
Orlovai ir Gajauskai
Neseniai Lietuvoje buvo nuteistas 10 

metų kalėti ir 5 metams 'tremties Balys 
Gajauskas. Dabar Maskvoje 7m. kalėti ir 
5 m. tremties nuteistas dr. Juris Orlovas.

Demclkratinio pasaulio akimis žiūrint, 
nei vienas, nei kitas jie nėra kalti. Lietu
vis Gajauskas, jau daug metų išbuvęs te
roru valdomos valstybės imtiniu ir 'trupu
tį pasinaudojęs tariamąja laisve, kurioje 
nebėra kalėjimo ar lagerio sienų, nors 
saugumiečiai vis tiek sekioja ils paskos, — 
vėl uždarytas ilgam laikui vien tik dėl to, 
kad pasirankiojo senų dokumentų ir ren
gėsi parašyti pokario metų pasipriešinimo 
Lietuvoje istoriją. Įpratusio laisvai gy
venti žmogaus galvoje niekaip nepajėgia 
ramiai laikytis mintis, kad už tokius da
lykus galima atimti laisvę net penkiolikai 
metų. Matyt, kiad apie teismą girdėjusieji 
lietuviai nepradėtų bruzdėti ir kad nepa
sitenkinimas neprasiveržtų kokiomis riau
šėmis, sovietinė Lietuvos spauda tuojau 
paskubėjo Gajauską taip apšmeižti, kad 
niekas nebedrįsti! dėl jo ne tik rankos pa
kelti, bet ir burnos praverti žodžiui už jį 
pratarti.

Nekaltas ir dr. Orlovas. Jis buvo Helsin
kio susitarimams sekti rusų grupės vado
vas. Grupė rankiojo faktus, kurie liudija, 
kaip nukrypstama nuo tų susitarimų rai
dės ir dvasios, tokias žinias siuntinėjo ati
tinkamoms savo krašto įstaigoms, kad jos 
žinotų, kas ir kur laužo tarptautines su
tartis, ir informavo užsienį.

Tie vyrai nekalti. Kalta valstybė, jos 
policinėmis priemonėmis palaikomoji san
tvarka.

O jeigu tie vyrai nekalti, tai pasaulis už 
juos abu turėtų šaukti. Už Orlovą buvo 
šaukiama dar prieš teismą, kad jam pri
metamoji kaltė ir jo įkalinimas nesiderina 
su Helsinkio susitarimais. Kai tik JA 
Valstybes pasiekė žinia, kad jis nuteistas, 
kongresas visais balsais priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią paleisti jį. Tai labai aki
vaizdžiai rodo, kaip pasaulis žiūri į tokius 
teismus, į kuriuos, be kita, ko, atsiųstieji 
KGB valdininkai ploja, kad skelbiamas 
sprendimas, ir šaukia, kad dar per maža 
bausmė, ir nuteistojo žmoną jėga pakelia 
nuo .suolo, kad ji būtinai stovėdama iš
klausytų 'teismo nutarimą.

Sprendimą tuojau pasmerkė visas de
mokratinis pasaulis. Britų parlamente net 
buvo kilusi mintis, kad reikia nutraukti 
santykius su Sov. Sąjunga. Griežtai pasi
sakė Britanijos užsienio reikalų ministe- 
ris dr. Owenlas.Net Britanijos komunistų 
partija paskelbė pareiškimą, kuriame Sov. 
Sąjungos vyriausybei patariama panaikin
ti dr. Orlovui paskirtąją bausmę.

Protestai dėl dr. Orlovo nesibaigs, gal 
būt, tol, kol jis bus paleistas arba prievar
ta išsiųstas iš Sov. Sąjungos, ir prieš viso
kias sovietines neteisybes ir terorą nusi
stačiusiam kiekvienam 'malonu matyti tą 
sujudimą. Tai rodo, kad demokratinis pa
saulis nemiegai, kad jis juda, šaukia ir tuo 
šį tą laimi. Tačiau lietuvis tuojau pat at
simena, kad neseniai buvo nuteistas ir lie
tuvis Balys Gajauskas. Kai kurie užsienio 
laikraščiai paskelbė žinių agentūros pra
nešimą, kad toks buvo nuteistas. Tuose 
•pranešimuose net buvo neatpažįstamai iš
kraipyti jo vardas dr pavardė. O po to Ga
jauskas dingo be jokio protesto ar demar- 
šų, nes jis lietuvis, teistas Vilniuje, ne 
Maskvoje, kur daugiau užsieniečių mato. 
Dingo ir, tur būt, pasirodys tik po 15 me
tų, jei Išliks gyvas kalėjimo ar lagerio są
lygose.

Ne Orlovas kaltas, kad Gajausko teis
mas praėjo kaip ir nepastebėtas užsieny
je. Vilnius toli nuo Maskvos, ir jį pasiekti 
neįmanoma užsienio žurnalistams. Del to 
sovietinės teroro sistemos sargai ir sten
giasi okupuotų 'kraštų nepatenkintuosius 
sutvarkyti vietoje, kad mažiau būtų 
triukšmo. Tai tie kraštai yra verčiami pa
kęsti okupaciją su visais jo padariniais 
(rusinimu, ekonominiu išnaudojimu ir 
kt.), o taip pat ir tylą, kuri gaubia sovie
tinės imperijos pakraščius. Kaip tą tylos 
sieną pralaužti, kad pasaulis lygiai taip 
pat pakankamai žinotų ir apie persekioja
mąjį rusą, ir .apie ukrainietį, ir gruziną, 
ir lietuvį ar latvį? Uždavinys sunkus. Tur 
būrt, viena galimybė būtų: veržtis, įkas pa
jėgia, į gyvenamųjų kraštų spaudą. Ne 
visur ta spauda yra pakankamai atvira 
mažųjų tautų Skriaudoms išsakyti, bet 
rimtais atvejais gal ir parodytų didesnio 
palankumo, jei būtų tas beldžiasi su fak
tais, ne vien blankiais išvedžiojimais.

Londono šv. Kazimiero bažnyčios 
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NUTEISIMĄ

Britų Darbo partijos vydomasis komite
tas gegužės 24 d. priėmė rezoliuciją kurio
je pareiškė gilų nerimą dėl dr. Jurio Or
lovo nuteisimo, ir kreipėsi į Sov. Sąjungą, 
reikalaudama paleisti jį ir (kitus, kurie 
buvo apkaltinti už rinkimą žinių apie 
žmogaus teisių pažeidimus Sov. Sąjungo
je.

Rezoliuciją pasiūlė Darbo partijos vykd. 
kam. pirmininkė Joan Lestor. Pasiūlymą 
parėmė kairiojo sparno atstovas Erik Hef- 
fer. Britų socialistų grupė „East European 
Solidarity Campaign“, kuri rūpinasi žmo
gaus teisėmis komunistų valdomuose 
kraštuose, kreipėsi į visus Darbo partijos 
skyrius, ragindama juos rašyti protesto 
laiškus Sovietų ambasadoriui Londone dėl 
d r. Orlovo nuteisimo.

Rusų mokslininkas dr. Valentinas Tur- 
čin, gyvenąs egzillėje, kreipėsi į Vakarų 
mokslininkus, siūlydamas boikotuoti visą 
oficialų bendradarbiavimą su Sov. Sąjun
ga, protestuojant prieš dr. Orlovo nuteisi
mą.

Aiškindamas Darbo Partijos rezoliudi- 
ją, Britų parlamento atstovas Erik Heffer 
pasakė, kad pats rezoliucijos priėmimo 
faktas patvirtina tezę, kuri buvo išdėstyta 
pastaruoju laiku išėjusioje knygoje, kad 
per paskutinius 30 metų Darbo Partija 
palaipsniui vis mažiau žiūri į Sov. Sąjun
gą pro ružavus akinius.

„Mano požiūriu tai yna kraštas, kuris 
socializmo vardu laiko žmones priespau
doje“, Jis pasakė. „Priespauda neturi nie
ko bendra su socializmu. Neabejotinai da
bar žymiai daugiau Darbo Partijos narių 
žino, ką reiškia stalinizmas. Mes negalime 
pasakojimus, kas vyksta Sov. Sąjungoje, 
atmesti kaip kapitalistų propagandą“.

Toliau E. Heffer pasakė, kad jo pažiūra 
į Sov. Sąjungą pasikeitė prieš 30 metų, 
kai jis pradėjo Skaityti knygas ir doku
mentus. Kitas Darbo partijos atstovas, 
Phillip Whitehead, kuris yra Rytų Euro
pos solidiarumo grupės pirmininkas, pasa
kė, kad Orlovo byla apjungė Britų Darbo 
Partiją ir Britanijos kairę.

„Mes tik dabar pradedame suprasti, 
kiek daug yra nuveikusios Helsinkio susi
tarimams įgyvendinti sekimo grupės. Orlo
vas yra vienas iš pirmųjų, kuris buvo tei
siamas. Netikiu, kad dabar rasite bent ką 
kairėje, tos pateisintų tokios rūšies elge
sį“, pasakė Whitehead.

NUTEISĖ GRUZINUS

Sovietų teismais Tbilise, Gruzijoje, nu
teisė du žmogaus teisių kovotojus, apkal
tintus panašiais nusikaltimais, kaip ir Ju- 
rij Orlov. Gruzinų raižytojas Zviad Gam- 
sachurdia ir muzikologas Merab Kostaiva 
nuteisti trims metams darbo stovyklos ir 
dviems metams tremties už ..priešvalsty
binę propagandą“.

MIRĖ PULK. V. ŠLIOGERIS
Gegužės 12 d. Sydnėjuje, Australijoje 

mirė pulk. Vaclovas Šliogeris, bu v. Lietu
vos respublikos prezidento adjutantas.

Gimęs 1901 m. Petrapilyje , Lietuvoje 
baigė Karo mokyklos III laidą ir dalyvavo 
kovose su lenkais, bermontininkais ir bol
ševikais. Vėliau išėjo ekonomijos mokslus 
Kauno universitete ir baigė karo inten
dantūros mokyklą Prancūzijoje. Grįžęs ilš 
užsienio, dėstė Karo mokykloje ir buvo 
paskirtas Resp. Prezidento adjutantu.

Gyvendamas Australijoje, pulk. V. Šlio
geris parašė atsiminimų knygą apie įprez. 
Antaną Smetoną, bendradaribavo spaudo
je ir dalyvavo visuomeninėje veikloje.

MIRĖ DA'IL. J. RIMŠA
Gegužės 13 d. Los Angeles mieste, JAV, 

mirė pagarsėjęs dailininkas Jonas Rimša.
Gimęs 1903 m. Svėdasuose, J. Rimša bu

vo garsaus Kauno siuvėjo sūnus. Tėvas 
buvo jį išsiuntęs studijuoti siuvėjo amato 
į Vieną. Ten būdamas jis pradėjo mokytis 
tapybos. Vėliau pagilino studijas Paryžiu
je ir išvyko į Pietų Ameriką. Pradžioje 
sunkiai dirbo Brazilijoje, 'bet šalia to, ten 
dalyvavo meno parodose. Įsigijęs populia
rumo persikėlė į Argentiną ir Boliviją.

Prieš dešimt metų dali. J. Rimša .persi
kėlė gyventi į Los Angeles. Jo paveikslus 
galima matyti įvairių kraištų meno galeri
jose.

DISIDENTŲ FONDAS
Vokietijos LB Valdyba nutarė įsteigti 

fondą disidentams bei jų šeimoms remti. 
Tam reikalui atidaroma sąskaita: Disiden- 
ten-Konto Nr. 8. 9516. 08 Volksbank Kreiis 
Bergstrasse. Bankleitzahl 553 915 00. 6840 
Lampertheim. To fondo lėšos bus naudoja
mos padėti į vargą patekusiems disiden
tams ir jų šeimų nariams, tiek lietuviams, 
tiek ir kitų tautų žmonėms, ypač pasireiš- 
kusiems kovoje už mūsų tautos reikalus. 
Paaukoję didesnes sumas, bus skelbiami 
„Informacijose“ ir jiems bus asmeniškai 
pranešama, 'kurie asmenys sušelpti.

Visi tautiečiai kviečiami gyvai atsiliep
ti į šį kreipimąsi, nelikti nuošaly nuo šio 
vajaus iir padėti žmonėms, kurie, rizikuo
dami savo laisve bei gyvybe, papuolė į 
kalėjimus bei psichiatrines ligonines. Pir
miausia norime paremti Balį Gajauską 
bei jo senutę motiną, gener. Grigorenko, 
Petrą Paulaiitį, Viktorą Petkų ir Nijolę Sa- 
dūniaiitę.

BALTŲ SANTALKA
VLIKo valdybos kovo 14 d. posėdyje 

pirmininko pavaduotojas J. Valaitis pain
formavo, kad Baltų santalkos posėdis įvy
ko 1978 m. kovo 12 d.

Baltų santalką sudaro po tris lietuvių, 
latvių ir estų centrinių organizacijų atsto
vai. Kovo 12 d. posėdyje vadovybę perėmė 
latviai. Pirmininku yra dr. Spilner iš Pits- 
buirgo. Posėdyje pasidalyta informacijomis 
apie Belgrado konferenciją. Nutarta šių 
metų rudenį suruošti plačios programos 
Baltic iForuim II ir išleisti Baltų santalkos 
metraštį. (ELTA)

Didi diena Nottinghame
PRIE DBLK BENDRIJOS BUVUSIŲ 

IŠKILMIŲ

Gegužės 13 dieną Bendrijos suvažiavi
mas Lietuvių Židinyje Nottinghame ir po 
jo koncertas praėjo .naujumų ir tėvynės 
ženkle.

Suvažiavime dalyvių-atstovų skaičius 
peršoko 50, o koncerte 400. Buvo neseniai 
iš Lietuvos atvykusių. Kai kurie Sibire 
kentėjo 15 metų. Jie arčiau surišo su ver
giama, 'bet nepalaužta tėvyne.

Pamaldas už Lietuvą atlaikė kun. S. 
Matulis, MIC, giedojo solistais R. Dauno
ras, vargonavo J. Sarafinaitė, skaitė A. 
Dnazdytė ir S. Jezerskis.

Po įprastinio prezidiumo, komisijų su
darymo, sveikinimų žodžiu ir raštu,, po 
centro valdybos pranešimų naujiena bu
vo jungtinis svarstymas apie aktualiau
sius liet, katalikų uždavinius D. Britani
joje ir tėvynės atžvilgiu. Moderavo kun. 
S. Matulis. Pirmąjį prabilti pakvietė jau
nimą, Aid. Drazdytė ISkėlė gimtosios kal
bos svarbą, priminė artėjantį PL jaunimo 
kongresą, O. Verbickaitė sustojo prie vie
tos liet, jaunimo darbų, o s. S. B. Vaitke
vičius prie mūsų skautų. Kiti stipriai tei
gė, kad jaunimo ir kitiems vadams būtina 
šviesti religiniu, tautiniu ir doroviniu pa
vyzdžiu. Kvietė jaunimo subuvimuose 
bent dalinai vartoti lietuvių klaidą, nes kai 
kuriuose nesigirdėjo nei vieno savo žo
džio, nors gera dalis mokėjo lietuviškai.

Aldona Waterman kalbėjo apie dabar
ties Lietuvą, atsakinėjo į klausimus. Dr. 
St. Kuzminskas, žvilgterėjęs į galimas 
tarptautinės politikos .staigmenas, skatino 
remti kovojančią Lietuvą ir neleisti iš
blėsti išeivijos jaunime tautinei sąmonei. 
Kiti reiškė norą, kad ypač jaunimas re
aguotų į anglų spaudą Lietuvos, pavergtų
jų atžvilgiu, imdami pavyzdžiu Lietuvos 

| Vyčius Amerikoje.

A. Jaloveckas, V. Ignalitis, J. Narbutie
nė, A. Petkevičius ir kiti lietė L. Kat. Re- 
lig. Šalpos ir „LKB Kronikos“ leidimo ir 
skleidimo reikalą.

Kun. V. Kamaiitis stipriai akcentavo re
ligingumo, maldos veikmę, siekiant liet, 
gyvastingumo. Religinį, karitatyvinį, pa
triotinį mūsų veiklos atspalvį raištu pa
brėžė vysk. A. Deksnys, 'vysk. V. Brizgys, 
Lietuvos atstovas V. Balickas, PLK Ben
drijos pirm., inž. P. Povilaitis, kun. dr. J. 
Sakevičilus, MIC, kun. J. Kuzmidkis. Bent 
dalį minčių manoma spausdinti.

S. Kasparas, dienos pirmininkas, žvilg
terėjo į megztinus ryšius su tarptautiniais 
vienetais, paryškino Amerikos Liet. Kait. 
Tarnybos, vadovaujamos kun. Kaz. Puge- 
vičiaus, ypač veiksmingą svetimtaučių in
formaciją. Papildė Z. Juras.

J. Sarafinaitė praskleidė Škotijos lietu
vių katalikų praeities atsiekimus ir da
barties siekius. Kazys Vilkonis jautriai pa
brėžė lietuvio kunigo nepamainomą vietą 
išeivijoje.

Kun. Matulis Bendrijos vardu pateikė 
prašymo popiežiui Pauliui VI projektą, 
kad pagreitintų arkiv. Jurgio Matulaičio 
šventumo bylą, primindamas, jog tai yra 
ir Lietuvos katalikų troškimas, kurio ne
gali laisvai popiežiui pareikšti. Suivažd avi
mas prašymui karštai pritarė.

Nuspręsta, kad Anglijos ir Škotijos lie
tuviai lapsijiungia į Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Kataliku Bendriją, nes toks buvo 
■ir Škotijos lietuvių katalikų norais. Šios 
Bendrijos garbės nariais pakelti prel. J. 
Gutauskais ir J. Sarafinaitė. Rezoliucijas 
Skaitysime kita proga.

Po suvažiavimo sekęs įspūdingas, gau
sus dalyviais koncertas praėjo šūkiu Mo
tinai ir Lietuvai. Iškilmės didžioji trauka 
buvo R. Daunoras.

Mūsų jaunimas gyvai reiškėsi ir suva
žiavime, ir koncerte.

S. Ž.

Jubiliejinė Studijų. Savaitė
Liepos 17-23 d. d. Vokietijoje rengiamo

ji Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė 
bus dvigubai jubiliejinė: joje bus atžymė
ta Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
60 metų sukaktis dr Europos Studijų Sa
vaičių 25 metų sukaktis.

Europos Lietuviškųjų Studijų Savaičių 
pradininkais 'buvo trys buvę V. D. U-to 
profesoriai: dr. Jonas Grinius, dr. Zenonas 
Ivinskis ir dr. Antanas Maceina. Pirmoji 
tokia savaitė buvo suruošta 1954 m. liepos 
26-30 d. d. Ludwigshafene prie Bodeno 
ežero. Ją rengė ELF Bičiuliai, prie (kurių 
po kelerių metų, rengiant sekančias Savai
tes, prisidėjo Ateitininkų sendraugių są
junga. Vėlesniais mietais prisidėjo ir kitos 
organizacijos bei kitų srovių asmenys.

Per pirmuosius 20 metų Studijų savai
tės buvo ruošiamos įvairiose vietose Vo
kietijoje. XXI-ji buvo suruošta prie Ke
turių Kantonų ežero Šveicarijoje, XXII- 
oji — Verbanijoje prie Lago Maggiore, 
Italijoje, XXIII-oji —Chantily — Les Fon
taines prie Paryžiaus, Prancūzijoje. Pra
ėjusiais metais, kaip prisimename, XXIV- 
oji Studijų Savaitė buvo suruošta Eghame 
prie Windsor©, Anglijoje.

Savaičių pagrindą sudaro paskaitos, ku
riose gvildenami įvairūs lietuviams rūpi
mi klausimai, bet šalia to rengėjai nepa
miršta ir to dvasinio ipeno, kurį teikia re
liginio ir meninio pobūdžio programla. 
Taip pat stengiamasi, kad Studijų Savai
tės būtų, — kaip pasakė dr. K. Čeginskas, 
— dr tikro susitikimo, bičiuliškų pažinčių 
ir asmeniško sąlyčio šventė.

Šįmetinė Studijų Savaitė, kaip matyti 
iš kitoje šio lapo pusėje spausdinamosios 
programos, bus ypač įdomi. Paskaitas jo
je skaitys veteranai paskaitininkai, kaip 
dr. K. J. Čeginskas, dr. J. Grinius, dir. V. 
Natkevičius, dalyvavę Studijų Savaitėse 
per ištisus 25 metus, o šalia jų — dr. A. 
Štromas ir rašytojas T. Venclova, pasiro
dę mūsų horizonte tik nuo praeitų metų.

Paskaitų (tematika taip pat labai įvairi: 
filosofija, muzika, Lietuvos istorija, eko
nomika, politika ir kt. Dr. A. Gerutis, ku
ris gilinasi j Lietuvos diplomatijos istori
ją, apžvelgs Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį. Kun. dr. V. Kazlauskas išvys
tys praeitų metų Savaitėje pradėtąją dis

7 dienos
— Anglijos karalienė Elžbieta II, nuvy

kusi oficialaus vizito į Vak. Vokietiją, ap
lankė Vakarų Berlyną, kur buvo labai šil
tai priimta. Kalbėdama prie Kaizerio Wil- 
helmo koplyčios, miesto centre, ji pasakė 
berlyniečiams, kad D. Britanija gins jų 
laisvę ligi to laiko, kada Europos ir jų 
miesto padalinimas bus panaikintas.

— Gegužės 24 d. Maskvoje į Suomijos 
oro linijos įstaigą įsiveržė ginkluotas pi
lietis ir, pasisakęs priklausąs rusų išlais
vinimo larmijai, pareikalavo, kad jam bū
tų duotas lėktuvas išskristi ilš Sov. Są
jungos .Po pusantros valandos susišaudy
mo su milicija, jis buvo suimtas.

— Belgijos dr Prancūzijos kariniai dali
niai, išlaisvinę iš nelaisvės Kolvezi vario 
kasyklų rajone, Zaire, europiečius darbi
ninkus, žada netrukus grįžti į savo kraš
tus. Kolvezi mieste jie rado apie 200 baltų 
lavonų.

— Italijos komunistų partijos dienraštis 
L'Unita vis dažniau spausdina pranešimus 
apie disidentų persekiojimą Sov. Sąjungo
je. Istorikas Giuliano Procacci parašė, kad 
dr. Orlovo nuteisimas neprisideda prie 
tarptautinių santykių pagerinimo.

— Trys čekai, kurie buvo pagrobę mo
kyklos autobusą su vaikais ir norėjo pa
bėgti į Bavariją, buvo Čekoslovakijos pa
sienio policijos apšaudyti ir sulaikyti.

— Britų spaudoje pasigirdo balsai, kad 
Vakarų valstybės, protestuodamos prieš 
žmogaus tėisių gynėjų persekiojimą Sov. 
Sąjungoje, turėtų boikotuoti 1980 metų 
sporto olimpiadą Maskvoje.

— Politiniai teroristai Italijoje susprog
dino bembą prie teisingumo ministerijos 
rūmų. „Kovojančių komunistų“ dalinys 
panašių nuostolių padarė Milane.

— Prancūzijos policija nukovė tris Pa
lestinos teroristus, kurie puolė Izraelio 
lėktuvą Paryžiaus „Orly“ aerodrome, su
žeidė kelis keleivius ir užmušė vieną po
licininką.

— Britų vyriausybė paskelbė planą pra
monės vadovybei sudemdkraitinti. Min. 
pirmininkas J. Callaghan pažadėjo pa
ruošti ateinančiai parlamento sesijai įsta
tymo projektą tam planui įgyvendinti. Nu
matomi darbininkų atstovai įmonių direk
cijose.

— Gegužės 23 d. New Yorke prasidėjo 
JTO Asemblėjos pasėdis, skirtas pasaulio 
nusiginklavimo klausimui diskutuoti. Ti
kimasi, kad posėdyje dalyvaus apie 20 
valstybės galvų ir daugiau negu 50 užsie
nio reikalų mnnisterių. Nelaukiama jokių 
reikšmingų nutarimų.

— Sovietų diplomatas ir du sovietų pi

kutuotą temą „Vytis ar Rūpintojėlis“. Da
barties klausimu kalbės dr. A. Štromas, S. 
Lozoraitis juin. ir Tomas Venclova. Pasta
rasis palies nepriklausomybinei progra
mai svarbų Lietuvos sienų klausimą.

Kaip ir praėjusiais metais, Studijų Sa-

Muencheno Valst. Operos solistė 
Lilija Šukytė,

vaiitės metu bus turtinga meninė progra
ma ir literatūros vakaras. Dalyviai pirmą 
kartą galės išgirsti žymios operos solistės 
mūsų tautietės Lilijos Šukytės koncertą ir 
atvykusio iš užjūrio poeto K. BradūnO kū
rybos. Prie to dar bus paveikslų paroda, 
linksmavakariai ir ekskursija.

Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitės 
jau virto gražia tradicija, nepaprastai 
reikšmingu faktorium lietuvių tarpusavio 
■bendravime, šiam tautiniam atsigavimui 
prof. J. Eretas kažkada davė lakų „širdžių 
ir protų puotos“ vardą.

Tie, kurie dalyvaus jubiliejinėje Studi
jų Savaitėje, jeigu ankstyvesnėse dar ne
turėjo progos tai padaryti, galės 'tuo įsiti
kinti. Nesivėluokit 'užsiregistruoti!

liečiai yra kaltinami šnipinėjimu New Jer
sey valstijoje prie New Yorko. Jie bandė 
papirkti Amerikos laivyno karininką ir 
išgauti kariškų paslapčių. Ispanija taip 
pat pašalino sovietų inžinierių, 'kuris bu
vo kaltinamais (šnipinėjimu.

— Gegužės pabaigoje į Toronto, Kana
doje, buvo suvažiavę lenkų delegatai į Pa
saulio lenkų bendruomenės kongresą.

— Kęstom Koledžo turimomis žiniomis, 
birželio 5 d. Maskvoje bus teisiamas rusų 
disidentas Aleksandras Ginzburgas, viiet- 
mais vadovų Sov. Sąjungos žmogaus teisių 
sąjūdyje ir A. Solženicyno fondo admi
nistratorius.

— Jugoslavijos prezidentas marš. Tito 
gegužės 25 d. atšventė savo amžiaus 86 m. 
sukaktį. Jo žmona Jovanka Broz, kuri yra 
paslaptingai dingusi iš viešo gyvenimo 
nuo praeitų metų birželio mėn., nedalyva
vo iškilmėse.

— Nuolat eina blogyn Kinijos santykiai 
su Vietnamu, kur nuo karo pabaigos yra 
užsilikę sovietų kariniai patarėjau. Vietna
mas ištrėmė tūkstančius 'kiniečių.

— Britų liberalų partijai atsisakius 
remti Darbo partiją parlamente, spėjama, 
kad vyriausybė bus priversta paskelbti 
rinkimus š. m. spalio mėn.

— Du jauni rumunai, neturėdami piloto 
teisių, atskrido iš Bukarešto į Austriją ir 
laimingai nusileido. Pabučiavę žemę, jie 
paprašė politinio prieglobsčio.

— išlaikiusi 48 valandas suimtą, Varšu
vos policija paleido Lenkijos viešosios sa
vigynos komiteto vadovą Adomą Mičniką 
(pasirodo, jis per pastaruosius tris mėne
sius buvo suimtas septynis kartus).
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Dr. A. Štromas

Kun. dr. Vyt. Kazlauskas

Dr. A. Gerutis

ę

Dr. Kęstutis K. Girnius

Ir aš tave matau, o Lietuva brangi. 
Numintą kojų svetimų, ir tavo kančią; 
Matau, kaip ateinančiais laikais žengi 
Laisva, didinga, ir be sielvarto, be 

pančių...

J. AISTIS
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I 1978 m. LIEPOS 16-23 d d. i

1 Bildungszentrum 
Lietuvos 
Europos

“Kardinal-Dopfner-Haus”, Damberg 27, 8050 Freising e 
nepriklausomybės atstatymo 60-čio ir 
Lietuviškųjų studijų savaičių 25-čio

PROGRAMA |
i Sekmadienis, 20.00 vai. Atidarymas: dr. Kajetonas J. ČEGINSKAS e
i liepos 16 Nueitasis studijų savaičių kelias; =

Sveikinimai,
Susipažinimo vakalras

i Pirmadienis, 9.30 vai. Vincas NATKEVIČIUS (Romuva): Makso ||
i liepos 17 Schelerio meilės filosofija =

16.00 vali. Dr. Raminta LAMPSATYTĖ (Hamburg): =
Lietuvos kamerinė muzika

20.00 vai. Dr. Aleksandras ŠTROMAS (Bradford): B
Asmeninės atsakomybės problema totą- =
listinėje visuomenėje =

: Antradienis, 9.30 vai. Kun. dr. Vytautas KAZLAUSKAS (Roma): B
i liepos 18 Lietuvių tautos atsparumo ir tautinės =

ištikimybės versmių beieškant: Vytis ar B
Rūpintojėlis? B

14.00 vai. Ekskursijos, Mūncheno muziejų lankymas B

20.00 vai. Dr. Kęstutis K. GIRNIUS (Chicago): B
Antano Maceinos socialinė filosofija B

į Trečiadienis, 9.30 vai. Dr. Kajetonas J- ČEGINSKAS (Uppsala- ų
i liepos 19 Mūmchen): Lietuviškosios visuomeninės B

minties raida istorijos šviesoje =

14.00 vai. Ekskursijos lį Mūncheną, Freisingo alaus B
bravorą, lietuviški filmai

20.00 vai. Dr. Albertas GERUTIS (Bern): Lietuvos =
valstybės nepriklausomybės laikotarpis =
(1918-1940) =

i Ketvirtadienis, 9.30 vai. Valteris BANAITIS (Romuva): Lietuvos =
; liepos 20 ūkio supramoninimas ir 'įjungimas iį Sov. e

Sąjungos visumą

20.00 vai. Dr. Jonas GRINIUS (Mūnchen): Liaudies g
filosofai lietuvių rašytojų žvilgsniu

Penktadienis, 9.30 vai. Stasys LOZARAITIS, jn. (Roma): Laisvės g
liepos 21 kova vakar, šiandien ir rytoj E

= 17.00 vai. Vytenio M. VASILIŪNO vargonų koncertas e

= 20.00 vai. TĖVYNĖS VALANDĖLĖ: poeto Kazio e

= BRADŪNO rečitalis
= šeštadienis, 9.30 vai. TOMAS VENCLOVA (Los Angeles): g

liepos 22 Dabartinė Lietuvos demografinė padėt's ir =
= įjos etnografinių ribų klausimas

= 16.00 vai. Studijų ®av.aitės vertinimas
= 20.00 vai. Koncertas: LILIJA ŠUKYTĖ, palydint
= dr. RAMINTAI LAMPSATYTEI
= LinlkiSmavakaris =

Sekmadienis, 10.00 va'l. Pamaldos: celebruoja Europos Fetuvių =
liepos 23 vyslkuipas dr. Antanas DEKSNYS

= 11.00 vai. Uždarymas =
= Savaitėje bus išstatyti dail. Alfonso KRIVICKO ir kitų =
— lietuvių dailininkų darbai bei studijų savaičių foto =

nuotraukos =
= Rytmetinių pamaldų dvasiniai vadovai; B
= kun. Augustinas RUBIKAS (katalikams), kun. Juozas E
= URDZĖ (evangelikams) =

Moderatoriai: dr. K. J. ČEGINSKAS , dir. V. NATKEVIČIUS,
dr. J. NORKAF TIS |

Finansų komisija: dr. J. GRINIUS, J. LUKOŠIUS, V .NATKEVIČIUS
— Organizacinė lk-ja; A. GRINIENĖ, B

inž. R. HERMANAS, M. LANDAS, K. PAUiLIUKEVIČIŪTĖ
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHjT

Ilgametė Studijų Savaičių organizatorė 
ALINA GRINIENĖ

Dr. K. J- Čeginskas

Dr. Raminta Lampsatytė

Tomas Venclova

Valteris Banaitis

St. Lozoraitis jun.

Su lietuviais 
pusuulyįe

BALETIN1NKAS JUOZAS JONUŠAITIS

Australijos balete sėkmingai reiškiasi 
lietuvis sekėjas Juozas Jonušaitis. Jis šo
ka jame jau 11 metai.

J. Jonušaitis gražiai kalba lietuviškai.

PRISIMINTAS J. LINDĖ-DOBILAS
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 

Čikagos židinys paminėjo rašytoją kun. 
JuMjoną-Do-bilą, romano „Blūdas“ auto
rių, ilgametį pedagogą (Panevėžio gimna
zijas mokytoją ir direktorių).

Paskaitą apie jo ekumenines idėjas 
„Blūde“ skaitė J. Maisilionis, o apie roma
no autorių kalbėjo inž. K. Pabedinskas, 
dr. J. Čerškus ir J. Vedegys.

SUVAIDINO VYT. ALANTO 
SAULĖGRĄŽŲ SALĄ

Los Angeles lietuvių Dramos sambūris 
suvaidino Vytauto Alanto komediją „Sau
lėgrąžų sala“.

STASIO SANTVARO SUBATVAKARIS
Po ilgesnės pertraukos Bostone gyvenąs 

poetas Stasys Santvaras išlleisdino naują 
eilėraščių rinkinį — „Daines ir sapnai“ 
(išleido J. Kapočiaus Lietuvių enciklope
dijos leidykla).

Bostono lietuvių kultūriniame subatva- 
karyje tas leidinys buvo išskirtinai pami
nėtas. Apie jo autorių ir jo poeziją kalbė
jo Antanas Gustaitis, o Stasys Santvaras 
paskaitė savo poezijos, ankstyvesnės ir iš 
naujojo rinkinio.

50 DOL. GERIAUSIAI TĖVŲ KALBĄ 
MOKANČIAM

Hamiltono (Kanada) lietuviai turi savo 
vaikams mokyklą, 'kuri iškilmingai baigė 
mokslo metus.

Iškilmių metu buvo žadama geriausiai 
lietuviškai kalbančiam mokiniui įteikti J. 
Dubinsko paskirtą 50 dot. premiją.

POKALBIS SU POETU ANTANU 
GUSTAIČIU FILME

Čikagoje jau tradicija pasidarė ruošti 
poezijos pavasarius.

Šiemetiniam pavasariui Teresė ir Jonas 
Bogutos susuko valandos ilgumo filmą 
„Pokalbis su poetu Antanu Gustaičiu“.

Be kita ko. Bogutos yra išgarsėję savo 
filmais — juos rodą amerikiečių televizi
jos, universitetai, meno galerijos.

JURGIS JANKUS TORONTE
Toronto (Kanada) lietuviai buvo pasi

kvietę rašytoją Jurgį Jankų.
Jis paskaitė ištraukų iš savo naujausios 

knygos „Ir nebepasimatėm“. Apie tą kny
gą ir apskritai apie J. Jankaus kūrybą 
kalbėjo Rašytojų draugijos pirm. kun. L. 
Andrieikus.

Toje pačioje salėje tuo metu buvo su
ruošta dail. V. Igno kūrinių paroda.

REDAGUOJAMI L. DAMBRICNO 
KALBINIAI RAŠTAI

Lituanistas Stasys Barzdukas sutiko su
redaguoti mirusio Leonardo Dambriūno 
kalbinius raštus.

KRŪVA DOLERIŲ, KADILAKAS IR 
TAURĖ VITUI GERULAIČIUI

Dallase, JAV. Varžėsi alštuoni geriausi 
pasaulio tenisininkai.

Varžybas laimėjo Vitas Gerulaitis. Jis 
gavo 100.000 dolerių, kadilalką ir taurę.

JUCIŪTĖS KNYGA ITALŲ KALBA
Prel. V. Mincevičius verčia į italų kalbą 

Sibiro tremtinės Elenos Juciūtės atsimini
mų knygą „Pėdos mirties zonoje“.

Vieną knygos skyrių jau atspausdino 
Urbino vyskupijos žurnalas „La Voce dell‘ 
Airnore“.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

■'IENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

Dr. J. Grinius
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Laiškas iš Amerikos (4)
PARTIJOS IR IDEOLOGIJOS 

NEATSILIEKA

Jei pavienės lietuvių organizacijos 
ar kultūrinės institucijos skyla pusiau, tai 
kaip su politinėm partijom. su ideologi
nėm srovėm? Ar jų kiekviena irgi skyla į 
dvi ar tris (dalis? Keista, juokinga, gal ir 
'tragiSka, bet nebūtų kitokio atsakymo, 
kaip — t a i p.

Pradėkim nuo pačios kairiausios kairės 
— lietuvių komunistų, kurių prieš (ketvir
tį šimtmečio au viršum Amerikoj ir Ka
nadoj dar buvo gana daug, o šiandien jau 
mažai, nes senieji daugelis išmirė, o kiti 
atšoko, arba atskilto. Du buvę komunisti
niai dienraščiai jau tik vargingais savait
raščiais bepasirodo (su rašiniais iš tarybi
nės Lietuvos). Tačiau likusieji veteranai 
labai ištikimai (tebesilaiko Maskvos kelro
džio. Nei Rusijos disidentų, nei Vakarų 
Europos eurokomunizmo srovių vėjai mū
siškiem ligšiol jokios įtakos nepadarė. Ne
atsirado Tito ar Dubčeiko krypties šalinin
kų, komunistų lietuvių patriot ų-nepriklau- 
somybininkų, jokių savarankumo siekimų. 
Vien vergiškas politinis ir ideologinis pa
klusnumas Maskvai, tad ir visiškas nesu
radimas jiaunų rėmėjų.

Socialdemokratų, arba čia dažniausiiai 
vadinama socialistų srovė dabar Skaičiu
mi irgi labai sumažėjusi. Iš gyvenimo pa
sitraukus įtakingiem, vadam (prof. J. Kai- 
r.iui-KaiminSkui, K. Bieliniui, dnž. V. Siru- 
tavičiuii, J. Vilkaičiui, Čikagoje ypač dr. 
P. Grigaičiui), tokios pat kokybės prieaug
lio dar neatsiiirado .Be to. įvyko aiškus ski
limas tarp (socialistų naujienininkų ir ke- 
leivininkų. Šiem pastariesiem moraliai va
dovauja lilkęs kone vienintelis veteranas, 
plačios kultūros humanistas Jackus Son- 
da, „Keleivio“ savaitraščio rediaktorius. 
O Čikagos „Naujienom“, (kadaise stiprus ir 
įtakingas ’socialistinės (krypties dienraštis, 
po dr. P. Grigaičio mirties pateko į visai 
Skirtingas rankas, pasiskelbdamas „vifsų 
lietuvių laikraščiu“, bet pirmu smuiku 
groti patelkęs kitur nepritampančius ar- 
chikleriikalus, arba tautininkus ir volde- 
marininkus. Dienraštis tapo įsinervinusiu 
Altos, Spaudies klubo ir atskilusios, (arba 
„reorganizuotos" Bendruomenės 'aitplllaišįų 
oficiozu. Vyr. redaktoriaus rašomi veda
mieji jau nieko bendro nebeturi su jokiu 
„socializmu“.

Paminėję liaudininkų (liberalų) srovę, 
gautume oficialų atsakymą, kad ji tebėra 
vieninga, nes ir (šiemet išsirinko tą pačią 
vadovybę, kokia buvo anksčiau. Apie li
beralizmą čia nedaug kalbos, įsivyravo 
(konservatyvumas ir i'š buvusių varpinin
kų jaunimo prieauglio nematyti. Betgi 
ideologinis srovės suskilimas nepaneigia
mas, matant, kaip liberalinės srovės dalis, 
susispietusi apie tuo tarpu sustojusį adv. 
L. Šmulkščio redaguotą „Sėjos“ žurnalą, 
buvo eliminuota ir pasitraukė, konserva
toriam tačiau nepasidavusi ir tą savo nu
sistatymą viešai pareiškusi.

Plati katalikų, senoviškai tariant, krikš
čionių demokratų srovė, neabejotinai gau- 

Vyrai gėrė, vyrai gers ?
Seniai ruošiuosi rašyti straipsnį apie 

girtavimą, <bet, prisiminęs ryžtingą daine
lę „Vyrai gėrė, vyrai gers, kol žemelė ap
sivers“, suabejoju, ar verta? Vis įtiek gers. 
Gali būti, kad ir žemelė dėl jų (kaltės apsi- 
vers. Antai Plungės rajono „Keturių ko- 
muniarų“ (kolūkio kolūkietis P. Goštautas, 
nepajėgdamas apversti žemės rutulio, 
nors .savo trobą apipylęs benzinu padegė. 
Sunerimti verčia ir. statistika. Svaigiųjų 
gėrimų vartojimas mūsų respublikoje, 
kaip ir pasaulyje, nuolat didėja. Dėl girtu
mo padaroma 90 proc. pravaikštų, pusė 
visų avarijų ištinka neblaivius vairuoto
jus, apie 40 proc. ištuokų įvyksta dėl vie
no ilš sutuoktinių girtavimo, 50 proc. gir
tuoklių tėvų vaikų serga tuberkulioze ir 
t. t.

Tuos „procentus“ mes matome kasdien 
šlitiniuojančius gatvėje, (girdime bliaunant 
vidurnaktį, jaučiame jų kvapą pirmadie
nio rytą autobuse. Tačiau konkretūs pa
vyzdžiai nebeveikia, nes jau atrodo, kad 
•taip turi būti. Girtuoklis dargi bando gin
ti savo teises, savo „orumą“. Vienio Šilalės 
rajono tarybinio ūkio mechanizatoriai sa
vo laiške redakcijai skundėsi, kad direk
torius juos įžeidinėja, vadindamas alkoho
likais, girdi, mes 'tik šiaip išgeriame, kaip 
ir visi. Pamenu, direktorius paklojo ke
liasdešimt pasiaiškinimų — vyrai neišei
davo į darbą no kelias dienas iš eilės. Jie 
gerdavo, sustabdę traktorius, gerdavo per 
pietus, gerdavo, mažiausiai progai pasitai
kius. Bet alkoholikais jie nenorėjo savęs 
pripažinti. Ką gi — savigarba dar nepra
rasta. Ir tai teikia vilties. Tačiau čia rei
kia priminti, kad medikai alkoholizmu 
siūlo laikyti įprastą, nesaikingą svaigiųjų 
gėrimų vartojimą su visaiis jo padariniais. 
Taigi pripažįsta girtuoklis save alkoholi
ku ar ne — tai nieko nepakeičia. Pagaliau 
visuomenei nesvarbu', kaip pavadinsime 
besaikius stikliuko mėgėjus, kuriai alko
holizmo (Stadijai juos priskirtų medikai. 
Visi jie pavojingi ir kenksmingi. Tuo la
biau, kad, kaip minėjau, jie darosi gana 
kovingi — reikalauja sau pagarbos, takto, 
reikalauja savo teisių. To paties Šilalės 
rajono vieno kolūkio kolūkietis laiške re

siausiia žmonėmis ir stipriausia instituci
jomis, dabar aiškiai suskilo į katalikus 
konservatorius ir frontininkus. Joje tebe- 
matom visokių gyvų ir nebegyvų šakelių 
(pvz. gyvas vienuolijas ir turtingas para
pijas, bet tik dirbtines nebegyvas „darbo 
federacijos" ar „ūkininkų sąjungos" par
tijas). Veiklumu ir įtakingumu per pasta
rąjį dešimtmetį senąją gvardiją ir jos 
spaudą regimai uždominavo frontininkai. 
Protarpiais dar atsiveria piktų ginčų iš
puoliai. Jie (keisti ir atrodo beprasmiški 
tarp vieno tikėjimo ir panašios pasaulė
žiūros žmonių, bet santaikos vilčių nema
tyti. Persvarai krypstant frontininkų nau
dai, gali vis didėti pavojus Altai, kuriai 
frontininkų vadovybė nepalanki, ypač kai 
jie faktiškai perėmė vadovaujančias pozi
cijas A. L. Bendruomenėje. Jos konfliktai 
su Altą gręsia vis giliau ardyti Amerikos 
lietuvių vienybę ir keisti visą socialinį au
dinį, kas neva būtų, kaip sakoma, tik mū
sų šalies okupanto interesas.

Neabejotinas skilimais įvykęs ir tauti
ninkų srovėje (savo pajėgumu stovėjusio
je tuoj po katalikų), nors organizaciškai 
dar kibk daugiau užmaskuotas, negu ka
talikuose. Kadaise reikšminga (tautininkų 
liberalų, „tautiečiais“ vadintų, įtaka A. L. 
Tautinėje sąjungoje jau baigiama elimi
nuoti. Organizaciniai priklausąs „Dirvos“ 
savaitraštis atšakiai atsipalaidavo (jei ne
sakyt — nušalino) nuo visų liberalinio 
sparno ir moderniau galvojančių bendra
darbių, kurių daugumas dabar yra įdo
maus ikonoklastiško „Akiračių“ mėnraš
čio redaktoriai ar bendradarbiai. Vadb- 
vaujiantys asmenys ne stabdė, o tartum 
rėmė tolesni skilimą bei savo kai kurių 
senų pajėgiausių veikėjų diskriminavimą. 
Sukdama griežtai konservatyvia kryptimi, 
ALT S-ga ideologiškai supanašėjo įsu eks- 
tremistiinėm Liet. Atgimimo sąjūdžio, vol- 
diemiariniinkų-,,lasin!inikų“, Birch Society ir 
panašiom griežtai antikomunistinėm gru
puotėm. Ideologinės (pozicijos (jei jas taip 
dar būtų galima vadinti) čia taip persliri- 
ikiiiavo, jog nekartą pasitaiko, kai tautinin
kų „Dirvos“, voldiemarininkų „Laisvosios 
Lietuvos“ ir Voldemaro atentate dalyva
vusio dabartinio vyr. redaktoriaus M. Gu
delio vedamose „Naujienose“ rašo tie pa
tys bendradarbiai, karštai ir uoliai ginda
mi tą ipačią poziciją ir interesus.

Galima pagalvoti, kad šitoks Amerikos 
lietuvių politiniių-ideologinių srovių spekt
ro vaizdas dar rodo didelį jų judrumą, 
stiprų norą išlikti ir reikšmingai dalyvau
ti Išeivių gyvenime bei Lietuvos laisvina
mo byloje. Be abejo, tai ir bus gražiausio
ji to reiškinio pusė. Bet kiek tie skilimai 
ir (susiskaldymai, tarpusaviniai antagoniz
mai ir vieni kitų diskriminavimai silpnina 
ir 'šiaipjau (negausias mūsų pajėgas, iš vi
so nuodija lietuvišką (politinę bei kultūri
nę veiklą, kokią jau iškasė (prarają tarp 
vyresniosios kartos ir jaunųjų generacijų 
diair lietuviško prieauglio — negalėčiau nei 
statistiškai apskaičiuoti, nei keliais saki
niais paisakyti pilnesnės teisybės.

Bronys Raila

dakcijai juodom spalvom nupiešė ūkio 
valdovą, (kuris prieš girtuoklį panaudojo 
fizinę jėgą.

— O ką reikėjo daryti? — suriko pirmi
ninkas. — Atėjo sverti gyvulių girtas, vos 
ant kojų laikosi. Pargrius — (sumindys 
jaučiai. Varėm namo — neina. Teko jėga 
iš tvarto ištempti.

Dažnai ūkių vadovai ir specialistai yra 
priversti tempti iš kalbinu girtus vairuoto
jus ir (traktorininkus — juk nelauksi, kol 
nelaimė atsitiks. Dažnas ir vėl parašo 
skundą — matot, kaip su darbo žmogumi 
elgiasi...

Šitas girtuoklių kovingumas, agresyvu
mas turi pagrindą. Jie išdrįsta. pulti todėl, 
kad juos pačius mažai smerkiame. Neteko 
girdėti, kad žmogų svarstytų už tad, kad 
jis geria „protingai“, t. y. prigėręs ne- 
triuiklširnauj®, nemuša žmonos, nesėda už 
vairo, o eina miegoti, šitoks protingas gir
tuoklis ramiai geria tol, kol vieną dieną 
vis tiek pameta savo „šviesią“ galvą ir iš
krečia pirmąją šunybę. Tokį pataisyti jau 
būna suriku.

A. Bumblauskas
(„Valstiečių Laikraštis“)

PENSIJOS LIETUVOJE

Neseniai Sov. Sąjunga atžymėjo savo so
cialinio aprūpinimo 60 metų sukaktį. Ta 
proga Vilniuje socialinio aprūpinimo mi
nistrė Janina Pacevičienė pasakė kalbą, 
kurioje tarp kitko pasakė:

„Kiekvienas mūsų visuomenės narys 
tvirtai žino, kad jis niekada nebus palik
tas likimo valiai, kad tada, kai ims mažėti 
jėgos ir energija, ar ištiks kokia nors ne
laimė. juo pasirūpins valstybė".

Toliau jli pasakė, kad Lietuvos respub
likoje socialinio aprūpinimo reikalams per 
metus numatoma išleisti 268 milijonus 
rublių. Pensijas ir pašalpas respublikoje 
gauna 647 tūkstančiai žmonių

Apskaičiavus išeina, kad Lietuvoje da
bar vidutinė pensija yra 8 rubliiad į savai
tę. ’

Skaitytoju CaiSkai
PASKUTINĖ PROGA SUJUDINTI 

JAUNIMĄ

Todėl, kad viskas yra propaganda, labai 
gražūs tuščios veiklos aprašymai. Daug 
kas ką prižadėjo. Vieni užmiršo, ką priža
dėjo, kiti norėtų užmiršti, o dalis sutingo. 
O vargšas jaunuolis, kuris jais pasitikėjo, 
sėdi ir laukia. Laukia.

Po pirmutinio Jaunimo seminaro buvo 
matyti entuziazmo. Po antrojo jis vos lai
kosi. Trečio tikrai nebus . Jaunimo žinia
raštis, skelibantis visokias gražias žinutes, 
bando išlaikyti liepsną, bet ir jis neilgai 
tegyvuos.

Jaunimo organizacijai trūksta dviejų la
bai svarbių dalykų: jaunimo ir organizaci
jos. Per pastaruosius 12 mėnesių buvo įro
dyta, kad jaunimą surasti ir jį burti yra 
galima. Tai ir buvo įvykdyta. Bet tai bu
vo daroma remiantis silpna, laikina struk
tūra, dėl to viškas vėl sugrius. Ta struktū
ra nebuvo nei sutvirtinta, nei patobulinta, 
ir todėl ji neišlaikys jokios gyvesnės orga
nizacijos. Kas būtų, jeigu visas lietuvių 
kilmės jaunimas Anglijoje įsijungtų į to
kią organizaciją? Chaosas, ar ne? Tas pats 
būtų, jeigu tik dvi mergaitės norėtų įsi
jungti.

Be abejo, šiuo metu yra paskutinė pro
ga ką nors daryti. Reikia tęsti darbą, kaip 
jis buvo pradėtas, su entuziazmu. Reikia 
pakeisti tuos vadovus, ilš kurių nieko gero 
nėra, pagelbėti gabesniems įsijungti į dar
bą ir visiems pūsti malūną, kad burės la
biau įsitemptų.

Jei dar kartą sustosime, tat malūno 
daugiau jau niekada nebepasuksime. Ta
da galėsime pasilikti sau Nemunus, ir ma
žiau vargo bus visiems. Pagalvokime.

P.

PATARIMAS AR PASITYČIOJIMAS?

Mūsų pasenusiems, paliegusiems, kar
tais dvasiškai palūžusioms viengungiams 
patariama surašyti testamentus. Tai, ro
dos, viskas, ką mes apie juos girdime. Nie
kas nekalba, Ikaip jie savo vystančias die
nias leidžia, niekais nemini, kokią vienat
vės agoniją jie išgyvena.

Kartais net paisityčiojiama iš jų. Girdi, 
jie nesukalbami...

Taip, sunkiu dabar prie jų priartėti. Jie 
perdaug nusivylę visokiais patarėjais, 
apatiška visam kam, ir rytdiena (jiems ne
besvarbu.

Tai daugiausia vyrai, kurie nemaža var
go patyrė praėjusio karo metu ir su gyve
nimo ironija susidūrė bandydami pradėti 
normalų gyvenimą šiame krašte. O jų bu
vo gama didelis skaičius.

Kai užsidirbo kiek pinigo, tai pradėjo 
galvoti, kad praėjusi diena nebegrįžta ir 
reikia pradėti normalų savarankišką gy
venimą. Be to, buvo iki kaulo įkyrėję gy
venti nuomojamuose kambariuose, kartais 
po 20 gyventojų viename name, tai ėmė 
rūpintis savą pastogę įsigyti ir dairytis 
aplinkui sau šeimininkės. Iškilo vedybų 
klausimas. Nesant lietuvaičių, pradėtos 
kurti mišrios vedybos. Bet dėl to pasipylė 
spaudoje ir susirinkimuose kritika, pašai
pa — savieji aiškiai atstūmė tokius. Taigi 
daugelis viengungių dėl 'šventos ramybės 
ir nenorėdama tapti „raupsuotaisiais“ tarp 
savųjų, susilaikė nuo vedybų ir liko senė- 
jančiais viengungiais.

O jie galėjo turėti savo vaikų, savo na
mus, turėti, kas 'senatvėje prižiūrėtų ir li
goje slaugytų. Nereikėtų (kur nors ligoni
nėj arba kokioj prieglaudoj trūnyti, o mū
sų 'bendruomenė turėtų daugiau jaunimo, 
kuris, miažų mažiausia, nešiotų lietuviškas 
pavardes, o gal ir tėvo tautinės garbės 
jausimą, nes lietuvis visuomet jautėsi šei
mos galva ir autoritetas.

Jie pasileido gerti, nes nieko daugiau 
jiems nebeliko gyvenime. Kai jie pasižiū
ri atgal, mato vien didelę .gyvenimo (tuš
tumą. Todėl ieško tokių pat nelaimingų 
žmonių, kaip dr jie patys, su kuriais ran
da 'bendrą kalbą, kurie juos ‘supranta ir 
nors trumpai pabendrauja.

O artėti prie jų reikia iš broliško altru-

VIKTORIJOS IR JURGIO KRYŽIAI

Gegužės mėn. antrąją savaitę į Londo
ną buvo suvažiavę apie 130 vyrų, kurie yra 
apdovanoti britų Viktorijos ir Jurgio kry
žiais. Jie susitinka kais antri metai. Pasi
rodo. nevisi jie gyvena Britanijoje — bu
vo į tą sąskrydį suvažiavę ar suvežti net iš 
8 kraštų.

Tie kryžiai duodami už ypatingą drąsą, 
ir nemaža būna atvejų, kad apdovanoja
mas jau žuvęs žmogus (pvz., Jurgio kry
žium 1976 m. apdovanotas mokytojas, ku
ris žuvo viešbučio gaisre, gelbėdamas ten 
atostogų metu apgyvendintus vaikus).

Jurgio kryžius, palyginti, dar neseniai 
pradėtas duoti — 1940 m. O Viktorijos 
kryžių pirmą kartą gavo jūrininkas Lu
cas, kuris 1854 m. birželio 22 d. mūšio me
tu nesprogusi sviedinį išmetė į Baltijos jū
rą.

Pirmojo pasaulinio karo metu Viktori
jos kryžių gavo 633 asmenys (173 jau po 
mirties). Antrojo pasaulinio karo metu 
juo buvo apdovanoti 182 (iš jų 82 jau po 
mirties). Korėjos karo 4 dalyviai gavo jį, 
4 (australai buvo apdovanoti už pasižymė
jimą Vietnamo kare.

Jeigu kas nori tokį kryžių parduoti, jo 
kaina yra apie 12.000 svarų. 

izmo ir vengiant tautinės gėdos, nes jie 
paskęs (alkoholio baloj arba taps „Alcoho
lics anonymous“.

Testamentus jie surašys, jei sugebėsime 
prie tjų prieiti.

Vienas būdas prieiti prie jų, aš manau, 
yra prisipažinti, kad mes klydome juos 
niekindami, ir bandyti kuo nors padėti. 
Pinigo jie neprašo, bet pagelbėti jiems ga
lėtume padėdami nueiti pas gydytoją, pas 
dantų gydytoją ar akių specialistą ir į so
cialinės globos įstaigas. Atostogų organi
zavimas jiems, manau, irgi būtų gera pa
slauga.

Kazys Leonas

GAL IR „BUDĖKIME“ JAUNIEJI 
BENDRADARBIAI GALĖTŲ VARŽYTIS?

Didžiai vertindamas P. B. Valkatos, 
DBLS steigėjo, pirmojo jos centro valdy
bos pirmininko ir Skautiškosios idėjos rė
mėjo, gražų mostą, kad velionies Juozo 
Lūžos prisiminimui paskyrė 700 svarų 
premijoms, norėčiau viis dėlto pasiūlyti 
šiėk tiek pakeisti sąlygas.

J. Lūžia buvo skautų rajono garbės na
rys, visada Skautams artimais, daug jiems 
padėjęs. Todėl siūlyčiau papildyti premi
jai gauti sąlygas ta prasme, kad kandida
tais gali būti <ne 'tik „Europos Lietuvyje“, 
bet to mūsų rajono „Budėkime“ leidinėly
je skautiškomis temomis parašiusieji tris 
straipsnius po 2 puslapius. Net ir 'temas 
galėčiau pasiūlyti: 1) lietuviškosios isikiau- 
tybės įsikūrimas, 2) tarnyba Dievui ir Tė
vynei, 3) lietuvių skautija už laisvosios 
Lietuvos ribų dr 4) jaunimo vaidmuo išei
vijoje.

J. Maslauskas

SVARAI ŠIŲ AR 1981 METŲ JAUNIMO 
PREMIJAI

Visiškai pritardama P. B. Varkalos pa
siūlymui ir mostui skirti literatūrinę-žur- 
nalistinę premiją lietuviui jiaunuoliui-j au- 
nuolei a. a>. Juozo Lūžos atminimui ir ras
dama šią mintį labai sveikintiną, siunčiu 
pašto perlaida „Europos Lietuvio“ redak
cijai 50 svarų, tuo prisidėdama prie šios 
idėjos įgyvendinimo 1978 metais, 60 metų 
nepriklausomybės paskelbimo sukialktuvi- 
niais.

Jeigu, kai metai beveik jau įpusėję, 
mintis šiemet paskirti premiją nebūtų įgy
vendinama, (tai tuo atveju ji galėtų būti 
atidėta 1981-iesiems. Kartu siūlyčiau „Eu
ropos Lietuvyje“ pravesti vajų metinės 
premijos sumai sudaryti.

J. Pečiulionytė

R. DAUNORAS NOTTINGHAME

Retenybė yra čia rasti menininkų, nors 
programų ir minėjimų rengiame d.aug, ku
rie tikrai gali pasididžiuoti tuo vardu.

šeštadienį, gegužės 13 d., Nottinghiame, 
galiu sakyti, turėjau progos pasiklausyti 
to dainos menininko — Ričardo Daunoro.

Nepaisant to, kad nebuvo tikros koncer
tinės salės ir gero instrumento (piano) 
alkoimponavimui, solistas savo turtingu 
bass-blairitono balsu, techniškai gerai ir 
atidžiai išlavintu, žavėjo mus visus.

Klausydamasi jo dainų ir arijų, stebė- 
jiaus balso lygumu ir kvėpavimo kontrole; 
gražus, vienodas tembrais, vokatilškai išlai
komas aukštuose ir žemuose tonuose, tiek 
forte, tiek pianissimo.

Arijos dramatiškai dainuojamos itališ
kai, ta lengviausia dainuoti kalba.

Dainuojant lietuviškas liaudies dainas, 
paskendau, jo balso grožyje ir interpreta
cijoje — dainavo taip paprastai ir taip 
lengvai, be spaudimo ir nereikalingos dra
mos. Balso tembras ir aiškus žodžių ilšta- 
rinrias, šen ir ten pabrėžiant svarbesnę 
mintį, spalvino mūsų mylimų dainų poezi
ją.

Malonu buvo pasiklausyti šito aukšto 
lygio muzikinio menininko, kuris taip ga
biai sujungė tą spragą tarp klausytojų ir 
savęs, ir įkartu dalyvauti įsu juo (koncerte.

Tikiuosi, kad šitas nėra paskutinis kar
tas, kai girdėjome jo dainas. Ateityje tiki
mės išgirsti jį linksmesnėse sąlygose, kai 
tikrai galėsime išgirsta jo dainos meną.

Vida Gasperienė

SUSIRINKO, KAM REIKIA
Sov. Sąjungoje buvo visur minima va

dinamoji pergalės diena. Tą pareigą atli
ko ir Kaunas. „Tiesoje“ rašoma:

„Aukštųjų Šančių karių kapinėse, kur 
dega 'amžinoji ugnis, minint (pergalės prieš 
fašistinę Vokietiją 33-ąsias metines, susi
rinko Didžiojo Tėvynės karo dalyviai, ga
mybos pirmūnai:, partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai, inteligentijos ir jaunimo at
stovai“.

Kadangi tai buvo šiokia diena, tai dar
bininkai dirbo, susirinko tilk darbuoto
jai"...

Iš „ŠLUOTOS" HUMORO
Imdamas vyną iš lentynos galvojau, kad 

nevogsiu, o eidamas prie kasos atsimi
niau, kad neturiu pinigų.

(Iš pasiaiškinimo)
KODĖL ARKLIAI NERŪKO?

— Kodėl tiek daug rūkai? Argi nežinai, 
kad vienas nikotino lašas gali užmušti 
arklį.

— Žinau. Užtat arkliai ir nerūko!

LIETUVOJE
LIAUDIES TEATRŲ DIENOS

Kaune saviveikliniai teatrai turėjo va
dinamąsias liaudies teatrų dienas.

Daugiausia vis buvo vaidinti savų dra
maturgų veikalai (Jurbarko kultūros na
mų (teatras vaidino G. Kanovičiaus pjesę 
„Niekuomet nesakyk sudie“, tauragiečiai 
K. Sajos „Liepsnojanti kriaušė“, N. Akme
nės — J. Mackonio „Ledi Makbet iš Ak
menės“).

Dienos baigtos kauniškių suvaidinta V. 
Bubnio romano „Nesėtų rugių žydėjimas“ 
inscenizacija,

... IR PAMINKLAS A. ŽUKAUSKUI- 
VIENUOLIUI

J. Naujokaitis „Kultūros baruose“ rašo, 
kam paminklai Lietuvoje pastatyti pasta
raisiais metais ir kam ruošiamasi statyti.

Pastatyti M. Kozlovskiui, J. Pševalskiui 
ir L. Girai Vilniuje, Maironiui Kaune, V. 
Leninui Klaipėdoje, Tarybinei armijai „i!š- 
vaduotojiai“ ir K. Preikšui Šiauliuose, J. 
Vitui Alytuje, J. Janoniui Biržuose, I. Mes- 
kupui-Adomui Ukmergėje, I. Levitanui 
Kybartuose, Raudonosios armijos (ka
riams, žuvusiems 1941-1945 m. koncentra
cijos stovykloje „Oflager 53“, Šilutės ra
jone.

Šiuo įmetu suplanuota dar 25 paminklai. 
Kauno XI forte bus pastatytas „monumen
tas fašizmo aukomis“, Vilniuje — partiza
nams ir pogrindininkams, „tarybinės liau
dies žygdarbiams įamžinti“, respubliki
nėms dainų šventėms, monumentas Anta
kalnio karių 'kapinėse, Alytaus karių ka
ponėse, Ukmergės miesto istoriniams revo
liuciniams įvykiams įamžinti, paminklas 
V. Leninui Druskininkuose, skulptūrinė 
kompozicija „V. Leninas ir V. Kapsukais 
Poronine“ Vilniaus universiteto studentų 
miestelyje Antakalnyje ir paminklais A. 
Žukiauiskui-Vienuoliui Anykščiuose.

LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA 
SVETIMOMIS KALBOMIS

Neseniai Lietuvoje buvo .autorių kolek
tyvo parašyta dr išleista stambi lietuvių 
literatūros istorija rusų kalba.

Lietuvos rašytojų sąjunga numato pra
šyti mokslų akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros institutą, kad parengtų lietu
vių literatūros istoriją anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis.

ARCHEOLOGINIAI KASINĖJIMAI

Mokslų Akademijos istorijos instituto 
bendradarbiai tyrinėja Žąsino (senkapį Ši
lalės rajone. Pernai buvo tiriami turtingų 
šeimų kapai, šiemet — varguomenės. Eks
pedicijų vadovės L. Vaitkunskienės įteigi
mu, (senkapyje žmonės buvo laidojami nuo 
III-IV iki XII šimtmečio. Žalvarinės sagės 
su gyvulių ir saulučių motyvais, darbo 
įrankiai ir ginklai liudijia išsivysčiusius 
amatus X-XI š. Senkapyje rastas žalvari
nis ipentinas ir aptikti kalavijo makščių 
apvalkalai yra pagaminti Skandinavijos 
meistrų.

Lig šiol yra ištirti 1633 kv. metrai sen
kapio piloto, atkasta 130 žmonių kapų ir 
aptikta 600 įdomių radinių. Kasinėjimai 
bus tęsiami toliau.

LAIMĖJO VĖL KAUNIEČIAI

Panevėžyje suruoštame pramoginių šo
kių konkurse, kaip jau rašėme, pirmąją 
vietą laimėjo kauniečiai G. Navickaitė ir 
A. Modzeliauskąs.

Dabar konkursas vėl buvo suruoštas Vi
tebsko srities Novopotocko mieste, varžėsi 
daugiau kaip 30 porų iš Rusijos, Ukrainos 
ir Baltijos kraštų, ir pirmąją vietą laimė
jo kauniečiai Gražina Navickaitė ir Ar- 
landas Modzeliauskas.

ŠVENTINIAI AR PROPAGANDINIAI 
FILMAI

Pergalės dienos proga, kaip rašoma, 
Lietuvoje buvo rodomi šventiniai filmai: 
„Tarybinė liaudis — pergalės kūrėja“, 
„Blokada“, „Išsaugoti miestą“, „Sodybų 
tuštėjimo metas“.
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PARODOJE SU J. BASANAVIČIAUS 
PORTRETU

.Europos _
Lietuvių Kronika

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Londono Moterų d-ja „Dainava“ paau

kojo Tautos Fondui 30 svarų.
Už šią stambią auką nuoširdžiai dėkoja

T. F. A. D. Britanijoje

Ealingo meno klubo suruoštoje pavasa
rinėje parodoje M. Baras-Barėnienė buvo 
išstačiusi savo tapytąjį J. Basanavičiaus 
portretą.

ATVYKO KUN. V. BAGDANAVIČIUS
Gegužės 24 d. kun. J. Sakevičiui, MIC, 

išvykus į Čikagą aplankyti savo sunkiai 
sergančios motinos, jį pavaduoti į Londoną 
iš Čikagos atvyko kun. V. Bagdanavičius, 
MIC.

Kun. V. Bagdanavičius yra buvęs 
„Draugo“ redaktorium ir šiuo metu yra 
Čikagos Liet, knygų klubo vedėju.

Vėliau gautomis žiniomis, kun. J. Sake- 
vičiaus motina mirė penktadienį, gegužės 
26 d. Laidotuvės bus gegužės 31 d.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI

1941 metų Baisiojo Birželio įvykiai bus 
paminėti pamaldomis St. Martin-in-the- 
Fields bažnyčioje, Trafalgar Square, Lon
done, šeštadienį, birželio 17 dieną, 12.00 
vai. Pamaldose dalyvaus kun. A. Wiliams, 
St. Martin-oni-the-Fields klebonas, estų de
kanas dr. J. Taul, latvių kun. Girsis, SJ, ir 
dekanas Mužiks, ir lietuvių kun. V. Bag
danavičius, MIC. Pamaldas rengia Baltų 
Taryba. Visa tautiečiai kviečiamai prisimin
ti Sibiro aukas, gausiai dalyvaujant 
maldose.

par

Ketvirtasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas vyks Europoje 1979 metų liepos 
mėnesį. Pirmoji dalis, t. y. stovykla ir ati
darymas bus Anglijoje. Atidarymo kon
certas bus liepos 14 dieną, Queen Eliza
beth Hali, Londbne. Tą patį vakarą bus 
susipažinimo balius, Kensington & Chel
sea Town HalTe. Kongreso antroji dalis, 
t. y. Studijų Dienos ir uždarymas vyks 
Vokietijoje.

Studijų Dienose dalyvaus 120 Jaunimo 
atstovų iš visų pasaulio kraštų. Didžiosios 
Britanijos Jaunimui yra .paskirtos 6 vie
tos. Mūsų delegatai turi būti demokratiš
kai išrinkti ir jų pavardės praneštos PLJS 
Centro Valdybai, Kanadoje, prieš šių me
tų spalio 1 dieną.

Į .atstovus gali kandidatuoti asmenys, 
išpildę sekančius reikalavimus:

1. jaunuolis ar jaunuolė tarp 18 ir 35 
mietų amžiaus;

2. turi būti lietuvis/aitė ir mokėti susi
kalbėti lietuviškai;

3. pasižada dalyvauti visuose Kongreso 
programos punktuose;

4. pasižada po Kongreso padaryti viešą 
pranešimą savo krašto 
nei.

Kad mūsų Jaunimas 
stovauj'amas Kongrese,
kas pravesti atstovų rinkimus dar šią va
sarą. Siūloma rinkimus daryti korespon- 
dlenciniu būdu, su Jaunimo Žiniaraščio 
(LYNeS) pagalba. Kandidatų biografijas 
ir fotografijas reikės atspausdinti LYNeS 
apie porą mėnesių prieš rinkimus.

Organizacijos ir pavieniai asmenys pra
šomi apgalvoti šį reikalą ir atsiųsti DBLS 
Lituanistiniam Skyriui tinkamų kandidatų 
pavardes ir biografijas. Kiekviena koloni
ja turėtų parūpinti bent po vieną kandi
datą. Pavardės (su biografijomis ir foto
grafijomis, jei galima) turėtų pasiekti 
Lietuvių Namus dar prieš šių metų Sto
vyklą, t. y. iki liepos 15 dienos.

NOTTINGHAMAS
SARGYBOJE

DBLK Bendrijos centro valdyba ir Not
tingham© Bendrijos taryba nuoširdžiai dė
koja visiems, 'kurie jautriai, vieningai pri
sidėjo prie gegužės 13-tos suvažiavimo ir 
koncerto sėkmės. Didžiausia padėka solis
tui R. Daunorui. Gaila, kad negalima dė
kingai išvardinti visų, nes tai būtų ilgas 
sąrašas.

Vieningos, nelengvos pastangos buvo ža
vi puokštė mūsų Motinai ir Lietuvai.

Koncerto gale galingai nuskambėję žo
džiai „Graži tu, mano brangi tėvyne“... 
liko paskata nepaliaujamai budėti jos sar
gyboje!

policija turėjo surasti, kur jis gyvena, ir 
visur teirautis jo giminių adresų. Pasiro
do, kad jis turėjo išsinuomojęs privatų 
butą, bet, namo savininkui išvykus atosto
gų, policija neturėjo teisės įsilaužti į vidų 
ir paieškoti asmeniškų adresų bei doku
mentų. Dabar visa velionies palikimo byla 
yra advokato rankose. Spėjama', kad, be 
geros lengvosios mašinos ir kitų daiktų, 
banke yra pasilikusi nemaža suma santau
pų, be to, dar turi būti išmokėta per dar
bovietę įsigytoji gyvybės drauda, kuri ga
li siekti gan aukštą sumą. Bet, deja, ve
lionis nepaliko jokio testamento, arba jo 
nerandama. Šios visos susėdėjusios aplin
kybės užtęsė net pačias laidotuves.

Tai yna tragiškas dalykas ir didelė pa
moka visiems pavieniui gyvenantiems as
menims, įkurieturėtų visada prisiminti 
tai, kad niekada nereikia šalintis nuo sa
vo tautiečių, kad visada reikia turėti 
draugų, kad nors porai asmenų reikia pa
tikėti savo giminių adresus ir pasakyti, 
kam, ištikus nelaimei, pranešti ir kur ieš
koti dokumentų, o svarbiausia — prisi
minti ir nebijoti laiku surašyti testamen
to, kad sunkiai savo rankomis uždirbti pi
nigai nepatektų kuriai nors svetimai vals
tybei, o būtų .kuo geriausiu būdu ir keliu 
perduoti giminėms, o jų neturint — drau
gams, lietuviškajai spaudai, už tėvynės 
laisvę kovojančioms organizacijoms ir dar 
visam 'šimtui kitų kilnių tikslų.

A. a. Stasys tai nepadarė, nors tikiu, kad 
savo širdyje labai mylėjo artimuosius ir 
kenčiančią Lietuvą.

Kapą papuošė gražūs vainikai ir puokš
tės gėlių, o arti augantis ir tušavai žydin
tis medis kasmet apibarstys jį naujais 
kvapniais žiedlapiais ir primins tėvo sodų 
žydėjimą.

Ilsėkis, Stasy, Viešpaties karalystėje, ir 
tebūna Tau lengva svetingoji Anglijos že
mė.

. GIMNAZIJA IR BENDRUOMENĖS 
CENTRAS

sirinko į „Haus Simeon“ namų prieglau
dos salę, skirtą užsieniečiams katalikams, 
ir jau rado paruoštą salę ir lietuvių para
pijos 'šeimininkės Stefanijos Stungurienės 
padengtus ir turtingomis vaišėmis apkrau
tus stalus. Valgiai ir gėrimai buvo suneš
tiniai: darbščiųjų mamyčių sočiai prikep
ta lietuviško .kugelio, prigaminta didžku
kulių ir prinešta kitokių skanėstų. Kun. 
V. Šarka palaimino vaišių stalą ir sukal
bėjo maldą. Pagrindinę Motinos dienos 
proga kalbą pasakė kun. V. Šarka, labai 
vaizdingai nušviesdamas sunkų lietuvės

L. švalkus

bradfordas

R. KALANTOS MINĖJIMAS

lietuvių visuome-

būtų tinkamai at- 
yra būtinas daly-

LONDONAS

SUSITIKSIME SU LANDSBERGIAIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Po 'šiokios tokios pertraukos į Londoną 
atvažiuoja rašytojas Algirdas Landsber
gis ir jo žmona Janina.

Palaikydami landsbergišką tradiciją, jie 
birželio 10 d. šeštadienį, 18 vai., bus Lie
tuvių Namuose ir suvaidins porą ištrau
kų iš samizdatinės, Lietuvoje parašytos 
dramos, o taip pat, tur būt, ir iš Algirdo 
Landsbergio naujausio kūrinio „Šventasis 
narvas".

Kviečiami atsilankyti tradiciniai Lands
bergių literatūrinių vakarų dalyviai, o 
taip pat ir tie, kurie tokių įdomybių dar 
nėra matę ir girdėję.

LITERATŪROS VAKARAS

Norintieji dalyvauti vakarienėje, kuri 
bus suruošta po rašytojo Algirdo Lands
bergio literatūros vakaro birželio 10 d., 
prašomi užsirašyti Liet. Namuose pas A. 
Žukauską.

,GENEROLAS POVILAS 
PLECHAVIČIUS“

Re-

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

M. L. K. Koordinacinis Komitetas birže
lio 17 d. rengia išvežtųjų minėjimą. Visos 
organizacijos ir žmonės 4 vai. p .p. renka- 
siMostono kapinėse, iš kurių bus einama 
prie lietuvių paminklinio kryžiaus, ir ten 
visų Manchesterio liet, organizacijų ir vi
suomenės vardu bus padėtas bendras vai
nikas ir kalbamos maldos.

Po minėjimo visi 'vyksta į M. L. S. klu
bą, kur minėjimas bus tęsiamas.

Visus kviečiame atsilankyti.
M. L. K. Koordinacinis Komitetas

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS'

Birželio 3 d., 5 vai. vak. Manchesterio 
lietuvių klube įvyks trečiasis draugijos 
susirinkimas — pašto ženklų mugė.

Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami 
dalyvauti. Nepamirškite atsinešti savo ko
lekcijų duplikatus!

WOLVERHAMPTONAS
RUDENS SĄSKRYDIS

D. Britanijos lietuvių sąskrydis įvykis 
rugsėjo 2 d. Wolverhamiptone, Civic Hall 
salėje.

Programa ir laikas bus paskelbta 
liau.

NORTHAMPTONAS

MIRĖ STASYS JURGAITIS

vė-

Birželio mėnesį pasirodys gen. P. 
chavičiaus monografija. Knyga 300 pusla
pių, gausiai iliustruota, kietais viršeliais 
su aplanku.

Knygos 1-ąją dalį parašė Petras Jurgė- 
la, Lietuvos kariuomenės 'kapitonas, buvęs 
„Kario“ redaktorius, gerai pažinęs gene
rolą, atsivežęs gausų archyvą, kuriuo ir 
pasinaudojo, rašydamas apie generolo ka
rinę 'tarnybą ir jo žygius.

Knygos 11-ji dalis apima prisiminimus, 
'kurie smulkiau paliečia 1918-19 mietus, 
veiklą Žemaitijoje, pokario metus, pasi
traukimą Vokietijon, veiklą vokiečių oku
pacijos metu ir t. t.

Knygą bus galima gamta tik iš anksto 
užsisakius ir apmokėjus.

Kaina, įskaitant persiuntimą, 6 sv. 90 p.
Užsakymus siųsti: DAINORA, 14 Priory 

Rd., Kew, Surrey.

Gegužės 21 d. DBLS skyriaus valdyba 
surengė Romo Kalantos šeštųjų tragiškos 
miiirties metinių paminėjimą.

Tą sekmadienį šv. Onos bažnyčioje kun. 
kapelionas .skyriaus ir „Vyčio“ klubo pa
prašytas, aukojo Mišias už a. a. Romą ir 
kitus mūsų 'tautos didvyrius. Liūdnai, 'bet 
viltingai sviro gyvų gėlių žiedai ant alto
riaus, gedulingai aidėjo „Dies irae“, „Ma
rija, Marija“ giesmės, įspūdingai per mal
dininkų rankas plaukė Ramybės palaima. 
Peržvelgęs tariamos laisvės, prievarta 
brukamos net juodukų tautoms, pasėkas 
išlieto kraujo gausa, pamokslininkas iš
ryškino net okupantų indOktrinuojamų 
jaunuolių meilę Lietuvai ir jų gyvybių au
kas tėvynės laisvei. Pabaigoje Tautos 
Himnas sujungė visų dvasią, rimtį ir ryž
tą budėti su tautos kovotojais.

Po pietų „Vyčio“ klube susirinko akty
vūs tautiečiai šeimyniškiai pagerbti Romą 
Kalantą. Minėjimą atidaręs pirm. A. Bu- 
čys pabrėžė susibūrimo prasmę ir paskai
tai pakvietė kun. J. Kuzmickį. Nuskambė
jus „Maldai už Tėvynę“, prelegentas pa
žymėjo, kad mes nesame disidentai, bet 
kovos tęsėjai dėl Lietuvos laisvės. 19 me
tų jaunuolis Romas Kalanta, degraduoja
mas Okupantų ir jų pakalikų, įrodė .gyvą
laisvės idėjų darbo ir mokslo jaunuolių vi
duje. Jo įtaigus šūksnis — „Aš mirštu dėl 
Lietuvos laisvės!“ — išreiškė nesužalotų 
tautos sąnarių 'sąmoningumą, atkreipė pa
saulio dėmesį į Lietuvą, o taipgi atpirko 
daugelio neveiklumo, dvasinio ištižimo ir 
tautinio apsileidimo kaltes.

Tylos minute pagerbus R. Kalantą ir ki
tus mūsų tautos didvyrius, visi susitelkę 
išklausė Mozarto „Dies irae“ įspūdingos 
giesmės pradžią. Po to didelėje rimtyje su
skambo magnetofono juostelėje užrašytos 
Daunoro, Hermanienės, Hermanaitės ir 
Senkaus giesmės. A. Lešinskas padekla
mavo K. Bradūno ei'lėr., o k. J. Kuzmickis 
savo sukurtąjį apie R. Kalantą, kurio pa
didintas portretas rymojo tarp gėlių žie
dų. Minėjimą pabaigė sk. pirmininkas, pa
dėkojęs programos ir minėjimo dalyviams.

Mūsų jiauno tautos didvyrio paminėji
mas galėjo būti gausesnis, jei veiksmin
giau išreikštame tautinę savigarbą ir ak
tyvumą. Šeimyniniame susibūrime vietos 
visiems užtektų.

Balandžio 8 d. Northampton© staiga 
mirė Stasys Jurgaitis.

Velionis tos dienos rytą (šeštadienį) dar 
dirbo. Vakare, nuėjęs į aludę, nusipirko 
stiklą alaus ir, net jo neišgėręs, sukniubo 
ištiktas širdies smūgio.

Dėl daugelio susidėjusių priežasčių ®. a. 
Stasys buvo palaidotas kun. dr. S. Matu
lio pastangomis iir su visomis religinėmis 
apeigomis tik gegužės 17 d. Kingsthorpe 
R. kait. kapinėse.

Nors 'buvo darbo diena, bet palydėti 
Stasio į amžinąją poilsio vietą susirinko 
apie 20 lietuvių ir keletas anglų. Taip pat 
dalyvavo atstovas ir iš jo darbovietės.

Velionis buvo ramaus būdo, savotiškai 
užsidaręs, su niekuo keletą paskutiniųjų 
metų nebendravo ir net šalinosi nuo savo 
tautiečių. Todėl ir žinių apie jį turime ma
žai. Yra žinomai, kad a. a. Stasys yra gi
męs 1916 m. spalio 25 d. Alytaus apskrity
je. Northampton© gyveno nuo 1948 m. pra
džios. Iš pradžių dirbo žemės ūkyje, o vė
liau daugiau kaip 20 metų mašinoms guo
lių įmonėje. Iš pradžių priklausė DBLS ir 
kaip buvęs karys sielojosi Lietuvos trage
dija. Buvo taupus, tvarkingas ir paprašy
tas niekada neatsisakydavo duoti aukos 
bet kokiai lietuviškajai veiklai. Bet prieš 
keliolika metų ištiko nelaimė: sunkiai su
sirgo ir net per prievartą buvo paguldytas 
ligoninėn. Pasveikęs už santaupas nusipir
ko namelį ir naujus baldus, bet neilgai ja
me gyveno. Viską pusvelčiui išpurdavęs, 
išėjo vėl gyventi pas svetimus. Dažnai kei
tė gyvenamąsias vietas, pradėjo nuo visų 
šalintis, ir niekas nežinojo jo adreso. Iš 
tikro tai buvo jo ligos pasekmė. Tai suda
rė sunkumų ir po jo mirties. Iš pradžių

Vokietijoje, Huettenfelde, Romuvos so
dyba yra tapusi VL Bendruomenės centru, 
iš kur į visą kraštą Sklinda Bendruomenės 
organizacinio gyvenimo ir tautiškai kultū
rinio darbo veikla. Toje sodyboje įsikūru
si Vasario 16 gimnazija vis labiau tampa 
viso pasaulio lietuvių švietimo įstaiga. 
Šiuo metu didelė dalis gimnazijos mokinių 
renkasi iŠ įvairių Europos kraštų ir net iš 
visų užjūrio kraštų.

Šie 1978 metai Vasario 16 gimnazijai motinos kelią visais amžių laikais. Tik di- 
yra trigubos sukakties metai. Jau 25 me- džiai susipratusių motinėlių dėka tamsieu- 
tai prabėgo nuo Vasario 16 gimnazijos įsi- siais Lietuvai laikais buvo perduota vai- 
kūrimo Romuvos sodyboje. Dešimtmetis kams gimtosios kalbos meilė, tikėjimas ir 
sukanka, kai gimnazijos egzistencija rūpi- tautinė dvasia. Tvirta 'šeima ir joje piavyz- 
nasi lietuviškų organizacijų 1968 metais dingą motina yra tautos ir valstybės nie- 
sukurtoji Kuratorija. Dešimtmetis, kai kieno nesugriaunamas pamatas. Sveikino 
Vasario 16 gimnazijai nepailsdamas vado- mamytes VLB Luebecko apylinkės valdy- 
vauja dabartinis jos direktorius Vincas bos pirmininkas Pranas Kotkis, kuris vi- 
Natkevičius. Ir šių metų abiturientai tai sas motinas apdovanojo geltonų rožių žie- 
dešimtoji laidą, 'kurią išleido ilgiausiai I dais.
'šiai gimnazijai vadovaujantis direktorius. Į Vaišių metu padainuota daug gražių lie- 

Pastovus ir ilgalaikis V. Natkevičiaus Į tuviškų dainų, ir elektronine muzika da- 
buvimas tose pareigose daug naudos yra I lyvius (linksmino Horstas Simonas. Kas tu- 
davęs Vasario 16 gimnazijos mokslo ly- Į rėjo gerą nuotaiką ir lanksčias kojas, ga- 
giui, suintensyvino lietuviško jaunimo I Įėjo smagiai pasišokti.
tautini auklėjimą ir galutinai išsklaidė Kadangi VLB Luebecko apylinkės val- 
anksčiau kylančias abejones dėl Vasario Į dybos kadencija buvo jau pasibaigusi, o 
16 gimnazijos egzistencinio pastovumo, minėjime dalyvavo bemaž visi apylinkės 
Lietuviškoji visuomenė įgijo pasitikėjimą I nariai, tai senoji valdyba ta proga latsi- 
tos mokyklos pajėgumu ruošti jaunuolius I klausė, kada būtų galima sušaukti metinį 
abitūrai ir pripažino, kad prie gimnazijos susirinkimą naujai išrinkti. 98% narių čia 
veikiančiame bendrabutyje apgyvendin- pat pasisakė už senąją valdybą, kuri ir pa- 
tieji mokiniai turi gerą globą, auklėjimą tvirtinta šitokia: pirm. Pranas Kotkis, vi- 
ir priežiūrą. Pats direktorius V. Natkevi- I cepirm. ir sekr. Vandą Simonienė, ižd. Er
čius savo darbo dešimtmečiu atsiektuosius Į na Liegus, revizijos komisija: Bronius Me- 
rezultatus laiko visų mokytojų, auklėtojų delinskas ir Rikardas Macaitis.
■ir kitų talkininkų bendro darbo vaisiumi. po pamaldų kun. v. šarka pakrikštijo 
Tai buvo galima pajusti, kai jis šįkart abi- Hlildegardos ir Petro Wengeliu dukrelę 
turientams tarė atsisveikinimo žodį, nuo- Į Anitos-Martynos vardu. Krikšto tėvai-kū- 
širdžiiai dėkodamas visiems, bendnadar- .mai buvo Elena Bodienė ir Edita Kirkic- 
biams ir mokiniams. Jis sakė, kad tik vi- Į kaitė. Taigi lietuvių kataliku bendrija ir 
sų bendras darbas ir pastangos lengvina v<y padidėjo vienu asmeniu
jo kaip direktoriaus uždavinius ir sudaro Vaišių metu svečiai suaukojo Anitai- 
sąlygas šios gimnazijos abiturientų skai- Martynai gražią sumelę markių, kurias tė- 
čiaus didėjimui. Ir tikrai, per paskutinį Į wa; žadėjo padėti į banką dukrytės sąskai- 
desiimtmetį baigiančių ir brandos atesta- I ton, kad ta suma augtų, kol mergaitei šu
tus įsigyjančių skaičius nuolat augo. Į kak s 18 metukų amžiaus. O kun. V. šarka

Savo atsisveikinimą užbaigdamas, V. apdovanojo maišu įvairių saldumynų. Už 
Natkevičius labiturientamis pabrėžtinai dovanais tėvas Petra® Wengelis tarė nuo- 
priminė egzaminų komisijos pirmininko širdų padėkos žodį.
vokiečio lietuviškai ištartą mintį: „Galvo- Motinos dienos proga kaip svečiai iš 
kite apie savo tėvynę“. Tėv. Alf. Bemato- Į Hamburgo buvo atvykę Teresėlė ir Myko- 
nis atsisveikindamas kvietė juos nuolat l'a’S Lipčiai. 
degti lietuviškomis problemomis, o evan
gelikų kunigas F. Skėrys linkėjo abitu
rientams geros sėkmės tolimesniame (gy
venime. J. K. Valiūnas reiškė valtį, kad 
šią gimnaziją baigę jaunuoliai ir ateityje 
nepamirš savo lietuviškos kilmės. J. Bara-.
sas atsisveikinimo žodyje reiškė dėkingu- AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI 
mą visiems mokytojams ar auklėtojams už Į Ketteringiškiai kaip visada, taip ir da- 
jų įdėtąjį darbą ir kreipėsi į abiturientus I bar nuoširdžiai remia skautišką veiklą. 
Sakydamas: „Nuo dabar savo tarpe kalbė- štai A Kukanauskas, prisiųsdamas 
kite tik lietuviškai, nes tai padės neuž- I skautų stovyklai 15 svarų, tarp kitko ra- 
miirštd, ką taip sunkiai išmokote“. Katali- šo:
kų kunigas Augustinas Rubikas priminė Į „Ketteringe yra maža lietuvių kolonija 
abiturientams tas sunkias aplinkybes, ku- I (gali būti iš viso 13 lietuvių), ir beveik 
riomiis laikomi egzaminai ir pasiekiama Į vįSj ij.au gyvename iš pensijos, tačiau lie- 
abiitūra. Jis išreiškė viltį, kad šitos laidos I tuviškai veiklai, ypač skautams, visuomet 
abiturientai imtųsi tyrinėti galimybes ir I suigraibom keletą svarų. Siunčiu 15 sv., ir 
surastų būdą ateičiai, kaip įsigyti bran- linkime gražaus stovyklavimo Dievo, Tė- 
dos atestatus su mažiau darbo, be mokyk-1 vynės ir Artimo principais ir saulėtų die- 
lų ir be egzaminų. Žinoma, šitą įsiūlymą I nu“, 
abiturientai ir kiti baliaus dalyviai labai 
šiltai

J. Pyragas

Skautiškuoju keliu

sutiko palydėdami aplodismentais.
Žemaitis

VOKIETIJA

L. B-NĖS VEIKLA

Z. P.

Į Vokietijos LB Valdybą išrinkti ir š. m. 
balandžio 2 d. taip pasiskirstė pareigo
mis: inž. Juozas SABAS — pirmininkas, 
mokyt. Vytautas SVILAS — vicepirminin
kas, dr. Alina VEIGEL-Plechavičiūtė — 
sekretorė, Ričardas TENDZEGOLSKIS — 
iždininkas ir Arminas LIPŠYS —■ narys 
jaunimo reikalams.

Kontrolės komisija sudaryta iš kunigų 
J. Dėdino ir Fr. Skėrio bei A. Mostvilo.

Garbės teismo pirmininku išrinktas 
prel. dr. Jonas AVIŽA, o teismo nariais — 
mokyt. M. DAMBRIŪNAITĖ dr J. LUKO
ŠIUS.

Atstovais į V Pasaulio LB Seimą Toron
te paprašyti vykti ir atstovauti Vokietijos 
LB: K. Ivinskis, J. Lukošius, Vyt. Svilas, 
kun, dek. V. Šarka, R. Valiūnas (Vokieti
jos LJ Sąjungos pirmininkas) dr dr. A. 
Veigel.

MIRUSIEJI

O tie pagal sąrašą aukojusieji yra: B. 
Miardosas — 50 ip„ J. Pipynė — 50 p., J. 
Liobė — 50 p., G. Kukanauskas — 1 s v., P. 
Adomaitis — 1 sv., V. Kamauskas — 1 
sv.. L. Morrison — 50 p., M. Kukanauskie- 
nė — 1 sv., A. Kirkelionis — 50 p., P. Po- 
žerskis — 2 sv., A. Dickens — 50 p., F. 
Woodhause — 1 sv., A. Kukanauskas — 
1 sv., X — 4 sv., V. Zdanavičius (Londo
nas/ aukojo 1 sv.

Visiems rėmėjams nuoširdus skautiškas 
ačiū!

Stovyklos Vadovybė ir stovyklautojai

sunkios ir ilgos ligos 
vyresnysis mokytojas

1978. IV. 23 
pensininkas

Mikas Kavolis, gyvenęs Bruchkoebel prie 
Hanau, ir 1978. IV. 28 palaidotas naujose 
kapinėse tame pačiame mieste.

Jis buvo gimęs 1903. VII. 12 Grabų k., 
Klaipėdos aps. Pradžios mokyklą baigė 
Karklininkuose, po to įmokėsi Klaipėdoje 
ir ten pat baigė mokytojų seminariją. Mo
kytojavo ilgus metus Lankupių pradžios 
mokykloje Klaipėdos apskrityje. 1939 m. 
Hitleriui užėmus Klaipėdos kraštą, buvo Į ANTOLOGIJOS VOKIEČIŲ IR ANGLŲ 
kuriam laikui pašalintas iš mokytojo tar- Į KALBOMIS
nybos. Vėliau paimtas į vokiečių kuriuo- Į 
menę, o po kapituliacijos pateko į anglų Į Rudenį Lietuvos rašytojų sąjunga kvies 
nelaisvę. Kai 'grįžo į tėviškę, rusai išvežė Į vertėjų konferenciją, baigs rengti lietu - 
jį, žmoną ir jo penkis vaikučius į Krasno- Į vių poezijos antologijas vokiečių ir anglų 
jarsko guberniją. Ten šeimą ištiko nelaii-Į kalbomis ir aiškinsis su leidyklomis dėl 
mė: viena duktė, bekirsdama Sibiro me- galimybių sudaryti lietuviškų apsakymų 
džius, buvo medžio užmušta. antologiją anglų kalba.

13 metų išbuvusi Sibire, šeima gavo lei- Į 
dimą išvykti į Vakarų Vokietiją. Apsisto-I 
jo Bruchkoebelyje, jis gavo vėl mokytojo ............................................ , .
tarnybą I — Sovietine policija suėmė Aleksander;

1 Laidojimo apeigas atliko vietos para- Podrabineką, kuris yra parašęs knygą apie 
pijos kunigas. Laidotuvėse dalyvavo apie ^paklusniųjų laikymą. beprotnam'iuose, ir 
100 žmonių. Iš mokytojų dalyvavo seni jis valstybes šmeižimu,
draugai iš tėviškės mokytojai J. Užpur- Į __________________________________
vis ir kiti. Atsisveikinimo su draugu la- Į 
bai vertingą ir jaudinančią kalbą pasakė LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
mokytojais Hermanas.

Liūdėdami liko žmona Anna, dukterys NOTTINGHAME — birželio 11 d., 11.15 
Gerda ir Irena, sūnus Martynas ir Hein- Val. Liet. Židinyje.
cas bei kiti giminės. WOLVERHAMPTONE — birželio 11 d„

Kunigas Fr. Skėrys | 17 Val„ St. Thomas of Canterbury
bažn., Haywood Drive, Tettenhall. 
A. a. Vaclovo Budniko mirties meti
nės.

BRADFORDE — birželio 4 d„ 12.30 vai. 
Pamokslo tema: „Mylinčios širdies 
šauksmas“.

HUDDERSFIELDE — birželio 11 d., 1 vai. 
p. p., šv. Juozapo bažn.

BRADFORDE — birželio 18 d., 12.30 vai., 
prisimenant visus, kurie 'buvo ir tebė
ra tremiami i Sibirą už Tėvynės mei
lę.

Po 
mirė

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
LUEBECKE

Gegužės 14 d. (pirmą Sekminių dieną) 
minėjimas buvo pradėtas pamaldomis Švč. 
Jėzaus Širdies bažnyčios kriptoje. Iškil
mingas 'šv. Mišias atnašavo kun. Vaclovas 
Šarkia, atvykęs iš Hamburgo. Pamaldų 
metu buvo giedamos lietuviškos giesmės 
iš kun. V. šarkos atspausdintų lapelių. Šv. 
Mišiose labai gausiai dalyvavo abiejų 
konfesijų lietuviai, lenkai ir vokiečiai.

Po pamaldų lietuviai ir jų bičiuliai su-
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