800 tūkst. sva
rų. Taigi — neblogas biznis. Barcelona uz 
paslaugas klubui mokės jam į metus 208 
tūkst. svarų, pridėdama įvairias premi
jas. Greičiausiai ir argentinietis, angliš
ka pavarde vidurio saugas Brown, taip 
pat atsiras Kiolno klube. K. Baronas 

Seimo korespondencinis posėdis dviems 
svarbiems klausimams svarstyti. Iškilo 
klausimas dėl PLB valdybos kadencijos 
pabaigos, ypač pakeitus kadencijos metų 
skaičių iš penkių į keturis praėjusiame 
Seime, šios valdybos kadencija formaliai 
turėtų baigtis 1987 metų vasarą, ši data, 
tačiau, nėra sutaikyta su pagrindinių mū
sų kultūrinių/visuomeninių įvykių ciklu. 
Be to, kadencija baigtųsi prieš Jaunimo 
Kongreso datą ir tai sudarytų didelių ne
patogumų atsižvelgiant į faktą, kad PLB 
valdyba neša didelę atsakomybę dėl Jau
nimo Kongreso sušaukimo ir pravedimo. 
Todėl PLB valdyba prašo Seimo, kad se
kančio Seimo data būtų nustatyta 1988 m. 
vasarą, derinant ją su Kanadoje vyksian
čia š. Amerikos lietuvių Tautinių šokių 
Švente. Antras Seimo korespondenciniame 
posėdyje svarstytinas klausimas liečia 
PLB valdybos narių kooptavimą. Dviem 
valdybos nariam — Algimantui Gečiui ir 
Mykolui Drungai — perėjus 'į kitas Ben
druomenės pareigas iškilo reikalas ko
optuoti naujus valdybos narius. Kadangi 
pasitraukę buvo rinkti valdybos atstovai, 
o kooptuotieji jau buvo pakviesti, PLB 
valdyba nori prašyti Seimo leisti, reika
lui esant, kooptuoti į rinktųjų vietą nau
jus valdybos narius. Svarstant Seimo 
klausimą, PLB valdybos posėdyje taip 
pat dalyvavo PLB Seimo pirmininkas Al
gis Raulinaitis.

VI Pasaulio (Lietuvių Jaunimo Kongresas
Išklausytas Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos pirmininko Gintaro Grušo pra
nešimas apie Jaunimo Sąjungos veiklą ir 
ypač apie ateinantį Jaunimo Kongresą. 
Konstatuota, kad paruošiamieji Kongre
so darbai yra sėkmingai vedami ir tuo 
pačiu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba formaliai patvirtino Jaunimo 
Kongreso sąmatą, pateiktą Australijoje 
veikiančio Jaunimo Kongreso ruošos ko
miteto. Patvirtindama sąmatą PLB valdy
ba pabrėžė, kad ji neneša finansinės at
sakomybės už sąmatoje numatytos sumos 
peržengimą. Vicepirmininkas sporto ir 
jaunimo organizacijų reikalams Rimantas 
Dirvoms pateikė PLB valdybos siūlomas 
Jaunimo Kongreso gaires, kurios buvo 
vienbalsiai priimtos.

Ryšių palaikymas su kitais kraštais
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val

dybos vienas iš uždavinių yra palaikyti 
kuo artimesnius ryšius su kitais kraštais 
ir todėl šią vasarą į Europos LB kraštų 
valdybų suvažiavimą vyksta vicepirmi
ninkė Birutė Jasaitienė; į JAV ir Kanados 
tarybų sesijas vyksta pirmininkas Vytau
tas Kamantas; į Australijos lietuvių die
nas metų pabaigoje vyksta vicepirminin
kas Stasys Jokubauskas ir Pasaulio Lietu
vio Lietuvio redaktorius Bronius Nainys.

Vasario 16 Gimnazijos reikalai
Vicepirmininkė Birutė Jasaitienė pa

teikė pranešimą apie vykdomą Vasario 16 
gimnazijos statybos vajų bei mokinių ver
bavimo pastangas. Buvo pasidžiaugta jos 
sėkmingu darbu ir prašyta, kad jis aplan
kytų Vasario 16 gimnaziją artimiausioje 
ateityje. PLB valdyba žiūri į Vasario 16 
gimnaziją kaip viso pasaulio lietuvių rei
kalą ir tam skiria nemažai savo dėmesio 
ir lėšų. PLB valdyba norėtų matyti Va
sario 16 gimnaziją išsivysiant į pilna žo
džio prasme Europos lietuvių kultūros 
švyturį, organizatorių, iniciatorių.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

LAISVĖS STATULAI — 100 METŲ
Popiežius Jonas Paulius II-sis video- 

registruotu pareiškimu pasveikino ameri
kiečių tautą, ypatingomis iškilmėmis at- 
žyminčią Laisvės Statulos New Yorke 
šimto metų jubiliejrj. Laisvės Statula New 
Yorko uoste, pažymėjo Popiežius, per pa
staruosius šimtą metų buvo vilties simbo
lis milijonams pabėgėlių ir imigrantų iš 
viso pasaulio. Mes nesunkiai galime įsi
vaizduoti, kokią nepaprastai gilią reikš
mę šis simbolis turėjo ir tebeturi svetin
gus Amerikos krantus pasiekiantiems 
išvargusiems, skurdą patyrusiems, iš sa
vo gimtinių išblokštiems nesuskaito
miems žmonėms. Buvo labai tikslinga 
Laisvės Statulos šimtmečio jubiliejines iš
kilmes pradėti padėkos Dievui malda, 
Dievui, kuris yra kiekvienos gyvybės, 
laisvės ir meilės šaltinis. Daugelis tų, ku
rie vyko į Ameriką, kalbėjo Popiežius, 
čia ieškojo duonos kąsnio, gerai žinodami 
tačiau, kad žmogus ne vien duona gyve
na. Įvairių rasių, tautų ir tikybų žmonių 
susitelkimas maldoje prie Laisvės Statu
los, pažymėjo Popiežius, akivaizdžiai liu
dija, jog senųjų imigrantų palikuonys ver
tina turimas laisves ir jomis naudojasi. 
Popiežius baigė savo žodį, melsdamas 
Visagalį Dievą laiminti Ameriką.

Laisvės Statulos šimtmečio jubiliejus 
buvo pradėtas visų New Yorko bažnyčių 
varpų gaudimu ir iškilmingomis pamal
domis šv. Patriko katedroje. Jose daly-

„LIKIMAS“
APOKALIPSINĖ PRANAŠYSTĖ VAKARŲ EUROPAI

Prieš 50 metų mirė vokietis istorijos 
filosofas Oswald Spengler. Sakoma, kad 
jo skelbiama pesimistinė ir iracionalinė 
pasaulėžiūra padėjo Vokietijoje įsigalėti 
nacionalsocializmui, neigiamai paveiku
siam ir laisvą lietuvių tautos vystymąsi.

Šalia „Preussentum und Sozialismus“ 
(Prūsiškumas ir socialistinė dvasia), „Ja- 
hre der Entscheidung" (Apsisprendimo 
metai), svarbiausiu O. Spenglerio veikalu 
laikomas „Untergang dės Abendlandes“ 
(Vakarų Europos žlugimas), pasirodęs 
1917 metais. Tai įdomi data, nes tuo me
tu prie Verduno, mūšio lauko apkasuose, 
žuvo apie 700,000 prancūzų ir vokiečių 
kareivių. Jų tarpe ne vienas mažlietuvis. 
Žuvusių dauguma buvo 20-ties metų jau
nuoliai.

Atrodo, kad anuomet ne tik O. Spen- 
gleris (1880-1936), anglas Arnold Toyn
bee, ispanas Ortega y Gasset ir kiti ben
draamžiai filosofai, I-mojo pasaulinio ka
ro žiaurumo paskatinti, pradėjo abejoti, 
ai- pasaulio tautų likimas, nesuskaitomų 
karų praeityje priežastys ir pasekmės dar 
tolygios generolų-admirolų laimėtais-pra- 
laimėtais mūšiais sausumoje, ore ir van
denynuose? Ar tarptautinėje arenoje vy
riausybių viešai pasirašytų ir ne kartą 
sulaužytų taikos sutarčių loginė esmė dar 
prieinama protingam žmonijos galvoji
mui? Aukščiau minėti išminčiai galbūt 
dėl to priėjo išvados, kad vak. Europos 
Ižydįškai-krikščioniškosios kultūros tau
tos, kaip antikos asirų-babiloniečių, egip-

Skaitytoju fau&ftai
STAIGMENA DERBY

Manau, būtų didelė klaida, jeigu der- 
biškų lietuvių surengtoji paroda praeitų 
nepastebėta ir plačiau nepaminėta. Iš ti
krųjų ji verta ypatingo dėmesio.

Teko matyti nemaža įvairių lietuviškų 
sambūrių surengtų parodų čia ir kitur. 
Daugumą jų aš pavadinčiau sumcstinė- 
mis. Jose stengtasi parodyti galimai dau
giau eksponatų, nežiūrint vertybinės at
rankos, jų tarpusavio ryšio: daiktai su
kabinami ant sienų, nes ten būta vinių, 
sumetami ant stalų... Tokiose parodose 
net nepagalvojama, kad jos privalo turė
ti kokią nors pagrindinę jungiamąją min- 
*.t ir atitinkamą kiekvieno daikto ekspozi
ciją. Tai nėra lengvas uždavinys, bet jo 
nesiekiant, nors ir turint vertingiausių 
dalykų, paroda tampa menkaverčiu baza- 
ru.

Po šios trumpos įžangos apie parodas 
apskritai, reikia pasakyti, jog derbiškių 
lietuvių surengtoji paroda buvo paroda 
tikra to žodžio prasme.

Visų pirma, ji buvo tinkamoj vietoj ir 
tinkamoj patalpoj, būtent, Derby miesto 
muziejaus meno skyriuje, viename dido
kame kambaryje. Įžengus į jį, iškart ma
ne pagavo kažkoks kuklaus, bet gražaus 
žavesio jausmas, manau, toks artimas, 
toks maloniai šiltas kiekvieno lietuvio 
širdžiai. Eksponuojamų dalykų palygina
mai buvo nedaug. Tūlas gal net pasaky
tų, kodėl nebuvo to ar kito, arba vietoje 
šito būtų geriau gal kitas eksponatas... 
Tokia pastaba gal ir turėtų šiek tiek tie
sos. Tačiau atsakymas labai tiesus ir 
trumpas: tų kitų dalykų parodos rengėjai 
nerado, niekas jų nepaskolino, štai čia ir 
iškyla parodos rengėjų nepaprastas suge
bėjimas — iš mažo eksponatų skaičiaus 
surengti parodą, kurioje kiekvienas daik
tas savo vietoje, gražiai ir prasmingai ro
domas, kur visi eksponatai dvelkia ta pa
čia mintimi: štai čia kiekvienam svetin
gas, gražus Lietuvos kampelis, nors ir sve
timoj padangėj.

Prisipažinsiu, kad išėjęs aš dukart grį
žau, bijodamas, jog akis gal ko nepastebė
jo, širdis neišgyveno...

Gal kas, perskaitęs šį laišką, pagalvos: 
viskas čia smarkiai perdėta, taip tik jam 
atrodė, paroda kaip ir kitos parodos...

Bet tai parodo lankytojų knyga, ku
rioje kiekvienas įrašo savo pavardę ir 
įspūdžius. Šioje knygoje aš buvau antro 
šimto pabaigoje. Tų dviejų šimtų tarpe 
buvo tik keli lietuviai, visi kiti — anglai. 
Ir štai jų įrašai knygoje: „very well“, 
„well done“, brilliant“, excellent“... Apie 
70 procentų visų vertinimų buvo „bril
liant“.

Su mano labai nuoširdžia padėka paro
dos rengėjams,

Stasys Kuzminskas

vavo JAV-jų ir Prancūzijos prezidentai, 
atstovaujantys dviems tautoms, kurias 
vienodai sieja pagarba ir meilė laisvės ir 
teisingumo idealams. 

tiečių-žydų, graikų-romėnų tautos, „liki
mo“ nuteistos pražūčiai, jeigu neatsisa
kys karų, nežmoniškumo diriguojamų re- 
vanšizmo ir revizionizmo idėjų, turtingų
jų tautų tarpe paplitusio „dulce vita“ 
(saldaus gyvenimo) mažiau civilizuotų 
tautų varguomenės sąskaiton.

Žynys-skeptikas O. Sp. ieškojo gyveni
mo prasmės pažinimo, pirmųjų gyvybės 
priežasčių supratimo ne protavime, bet 
paslaptingame mistikos ir antgamtinių 
dalykų moksle, metafizikoje. Jo mintiji- 
mo-tikėjimo išdava: kiekviena tauta 1000 
metų bėgyje pergyvena pavasario jaunat
vės žydėjimo, vasaros brendimo, rudens 
nuvytimo ir žiemos pranykimo epochas. 
Kitaip tariant, žmonijos esmės priežastys 
yra gamtoje. Jos atitinka „likimui“ istori
joje.

Vokietijoje, po 1918 m. pralaimėto karo, 
Hitlerio rudmarškiniai ideologai, kupini 
revanšizmo, pasisavino šias idėjas. Jie 
„sukūrė 1933 m. taip vadinimą, „Tausend- 
jaehriges Reich“, kuriame, anot Fr. Nietz
sches (1844-1900), ariškos rasės antžmo
giams „likimas“ (Vorsehung) būk „pave
dęs“ valdyti pasaulį... Nacistinei šmėklai 
užteko 12-kos metų suardyti Europos že
myno politinei santvarkai. Po karo 1945 
m. rytų ir vidurinės Europos tautas pasie
kė ne demokratinė laisvė: vietoje fašisti
nės priespaudos, jas pradėjo engti sovieti
nis košmaras. Tai neužsitarnautas „liki
mo“ smūgis ir lietuvių tautai.

Ventės Ragas

„SOVIETŲ TAUTŲ BROLIŠKUMAS“
Nesigilindami perdaug į tai, ar toks mū

sų likimas ar užsitarnavimas, pažvelgę į 
Lietuvos praeitį, pamatysime, kad vadi
namieji anuometiniai „krikštytojai“ ir da
bartiniai tikėjimo griovėjai siekė ir sie
kia tų pačių tikslų. Vieni, prisidengę 
krikšto skraiste, veržėsi ne tiek į lietuvių 
sielas, kiek !į dvarus ir klebonijas, nes tuo 
keliu bandė sulenkinti kraštą, šio tikslo 
siekdami, nesiskaitė su jokia morale, ne
sibijojo nei Dievo.

Dabartinis rusiškasis okupantas, prisi
dengęs komunizmo skraiste, pateisina vi
sus savo užgrobimus. Po ta pačia prie
danga vykdo ir didžiausią rusinimą. Vi
sose valdiškose įstaigose tarnautojai turi 
mokėti rusų kalbą. Mokyklose, įskaitant 
ir pradžios, rusų kalba privaloma. Tačiau 
rusų mokyklose lietuvių kalba nėra dėsto
ma. Lietuvos vyrai turi atlikti karinę tar
nybą rusų daliniuose, ir ne savo krašte. 
Atlikus karinę prievolę, siūloma likti Ru
sijoje. Esantiems kalėjimuose ar koncen
tracijos lageriuose lietuviams net nelei
džiama susirašinėti gimtąja kalba...

Tai toks yra sovietų skelbiamas „tautų 
broliškumas“.

V.A.

ALGIRDAS MOTUZĄ

Trumpa žinutė pradžiugino E.L. skaityto
jus. Lietuvis jaunuolis, Algirdas Motuzą, 
išėjo aukštąjį mokslą, įsigydamas Indus
trial Design diplomus (degree). Sveiks, 
valio, Algirdai! (Tik gaila, kad netolimoje 
praeity keletas kitų šaunių jaunuolių ne
buvo E.L. net trumpu sakiniu pasveikinti 
aukštųjų mokslų baigimo proga).

Dabar lauksim platesnio pokalbio-inter- 
viu su pačiu Algirdu apie jo Studijas ir 
ypačiai ateities planus. Būtų smagu ma
tyti jo diplominio darbo ir jo paties nuo
traukas.

„Sviestu košės nepagadinsi“.
e.g.

NUTEISĖ UŽ KNYGĄ
„Nuteistas už Orwell'io romano „Gyvu

lių Ūkis“ skaitymą“, — tokia antrašte in
formaciją iš Prahos skelbia tarptautinė 
žinių agentūra „Associated Press“. Agen
tūra informuoja, kad komunistinis teis
mas Teplice, Čekoslovakijoje, nuteisė 39 
metų amžiaus Edvardą Vacek pusantrų 
metų kalėti dėl to, kad kratos metu jo 
bute, tarp kitų knygų, buvo rastas garsu
sis Orwell‘io romanas „Gyvulių Ūkis“ 
Teismo nuosprendyje pažymima, kad šis 
Čekoslovakijoje uždraustas romanas yra 
dekadentinis, piktas ir klastingas, nes 
žmones palygina su gyvuliais. Spaudos 
agentūra atkreipia dėmesį, kad iš tikrųjų 
komunistiniai režimai šio Orwell'io ro
mano netoleruoja, nes jame yra satyri
niai pavaizduota stalininė sistema, kuri 
su žmogumi elgiasi kaip su gyvuliu.
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Priėmimas Britų Parlamento rūmuose 
— liepos 18 d., penktadienį, 7 v. vak. Ren
gia Baltų Taryba.

XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

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

D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos — 
Nelė ir Arvydas Paltinai.

Skautų stovykla — liepos 26 — rugpjū
čio 3 d., Lietuvių Sodyboje.

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

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

PRIĖMIMAS PARLAMENTO 
RŪMUOSE

Liepos 18 d., penktadienį, 7 vai. vak., 
Baltų Taryba rengia iškilmingą priė
mimą Britų Parlamento rūmuose. 
Priėmimas vyks Ponios Edwinos Cur
rie, MP, globoje, ir kviečiami minis
trai, Parlamento atstovai, žurnalistai 
ir kiti svečiai.

Visi lietuviai, latviai ir estai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Būtų malonu matyti visų DBLS 
skyrių atstovus ir svečius iš kitų lietu
viškų kolonijų.

Pakvietimus galima gauti Lietuvių 
Namuose, Londone. Kaina — 10 sv.

Savo dalyvavimu paremkime pabal
tiečių dieną. Rengėjai

AUKOS SPAUDAI
J. Paberžis — 16.50 sv.
X. Petrauskas — 11 sv.
M. Tulytė — 7 sv.
Kun. F. Skėrys — 10 DM.
J. Kriaučiūnas — 5 sv,
N. Žvirblis — 3 sv.
P. Girnys — 2.50 sv.
A. Miliūnas — 2 sv.
K. Padagas — 1.50 sv.

Visiems dėkojame.

AUKA VASARIO 16 GIMNAZIJAI
A.a. Petro Popikos atminimui, užjaus

dami Jo šeimą, V. ir M. Žemaičiai Vasa
rio 16 gimnazijai paaukojo 10 sv.

Londonas
TELEVIZIJOS ŽVAIGŽDĖ

KAROLINA NENDRĖ MASIULYTĖ
Lietuvių Namuose lankėsi pagarsėjusi 

Prancūzijos televizijos žvaigždė, gyvenan
ti Paryžiuje, Karolina Nendrė Masiulytė. 
Ji viešėjo pas savo tėvą Joną Masiulį, 
kuris ilgesniam laikui tarnybos reikalais 
iš Šveicarijos atvykęs į Londoną.

K.N. Masiulytė aplankė ir Lietuvių 
Sodybą, pasidalijo savo artistinės veiklos 
aktualijomis su spaudos darbuotojais.

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, tėveliui ir bro

liui Petrui Popikai staiga mirus, širdingai 
dėkojame visiems, kurie užjautė mus 
skausmo valandoje, užprašė šventas Mi
šias ir palydėjo į paskutinę kelionę. Der
byshire Royal Infirmary „Coronary Care 
Unit“ dėkoja už piniginę auką, kuri buvo 
'įteikta vietoj gėlių ir vainikų kapui.

Liūdintys žmona, vaikai ir brolis

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
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.

SKAUTAI KVIEČIA
Dar pakartotinai kviečiame organizaci

jų atstovus, tėvelius, skautiškos idėjos rė
mėjus ir nestovyklaujančius, jaunimą ir 
skautų draugus, į stovyklos uždarymo iš
kilmes ir skautišką laužą, kuris įvyks rug
pjūčio 2 d., šeštadienį, 3 vai. popiet.

Tikimės, kad tą dieną gausiai atvyksite 
į mūsų iškilmes, lauželį ir į skautiškos šei
mos ratelį, į mūsų pamiltą gražiąją Sody
bą.

Už Tamstų nuoširdumą ir aukas mes 
atsidėkosime lietuviška daina ir žodžiu 
AČIŪ!

Stovyklos Organizatoriai

AUKOS STOVYKLAI
Škotijoje gyvenantis veiklusis veikėjas 

Juozas Bliūdžius, prisiųsdamas 60 svarų 
skautų-čių stovyklai rašo: „Su šiuo laišku 
siunčiu Jums banko čekį, sumoje 60 svarų, 
skautų stovyklai paramą iš Škotijos.

„Norėjau atvykti į skautų stovykla, bet 
deja, taip susiklostė, kad pramatau savo 
atostogas praleisti JAV. Tai negalėsiu su 
jumis džiaugtis lietuviškam-skautiškam 
stovyklos uždarymo ratelyje. Tačiau savo 
širdyje ir mintyse būsiu kartu ir prašau 
perduoti mano ir Škotijos tautiečių gra
žiausius ir šilčiausius sveikinimus ir lin
kėjimus visai skautų stovyklai!“.

AUKOTOJAI:
Škotijos Lietuvių Klubas — 25 sv., DB- 

LS-gos Škotijos skyrius — 20 sv., „Mote
rų Draugija“ Bellshill skyrius — 5 sv., 
J. Bliūdžius — 10 sv.

Nijolė P., apmokėdama už dukra Eleną 
stovyklinį pilną mokestį, dar skyrė 25 sv. 
skautų-šių stovyklos paramai ir rašo: 
„Dr. Jeremy (Pilcher) siunčia gražiausius 
sveikinimus ir linkėjimus, linkėdamas kuo 
gražiausios stovyklos, šilto oro ir darbin
gų stovyklavimo dienų. O aš (Nijolė) ti
kiuosi jus visus pamatyti stovykloje!“.

Visiems skautiškos idėjos rėmėjams 
reiškiamas nuoširdus didelis ir skautiškas 
AČIŪ!

AUKOS TAUTINĖS STOVYKLOS 
FONDUI

Ilgametis dosnus skautų rėmėjas p 
B.P. Varkala ir šiais metais atsiuntė 50 
sv. auką su geriausiais linkėjimais skau- 
taujančiam jaunimui, prašydamas panau
doti pinigus skautų reikalams. Pinigus de
dame į Tautinės Stovyklos Fondą, kur 
nuo jo priklausys iš Anglijos-Škotijos va
žiuojančių skautų skaičius, — p. B.P. Var- 
kalai nuoširdus ačiū.

Taip pat T.S. Fondui aukojo V. ir H. 
Gasperai 15 sv; S.B. ir O. Vaitkevičiai 10 
sv., kun. S. Matulis, MIC, vasaros stovy
klai 5 sv.

Mieliems aukotojams nuoširdus skautiš
kas AČIŪ.

Rajono Vadija

Manchesteris
LIETUVIU FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“
Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 

liepos 19 d., 3 vai. p.p., Manchesterio Lie
tuvių Klube, 121 Middleton Rd., Man
chester M8 6JY.

Bus svarstomas pobūvio surengimas ir 
kiti einamieji reikalai.

Visi Draugijos nariai ir kiti susidomėję 
tautiečiai yra maloniai kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti.

YPATINGAS DBLS POSĖDIS
Liepos 5 d. Derbyje įvyko ypatingas 

DBLS-gos Centro Valdybos, Tarybos pre
zidiumo ir Skyrių pirmininkų posėdis. 
Jam pirmininkavo K. Bivainis, o sekreto
riavo J. Levinskas. Pirmoje darbotvarkės 
dalyje DBLS-gos pirmininkas J. Alkis 
pristatė praėjusio DBLS Suvažiavimo 
8-ją ir 9-ją rezoliucijas ir ryšium su jo
mis įvykius, privedusius prie šio posė
džio. Baigdamas pabrėžė, kad 8-ji rezoliu
cija siekia pakeisti DBLS-gos įstatus ir 
jais apriboti CV-bos veiklą. Po jo prane
šimo sekė pasisakymai, kuriuose išryškė
jo šie svarbesni punktai: kad 8-ji rezoliu
cija glaudžiai siejasi su Sodybos „malū
no“ pardavimu, o 9-ji yra administracinė, 
ir kad Centro Valdybos veikla remiasi 
Sąjungos įstatais ir Suvažiavimo nutari
mais.

„...8-ji rezoliucija liečia Sąjungos įsta
tų pakeitimą, todėl ji turėjo būti pristaty
ta svarstyti Suvažiavime prieš tris savai
tes, kaip nurodyta Sąjungos įstatuose“, — 
J. Alkis.

„...8-ja rezoliucija Valdyba nebuvo vie
ninga. Ji buvo atidėta penkiais balsais 
prieš du“, — E. šova. Jo teigimu, pateik
toji rezoliucija Suvažiavime buvo disku
tuota ir priimta.

J. Zokas, buvusio Suvažiavimo pirmi
ninkas, su tuo nesutiko ir tvirtino, kad 
„...8-ji rezoliucija Suvažiavime nebuvo 
diskutuota“.

Ketteringo skyriaus pirmininkas pri
tarė malūno pardavimui, bet apgailesta
vo, kad šis reikalas nebuvo svarstomas 
Suvažiavime.

R. Šova griežtai pasisakė prieš malūno 
pardavimą ir susirinkusiems aiškino, 
kad niekas neturi teisės Suvažiavimo pri
imtųjų rezoliucijų atmesti. Tai padariusi, 
CV-ba sukėlė visuomenėje nepasitikėjimą 
ir pažemino Sąjungos vardą.

V. Gasperienė negalėjo suprasti, kodėl 
Sąjungos nariai, nepritarę malūno parda
vimui, nieko nedarė.

A. Bučio nuomone, be reikalo CV-ba 
užsigavo, nes 8-ji rezoliucija yra taiko
ma ne jai, bet ateities valdyboms.

J. Levinskas priminė, jog CV-bos kai 
kurie nariai Sąjungos veikloje reiškiasi 
daugiau kaip 30 metų. Per visą šį laiką 
jais pasitikėta ir jų darbai remiami. O 
dabar, staiga, ne. Gal tai tėra piktų ir 
Sąjungai gero nesiekiančių asmenų dar
bas.

J. Adomonis domėjosi naujųjų įstatų 
verte, jei juose neatsispindi Suvažiavimo 
valia.

H. Vaines, Boltono skyriaus pirminin
kas, norėjo žinoti, kur buvo CV-bos na
riai ir ką jie veikė, kai 8-ji rezoliucija bu
vo pristatyta Suvažiavime, šiuo reikalu 
pasisakė ir kiti dalyviai.

Ypatingas Sąjungos posėdis Derbyje, 
rislausęs susirinkusiųjų pasisakymus, pa
geidauja, kad 8-ji rezoliucija būtų prista
tyta svarstyti sekančiame Sąjungos Su
važiavime. Taip pat prašo Sąjungos sky
rius su šia rezoliucija plačiau susipažinti 
ir nutarti, ar Sąjungos įstatus keisti, ar 
ne.

Antroje posėdžio dalyje buvo svarstomi 
šie reikalai: priėmimas Parlamento rū
muose, Britanijos lietuvių diena ir tau
todailės paroda Derbyje, Bendruomenių 
suvažiavimas Austrijoje, 1986 m. VLIKo 
Seimas Londone ir Sąjungos 40-ties me
tų jubiliejaus šventė 1987 m.

Ponios Edwinos Currie, parlamento at
stovės (MP), priėmime Britų Parlamen
to rūmuose dalyvaus 40 lietuvių.

Britanijos lietuvių diena šiais metais 
bus švenčiama Derbyje, rugpjūčio 23 d. 
Programoje: estradinės muzikos meninin
kai Nelė ir Arvydas Paltiniai; „Aušros“. 
„Baltijos“ ir „Lietuvos“ tautinių šokių 
grupės; jungtinis Anglijos ir Škotijos miš
rių balsų choras; pučiamųjų dūdų orkes
tras, solistai bei solo instrumentalistai, 
švęsime puošnioje Derby miesto koncer
tų salėje, kurios fojė bus tautodailės pa
rodėlė. Po programos — šokiai. Į šią šven
tę bus kviečiami anglai ir kitų tautybių 
asmenys.

Pasinaudodami proga, daugelis dalyvių 
lankėsi tautodailės parodoje. Birželio 13 
d. ją atidarė Derby miesto burmistras. 
Ją suruošė Rūta Popikienė su Skyriaus 
parama.

Europos lietuvių bendruomenių ir jau
nimo sąjungų suvažiavime liepos 26 d.

PAMALDOS
Rochdalėje — liepos 20., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 20 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — liepos 20 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhamptone — liepos 20 d., 17 vai., 

šv. Petre-Pauliuje.
Manchesteryje — liepos 27 d., 12.30 vai.

Salzburge, Sąjungą atstovaus VI. Dargis.
Lapkričio 7-9 dienomis Londone įvyks 

VLIKo Seimas. Jame dalyvaus šimtas 
Amerikos ir kitų kraštų lietuvių. Mūsų 
pareiga juos tinkamai priimti. Visi šio 
krašto lietuviai kviečiami prisidėti prie 
Seimo rengimo darbų.

CV-bos pirmininkas pranešė, kad jau 
antras ELTOS biuletenio numeris per
spausdinamas ir išsiuntinėjamas po Euro
pą iš Londono. ELTA yra mėnesinis an
glų kalba informacijų biuletenis ir siunti
nėjamas nemokamai visiems, kuriems rū
pi Lietuvos tragedija. ELTOS biuletenį 
leidžia Tautos Fondas, o jį perspausdina 
Europai Nidos spaustuvė.

Pasibaigus posėdžiui dalyviai ir sve
čiai buvo pavaišinti. Vaišes paruošė A. 
Tirevičius, jam padėjo J. Burkevičienė ir 
J. Valentinas.

VI. Dargis

VOKIETIJA
JUOZO GRUŠO MINĖJIMAS

Kaip daugeliui jau žinoma, š.m. gegužės 
21 d. Kaune mirė rašytojas Juozas 
Grušas.

Muencheno Apylinkė rengia
JUOZO GRUŠO MINĖJIMĄ

liepos 20 d., sekmadienį, 17.00 vai.
(po lietuviškų pamaldų, kurios bus 

16.00 vai.)
Ludwigsfelde, Caritas-Jugendheimo salėje 
šia programa:

— Juozą Grušą ir jo kūrybą prisime
nant — Aušra-Marija JURAŠIENĖ;

— Juozo Grušo „Barboros Radvilaitės“ 
pastatymas Kauno dramos teatre — reži
sierius Jonas JURAŠAS;

— Video-filmas iš Lietuvos — Juozo 
Grušo „Barbora Radvilaitė“.

Maloniai kviečiame svečius iš arti ir toli 
šiame minėjime dalyvauti.

Muencheno Apylinkės Valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
BADZWISCHENANE

Badzwischenane nėra Liet. Bendruome
nės, bet veikia tik lietuvių parapija, ku
riai vadovauja kun. P. Girčius.

Po kun. P. Girčiaus atnašautų mišių, 
visi susirinko į parapijos salę paminėti 
motinas. Prie gražiai papuošto stalo susė
do nemažas būrys tautiečių, buvo svečių 
iš Bremeno ir Hamburgo.

Kun. P. Girčius pasveikino motinas, o iš 
Anglijos atvykusi viešnia profesorė skai
tė paskaitą. Vaikai kiekvienai motinai pa
dovanojo po rožytę.

Visi buvo patenkinti gražiu minėjimu ir 
geroje nuotaikoje išsiskirstė.

Dėkojame kun. P. Girčiui ir ypač vieš
niai iš Anglijos už puikią paskaitą.

Už skanius lietuviškus tortus padėka 
tenka p. P. Rajauskienei.

PATIKSLINIMAS
„Europos Lietuvyje“ (Nr. 23) buvo pa

skelbta, kad Badzwischenane persitvarkė 
apylinkės valdyba. Iš tikrųjų jau treji me
tai praėjo, kaip nebuvo šaukiamas susi
rinkimas perrinkti apylinkės valdybai. 
Dėl to daugelis tokios valdybos nepripažįs
ta. Visus renginius vykdo parapijiečiai.

Badzwischenauo parapija

— Jungtinis Pabaltiečių Komitetas Va
šingtone, minėdamas savo įsikūrimo 25- 
sias metines, apdovanojo kai kuriuos ame
rikiečius politinius veikėjus Pabaltijo 
Laisvės žymeniu. Juo pagerbiami as
menys ypatingu būdu paremiantys Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvės atstatymo 
bylą.

Pabaltiečių Komitetą Vašingtone sudaro 
trys centrinės pabaltiečių organizacijos: 
Amerikos estų sąjunga, Amerikos latvių 
taryba ir Amerikos lietuvių taryba.

W olverhamptonas
MIRĖ VLADAS KASNICKAS

Birželio 14 dieną staiga mirė Vladas 
Kasnickas, 68 metų amžiaus. Birželio 24 
d. po gedulingų mišių, kurias atnašavo 
ir laidojimo apeigas atliko kun. A. Joyce 
iš Tettenhall St. Tomo katalikų bažny
čios, būrelio lietuvių ir nemažo skaičiaus 
kitataučių buvo palydėtas į Danescourt 
kapines.

Vladas buvo kilęs iš Šėtos valsčiaus, bu
vo stalius. 1947 metais atvyko į Angliją, 
apsigyveno Wolverhampone ir dirbo 
Courtauldo fabrike, o vėliau jį uždarius 
perėjo dirbti į Goodyear gumos fabriką, 
kur ir dirbo iki pensijos.

Priklausė DBL Sąjungai, prenumeravo 
Europos Lietuvį. Paliko liūdinčią žmoną 
Boženą, dukrą Moniką ir sūnų Lenį, ku
rie ir rūpinosi jo laidotuvėmis.

Mielas Vladai, tebūna tau lengva sveti
moji žemelė.

a.p.
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AUSTRIJOJE:
BILDUNGSHAUS, SALZBURG

ST. VIRGIL, A.

5026 SALZBURG AIGEN, 
ERNST GREIN STR. 14.

* *
Besiartinant 33-čiajai Studijų Savai

tei, gal bus pramanu dar šiek tiek api
būdinti šį miestą, į kurį liepos T1 d. 
suvažiuoja daugiau šimto lietuvių iš 
daugelio Europos ir užjūrio kraštų.

Salzburgas yra ne vien tik šio pui
kaus miesto pavadinimas, bet tuo pa
čiu ir viena iš devynių Austrijos fede- 
ralinių žemių, vadinama Salzburgo 
plotme, talpinanti pusę milijono gy
ventojų.

Kad Salzburgas yra vienas žymiau
sių kultūros centrų, „E.L.“ apie tai 
yra jau minėjęs, bet gal ne visiem yra 
žinoma, kad nuo 1970 m. tarp Salz
burgo ir Tarybų Lietuvos vyriausybių 
buvo pasirašytas tam tikras kultūri
nis bendradarbiavimas.

Jau ne kartą šioje draugavimosi vei
kloje keičiamasi „specialiomis“ dele
gacijomis, turistinėmis grupėmis bei 
įvairaus meno saviveikla, žinoma, ne- 
visada sutinkanti su tikrosios Lietuvos 
kultūra...

Dar neseniai vienas žymus Salzbur
go miesto kultūros centro pareigūnas, 
iškviestas į Lietuvą, vežėsi su savim 
daugelį „specialių“ klausimų, liečian
čių nesiliaujantį katalikų persekioji
mą, bet įvairius lietuvių suvaržymus 
savame krašte.

Vien iš to galima spręsti, kad nežiū
rint ilgametės abiejų kraštų „draugys
tės“, Salzburgo miesto kultūrininkai 
nėra linkę pagrindinai priimti jiems 
kaišiojamą kiekvienos rūšies bičiuly
stę...

Tarp kitko, Studijų Savaitės laiku, 
mus pasveikinti atvyks Salzburgo 
miesto arkivyskupas ir keletas aukštų 
pareigūnų.

Kongreso namų vietos jau užpildy
tos, tačiau jei kas dar norėtų registruo
tis, kambarių bus galima gauti arti
miausioje kaimynystėje.

Nuo Salzburgo geležinkelio stoties 
taksiu važiuojant vieta pasiekiama 
per 10-15 min. Iš aerodromo visi ke
leiviai autobusais vežami į miestą 
(stotį).

Tad pasitenkinimo džiaugsmo rasti 
puošniame Mozarto mieste linki vi
siems dalyviams

Studijų Savaitės komitetas
1986, liepos 3

UJL YJE
— Britų branduolinė jėgainė Dungenes 

B, Kente, dėl pastebėtų kai kurių sutriki
mų, gali būti uždaryta.

Dounreay, Škotijoje, branduolinės jė
gainės apylinkėse jaunų žmonių susirgi
mai kraujo vėžiu per paskutiniuosius 4 
metus padidėjo daugiau kaip 10 kartų.

— Kremlius panaikino visus pasižy
mėjimo ženklus, suteiktus Uzbekistano 
lyderiui ir Brežnievo draugui š. Rašidovui, 
kuris būdamas valdžioje pridarė „mora
linių ir materialinių nuostolių“. Rašidovas 
mirė 1983 metais, išbuvęs lyderiu 24 me
tus.

— Japonijos spauda paskelbė, kad šių 
metų rudenį numatomas susitikimas Pietų 
ir Šiaurės Korėjų prezidentų. Tai bus pir
mas toks pasitarimas po Korėjos karo, 
kuris buvo daugiau kaip prieš 30 metų. 
Manoma, kad tarp įvairių klausimų, bus 
tariamasi ir dėl įvyksiančios Pasaulinės 
olimpiados 1988 metais P. Korėjos sosti
nėje.

— Filipinų žinių agentūra pranešė, kad 
komunistiniai partizanai Mindanao salo
je viešoje egzekucijoje sušaudė 40 paim
tų į nelaisvę milicininkų.

— Sovietų spauda paskelbė pasikalbėji
mą su Viačeslovu Molotovu, kurį Chruš
čiovas pašalino. Molotovui suėjo 
96 metai ir jis gyvena savo „dačoje“ ne
toli Maskvos.

84 metų Malenkovas taip pat dar gyve
na kažkur užsidaręs. Po Stalino mirties 
jis dvejus metus išbuvo lyderiu.

— Būdamas Kolumbijoje Popiežius 
kreipėsi į kairiuosius partizanus, prašyda
mas nutraukti kovą, kuri veda kraštą į 
sunaikinimą ir mirtį.

Krašte veikia Tautinio išsilaisvinimo 
armija ir kairiųjų grupės: vienos proso
vietinės, kitos maoistinės.
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