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[ Studijų Savaitę 
susirenkant

Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitės, 
ruošiamos per pastaruosius 24 metus įvai
riuose Vak. Europos kraštuose, tapo tra
dicija. Jos prasidėjo Vak. Vokietijoje, 
kur po karo, išemigravus masėms „Dievo 
paukštelių“, dar liko pakankamai intelek
tualinių pajėgų tokioms studijoms suor
ganizuoti. Laikui bėgant, prie vyresniųjų 
pradėjo prisiglausti jaunesnioji inteligen
tų karta, ir Studijų Savaičių pobūdis pa
laipsniui pradėjo keistis. Liko nepasikei
tęs tik Savaitės vardas.

Kas vasarą kur nors Europoje suva
žiuoja visi, kurie nori pasiklausyti įdo
mių paskaitų ir padiskutuoti lietuviams 
rūpimus klausimus. Jei ankstesniais me
tais Studijų Savaitėse dalyvavo daugumo
je vienos pažiūros lietuviai, tai ilgainiui 
ir tai pasikeitė: dabar suvažiuoja įvairių 
religinių įsitikinimų bei politinių pažiū
rų žmonės, laisvos ir demokratinės Lie
tuvos šalininkai.

Šiuo metu Studijų Savaitė pirmą kar
tą ruošiama D. Britanijoje, kur lietuvių 
išeivija yra gerai susiorganizavusi, bet 
intelektualiai silpnesnė už kitas Europos 
lietuvių kolonijas. E'e to, D. Britanijos 
lietuviai neįstengia prisiauginti tautiškai 
susipratusios jaunosios kartos, kuri, at
ėjus laikui, galėtų perimti gerai pradėtą 
kultūrinę veiklą, leisti knygas bei spau
dą, reikalingą visiems Europos lietu
viams.

D. Britanijos lietuvių santykiai su kitų 
Vak. Europos kraštų liet, bendruomenė
mis taip pat buvo tik pripuolami. D. Bri
tanijos lietuviai labai negausiai dalyvau
davo kontinente ruošiamose Studijų Sa
vaitėse, o iš kitos pusės ir Vak. Europos 
liet, bendruomenių atstovai neatvykdavo 
į D. Britanijos lietuvių suvažiavimus. To
dėl net žymesnieji veikėjai pažinojo vie
nas kitą tik iš pavardžių, randamų spau
doje.

24-toji Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė sudaro gerą progą lietuvių inte
ligentijai arčiau susipažinti, ir tuo būdu 
pradėti glaudesnį bendradarbiavimą. Tai 
turės prisidėti prie „Europos Lietuvio“, 
vienintelio Vak. Europos liet, savaitraš
čio tobulinimo ir populiarinimo kontinen
to kraštuose, kur jis dar mažai skaito
mas. Tikimės, kad laikraštis po Studijų 
Savaitės susilauks didesnės skaitytojų ir 
bendradarbių talkos.

D. Britanijos lietuviams, kurie daly
vaus Studijų Savaitėje, paskaitų ciklas ir 
asmeniškas kontaktas su atvykusiais iš 
kitų kraštų, bus neabejotinai labai nau
dingas. Suvažiavimas sukels D. Britani
jos lietuviuose didesnį entuziazmą toles
nei veiklai ir paskatins nutautėjantį jau
nimą likti lietuviais, naudingais savo tau
tai.

Atvažiavusieji iš kitų kraštų, pamatys 
D. Britanijos lietuvių organizacinį susi
tvarkymą, ekonominį savistovumą, tarpu
savio sugyvenimą, prisirišimą prie demo
kratinės santvarkos, ir pagaliau — pasi
ryžimą laisvės ir nepriklausomybės .idė
jas skiepyti savo tėvynėje.

Studijų Savaitė yra tautiškai-kultūrinis 
parengimas, neišvengiamai turįs ir politi
nį antspalvį. Paskaitose ir diskusijose bus 
kalbama apie dabartinę padėtį Lietuvoje 
ir apie .perspektyvas ateičiai. Ligšiol to
kiose diskusijose dalyvaudavo tiktai lie
tuviškosios išeivijos vyresni ar jaunesni 
atstovai. Šiais metais pirmą kartą Studi
jų Savaičių istorijoj čia dalyvaus ir nau
jai iš Lietuvos atvykę, ten išauklėti žmo
nės, turį gal būt kitokias pažiūras. Jų įna
šas į Studijų Savaitės darbus bus išklau
sytas su ypatingu dėmesiu, ir, kaip įpras
ta demokratiniuose kraštuose, protingai 
išdiskutuotas.

Tikėkimės, jog per diskusijas patirsi- 
sime, kad visų lietuvių lūkesčiai, liečią 
mūsų tėvynės ateitį, yra vienodi. Ir tie, 
kurie gyveno kelis dešimtmečius išeivijo
je, ir anie, kurie liko Lietuvoj, linki savo 
tautai iSlikti nesužalotai, atgauti nepri
klausomybę ir įgyvendinti demokratinę 
santvarką.

Studijų Savaitės rengėjai linki visiems 
suvažiavusiems malonaus ir sėkmingo 
darbo, o taip pat gaivaus poilsio prie ža
liųjų Temzės krantų.

SATELITAI BENDRADARBIAUJA
Prancūzų erdvės satelitas „Signe-3“ bu

vo paleistas į erdvę sovietinių raketų pa
galba Sovietų S-goje. Jo tikslas — tirti 
įvairių rūšių spindulius ir saulės radiaci
ją. Gautaisiais rezultatais nudosis abiejų 
kraštų mokslininkai.

KINIJA — SOVIETŲ SĄJUNGA
Pats totalitariškiausias kraštas pasau

ly, pasak prof. Luttwak, yra Kinija. Esą, 
Sovietų Sąjungos piliečiai gali daryti, ką 
tik nori, išskyrus labai ilgą sąrašą daly
kų, kuriuos daryti jiems yra uždrausta. 
Kinijos gyventojai negali daryti nieko, 
išskyrus tai, ką valdžia įsako jiems dary-

iu-

BERLYNO LAIKRAŠTIS APIE RYKLYS IR SARDINĖ
UŽDRAUSTĄ PARODĄ VILNIUJE

Jau buvo rašyta apie Ruhro krašto pra
monės parodą Sovietų Sąjungoje. Pir
miausia buvo suruošta Rostove. Ji su
traukė 100.000 lankytojų, išdalyta 25 to
nos informacinės literatūros. Antroji pa
roda Donecke susilaukė 200.000 lankytojų. 
Žmonių eilės laukė prie įėjimo. Išdalyta 
50 tonų informacinės medžiagos. Trečioji 
paroda kovo mėnesį turėjo būti Vilniuje, 
bet ji nebeįvyko.

Berlyno laikraštis ,JJer Tagesspiegel“ 
(liepos 6 d.) aprašinėdamas šias parodas 
nurodo, kad Sovietų valdžia pajutusi, jog 
Lietuvoje ryšium su paroda gali kilti 
neramumai ir net demonstracijos. Sumi
nima katalikų ir disidentų veikla (petici
ja su 17.000 parašų). Tris dienas prieš 
atidarymą paroda buvo uždrausta. Eks
ponatai ir 62 tonos informacinės medžia
gos sukrauta į sandėlius. Vėliau norėta 
parodą perkelti į Novgorodą, bet iki šiol 
nieko nepadaryta.

B. RABBOTO PRANEŠIMAI

Iš Sovietų S-gos emigravęs žydų kilmės 
intelektualas Loris Rabbot „Washington 
Post“ dienraštyje paskelbė kontraversinį 
straipsni apie Sovietų S-gos užsienio po
litiką. Pasak jį, JAV prezidento pasisaky
mai dėl žmogaus teisių gerokai sukrėtė 
sovietų tradicinį galvojimą. Jie pamatę, 
kad vadinamoji detentė neišvengiamai 
skverbiasi į vidaus gyvenimą, nešdama 
liberalėjimo ir demokratėjimo idėjas. Net 
tokie įtakingi asmenys, kaip detentės eks
pertas G. Arbatovas esą įsitikinę, kad Va
karų įtaka Sovietuose pasidarė nebeišven
giama.

Pagal B. Rabbotą, Sovietuose esančios 
net trys teorijos apie detentę ir jos politi
ką. Pirmoji teorija — Amerika norinti 
sukiršinti Sovietų S-gą su Kinija ar net 
privesti prie karo. Antroji — Amerika 
nori liberalizuoti sovietinę visuomenę ir 
tokiu būdu ją iš vidaus sunaikinti. Tre
čioji — jie nenori nieko daugiau, o tiktai 
apriboti ginklavimosi varžybas. Nors vir
šų krašte imanti antroji teorija, (bet L. 
Brežnevas, buvęs trečiosios teorijos šali
ninkas, tikėdamas pasinaudoti Vakarų 
technologija ir prekyba, bet užsitrenkda
mas duris liberalinėms idėjoms. Jis kly
dęs.

Jei prezidentas Carteris nekeis savo 
agresyvios žmogaus teisių politikos, tai 
sovietams prisieisią pasirinkti: visiškai 
atsisakyti detentės, arba priimti Carterio 
sąlygos ir sutikti su liberalėjimo procesu. 
Pirmuoju atveju, esą, galįs įvykti maiš
tas pačiame Kremliuje. Greičiausia, kad 
iš viso niekas nepasikeis. Dabartinė pa
dėtis liks iki tol, kol norom ar nenorom 
pasikeis Kremliaus vadovai.

Amerikos politiniai ekspertai B. Robbo- 
to aiškinimus priima rezervuotai. Ypačiai 
atsargiai žiūrima į jo teigimą apie dide
lius ekonominius sunkumus krašto vidu
je, atsiradusius dėl perdėto ginklavimosi.

NETIKI PERMAINOMIS

Kontraversinis intelektualas, britų par
lamento narys Enoch Powell paskelbė 
„The Times“ (birželio 21 d.) straipsnį, ku
riame įrodinėja, kad bandymas pakeisti 
rusų (sovietų) elgesį su savais gyvento
jais yra ne tik beprasmis, bet dargi kenks
mingas. Jo nuomone, tai būtų tas pats, kas 
atsistojus prie Volgos kranto šaukti, kad 
ši upė pakeistų kryptį ir pradėtų tekėti į 
šiaurę...

E. Powell įrodinėja, kad rusai per am
žius nesilaikė jokių susitarimų, kurie ne
buvo naudingi jų valstybei. Lygiai taip 
pat per amžius Rusijos gyventojai priklau
sė valstybei ar net tam tikram valstybės 
rajonui, kurio jie neturėjo teisės laisva 
valia palikti. (Per daug naivu būtų galvo
ti, kad bet kuris kraštas laikytųsi jam ne
priimtinų įsipareigojimų).

Rusai, esą, per amžius didižavosi, di
džiuojasi ir didžiuosis savo „motinos Ru
sijos“ garbe ir galybe. Kremlius ir jo auk
siniai bokštai buvę ne turistų džiaugsmui, 
o pačių rusų pasididžiavimui pastatyti.

Savo rašinyje E. Powell, atrodo, neski
ria Rusijos nuo Sovietų Sąjungos. Jis nė 
vienu žodžiu neužsimena, kad „motina Ru
sija“ šiandien yra daugiatautė valstybė, 
kurioje rusai besudaro tik vos pusę gy
ventojų. Jis nenagrinėja klausimo, ar ant
roji gyventojų dalis, supanti Kremlių be
veik iš visų pusių, atsižadės lengvai savo 
tautinių inspiracijų ir persiims amžinosio
mis „motinos Rusijos“ idėjomis.

Ispanijos komunistų vadas Santiago 
Carrillo, kurį sovietinė spauda smarkiai 
kritikavo už eurokomunizmo idėjos sklei
dimą, kalbėdamas per prancūzų televizi
ją pareiškė: „Negali būti lygybės tarp pa
ties ramiausio ryklio ir sardinės. Mes vis 
dėlto tikime, kad ryklys yra tol geras, kol 
sardinė jo neužerzina.“ Taip kalbėdamas, 
jis turėjo galvoje Sovietų Sąjungos san
tykius su Rytų Europos kraštais.

Minėdamas eurokomunizmą, Carrillo 
aiškino, kad šios idėjos pradininkas bu
vęs Dubčekas, nors pats terminas tada 
dar nebuvo nukaltas. A. Dubčeką nura
minę Sovietų tankai, bet Ispanijos jie ne
pasieksią. O jeigu ir pasieksią, tai liaudis 
mokėsianti savo kraštą ginti.

„Kritika gali tik pagerinti socializmą. 
Režimas, kuris veikia 60 metų, turėtų su
daryti kritikai sąlygas savo krašte. Ko
munistai turi pagerinti marksizmą. Visa 
eilė Lenino tezių šiandien nebegalioja, 
bet jis yra pakeitęs kai ką Markso moks
le. Mes norime, kad komunizmas liautų
si buvęs bažnyčia. Jis toks nėra, ir jo eks- 
komunikacijos neturi reikšmės.“

S. Carrillo nedviprasmiškai pasisakė, 
kad jis nesąs nei išsigimėlis, nei išdavi
kas, nei priėšsovietiškas, o tiktai geras 
marksistas, įsitikinęs, kad komunistinės 
valstybės neprivalo paklusti tarptautinei 
disciplinai.

Tuo tarpu Maskvoje paneigiama, kad 
esą nesusipratimų tarp Kremliaus ir Va
karų Europos komunistų partijų. Gandai 
apie kokį nors skilimą esanti vakariečių 
propaganda, siekianti sukiršinti komunis
tus.

JIE SUNAIKINO UKRAINĄ
Ukrainiečių rašytojas ir filmų režisie

rius Geli Snegirevas .atsisakė Soivetų S- 
gos pilietybės ir pasiuntė Aukšč. Tarybai 
savo pasą. Už tai jis buvo išmestas iš par
tijos ir neteko darbo.

Sovietų vyriausybe: adresuotame laiš
ke jis rašo:

„Aš nenoriu būti pilietis valstybės, ku
ri sunaikino mano Ukrainos elitą ir di
desnę ūkininkų bei inteligentų dalį, iš
kraipė faktus ir melavo apie mūsų isto
riją, apjuodino jos dabartį.“

Taip pat jis nenorįs būti pilietis vals
tybės, kuri per 60 metų nualino krašto 
žemės ūkį.

„Tik vienas procentas ariamos žemės 
paskirta ūkininkams jų privačiam nau
dojimui, o 99% atiduota kolchozams ir 
sovchozams. Tačiau tas vienas procentas 
pagamina trečdalį viso krašto maisto pro
duktų.“

Baigdamas laišką, Snegirevas nurodo, 
kad Sovietų konstitucijoje surašytos gy
ventojų laisvės ir liaudžiai suteiktoji val
džia yra tik pasakos ir melas.

„Melas yra paskelbti, kad nerusiško- 
sios tautos yra laisvos ir turi teisę išstoti 
iŠ Sovietų Sąjungos“.

Žinodamas, kad tokios rūšies pareiški
mai yra laikomi priešvalstybine veikla, 
Snegirevas spėlioja, koks likimas jo lau
kia: psichiatrinė ligoninė, kalėjimas ar 
„kelio avarija?“

MANO PRIEŠO PRIEŠAS...
Albanijos spauda pradėjo kritikuoti ne 

tik Sovietų Sąjungą, bet ir Kiniją. Daro
mos išvados, kad 16-kos metų Albanijos- 
Kinijos draugystė artėja prie galo. Alba
nijai nepatinka Kinijos bandymai suar
tėti su JAV. Partijos laikraštis „Zeri i 
Popullit“ rašo, kad kiniečių priežodis 
„Mano priešo priešas yra mano draugas“, 
esąs neteisingas. Kapitalistinės ir komu
nistinės sistemos suartėjimas, esą, būtų 
sunkus smūgis revoliucijos idėjai.

Nepatinka albanams ir kinų teorija, 
kad vadinamasis Trečiasis pasaulis 
(neutraliosios valstybės) sudarančios ba
zę pasaulinei revoliucijai ir suteikiančios 
apsaugą nuo abiejų rūšių imperialistų. 
Tokia teorija ne tik ignoruojanti kapita- 
lizmo-socializmo priešingybes, bet prieš
taraujanti marksizmui ir padedanti mili
jonams prispaustųjų nusigręžti nuo revo
liucijos. Kinijos pastangas suartėti su 
Trečiuoju pasauliu aiškiai rodąs Jugosla
vijos prezidento Tito pakvietimas į Peki
ną.

Spėliojama, kad šitokiai spaudos ata
kai galinti būti dar ir vidaus priežastis. 
Nors partijos vadas E. Hoxha praėjusiais 
metais stipriai išvalė savo partiją, bet 
vis dėlto ten esanti grupė žmonių, kurie 
norėtų pasekti Kinijos pavyzdžiu ir už
megzti geresnius santykius su Vakarais.

Ryšium su visa tuo lauktina, kad ir Ki- 
nijos-Sovietų Sąjungos santykiai turėtų 
vienaip ar kitaip pasikeisti.

Filmas apie darbo stovyklą
Žurnalas „Quick“ (Nr. 29, 7. 7. 1977 m.) 

paskelbė paveikslus ir aprašymą filmo, 
kokio iki šiol dar nėra buvę. Anot laik
raščio .Kremlius nepagailėtų milijonų, 
kad tokio filmo nebūtų. Filmas gyvais pa
veikslais (30 minučių) vaizduoja žmones 
ir įvykius kalėjimuose ir darbo stovyklo
se, kurias aprašė A. Solženicynas savo 
knygoje „Gulago salynas“.

Kai šis filmas buvo pirmą kartą paro
dytas Izraelyje ir kituose kraštuose, bu
vusieji kalėjimų ir darbo stovyklų gyven
tojai, kuriems pavyko išvykti iš Sovietų 
Sąjungos, šoko nuo kėdžių, šaukė ir ver
kė, nes ten pamatė savo dar tebekenčian
čius draugus.

Filmo autorius yra Maskvoje gimęs 
Abraomas Šifrinas (53 m.), 1970 m. at
vykęs į Izraelį ir čia tebegyvenąs. Jo tiks
las buvęs patvirtinti Solženicyno žodžius 
paveikslais, nes vaizdai žymiai daugiau 
paveikia žmones ir sukelia didesnį įspū
dį.

A. Šifrinas nenoriai atsakinėjęs į 
„Quick“ korespondento klausimus, kaip 
jis galėjęs tokiam filmui pagaminti me
džiagą ir ją išgabenti iš Sovietų Sąjun
gos. Pasirodo, kad visos nuotraukos dar
bo stovyklose ir kalėjimuose buvusios pa
darytos specialiai įšmugeliuotomis slap
tomis kameromis. Tas kameras slaptai 
panaudoję ne tik kaliniai, bet ir jiems 
palankūs KGB žmonės. Jos dar tebevei
kiančios ten ir šiandien. Laikraštis patei
kia tomis kameromis nufotografuotus ne 
tik kalinius, bet ir KGID tarnautojus.

Savo darbą filmo autorius pradėjo dar 
1948 metais. įtartas šnipinėjimu, jis bu
vo nubaustas 25 metams. Būdamas sto
vykloje, neteko vienos kojos, kuri buvo 
per karą sužeista, o vėliau žaizda atsi
naujino. Nors stovyklų vardai eiliniam 
žiūrovui nieko nesako, tačiau A. Šifrinas 
padarė žemėlapį, vaizduojantį 690 sto
vyklų, nurodydamas jose esančių kalinių 
skaičių.

Kalbėdamas apie savo pagamintą fil
mą, vaizduojantį vyrų ir moterų darbą 
stovyklose, autorius sako, kad tai esąs lyg

Seįiti/nfoS DIENOS
— Keturiasdešimt atominės energijos 

mokslininkų, dalyvavusių konferencijoje 
Maskvoje, pasiuntė užuojautos telegramą 
Lefortovo kalėjime sėdinčiam sovietų fi
zikui J. Orlovui.

— Prancūzijos vyriausybė pareiškė So
vietų ambasadoriui protestą dėl atsisaky
mo pratęsti vizas šešiems prancūzų moks
lininkams, gyvenantiems Maskvoje.

— Vienas iš Sovietų literatūros įkūrėjų, 
K. Fedin, sulaukęs 85 metų, pasimirė 
Maskvoje.

— Vieno Ispanijos bažnytkaimio bur
mistras, slėpdamasis nuo Franko val
džios, išgyveno savo namo rūsy nuo 1939 
m. iki dabar.

— Geriausiu restoranu Paryžiuje pri
pažintas La Tour d‘ Argent, atidarytas 
1582 m., ir iki šiol suvartojęs 521.556 an
tis.

— Liepos 17 d. Palmoje mirė garsus 
lenkų pianistas Witold Malcuzynskis (62 
m.), skaitomas vienas geriausių Šopeno 
veikalų interpretatorius.

— Nuo spalio 7 d. šešiolikos Europos 
kraštų patentų išdavimas sujungiamas i 
vieną įstaigą, kurios centras bus Muen- 
chene .

— Pirmą kartą istorijoje Old lE'ailey 
teisme teisėjų kolegija, kurią sudarė vien 
tik moterys (iš viso 12), išteisino vyrą, 
apkaltintą už išprievartavimą.

— Belfaste (šiaur. Airija) policija su
rado slaptą lauko ligoninę, kurioje buvo 
gydomi teroristai ir daromos mažos ope
racijos.

— Hanoveryje rasta išmėtytos žmogaus 
kūno dalys. Policija reikalą tiria.

— „Pravda“ paskelbė straipsnį, kuria
me puolami fabrikai, gaminą niekam ne
reikalingas ir netinkamas prekes, kai tuo 
tarpu krautuvėse trūksta būtinų dalykų.

— Europos Komisijbs -apklausinėjimo 
daviniais, 28% Europos gyventojų pasisa
kė, kad jų pajamos nepakankamos pra
gyvenimui, ir 8% save laiko visiškai ne
turtingais.

— Antikinėse varžytinėse Londone Ko
ranas, išleistas 1282 m., parduotas už 
£62.000.

— Pietų Afrikos kareiviai pašovė prie 
sienos Angolos transporto lėktuvą. Dvyli
ka žmonių esą užmušta.

— Centr. Azijoje įvyko smarkus žemės 
drebėjimas. Apie žmonių aukas neprane
šama.

— V. Vokietijos kancleris Schmidt ne
berado savo 300 svarų vertės laikrodžio, 
kurį buvo nusiėmęs spaudos konferenci
jos metu Amerikoje.

— Savo laiške senatoriui J. Stennes 
JAV prezidentas pareiškė, kad neutrono 

ir ketvirtasis A. Solženicyno raštų tomas. 
Jo nuomone, nei žodis, nei filmas negalįs 
visiškai tiksliai atkurti to žiauraus gyve
nimo, koks yra darbo stovyklose ir kalė
jimuose.

KOMUNISTŲ VASAROS 
„UNIVERSITETAS“

Nuo 1968 m. Londone kasmet šaukiami 
vadinamieji marksistiniai „universitetai“ 
komunizmo idėjoms ir politikai diskutuo
ti. Šiais metais tuose kursuose dalyvavo 
1.000 studentų. Kalbėtojų tarpe buvo ži
nomas Vengrijos marksistas dr. Istvan 
Meszaros.

Iš viso buvo 40 paskaitų, pradedant 
marksizmo teorijomis, baigiant seksu. 
Vienas iš pagrindinių klausimų buvo bri
tų komunistų pažiūros į eurokomunizmą. 
Nors naujame komunistų manifesto pro
jekte ir pasisakoma prieš kai kuriuos So
vietų S-gos veiksmus, bet apie eurokomu
nizmą kalbama atsargiau, kaip Italijos, 
Prancūzijos ir Ispanijos partijose. Pro
jekte aiškiai pasisakoma už Britanijos iš
stojimą iš Europos Bendruomenės.

Pažymėtina, kad šalia oficialiosios ko
munistų partijos yra susikūrusi kita or
ganizacija (Europos komunistai), kuri 
aiškiai pasisako už britų komunistų glau
desnį bendradarbiavimą su Europa.

RUMUNAI UŽ EUROKOMUNIZMĄ
Rumunijos prezidentas Ceausescu vie

šai pareiškė, kad jis atmeta Sovietų Są
jungos komunistų pantjos vadovybę. Kal
bėdamas dideliame mitinge Bukarešte, 
jis pasakė: „Visiškai suprantama, kad va
dovaujantis komunistų centras šiandien 
nebegali egzistuoti“. Kiekvienas kraštas 
privaląs tvarkytis pagal savo sąlygas ir 
reikalavimus.

Tuo tarpu Sovietų spauda, pamačiusi 
Vakarų komunistų nepasitenkinimą dėl 
eurokomunizmo kritikos, sulšvelnno savo 
toną. Dabar sakoma, kad tai buvęs tik as
meniškas ginčas su Ispanijos komunistų 
partijos vadu Carrillo.

bombos galėtų būti panaudotos prieš Var
šuvos pakto kariuomenę, jeigu ji staiga 
pultų Vakarų Europą.

— Britų Elektrifikacijos Tarybos tar
nautojai paaiškino, kad dėl Skirtingų 
techniškų įrengimų, visuotinis aptemdini- 
mas, kaip įvyko New Yorke, Londone nie
kada neatsitiktų.

— Dingęs Yorkshire angliakasių laik
raščio redaktorius M. Jones atsirado Ry
tų Vokietijoje. Čia jis, kaip komunistas, 
pasiprašęs polit. pabėgėlio teisių.

— Tiriant netoli Windscale atominės 
stoties auginamų vištų kiaušinius, rasta 
radioaktyvaus caesio elemento,

— Egipte planuojama įvesti griežtus 
muzulmonų nuostatus, leidžiančius už va
gystę nukirsti ranką arba smarkiai nu
plakti.

— Jei konservatorių vadovė M. That
cher gautų min. pirm, postą, ji būtų pir
moji pokarinė ministrė, asmeniškai nepa
žinojusi W. Churchillio.

— Disidento Feinbergo pranešimu, So
vietų psichiatrinėse ligoninėse vartojami 
kaliniams palaužti vaistai ir žmonėms 
sekti mikrofonai įsivežami iš JAV.

— Somalijos marksistinė vyriausybė 
įsakė išsikraustyti iki metų galo visiems 
Sovietų S-gos patarėjams, kurių ten buvo 
6.000.

— Saudi Arabija pasižadėjo per atei
nančius metus apmokėti visas Egipto per
kamų ginklų sąskaitas.

— Tarptautinėse baleto varžybose Mas
kvoje vieną aukso medalį laimėjo Aust
ralijos ir tris Sovietų S-gos šokėjai. Da
lyvavo 74 šokėjai iš 21 valstybės.
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KINGSWOOD

I Sekmadienis, 
: liepos 31 d.
• Pirmadienis,
i rugpiūčio 1 d.

Antradienis, 
rugpiūčio 2 d.

Trečiadienis, 
rugpiūčio 3 d.

Ketvirtadienis, 
rugpiūčio 4 d.

1977 M. LIEPOS 31 RUGPIŪČIO 7 D.
HALL, COOPERS HILL LANE, EGHAM, SURREY,U.K. |

PROGRAMA J

19.00 Vakarienė. j
Susipažinimo vakaras. e

10.00 Studijų Savaitės atidarymas e
Dr. J. K. Čeginskas (Mūnchen): „Dr. Jonas š
Basanavičius ir lietuvių tautinis atgimimas“ §

16.00 Dr. A. Gerutis (Bern): „Lietuva kaip
tarptautinės valstybių bendruomenės narys“ =|

20.00 Kun. Dr, S. Matulis, M.I.C. (Nottingham): z
„Lietuviai ateiviai D. Britanijoje“ =

21.00 Pasilinksminimas š
10.00 Dr. A. Štromas (ĮE'radford): Politinė sąmonė =

Lietuvoje ir atsispindinčios joje krašto 
ateities vizijos“ š

13.30 — 22.00 Ekskursija į Londoną (užsirašiusiems) £

10.00 Dir. V. Natkevičius, M.A. (Hūttenfeld):
„Meilė M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 
kūryboje“ 1

11.30 Prof. Dr. Vyt. Vasiliūnas (J.A.V.): „žemės e
ir kitų planetų magnetosferos“ =

13.30 — 22.00 Ekskursija į Windsorą, Oxfordą ir
Lietuvių Sodybą“ (užsirašiusiems) =

10.00 Dr. J. Girnius (Boston): „Kur šiandien stovi §
lietuviškoji išeivijos bendruomenė, virtusi =
jufoiliatine?“ =

15.30 A. Rubikas (Memmingen): „Darvino santykis š
su Apreiškimu“ (Šv. Raštas ir evoliucija) -z

= 20.00 Literatūros vakaras, vad.R. Spalis. Dalyvauja: =
į= K. Barėnas. Ed. Cinzas. I. Joerg-Naudžiūnaitė, Š
= E. Juodvalkytė. R. Spalis, V. šlaitas ir s
E T. Venclova. =
= Koncertas: Nerija Linkevičiūtė Chicago), =
= Ričardas Daunoras (Stuttgart), §
= akompanuoja Raminta Lanipsaitytė (Berlin) §
z Penktadienis, 10.00 Tomas Venclova (California): „Disidentų T
§ rugpiūčio 5 d. sąjūdžio perspektyvos Sov. Sąjungoje ir
ĮĮ Lietuvoje“ §

16.00 V. Bartusevičius, M.A.(Wittlich): „Jaunimo §
Z Kongreso tikslų beieškant“ §
Š 20.00 Tėvynės valandėlė: Los Angeles taut, šokių 1
= ansamblis, vad. O.Razutienė. Pasilinksminimas =
g šeštadienis, 10.00 Dr. S. Kuzminskas (Nottingham): „Žvilgsnis į E
= rugpiūčio 6 d. Lietuvos ateities problemas“ š
= 15.30 Dr. J. Grinius (Mūnchen) „Donžuanas ir E
Z meilė Oskaro Milašiaus kūryboje“ =
= 17.30 Studijų Savaitės įvertinimas =
i 19.00 Pamaldos, laiko J. E. Vysk. A. Dcksnys §
= 20.00 Atsisveikinimo vakarienė. Pasilinksminimas S
= Dainuoja estrados dainininkė =
= „ , ,. . Violeta Rakauskaitė. == Sekmadienis, =
Š rugpiūčio 7 d. 9.00 Pusryčiai, išsiskirstymas =

Studijų Savaitės moderatorius: Vasario 16 gimnazijos =
= direktorius V. Natkevičius g
Z Rengimo komisija: Alina Grinienė, dr. A. Gerutis, M. Landas, V. Natkevičius ž 
E ir A. Vilčinskas z

= Londonas, 1977 m. birželis =

1977 metų Muencheno operos festivalis 
atidarytas Richardo Strausso mitologine 
opera „Dafnė“ (gr. daphne — lauro me
dis). Operą dirigavo Wolfgang Sawal- 
lisch, o pagrindinį vaidmenį atliko operos 
solistė, lietuvaitė Lilija Šukytė.

Vokiečių spauda tikrai nepagailėjo pa
negirikos ir laurų Lilijai, kuri šioje ope
roje, bebėgdama nuo Apolono meilės, tu
rėjo būti paversta lauro medžiu, bet, anot 
„Abendzeitung“ (12. 7. 77), liko apsiren
gusi tik medžio šakelėmis.

Muencheno laikraščiai („Sueddeutsche 
Zeitung“, „Tageszeitung“, „Abendzei
tung“) iškėlė į padanges Lilijos šukytės 
vaidmenį, jos natūralų balsą, nepaprastai 
tikusį Dafnės vaidmeniui. Kartu dedamos 
jos nuotraukos, daugumoje kartu su part
neriu, solistu Peter Schreier. Reikia būti 
dideliu operos mylėtoju ir vokiečių kal
bos žinovu, kad galėtum tiksliai perteik
ti spaudos puikius įvertinimus, kurių ne
pagailėjo Lilijai šukytei operos recenzen
tai.

Nereikia ir minėti, kad po tokio pui
kaus pasirodymo mūsų žymioji solistė 
gauna daugybę pasiūlymų, i'š kurių gali 
pasirinkti, kas jai patinka.

Tame pačiame festivalyje L. Šukytė 
dar dainuoja „Idomeneo“ ir „Tito“ opero
se.

Prof. L»r. Vyt. Vasiliūnas

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šei

ma savo mirusiam sūnui ir broliui prisi
minti steigia kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

1.000 dolerių premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų ar kita kalba), veik
la, organizaciniu vadovavimu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje;

12. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių .metų gruodžio 31 d. (pašto antspau
das) ;

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vie
neto tinkamumui įvertinti sudaroma Ju
ry komisija, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jau
nimo reikalams vadovas, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo sąjungos valdyba ir Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Jaūinimo sąjunga, o 
du atstovus paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų vasa
rio 15 d., ir susitaria su Kriaučeliūnų šei
ma dėl premijos įteikimo laiko ir pobū
džio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi 
raštu, nurodant tiksliai premijai tinka
mumo motyvus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KO
MISIJAI, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
Ill. 60464, USA.

Kun. Dr. S. Matulis, M. I. C.

KRONIKA NR. 27
JAV lietuvių spauda praneša, kad Va

karus pasiekė „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika“ Nr. 27. Jos vedamuoju iš
spausdintas redakcijos straipsnis „Nauji 
vėjai, ar nauja klasta?“

Jame redakcija konstatuoja religijos 
persekiojimo sušvelnėjimą pastaruoju 
metu. Esą, religinių reikalų tarybos atsto
vas P. Makarcovas 1977 m. sausio mėnesį 
perspėjo Lietuvos partiečius mandagiai 
elgtis su kunigais ir prasitarė apie val
džios politikos sušvelnėjimą. Spėjama, 
kad ryšium su tuo buvo leista 1977 m. 
sausio pabaigoje iškilmingai paminėti ar- 
kiv. Jurgio Matulaičio 50 metų mirties 
sukaktį Marijampolės šventovėje, kur pa
grindines pamaldas laikė Kaišiadorių 
vysk. V. Sladkevičius, ištremtas iš savo 
vyskupijos. Daug kur, esą, kunigai atvi
ra: moko vaikus katekizmo. Valdžia už 
tai baudžia tik piniginėmis baudomis.

(Panašių reiškinių esą ir daugiau, bet ar 
visa tai reiškia naujus vėjus? „LKB Kro
nikos“ redakcija, atsakydama į šį klausi
mą, plačiai išdėsto žinomus faktus ir iš
reiškia nuomonę, kad tai tik taktinis, lai
kinio pobūdžio manevras, laikytinas grei
čiau nauja klasta, o ne nauju vėju.

Šis manevras galįs būti ilgalaikis, jei
gu laisvasis pasaulis stipriau reikalaus 
Maskvą respektuoti žmogaus teises.

KNYGA APIE TAUT. DRABUŽIUS
Dailininkai Antanas ir Anastazija Ta

mošaičiai prieš keletą metų gavo iš Ka
nados valdžios (per Lietuvių Bendruome
nę) piniginę paramą parengti knygai .apie 
tautinius lietuvių drabužius.

Pernai knygos rankraštis buvo užbaig
tas ir įteiktas valdžios atstovams, daly
vaujant ir Lietuvos Bendruomenės valdy
bos nariams. Valdžios atstovai buvo su
sižavėję sukaupta gausia istorine bei in
formacine medžiaga ir 
galimybių gauti dalinę 
tos knygos išleidimui.

Kanadoje paskelbtas 
knygos išleidimui paremti.

pareiškė, kad yra 
valdžios paramą

specialus vajus
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Kaip stovyklavo Lietuvos skautai?
(ŽALIOJO PALAPINIŲ KAIMO DARBO 

DIENA)

Basanavičiaus šile A. Panemunėje 
1938 m. vasarą įvyko II-ji Lietuvos 
Skautų Tautinė Stovykla. Tos sto
vyklos vieną darbo dieną „Lietuvos 
Aide“ (1938. 7. 16) aprašė A. Bun- 
dza. Čia tas aprašymas ir pateikia
mas.

Kaip skautai savo stovykloje praleidžia 
darbo dieną? Tatai įdomu, nes stovyklos 
lankytojai stovyklą lanko tik nustatyto
mis valandomis, o ką prieš jas ir po jų 
veikia tos gausios stovyklos gyventojai, 
lyg ir uždara nuo žiūrovų akių. Tad pa
sekime jų darbo dieną.

Stovykloje, kaip ir visoje skautų orga
nizacijoje, vyrauja tvarka, drausmė, su
siklausymas. Drausmės sąvoka čia kitaip 
suprantama, nei mes ją suprantame, ar 
kaip ji suprantama kariuomenės vidaus 
gyvenime. Čia yra skautiška drausmė. Ji 
švelni, tėviška, o ir drausminti nėra ką, 
nes nėra nusikaltimų ir nusikaltėlių, nė
ra nedrausmingų. Į Skautų eiles nepri
imami tokie, kurie nevykdo skautinių pa
reigų, nesilaiko skautinės etikos ir dės
nių. O jei ir priimamas toks, kurio ir po 
ilgų bandymų bei mokymų negalima 
„žmogumi padaryti“, iš skautų tarpo ša
linamas.

Savo tarpe skautai — sesės ir įbroliai, 
tad 'broliškai jie vienas kitą supranta ir 
klauso. Jaunesnysis į vyresnįjį žiūri kaip 
į savo globėją, auklėtoją, mokytoją.

Stovyklos darbo diena jau iš anksto nu
matyta, ji tvarkoma pagal laikrodį.

Rytas stovykloje

Tuo metu, kai dar miestas saldžiai mie
ga, stovykloje prasideda darbo diena. 
Pirmieji stovyklos gyventojai savo pala
pines apleidžia apie 5 vai. ryto. Tai ūkio 
dalies vedėjai, sandėlininkai ir kt. stovyk
los maisto tiekimo pareigūnai. Tuojau po 
jų — rajonų maitinimo, dienos budėtojų 
skiltys. Jau nuo 5.30 vai. iš sandėlių rajo
nams išduodami maisto produktai. Tuo 
metu ūkio sandėluose turi darbo svar
styklės... Sandėlio „tarnautojai“ išduoda 
produktus pagal orderius, o juos gavę vi
rėjai skuba į savo virtuves, kad spėtų sa
vo daliniams paruošti pusryčius.

Visa ši porai tūkstančių žmonių maisto 
tiekimo procedūra atliekama greitai, vik
riai, be jokių sutrukdymų, ir iš šalies žiū
rint atrodo, kad tą darbą dirba įgudę, se
ni kurios nors didžiulės įmonės tarnauto
jai.

Ką valgo žaliojo palapinių kaimo gy
ventojai? — ne kartą klausia ne viena 
motina ar tėvas, kurių sūnus už šimto ar 
poros šimtų kilometrų gyvena kažkokiam 
miške...

Stovyklos valgiaraštis, o taip pat ir vir
tuvės, rodo padorios valgyklos stalą. Pvz. 
kad ir šiandien, liepos 16 d., ant pusry
čių stalo: arbata, kiaušiniai, sviestainiai, 
pietų — žirnių (piure) sriuba, dešrelės, 
pieno šampanas, pavakarių — agurkai su 
grietine, ant vakarienės stalo — pieniška 
sriuba. Rodos, prie tokio stalo atsisėdus, 
„badu mirti“ netenka...

Laikrodžio rodyklei rodant pusiau 'Sės

ŠATRIJOS RAGANOS 
„SENAME DVARE“

7. Apysakos turinys
Visas kūrinio veiksmas sukasi apie du pagrin

dinius veikėjus —mamatę ir Irutę. Jos abi gyvena 
viduje sutelktu gyvenimu, o aplinka yra tartum fo
nas, išryškinąs jų dvasines ypatybes. Dėl to kūrinyje 
veltui ieškotume kokios stiprios intrigos, o tuo pa
čiu ir tikra žodžio prasme suprasto siužeto. Geriau 
kalbant, kūrinio siužetą kaip tik ir sudaro šių dvie
jų efemerinių būtybių konfliktas su jas supančiu 
pasauliu, ta nedarna tarp jų vidaus, o taipgi idėji
nio pasaulio ir pilkos tikrovės.

Kūrinio foną sudaro „seno dvaro medinis rū
mas“, mieguistas tvenkinys, sodas ir „mažas pussa- 
lėlis, į tvenkinį įsikišęs, spirėjų žydinčių krūmų už
dengtas, visas gėlėmis apibertas“. To dvaro siela 
yra mamatė su mažąja Irute. Niką, Jonelis, Liud
vikas ir įvarus svečiai — jau antraeiliai asmenys.

Mažoji Irutė mamatės perkeliama į svajingą 
idėjų pasaulį, ir šita vizija visą gyvenimą jos nepa
lieka: „Žinai, Irute, tas meilus kvapas tai rožių kal
ba. Ir ta savo kalba pasakoja jos apie tokias grožy
bes, kokių niekados nėra mačiusios žmonių akys, 
apie tokius balsus, kokių niekados nėra girdėjusios 
žmonių ausys, ir apie tokią laimę, .kokios niekados 
nėra patyrusios žmonių širdys“.

Tolimesnis veiksmas, rodos, yra reikalingas 
tiktai tam, kad geriau išryškėtų mamatės arba Iru
tės vidaus pasaulis. Spūdžio ir Rimeikos byla pa
ryškina mamatės teisingumo ir tradicijų gerbimą 
(Liudvikas gi nesitiki „priversti chamą prie teisy
bės“) ; viešnagė pas bobutę — Irutės (š dalies ir Ni
kos) veržimąsi į svajonių pasaulį; „Iš jaunos naš
laitės atsiminimų“ knyga sudaro mamatei progą 
papasakoti apie mirtį ir pomirtinį pasaulį (plg.:

iefe

tą, pasigirsta skardus trimito garsas. Ry
to signalą gal geriausiai pažįsta stovyklos 
gyventojai, ypač tie, kurie dar norėtų 
snūstelti. Tačiau vienu akmirksniu visa 
stovykla atgyja, kalbos, juokas. Bet tik 
trumpą valandėlę, nes visi tuojau imasi 
rytinės ruošos. Pradžioje rytinė mankšta 
(laisvi judesiai), po jų — žygis į Nemu
ną nusiprausti, pamirkti, kad ir šaltame 
iš ryto Nemuno vandenyje. Grįžę vėdina 
guolius, pusryčiauja, tvarko palapines ir 
aikštes ir baigiantis 8 vai. ruošiasi kelti 
vėliavas.

Lygiai 8.40 vai. nuaidėjus pirmam tri
mito signalui, visi rikiuojasi savo stovyk
lų vėliavų aikštėse. Daromas rytinis pa
tikrinimas. Pasigirdus antram signalui — 
pakeliamos vėliavos, giedamas tautos 
himnas.

Sustiprinę savo dvasią tautos himnu, 
pradeda darbą — užsiėmimus. O tų užsi
ėmimų kiekvienas dalinys turi aibes. Vie
ni ruošiasi įvairioms varžyboms, kiti lau
žui ir t. t. Deklamuoja, vaidina, sportuo
ja. Jaunesnieji skautai tvarko savo lėktu
vų modelius, aitvarus, kiti vėl užimti 
įvairiais darbais. Visur, kur žvelgi, matai 
rimtai dirbančius, susikaupusius vaikų, 
paaugusių, jau subrendusių žmonių vei
dus, jų tarpe nemaža ir žilų galvų.

— Kuo būsi užaugęs? — klausiu mažą 
skautuką. O jis, užuot tiesiai atsakęs, 
akutėmis mirksėdamas ir rankute įrody
damas į lėktuvo modelį, sako:

— Matote...
—- Ne, dar nieko nematau.
— .Matote... Aš būsiu lakūnas!
— O tu, mažyti? — klausiu kitą.
— Jei jis jau lakūnu bus, aš pamėgin

siu prasimušti į priešlėktuvinės apsaugos 
kadro eiles, — ir kaip didelis, plačiai nu
sišypso...

Be abejo, kai juos palikau, jie Igai tarp 
savęs aptarė lėktuvo ir priešlėktuvinio 
pabūklo vaidmenis.

Vidurdienis stovykloje
11 vai. užsiėmimai buvo baigti, prasidė

jo laisvalaikis, stovyklos terminu tariant
— vidurdienio ruoša. Vieni įbėga į Nemu
ną pasimaudyti, paplaukyti, „padaryti 
niurką“ vandenyje, palenktyniauti plau
kime, jei dar virėjai nespėjo pietų laiku 
išvrti, kiti pietauja, ilsisi, tvarko savo pa
lapines, aikštes, stovyklas.

Vienas siuva savo palapinės iširusią 
siūlę, kitas eina krautuvėn pirkti atviru
čių ar skautiškų reikmenų, bėga paštan 
išsiųsti namiškiams ar draugams laiškų, 
pasikalbėti telefonu. Dvejetas tūkstančių 
žmonių, tad ir reikalų reikalėlių atsiran
da nemažai. Kas jų neturi, puošia savo 
rajoną, stengiasi, kad jis būtų juo gražes
nis ir jaukesnis, kad savęsp trauktų kiek
vieno užklystančio akis.

Kai kur tarp didžiulių lieknų pušų nu
skamba bendra sutartinė:

Kaip gera ir linksma 
visiems stovyklauti, 
tik liūdna ir pikta, 
•kai puodus reik plauti...

Palapinių kaime valandos bėga šuo
liais, jog atrodo minutėmis. Jau ir 14 vai.
— vidurdienio ruoša baigta. Visi palapi
nių gyventojai įsivelka į savo išeigines 

„persiskirsime tik trumpai valandėlei“); ligonių 
lankymas parodo mamatės esminį bruožą — altru
izmą ir filantropiją.

Ligi šiol galima buvo jausti mamatės veržimą
si į efimerines tolumas. Tačiau greitai įsitikiname, 
kad tarp jos ir vyro Liudviko tvyro kažin koks ne
darnumas: mamatė mėgsta pianiną, muzikoje ieš
kodama atsako į daugybę sielos .problemų: „Kodėl 
žmogaus sielos esmė yra ilgesys? Kodėl žmogus nu
tvėręs tai, ką buvo vijęsis, apsivilęs sako: ne, tat 
ne tai! Kodėl žmogaus sieloje žydi gėlės, kurių kva-

,------------------------------------------------- (
■ i

J. Kuzmickis
i________________________________ i

pu niekas nesigėri? Kodėl viso ko galas yra mir
tis?..“

Tuo tarpu Liudvikas muziką skaito laiko gai
šinimu, pažymėdamas, kad „pirmų pirmiausia žmo
gus privalo gerai eiti savo priedermes“, šitas rea
listo, įmantraus ūkvedžio, ir idealistės, tikros gai
lestingosios sesers, konfliktas tolydžio vis ryškėja. 
Jį truputį paryškina kunigėlio priekaištas Liudvi
kui („ponia Marija mums pasišvenčia, o tamsta ją 
taip kankini“), o dar akivaizdžiau išreiškia pati 
mamatė, po Jonavičiaus vizito Irutės užtikta sode: 
„Gal būsi laimingesnė, Irusia, ir turėsi sielą, kuri 
svajos drauge su tavim...“

Tą patį truputį vėliau patvirtina ir Liudvikas, 
norėdamas mamatę atitraukti nuo filantropinių 
darbų: „O tau maloniau svajoti kur nors vienai 
vaikščiojant... Tikrai, ne už ūkininko reikėjo tau 
ištekėti... O gal geriausiai visai ne“.

Tolimesni epizodai siužetui taipgi neteikia ko
kio stipresnio impulso: knygnešys Levanarda įgali
na suprasti, kad dvaras pradeda lietuviškomis kny
gomis domėtis; apsilankymas Kalnėnuose supažin
dina su visa galerija bajoriškų palikuonių („dėdė 
Kazė, pana Zuzana, pana Pranciška, pana Veru

uniformas ir laukia svečių. Tuo metu iki 
pusiau devintos valandos vakaro šimtai 
žmonių iš Kauno ir apylinkių pasipila pa
lapinių miesto „gatvėse“. Svečių lanky
mosi metu stovyklos gyventojai stengiasi 
kuo kas gali jiems padėti, pasitarnauti, 
čia jų gyventojas ne tik besidomintį, to 
ar kito klausiantį, painformuos, nurodys 
kur kreiptis, bet pats palydės, pirštu pa
rodys ir net padėkos už savo triūsą ne
reikalaus.

— Kur čia stovyklos krautuvė? — 
klausia vienas.

— Meškinų take.
—■ Spaudos kioskas? — klausia kitas.
— Svečių kelio ir Vilniau alėjos kampe, 

— atsako mandagus ir žvalus skautas.
Bet lankytojui neaišku, kur tos keistos, 

negirdėtos gatvės, į kurią pusę sukti. Tuo
jau tas pats informatorius svečius palydi 
į pat vietą ir parodo, kad, va, čia tas Meš
kinų takas, o čia, štai, ir stovyklos krau
tuvė. Esi ištroškęs, tuoj nubėgs, atneš ki
birą vandens — gerkite brangūs sveteliai!

Tokie tai palapinių gyventojai. Nuošir
dūs, malonūs, mandagūs.

Vakaras stovykloje

17 vai. visi valgo pavakarius, vėliau 
pusantros valandos vėl užsiėmimai ir po 
užsiėmimų — vakarinė ruoša.

Stovyklautojai vakarieniauja, (pasiren
gia palaipines nakčiai ir pasiruošia nuleis
ti vėliavas. Daromas vakarinis patikrini
mas, priimami pranešimai. Pasigirdus 
antram trimito signalui, visa stovykla gie
da tautos himną, jo metu nuleidžiamos 
vėliavos. Po vėliavų nuleidimo — laužas.

22.30 vai. stovykloje tyla. Visi sulenda 
į savo palapines nakties poilsio, kad iš ry
to, pailsėję, vėl pradėtų darbą. Tik sto
vyklos 'budėtojai budi pamainomis, sau
goja visą stovyklos rajoną, sandėlius ir 
įstaigas ir kad niekas nakties rimties ne
drumstų.

Jokių tarnų skautų stovykloje nėra. Jie 
patys viską atlieka be kieno nors pašali
nės pagalbos.

Tokia II Tautinės Skautų Stovyklos 
darbo diena bendrais bruožais nusakius. 
Kaip matome, jos gyventojai laisvos va
landos neturi, jie visą dieną triūsia, dir
ba. Iš stovyklos ribų stovyklautojas be 
savo tiesioginio viršininko leidimo kad ir 
trumpam laikui išeiti negali. Jei kuris no
ri ilgesniam laikui išeiti iš stovyklos, turi 
gauti stovyklos komendanto leidimą raš
tu.

<Be bendrų mūsų aprašytų stovyklos 
dienos darbų, stovykla turi kiekvienai 
dienai ir atskirą smulkesnę programą. Ji 
paįvairinama iškylomis, eitynėmis, lau
žais, varžybomis ir kt.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENA

Spaudoje skelbiama, kad 1978 m. bir
želio pabaigoje ir liepos mėn. pradžioje 
Toronte, Kanadoje, įvyks trys didieji, lie
tuviam^ reikšmingi renginiai: penktoji 
dainų šventė, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas ir pasaulio lietuvių sporti
nės žaidynės.

LIETUVOJE
GAMTOS MUZIEJUS KUPIŠKYJE

(Joginiuose (prie Kupiškio) Adomo 
Petrausko sodyboje įrengtas gamtos mu
ziejus. Apie jį „Valst. laikr.“ šitaip rašo:

„Po atviru dangumi ir klėty surinkta ir 
sumaniai išdėliota daugiau kaip 3 tūks
tančiai etnografinių, archeologinių, gam
tinių eksponatų. Ko tik čia nepamatysi! 
Pradedant senelių buities reikmenimis, 
naudotais ūkio darbuose, namų ruošoje, 
ir baigiant mūsų laikų įrankiais.

Diedai balanoms žibinti ir spingsulės 
troboj pašviesti, kabliai pančiams sukti, 
prietaisai virvėms vyti, senovės drabu
žiai ir apavas... Stebina kaimo savamoks
lio rankomis sutaisyta knatų vijimo ma
šina, kur pro medinius dantračius vienu 
metu sukasi penkios pakulinės sruogos, 
susivydamos į stiprią virvę. Toliau — 
sunkios, nuo metų surūdijusios katorgos 
grandinės, sargybinių kirviai, kardai, šal
mai, ginklai.

Glosto akį ir žalumoje paskendęs sodas. 
Daugiau kaip 300 rūšių augalų šiame 
gamtos kampelyje. O kieme — daugybė 
įvairaus dydžio ir formos akmenų. Visi 
jie gražiai sustatyti, surikiuoti. Tarp jų 
didingai stovi juodas šimtamečio ąžuolo 
stuobrys. Nerasi Loginiuose vaiko, kuris 
nebūtų aplankęs juodojo milžino.“

KARIUOMENĖ IR RELIGIJA

„Tiesa“ (Nr. 153) išspausdino pulkinin
ko Alfredo Sokollovo straipsnį apie Vak. 
Vokietijos ir Nato kariuomenės religinį 
auklėjimą. Jame aprašomi vokiečių ir 
Nato kariuomenės maldos žygiai į Alte- 
tingą ir kitas šventoves.

„Karinės ceremonijos su religine iška
ba — taip maskuojama dvasios vergovė. 
Ne veltui „maldininkų žygiui“ paskirtos 
trys paros, neskaitant laiko, praleisto 
„šventoje vietoje“ ir kelio atgal. Bažny
čios ir bundesvero „maldininkai“ dar 
kartą įrodė, kad karinė-ibažnytinė tarny
ba yra veiksmingas įrankis, skiepijant 
jauniems kareiviams antikomunistines 
idėjas. O tokie „maldininkų žygiai“, ku
riuose dalyvauja 15-20 tūkstančių NATO 
šalių karių, jau tapo tradiciniais. Jie kas
met vyksta VFR, Italijoje, Prancūzijoje 
ir kitose šio agresyvaus bloko šalyse. Ne
seniai 1.200 bundesvero kareivių, vado
vaujamų gynybos ministro G. Leberio, 
dalyvavo NATO „maldininkų žygyje“ į 
Romą.

Imperialistinių armijų kariškių ideolo
giniame ir psichologiniame paruošime re
ligija ir bažnyčia vaidina ypatingą vaid
menį. JAV armijos generolas H. Griunte- 
ris yra pareiškęs, kad karinės galimybės 
nebus pakankamos, jei jos nebus „mora
liškai krikščionybės cementuojamos“.

Taip rašo „Tiesoje“ A. Sokolovas.“

V. STARKAUS ANTRAS LAIŠKAS
Šių metų balandžio 26 d. „Tiesoje“ bu

vo išspausdintas buvusio Sidabravo — 
Dapšonių klebono Vytauto Starkaus laiš
kas, įkuriame jis pranešė, kaip r kodėl nu
stojo tikėt:, metė kunigystę.

Dabar (liepos 6 d.) toje pačioje vietoje 

sia“), kurių vyriausias — dėdė Kazė — dovanota 
Lietuvos istorija parodo dar tebegyvas istorinio ro
mantizmo idėjas; Paulinos vestuvės atskleidžia tra
dicinius jungtuvių motyvus — turtą, gėrybes ir ba
jorų nuomonių įvairumą; Kazelės mirtis sudaro 
mamatei progą dar kartą perkelti vaikus į idėjų pa
saulį, o Liudvikui — prikišti, „kad ne viskas dary
tina, kas malonu“.

Visą čia suminėtą dvaro pasaulį charakteri
zuoja Irutė. Ji, be abejo, į visa žiūri vaiko akimis, 
nors jos samprotavimai neatrodo vaikiški. Dukters 
pasakojimus papildo pati mamatė jautriais užra
šais. Iš jų sužinome, kad Irutė neklydo: tarp ma
matės ir Liudviko visą laiką vyksta vidinė kova, 
nes juodu nevienodai žiūri į gyvenimą. Mamatė net 
linkusi sutikti, kad Liudviko tiesa: „Gal tiesą sako 
Liudvikas, kad geriausia man būtų buvus visai ne
tekėjus... Rodos man vis, kad tikras mano pašau
kimas buvo tas, kurį kitąsyk norėjau pasirinkti — 
gailestingosios sesers .Tuomet tikrai būčiau buvus 
patenkinta, nes būčiau visiškai pasišventusi paskir
tam tikslui“.

Mamatės gyvenimą įprasmina vaikai: „Bet 
vaikai — tai juk aš pati“. Jiems ji nori parodyti ir 
savo vidaus dramą, nors jaučia, kad apie tai su jais 
per anksti kalbėti. Mamatės siela natūraliai veržia
si į transcendentinį pasaulį, nes „viskas čia žemė
je tik sapnas, o tikrenybė — ne čia“.

šalia to įsitikiname, kokia giliai lietuviška yra 
mamatės siela. Ji su meile varto Levanardo atneš
tas knygeles, brangindama visa, kas skriaudžiama, 
persekiojama, nes jaučia, kad, nepaisant lenkiškų 
tradicijų, jos siela yra lietuviška. Lietuviškosios 
sielos tiksliausią išraišką mato Smuikelyje, „tame 
melancholingame, susimąsčiusiame Kristuje, ry
mančiame taip kantriai ir rimtai“. Mamatė žavisi 
lietuvių kalba, dainomis ir su gailesčiu žiūri į smul
kiuosius bajorus. Tačiau jos siela spontaniškai ky
la aukštyn, nes „viskas tik irios formos ir nykstan
tieji šešėliai“.

(bus daugiau)

jis išspausdino antrą laišką — atsakymą 
visiems, kurie ji gyrė ar peikė už kuni
gystės metimą. Visą atsakymą galima su
vesti i šitokį jo (baigiamąjį išsireiškimą:

„Taigi, atsisakydamas tikėjmo ir kuni
gystės, neapsirikau. Aš lenkiuosi ne iš
galvotam dievui, o Žmogui! Žmogui, ku
ris kuria ne iliuzorinį pomirtinį rojų, o 
savo sugebėjimais, nuoširdžiu darfbu puo
šia Žemę, kuria šviesų, gražų gyvenimą 
čia žemėje.“

Būdinga, kad Dievas rašomas mažąja 
raide, o žmogus didžiąja.

Dabar V. .Starkus sakosi dirbąs priešre- 
liginėje „Žinijos“ draugijoje, kuri labai 
atitinkanti jo gyvenimo planus.

SUIMTAS STUDENTAS

Leonas Paulavičius, Vilniaus universi
teto studentas, buvo suimtas 1976 m. lap
kričio 8 d. Jis yra nuteistas kalėti pusant
rų metų. Paulavičius buvo apkaltintas so
vietų vėliavos sunaikinimu. Giminės bei 
pažįstamieji, turį daugiau informacijų, 
prašomi rašylti šiuo adresu: ELTA, 29 
West 57 Street, New York, New York 
10019. (ELTA)

APIE LIETUVOS LIEPAS

Po visą Lietuvą išsibraidžiojo liepos, 
sulaukusios gražaus amželio, tapusios 
gamtos retenybėmis. 'Eūvosite Žemaitijo
je, Akmenės rajone, būtinai aplankykite 
Papilės miestelį. Papilė garsi ne tik uni
kalia Europoje atodanga, kur aptinkamos 
suakmenėjusios gyvūnų liekanos. Parke 
keroja žalioji kupeta — Išešiolikakamienė 
liepa. Tai itin įdomus, valstybės saugomas 
gamtos paminklas. Manoma, kad, kuriant 
parką, čia į vieną lizdą buvo pasodinta 
keliolika liepaičių, šešiolika iš jų ir šian
dien auga, sudarydamos gražią liepų 
puokštę. Žemaičiai šį liepų gojelį vadina 
„šešiolika brolių".

Labai įdomi Margionių kaimo liepa 
Dzūkijoje. Iš vieno kelmo išsikeroję ke
turi kamienai aukštyn stiebiasi. Kiekvie
nas jų apie pusę metro storio. Ir apie 20 
metrų aukščio. Iš kur žvelgsi į Margionis 
— pirmiausia pamatysi šią gražuolę, Lie
tuvio liepa vadinamą.

Lampėdžiuose už Kauno auga reto iš- 
vaizdumo liepa. Tai 23 m aukščio medis, 
kurio kamienas storesnis kaip pusantro 
metro. Dviejų metrų aukštyje liepa išsi
šakoja ir toliau žaliuoja penkioms viršū
nėmis. Tai irgi gamtos paminklas. Ir dar 
viena paminklinė liepa auga Kauno apy
linkėse. Tai „Liepa motinėlė“ Braziūkų 
kaime prie kelio Višakio Rūda. ’— Lekė
čiai. Motinėle ji vadinairią dėl savo amže
lio. Dendrologai mano, kad liepai 400-500 
metų! Tokių senų liepų vargu ar kitur su
rasi. „Motinėlės“ skersmuo 2,23 metro. 
Liepos kiaurymėje gali tilpti 7 vyrai. 
Nors liepa sena ir su kiauryme (drevė su
sidarė nulūžus stambiai šakai), tačiau tu
ri sveikų šakų ir kasmet gražiai žydi.

•Nuo seno žlmonėse liepa gerbiama. Ma
noma, kad tai medžiu pavirtusi mergaitė, 
milžino Ąžuolo sesuo. Iš liepų plaušų 
prieš 5 tūkstančius metų buvo numegz
ti pirmieji pamario žvejų tinklai. Liepų 
plaušai mūsų proprosenelius gobė nuo lie
taus ir vėjų, o žiedai nuo peršalimo gydė. 
Iš liepų karnų Dionyzo Poškos laikų bau
džiauninkai pynė vyžas. O (liepinukės iki 
šiol nepamainomas indas švežiam medui.

Skandinavų šalyse liepa šventas medis, 
tyrumo simbolis. Karštos, dešimt prakai
tų išvarančios suomių pirtys — saunos iš 
pušinių rąstų suręstos, o plautai — iš lie
pos padaryti. Kad svečias (o jį kadaise 
pagal vietos papročius šeimininko dukra 
išmaudydavo) švelnų, taikų, nenuodėmin
gą liepos kvapą justų, dėkingai baltas 
moters rankas prisimintų. Kas pažeisda
vo svetingumo paprotį, paliesdavo pirti- 
ninlkę — šeimininko dukrą, tą suomiai 
nubausdavo žiauriai: akmuo po kaklu, ir 
į ežero dugną.

L. Grudzinskas (Valst. laikr.)

LATVIAI IR ESTAI JUNGIASI Į ŽYGĮ 
WASHINGTONE

Birželio 11 d. Detroite įvyko penktasis 
posėdis ryšium su Pabaltiečių žygiu už 
žmogaus teises ir aintrasis, kuriame daly
vavo latvių bei estų atstovai. Latviai ir 
estai davė galutinį sutikimą pilnai įsi
jungti į demonstracijos Wiashingtone ruo
šą ir eigą.

Posėdyje žygio ruošos egzekutyvinis ko
mitetas pasiskirstė kai kuriomis pareigo
mis: Viktoras Nakas išrinktas tęsti pirmi
ninko pareigas, estas Raimund Tralla ir 
latvis Siguįds Rudzitis išrinkti vicepir
mininkais. Kiti komiteto nariai: Rusnė 
Baltrušaitytė, Gintė Damušytė, Saulius 
Jankauskas, Milda Kupcikevičiūtė, Jonas 
Marcišauskas, Uldis Sipols ir Gražina 
Valškelytė.

Žygis įvyks Washingtone prie Lincolno 
paminklo rugsėjo 24 d. Tikimasi, kad da
lyvaus pora tūkstančių pabaltiečių. Ko
mitetas ruošia kvietimus prezidentui Car- 
teriui, Aleksandrui Solženicynui ir įvai
riems kongresininkams. Vienas jaunas 
lietuvis ruošia plakatus, kurie bus pa
skleisti po Š. Amerikos pabaltiečių kolo
nijas demonstracijai garsinti. Paruoštas 
memorandumas vietiniams demonstraci
jos komitetams, kuris apibrėžia pastarų
jų pareigas. Rasta žmonių Philadelphijo- 
je, Chicagoje, Clevelande, Detroite ir Ro- 
chesteryje, kurie pradėtų vietinių komite
tų steigimą. (ELTA)

3



t EUROPOS LIETUVIS 1977 m. liepos 26 d. Nr. 30 (1370)

Europos __
Lietuvių Kronika

AUKA TAUTOS FONDUI

Manchesterio Moterų Ratelis „Rūta“ 
per A. Podvoiskienę prisiuntė Tautos 
Fondui auką — £10.00. Ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė

SKAITYTOJAMS

Šis numeris yra priešpaskutinis prieš 
vasaros atostogas. Medžiagą paskutiniam 
priešatostoginiam numeriui, kuris išeis 
šio mėnesio gale, prašome siųsti kiek ga
lima anksčiau, nes pavėluotai gautoji me
džiaga ar žinios nebegalės būti prieš atos
togas panaudota. Ypačiai prašoma nesi- 
vėlinti su korespondencijomis iš skyrių 
ir organizacijų veiklos.

Redakcija

ATVYKO V. MAMAITIS

Lietuvių Namuose apsistojo iš Eliza
beth, N. J. atvykęs buvęs Londono lietu
vių meniškojo gyvenimo vadovas, choro 
vedėjas, muzikas Vincas Mamaitis.

Londoniškiams labai apgailestaujant, 
prieš 15 metų jis išvyko i Ameriką ir ten 
pasinėrė į dar didesnį muzikinio gyveni
mo srautą.

Atsitiko, kad V. Mamaitis Londone at
šventė savo vardines ir 70-ąjį gimtadienį 
(sprendžiant iš išvaizdos, galėtų būti 60- 
tas). Ta proga mielam sukaktuvininkui 
linkime ilgiausių metų.

Pasisukinėjęs pažįstamųjų tarpe Lon
done, V. Mamaitis vieną savaitę žada pa
ilsėti Sodyboje, kurią, gyvendamas Ang
lijoje, buvo labai pamėgęs.

Londone taip pat aplankė draugus ir 
pažįstamus Anglijoje mokslus baigęs, o 
dabar gyvenąs Los Angeles, inž. Vincas 
Aneliauskas.

STUDIJŲ SAVAITĖS PAMALDOS

šeštadienį, rugpjūčio 6 d., Studijų Sa
vaitės pabaigai iškilmingas pamaldas lai
kys J. E. Vysk. Antanas Deksnys, giedant 
Los Angeles liet, jaunimo chorui ir var
gonais grojant prof. dr. Vyt. Vasiliūnui. 
Pradžia 19 vai.

Kartu su Studijų Savaitės dalyviais, su
važiavusiais iš viso pasaulio, pamaldose 
kviečiami dalyvauti ir Londono bei apy
linkių lietuviai.

Pamaldos bus laikomos anglų R. K. 
bažnyčioje, 91, Harvest Rd., Englefield 
Green, Surrey. Artimiausia geležinkelio 
stotis — Egham. Traukiniu važiuojama 
iš Waterloo stoties, ar autobusu (Green 
Line bus No. 718) nuo Victoria stoties 
iki Royal Holloway College. Automobiliu 
važiuojama A30 keliu, nuo kurio ties Col
lege (prie šviesų) atsišakoja į dešinę 
— Harvest Road.

NEBĖRA VIETŲ
Studijų Savaitės išnuomotame bendra

butyje visi kambariai jau užsakyti ir 
daugiau kandidatų nepriima.

Gyvenantieji kitur, bet norintieji klau
syti paskaitų bei dalyvauti pramogose, 
turi užsirašyti Studijų Savaitei Rengti 
komitete, užsimokant 6 svarus. Norintie
ji gauti informacijų, kreipiasi į komite
tą Lietuvių Namuose, Londone.

Londoniečiai, įsigiję įėjimo bilietus ir 
norį dalyvauti šeštadienį, rugpiūčio 6 d. 
vakarienėje, Įprašomi užsirašyti ligi lie
pos 29 d. telefonu 673-7330 (vakarais). 
Dėl vietų stokos, vakarienei gali užsira
šyti tik turį įėjimo bilietus.

PARAMA STUDIJŲ SAVAITEI

Studijuojančiam jaunimui remti fon
dui D. IB'ritanijoje aukojo Bradfordo Vy
čio klubas — 50 svarų.

'Klubo pirm. J. Adomonis rašo: „Linkiu 
gero pasisekimo, organizuojant šį didelį 
darbą“.

Už paramą nuoširdžiai dėkojame.
Studijų Savaitei Rengti komitetas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — liepas 31 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 7 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

ERADFORDE — rugpiūčio 7 d., 12.30 vai.
HUDiDRSFrELDE — rugpiūčio 14 d., 1 

vai. p. p.
BRAiDFORDE — rugpiūčio 21 d., 12.30 v.
STOKE-ON-TRENTE — rugpiūčio 7 d., 15 

vai., St. Wulstan's, Wdstanton.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 14 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — rugpiūčio 14 d., 

14 vai., St. Peteris, Dormer Place.
COVENTRYJE — rugpiūčio 14 d., 16 vai., 

St. Elisabeth's. ,
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., Žo

linėje, 20 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
DBLS-gos Centro valdyba dėkoja ’.E’. 

Kijauskui iš Aylesbury ir K. Jankui iš 
Burnley už paramą Vasario 16 gimnazi
jai. Paaukoti pinigai bus perduoti dir. V. 
Natkevičiui Studijų Savaitės metu.

PATIKSLINIMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 27 aprašant kun. dr. 

J. Sakevičiaus sukakčių minėjimą, įsivė
lė pora netikslumų, kurie čia atitaisomi.

Kalbą angliškai pasakė ne J. Braizer, o 
GLC atstovas John Branagan, J. P.

Šeimininkių sąraše paminėta M. Ve- 
lioniškienė. Turėjo būti M. Velioni’škytė.

SUSITIKIMAS SU T. VENCLOVA
Tomas Venclova jau atvyko į Londoną. 

Nuo liepos 31 d. jis dalyvaus Studijų sa
vaitėje, kur skaitys paskaitą.

Rugpiūčio 10 d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose ruošiamas su T. Venc
lova susitikimas. Ta proga jis praneš apie 
lietuviškosios grupės Helsinkio akto nu
tarimų vykdymui sekti veiklą.

Londono ir apylinkės lietuviai kviečia
mi 'šiame susitikime dalyvauti.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Vailionis Vincas, sūnus An

tano, gimęs 1922 m. Demeniškių tom., buv. 
Seirijų vis., Alytas aps.

Jis pats arba apie jį žinantieji prašomi 
pranešti „Europos Lietuvio“ redakcijai.

LONDONAS
PRIĖMIMAS BUCKINGHAMO 

RŪMUOSE
Liepos 21 d., drauge su kitais diploma

tinio korpuso nariais, Lietuvos Atstovas 
V. Balickas ir Ponia dalyvavo J. D. Kara
lienės Elzbietos II priėmime. Be diploma
tinio korpuso priėmime dalyvavo kabine
to nariai, parlamento atstovai, etc.

KARALIENĖS APSILANKYMAS 
ŠIAURĖS-RYTŲ LONDONE

Liepos 6 dieną Sidabrinio Jubiliejaus 
proga karalienė Elzbieta II ir princas Pi
lypas lankė vakarų ir šiaurės rytų Lon
doną.

Pusšimtis Londono įvairaus amžiaus 
lietuvių (moterys ir jaunimas su tauti
niais rūbais) prie Lietuvių bažnyčios lau
kė pasveikinti karališkąją porą su dide
liu plakatu, kurį padarė Justas Černis, 
jun. Plakato užrašas: „Londono lietuviai 
sveikina Jūsų Didenybę“ (angliškai). Lie
tuviškąją grupę karalienė sveikino pa
keldama ranką, o princas Pilypas atsisto
jęs apžvelgė lietuvius. Tur būt jis susiža
vėjo lietuvaičių tautiniais drabužiais.

ATVYKSTA SVEČIAS
Į Londoną iš Chicagos liepos 27 d. sa

vaitei atvyksta čia pirmiau gyvenęs ir 
daug dirbęs „Vaidilos“ sambūryje Anta
nas Ragauskas.

Jam sutikti liepos 30 d., 7 vai. vak. ruo
šiamas Soc. klube priėmimas.

Norintieji dalyvauti, iš anksto praneša 
klubo sekretoriui.

Rengėjai

K. NAMAJUŠKA APSIVEDĖ
Jaunas ir veiklus lietuvis Rimas Narna- 

juška, prieš keletą metų emigravęs į N. 
Zelandiją, ten pastoviai apsigyveno ir su
kūrė 'šeimą su zelandiete Linda Water
man.

Rimo tėveliui Amerikoje pasimi
rus, visą lietuviškąjį išsiauklėjimą jis ga
vo iš motinos Bronės Namajuškienės. Na
muose ir sekmadieninėje mokykloje išmo
ko gražiai lietuviškai kalbėti ir rašyti. 
Gyvendamas Londone, šoko tautinius šo
kius ir aktyviai dalyvavo jaunimo veik
loje.

Dirbdamas Nidos .spaustuvėĮjie, jis 
greitai išmoko linotipininko amato, ku
riuo verčiasi ir N. Zelandijoje.

Nidos spaustuvės buvusieji bendradar
biai ir L. Namų tarnautojai linki jaunai 
šeimynai gražaus ir saulėto gyvenimo.

PAVERGTŲ TAUTŲ PAMALDOS 
LIETUVIŲ ŠVENTOVĖJE

Beveik visame pasaulyje liepos mėne
sio viduryje yra švenčiama pavergtųjų 
tautų savaitė. Sekmadienį, liepos 17 d. U 
valandą lietuvių bažnyčioje minėjimas 
pradėtas pamaldomis, kurias atlaikė kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC. Savo pamoksle jis 
ryškino, kad Afrikoje mažos tautos gau
na nepriklausomybes, o Europa skęsta 
rusiško imperializmo vergovėje. Pasaulio 
galiūnai bijo vergovės vadams pasakyti, 
kad laikas išlaisvinti pavergtas tautas. IE'e 
to, prisiminė ir 44-tąsias Dariaus ir Gi
rėno mirties metines. Pamaldose dalyva
vo būrys JAV lietuvių ir Londono tauti
nių šoklių „Lietuva“ jaunimas.

KUN. J. SAKEVIČIUS I ROMĄ
Liepos 17 dieną kun. dr. J. Sakevičius, 

MIC, išvyko Romon Anglijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos ir Marijonų reikalais, 
kur praleis apie porą savaičių.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Liepos 10 d. klubo patalpose įvyko me

tinis narių susirinkimas, kurį atidarė klu
bo valdybos pirmininkas S. Kasparas. Su
sirinkimo pirmininku išrinktas V. Zdana
vičius, sekretorium M. Šemetienė.

Iš klubo valdybos pirmininko praneši
mo paaiškėjo, kad klubo patalpose per 
metus buvo 8 šokių vakarai ir laidotuvių 
užkandžiai. Iki šiol klubas leidžia savo 
nariams nemokamai naudoti patalpas sa
vo šeimos pobūviams. Dabartiniu metu 
viršutinė salė naujai dekoruojama. Bus 
įvestas naujas salės apšvietimas, praple
čiama virtuvė. Visas remontas kaštuos 
apie 2.000 svarų.

Klubo kasininkas M. Balčiūnas prane
šė apie klubo finansinį stovį. Pajamų tu
rėta £10.038, o išlaidų — £8.402. Revizi
jos komisijos pirmininkas Juozas Šemeta 
patvirtino kasininko pranešimą. Visi pra
nešimai po trumpų diskusijų buvo priim
ti.

Valdybos pirmininkas S. Kasparas, vi
cepirmininkas Jonas Parulis ir kasininkas 
Mykolas Balčiūnas perrinkti be balsavi
mų. Revizijos komisijon išrinkti Juozas 
Šemeta ir Petras Pakalniškis. Klubo val
dybom M. Šemetienė, Ignas Dailidė, M. 
Parulieinė, Adelė Kriaučiūnienė, Kazys 
Blažys, Jonas Babilius, P. Mašalaitis, Juo
zas Sendžikas.

Susirinkimo bėgamuose reikaluose pla
čiau buvo diskutuota Manchesterio LVS 
„Ramovės“ narių priėmimas Londone.

Susirinkimo pabaigoje kun. J. Sakevi
čius padėkojo susirinkimo pirmininkui ir 
sekretorei už gerą, sklandų ir darbingą 
susirinkimą.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS 
MINĖJIMAS CAXTON IIALL

Liepos 19 dieną 7.30 vai. gražioje Cax- 
ton salėje įvyko Pavergtų tautų savaitės 
minėjimas, kurį rengė British League For 
European Freedom, padedant The British 
League of Rights.

Prieš įeinant į salę, kažkas dalijo laik
raštį „Action", kurį leidžia Union Move
ment. Iš jo turinio matyti, kad tai buvu
sių Mosley fašistų šalininkų leidinys. Dar 
buvo skleidžiami įvairūs propagandiniai 
lapeliai, pasisaką prieš Europos Ekonomi
nę Bendruomenę. Tokia pat literatūra bu
vo platinama ir viduje.

Salė prisirinko vyresniojo amžiaus dau
gumoje etninių grupių žmonių, kurių 
dauguma buvo ukrainiečiai.

Dr. D. Martin atidarė minėjimą, prista
tydamas paskaitininką R. Body, M. P. Taij 
jaunas žmogus, gimęs 1927 metais, atsto
vaująs konservatorių partijai. Jis turėjo 
kalbėti tema „The Dangers of Commu
nism in Europe". Tačiau atrodė, kad di
desnį pavojų, negu komunizmas, paverg
toms tautoms sudaro Europos Ekonomi
nė Bendruomenė ir Europos Seimas.

Po jo kalbos ir net kalbos metu buvo 
aštrokų paklausimų, nes susirinkime ne
buvo jaučiama pavergtųjų tautų savaitės 
minėjimo.

Minėjimą priminė tiktai jaunos, tauti
niais rūbais apsirengusios ukrainietės, 
rinkusios parašus po peticija gelbėti nu
teistiesiems po 12-15 metų kalėjimo uk
rainiečiams Mykolui Rudenko ir Aleksui 
Tyky. Jos taip pat platino ukrainiečių 
pogrindžio spaudą.

Taigi vietoje pavergtųjų tautų savai
tės minėjimo turėjome susirinkimą, ku
riame buvo raginama, kad Anglija pasi
trauktų iš Europos Ekonominės Bendruo
menės, nedalyvautų Europos parlamento 
rinkimuose.

Laikas būtų apsižiūrėti, kad lietuviai, 
kurie vadovauja mūsų politiniams reika
lams, apsispręstų, su kuo verta draugau
ti, ir su kuo ne. Įvairios organizacijos 
bando išnaudoti mus savo reikalams.
Londonas liko be Pavergtų Tautų Savai

tės teisingo minėjimo, nes tie, kurie ren
gė tą minėjimą, atrodo, turėjo kitus, prieš 
Europos Bendruomenę nukreiptus, tiks
lus.

Išeinant iš salės girdėjosi išsireiški
mai: „What a load of rubbish!"

Stasys Kasparas

BRADFORDAS
DIDYSIS SĄSKRYDIS

Didysis lietuvių — giminių ir .bičiulių 
sąskrydis šiais metais, kaip buvo nutarta 
DELS-gos suvažiavime, rengiamas Brad- 
forde rugpiūčio 13 d.

Sąskrydis įvyks didelėje ir gražioje Vic
toria Hali salėje, Shipley (2 mylios nuo 
Bradfordo).

Sąskrydžio programoje koncertinė-meni- 
nė dalis ir pasilinksminimas-šokiai su vi
sais kitais priedais.

Sąskrydžio pradžia 5.30 vai. vak. Pabai
ga 12 vai.

Sąskrydis rengiamas anksčiau, nes vė
liau negalima buvo gauti tinkamos salės.

Visi, vietovių vadovybės ir pavieniai as
menys, maloniai kviečiami pradėti ruoštis 
tradiciniame sąskrydyje dalyvauti.

Rengėjai: DBLS skyrius ir Vyčio 
klubas

MALDOS UŽ PAVERGTĄSIAS TAUTAS
Liepos 17 d., nors ir lietučiui krapno- 

jant, Bradfordo anglikonų katedron su- 
gūžujo skaitlingas skaičius ukrainiečių, 
baltarusių, estų ir apie tuzinas lietuvių. 
Miesto savivaldybei atstovavo burmistro 
pavaduotojas su žmona ir kelių departa
mentų atstovai.

Pamaldas pradėjo katedros provostas 
Very Rev. Brandon Jackson, pasveikinęs 
miesto atstovus ir įvairių tautybių daly
vius. Priminęs Sov. Rusijos pavergtas 
tautas, pakvietė bendrai maldai.

Visiems drauge sugiedojus anglišką 
giesmę, ukrainiečių kunigas, kan. M. Ma- 
tyczak, gimtąja kalba perskaitė šv. Rašto 
ištrauką ir sukalbėjo atitinkamas mal
das. Po to ukrainiečių vyrų choras „Dib- 
rova“ giliai įsijautęs sugiedojo „Tėve mū
sų“ giesmę. Lietuvių kapelionui kun. J. 
Kuzmickiui perskaičius šv. Jono Evange
lijos ištrauką apie persekiojimus, būrelis 
lietuvių sugiedojo „Marija, Marija“ gies
mę. Įdomiu rytiečių liturgijos koloritu, 
persunktas giesmes sugiedojo mažutis 
baltarusių chorelis, vadovaujamas gražia
balsio kan. J. Ababurko. Pabaigoje latvių 
būrelis sugiedojo savo giesmę.

Very Rev. J. Jackson, katedros provos
tas, turiningame pamoksle pasidžiaugė 
gražiomis giesmėmis ir puikiai išryškino 
Laisvės idėją, kuriai kylanti grėsmė net 
šiame laisvajame krašte. Kaip tikėjimo 
laisvė varžoma Vengrijoj, jis žinąs iš ten 
kurį laiką gyvenusios sesers. Tikėjimas 
persekiojamas visur, kur siekia Sov. Ru
sijos galia. Paminėjęs Marksą, pasikėsi
nusį į moralines vertybes, ragino melsti 
Dievo pagalbos, nes didžiausia yra mora
linė, dvasinė laisvė, apie kurią kalbėjo 
Jėzus Kristus. Šios laisvės idėja dega 
daugelio širdyse ir plinta net pavergtųjų 
tautų žmonėse.

Po pamokslo visi trys kunigai gimtąja 
kalba sukalbėjo maldas, kad tikros lais
vės susilauktų ir jų tautos. Pamaldos bu
vo užbaigtos angliška giesme ir palaimi
nimu.

Lietui tebelyjant, miesto gatvėmis pa
sipylė pavergtųjų tautų atstovų eisena. 
Priėjus prie žuvusių karių paminklo, bu
vo padėtas visų pavergtųjų vardu vaini
kas.

Malonu buvo stebėti, kaip miesto aikš
tėje šalia kitų plevėsavo Lietuvos vėlia
va, primenanti mūsų tautą ir jos kovas 
dėl laisvės. Labai gaila, kad vos tuzinas 
lietuvių šią ypatingą dieną reprezentavo 
savo kraštą. Ateityje turėtume labiau pa
sitempti ir prisidėti kur kas organizuo
čiau ir gausiau.

Tą patį sekmadienį šv. Onos bažnyčio
je, dalyvaujant gražiam būreliui žmonių, 
kun. kapelionas aukojo Mušas už prieš 
metus mirusio savo vyriausiojo brolio 
Zigmanto, o taipgi Tėvelių ir dviejų jau
niausiųjų brolių Adolfo ir Marijono sie
las.

Pamokslo metu prisiminęs glaudų šei
mos židinį, karo audrų išardytą, pasi
džiaugė šeimos nariuose sutviskusiomis 
vertybėmis, tebegaivinančiomis iki šių 
laikų. Po šv. Mišių, varg. I. T. Dickinson 
ir Pr. Dzidolikui talkininkaujant, sugie
dojo „Dies irae“ giesmę.

Nuliūdus kapais apsiklojusi Tėvynė!
Z. P.

Skautiškuoju keliu
JAUNIMAS JAU STOVYKLAUJA

Kai šis laikraštis pasieks skaitytojus, 
skautų-jaunimo stovykla jau bus prasi
dėjusi. Sodyba jau ir vėl bus atlietuvėju- 
si — jos miške skambės lietuviška daina 
ir juokas.

Šių metų jungtinė skautų ir lietuviško
jo jaunimo stovykla yra nepaprasta. Ji 
apima visus: mažuosius ir šiek tiek vyres
nius, kalbančius lietuviškai ir dar neiš
mokusius, patyrusius stovyklų vilkus ir 
pirmą kartą miške nakvojančius. Jos 
tikslas — sulieti į vieną tautišką būrį lie
tuviškąjį jaunimą, supažindinti jį su gar
binga krašto istorija, padėti pamilti, su
sidomėti tėvų kalba, papročiais ir tradi
cijomis.

šiai stovyklai buvo ruošiamasi per iš
tisus metus, kurie, stovyklos organizato
riams pasiūlius, buvo pavadinti Anglijos 
lietuvių jaunimo metais. Stovyklos vado
vai yra įdėję į šį pasiruošimą daug dar
bo, širdies ir meilės. Tikėkime, kad jų 
triūsas nenueis veltui.

Linkėdami stovyklautojams gražių ir 
saulėtų dienų, tikėkime, kad jie ir šiais 
metais nepasitenkins vien tiktai prie lau
žo skaitomu „Taukuotu puodu“, bet su 
savo stovykliniais išgyvenimais ir įsigy
tais įspūdžiais supažindins ir visus šio 
laikraščio skaitytojus.

Stovyklautojų aplankyti šiais metais į 
Sodybą atvyksta neįprastai didelis, be
veik iš viso pasaulio suvažiavusių Studijų 
Savaitės dalyvių būrys. Jau vien tai tu
rės sukelti stovyklaujančio jaunimo en
tuziazmą ir norą šauniai pasirodyti. Tad 
iki pasimatymo, mielieji vadovai stovyk
lautojai, jūsų paskutiniajame lauže!

SVEIKINAME STUDIJŲ SAVAITĖS 
DALYVIUS

Sveikiname Studijų Savaitės dalyvius, 
susirinkusius iš Amerikos, Europos ir ki
tų žemynų į mūsų salą.

Linkime visiems, kad ši Studijų Savai
tė būtų kiekvienam dalyviui maloni ir 
naudinga.

Kviečiame visas ir visus aplankyti mus 
skautų-jaunimo stovykloje Lietuvių So
dyboje ir pabūti nors trumpą laiką su 
mumis.

Čia, Anglijoje, mes nesame gausūs, ta
čiau gerbiamuosius svečius stengsimės 
priimti nuoširdžiai, pagal savo išgales.

Laukiame visų ir iš anksto dėkojame.
Budime!
Skautų -Jaunimo stovyklos vadovybė

AUKOS SKAUTŲ-JAUNIMO 
STOVYKLAI

Didžiai mieli rėmėjai dr. K. G. Valte- 
riai, prisiųsdami gražią auką stovyklai, 
tarp kitko, rašo:

„Siunčiame Jums, vadovams, skautams 
bei šių metų stovyklautojams nuoširdžius 
lietuviškus linkėjimus.

Šia pačia proga dėkojame skautų va
dovybei bei „civilių“ vadovui inžinieriui 
Aleksandrui Vilčinskui (nepamirštame ir 
Rimanto Šovos) už pastangas ir įdėtą 
darbą organizuojant šią ypatingą stovyk
lą su lituanistine programa bei tautinių 
šokių ansambliu, koncertu.

Mums — tėvams malonu vaikus matyti 
tobulėjančius lietuviškose-skautiškose sto
vyklose.

Pridedame 20 svarų čekį.
Sėkmingos stovyklos!

Valteriai iš „VILTIES“
Mieliems p. p. Valteriams už paramą, 

gražius linkėjimus, mūsų pastangų ir dar
bo įvertinimą tariame nuoširdų skautiš
ką ačiū!

Skautų-jaunimo stovyklos rengėjai
AUKA STOVYKLAI

Mūsų buvęs Rajono kapelionas ps. kun. 
Steponas Matulis, MIC, Lietuvių Židinio 
ir „Šaltinio“ vardu, skautų-jaunimo sto
vyklai prisiuntė 15 svarų, linkėdamas, 
kad visi grįžtų stipresni krikiščionys ir 
geresni lietuviai.

Gerbiamam kun. S. Matuliui visų sto
vyklautojų vardu skautiškai dėkojame ir 
tikimės pasimatyti stovykloje.

Skautų-jaunimo Stovyklos Vadovybė
AUKOS SKAUTŲ-JAUNIMO 

STOVYKLAI
Nottinghamo Ir apylinkės lietuviai iper 

K. lEivainį prisiuntė £100.00.
Aukotojai:
1. Nottinghame Joninių pobūvio metu 

surinkta — £63.00.
2. Nottinghamo lietuvių organizacijų 

klubo parama — £30.00.
3. DBLS Nottinghamo skyrius — £7.00. 

Viso — £100.00.
Visiems skautų-jaunimo rėmėjams, Jo

ninių pobūvo dalyviams ir skyriaus val
dybai reiškiame nuoširdžiausią skautišką 
padėką.

Skautų ir jaunimo stovyklos rengėjai

VOKIETIJA
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ KUNIGŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Kasmet suvažiuoja lietuvių evangelikų 

liuteronų kunigai, kurie dirba Vokietijo
je, ir bažnyčios darbuotojai aptarti savo 
reikalus. Šių metų suvažiavimas įvyko 
liepos 2 ir 3 dienomis Bad Godesberge, 
Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjun
gos Annabergo namuose. Dalyvavo kuni
gai: A. Keleris, Fr. Skėrys, R. Vymeris, 
V. Banžėrius, J. Gunga ir J. Urdze ir keli 
bažnyčios darbuotojai. Iš Chicagos buvo 
atvykęs kun. A. Trakis su žmona. Kun. 
Trakis atstovavo Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčiai išeivijoje nuo birže
lio 13 ligi 26 d. šeštame Pasaulio Liutero
nų suvažiavime Daressalame, Tanzanijoj.

Kun. A. Trakis iš Daressalamo užsuko 
ir į Vokietiją, kur norėjo susitikti su sa
vo kolegomis ir bičiuliais. Ta proga jis 
šešltadienį popiet plačiai painformavo 
apie įvykusį Pasaulio Liuteronų suvažia
vimą. Jame dalyvavo 247 delegatai, nors 
turėjo teisę dalyvauti 277. Be to, dalyva
vo 136 žurnalistai, 191 Liuteronų Sąjun
gos bendradarbiai, štabo nariai, stebėto
jai, iš viso 808 žmonės. Iš tėviškės Bažny
čios Lietuvoje dalyvavo vyskupas Jonas 
Kalvanas.

Suvažiavimo tema: „Kristuje nauja 
bendruomenė“. Suvažiavimui ruoštasi ke
letą metų. Liuteronų Sąjungos preziden
tas prof. Mitoko Juva (Suomija) suvažia
vimo atidarymo kalboje pasakė, kad ra
sių diskriminacija ir tarptautinis netei
singumas ir išnaudojimas yra pirmaeilės 
konferencijos temos. Juva pabrėžė, kad 
Liuteronų Sąjunga smerkia rasių diskri
minaciją ir žmogaus teisių pažeidimą 
Pietų Afrikoje. Džiugu, kad vyskupas Jo
nas Kalvanas kaip tėviškės Bažnyčios at
stovas galėjo pirmą kartą dalyvauti to
kiame pasauliniame suvažiavime. Jam te
ko laikyti net vienas vakarines pamaldas 
vokiečių kalba. „Tėve mūsų“ jis skaitė 
lietuviškai.

Visos trys pabaltiečių Liuteronų (Baž
nyčios išeivijoj viename pareiškime spau
dai nurodė į Bažnyčios padėtį Latvijoje, 
Estijoje ir Lietuvoje. Ten suvaržomos 
Bažnyčios teisės ir kraštuose visu smar
kumu varomas rusifikacijos procesas. 
Pirmą kartą 30 metų istorijoje Pasaulio 
Liuteronų Sąjungos prezidentu išrinktas 
51 metų amžiaus afrikietis Josiah M Ki
birą, Tanzanijos Liuteronų Bažnyčios 
šiaurvakarinės diecezijos vyskupas. Są
jungos nariais dabar yra 95 bažnyčios. 
Josios vyriausias vadovavimo organas 
yra egzekutyvinis komitetas iš 29 narių 
ir paties prezidento. Į šį komitetą išrink
tas ir vyskupas Jonas Kalvanas iš Lietu
vos.

Po vakarienės kun. Trakis ten šeimų 
poilsiui susirinkusiems latviams padarė 
pranešimą vokiečių kalba. Latvių tarpe 
buvo ir vienas iš Rygos į svečius atvykęs 
kunigas. Sekmadienį suvažiavimo daly
viams ir iš Duesseldorfo, Wuppertalio ir 
kitų vietovių suvažiavusiems lietuviams 
kun. Trakis laikė pamaldas. Popiet ir va
kare iki vėlybos nakties tartasi savo rei
kalais. Fr. šlenteris
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