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Popiežiui Pauliui VI mirus
Rugpjūčio 6 d., bebaigdamas savo am

žiaus 81 metus, Castel Gandolfo vasarvie
tėje užmigo Viešpatyje R. K. Bažnyčios 
galva, šv. Petro 262-sis įpėdinis popiežius 
Paulius VI.
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Gimęs 1897 m. rugsėjo 26 d. Š. Italijos 

Concesio miestelyje, netoli Brescijos, tei
sininko, žurnalisto, katalikų veikėjo, par
lamentaro, Kait. Akcijos steigėjo Jurgio 
Montini (šeimoje, mokėsi Jėzuitų institute, 
o vėliau ilki 19 metų amžiaus Amaldo li
cėjuje. Dėl iš prigimties menkos sveikatos 
nemobilizuotais į kariuomenę, po ilgų ir 
rimtų svarstymų pasitarė su vysk. Gaggia 
ir buvo priimtas į Brescijos kun. 'semina
riją. Žinodamas jauno Baltisto trapią svei
katą, o taipgi jo savitvardą, skaistų gyve
nimą, intelektualinius gabumus ir gyvą ti
kėjimą, vyskupas leido jam lankyti semi
nariją gyvenant namuose.

1920 m. įšventintais kunigu ir penkis mė
nesius vikaravęs Brescijos priemiestyje 
Verolanuovoje, buvo vyskupo 'išsiųstas į 
Romą, kur Gregorijano universitete stu
dijavo filosofiją, o Romos universitete — 
literatūrą.

1922 m. įsigijęs du doktoratus, Vatikano 
buvo nukreiptais Pontifilkalinėje Akademi
joje studijuoti kanono teisę. Kurį laiką 
sėkmingai ėjęs Romos universitete kape
liono pareigas, netrukus buvo paskirtas į 
Vatikano sekretorijatą, kuriame dirbo 
įkandi. P. Gasparri, vėliau kard. R. Pacelli 
priežiūroje. Nuo 1944 iki 1954 m. ėjęs at
sakingas Vatikano valstybės sekretoriaus 
pareigas su trngv. Tardini, 1954 m. popie
žiaus Piijauis XII buvo paskirtas Milano 
arkivyskupu. 1958 m. pop. Jono XXIII pa
keltas kardinolu, sėkmingai darbavosi’, ži
nodamas, kad „Bažnyčia yna pats Kristus, 
naudoj ąs mus kaip savo įrankius žmonijos 
ilšganymui“.

1963 m. 'birželio 3 d. mirus pop. Jonui 
XXIII, kard. B. Montini birželio 30 d. kon- 
Ikliiavoje buvo išrinktas popiežiumi ir pa
sirinko Pauliaus VI vardą.
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šventos atminties pop. Jonas XXIII sa

vo tėviškumu ir tyra širdimi žavėjo visus. 
Paulinis VI, „ligi skausmo jausdamas savo 
ribotumą“, šv. Pauliaus uolumu iki mir
ties vadovavo Bažnyčiai, susidurdamas su 
modernaus pasaulio degančiomis proble
momis. Nebuvo nei konservatyvus, nei 
modernistas, tačiau Jono XXIII pavyzdžiu 
visą laiką stengėsi įleisti daugiau tyro oro 
iį Bažnyčią, vadovaudamasis gilia krikščio
niška meile: „Mes įmylime tuos, kurie yra 
arti ir tuos, kurie yra toli nuo mūsų. Mes 
mylėsime mūsų draugus, mes mylėsime 
mūsų priešus“...

Kard. Hume aptarė Paulių VI kaip la
bai šventą ’kunigą, ryžtingą popiežių ir 
jautrios širdies vyrą. Net sovietai jo 15 
metų pontifikate įžiūri pozityvių veiksmų: 
jis pakartotiniai kalbėjęs ’apie nusiginkla
vimą, pasaulio taikos stiprinimą, įtempi
mo mažinimą. Kai kurie pažymi, kad jo 
pontifikato metu pamažu, bet pastoviai ge
rėjo Vatikano ir Rytų Europos kraštų san
tykiai .Reikia tačiau atsiminti, kad popie
žiaus diplomatija nesiribojo tik Bažnyčios 
teisių gynimu. 1951 m. Paulius VI pažymė
jo, kad Bažnyčios idealas — universali 
žmonių brolystė, o jos diplomatija — re- 
prezentavimas: „Mes turime jaustis esą 
Kristaus .Bažnyčios reprezentantai. Mūsų 
uždavinys ir mūsų garbės titulas — kad 
galėtume pasakyti: „Aš esu Kristus, aš esu 
Bažnyčia“.
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„Mes mylėsime, stengdamiesi suprasti, 

atjausti, pagerbti, patarnauti ir kentėti“, 
vainikavimo metu kalbėjo Paulius VI. Pa
vergtos Lietuvos reikalai buvo artimi jo 
širdžiai, o lietuviai — brangūs ir mylimi. 
Apie religinę padėtį Lietuvoje buvo gerai 
informuotas. Neturėdamas divizijų, buvo 
apsišarvavęs kantrybe ir meile. Ne visi 
pateisino komunistinių kraštų atstovų pri
ėmimą, tačiau giliai širdyje ir jie, gal būt, 
vertino jo moralinę įtaką: Italijos komu
nistai prie savo įstaigos vis dėlto iškėlė ge
dulu perrištą vėliavą.

Paulius VI Vatikano Ekumeniniu Susi
rinkimu plačiai pravėrė Bažnyčios lan
gus: suteikė daugiau teisių Vyskupų ko
legijai, sudarė sąlygas aktyvesniam pa
sauliečių apaštalavimui, pritaikė Bažny
čios apeigas moderniam gyvenimui.

Palikęs didžiai švento, pareigingo ir 
principingo popiežiaus įvaizdį, Paulius VI 
taipgi paliko viltį ir lietuvių tautai: „Jie 
'buvo pašaukti glaudžiau dailintis Kristaus 
kryžiumi, kurį, esame tikri, seks prisikė
limo spinduliuojantis rytas“.

Pauliaus VI pamokslo žodžiai, pasakyti 
Jonui XXIII mirus, labai tinka jam pa
čiam:

„Palaimintas yra Bis popiežius, kuris lei
do mums pasidžiaugti tėviškumo ir dvasi
nės draugystės valanda, kuris mokė pa
saulį, kad žmonija nieko daugiau reikalin
ga kaip meilės“...

J. Kuzmickis

PAŠA UL YJE
POPIEŽIUI MIRUS

Rugpiūčio 12 d. iškilmingai palaidojus 
Popiežių Povilą VI, Vatikane rugpiūčio 25 
d. susirinks kardinolų konklavas naujam 
papiežiui išrinkti.

Konklave dalyvaus 115 kardinolų, kurie 
pasiskirsto pilietybėmis tokiu būdu: Ame
rika —■ 31, Italija — 27, Australija — 15, 
Afrika — 12, Prancūzija'— 7, Vokietija — 
5, Ispanija — 4, Lenkija — 3, Olandija — 
2, D. Britanija — 2, Belgija — 2.

Austrija, Vengrija, Jugoslavija, Portu
galija ir Čekoslovakija turi po 1 kardino
lą.

Ukrainos kardinolas Slypyj neturi tei
sės balsuoti, nes turi virš 80 metų.

1968 M. SOVIETŲ INVAZIJA
Prieš 10 metų įvyikusiai Raudonosios 

Armijos invazijai į Čekoslovakiją kelias 
buvo atviras. JAV-bių prezidentas John- 
sonas dvi dienas prieš sovietų invaziją, t. 
y. 1968 m. rugpiūčio 18 d. užtikrino Brež
nevą, kad Amerika laikysis Jaltos ir Pots
damo sutarčių, pagal kurias Europa buvo 
padalinta į įtakos zonas. Tuo būdu Brež
nevui nebuvo jokio pavojaus siųsti Var
šuvos plakto kariuomenę į Čekoslovakiją.

Tuos įvykius dabar aprašė buvęs Čeko
slovakijos komunistų partijos sekretorius 
Zdenek Mlynar, 1970 metais pašalintas iš 
partijos ir 1977 m. emigravęs į Vakarus. 
Jo prisiminimų knyga „Nachtfrost“ (Nak
ties šalna) šiomis dienomis išeina iš spau
dos Vokietijoje.

NERAMUMAI LENKIJOJE
Lenkų socialinės apsaugos komitetas 

(KOR), rezistencinio sąjūdžio organizaci
ja, gavo nusiskundimą iš 'angliakasių dėl 
„nežmoniško išnaudojimo, kurį pergyvena 
Lenkijos kasyklų darbininkai“. Darbinin
kų nepasitenkinimas kasdien didėja.

Liublino apylinkėse buvo ’sustreikavę 
ūkininkai, kurie protestuoja prieš atsiskai
tymų į ’pensijų fondą padidinimą. Ūkinin
kai nustojo statyti į pienines pieną. Pofli- 
cija buvo įsiveržusi į vieno ūkininko tro
bą, kur vyko ūkininkų susirinkimas, ir su
ėmė du vyrus. Juos išvežė nežinia kur. Po
licija vertė ūkininkus atsiimti parašus iš 
ipareiškimo, kurį jie buvo pasiuntę val
džiai.

KORo komunikatas, kurį paskelbė italų 
dienralštis „Carriere della Serą“, įsako, kad 
Lenkijos kaimuose, kur vyko streikas, da
bar yra pilna policijos.

NEPATIKO ARBATA
Prahos dienraštis „Svobodnoje Slovo“ 

padarė priekaištą Britų ambasados pir
mam sekretoriui Davidui Broucheriui už 
disidentų pakvietimą arbatai.

„Kai kurie diplomatai keistu būdu su
pranta diplomatinę 'veiklą. Jie užmezga 
ryšį ir kviečia draugiškiems pobūviams 
žmones, kurių yna vienintelis nuopelnas, 
kad jie šmeižia ir purvais drabsto mūsų 
kraštą“, — sakoma straipsnyje.

Pasirodo, kad britų diplomatas, išva
žiuodamas iš Prahos, pakvietė arbatėlei 
kelis žymesnius čekus, norėdamas su jais 
atsisveikinti. Valdžios žmonėms ta -arbatė
lė nepatiko.

ŠAUKIASI KINŲ PAGALBOS
Kinai 1976 m. liepos mėn. baigė tiesti 

Afrikoje 1.160 mylių geležinkelio liniją, 
kuri eina per Tanzaniją ir Zambiją. Gele
žinkelis priklauso abiems tomis valsty
bėms. Zambijai rūpėjo, kad ji savo iška
samąjį varį galėtų patogiai nugebenti į 
Tanzanijos Dar es Salaamo uostą ir iš jo 
atsivežti užsieninių prekių. Tanzanijai taip 
pat buvo reikalingas geležinkelis, abi vals
tybės sutarė, o kai Vakarų kraštai atsisa
kė padėti tą planą įvykdyti, kreiptasi į Ki
niją.

Kinai baigė darbą ir išsikraustė. Bet per 
porą metų paaiškėjo, kad abi valstybės ne
pajėgia padoriai geležinkelio išnaudoti. 
Dar es Salaamo uoste laukia ir nesulaukia 
eilės gabenti dešimtys tūkstančių tonų pre
kių, kurios reikalingos Zambijai. Vagonai 
turėtų grįžti į savo paskirties vietą po 22 
dienų, o grįžta tik po 40 dienų. Neprižiūri
mi garvežiai pradėjo perdaug greit susidė
vėti ir išeiti iš rikiuotės. Todėl abi valsty
bės sutarė ir vėl prašo Kiniją, kad atsiųs
tų specialistų geležinkeliui tvarkyti.

O tiesimas geležinkelio buvo įspūdingas. 
Dirbo apie 65.000 darbininkų ir dar įvairių 
specialistų. Tiesiant teko pastatyti apie 
300 tiltų ir prakirsti 32 tunelius. Teoretiš
kai juo per metus turėtų būti pragabena- 
mia apie pusantro milijono tonų krovinių.

— Per dvi traukinių katastrofas Švedi
joje 12 žmonių buvo užmušta ir 40 sužeis
ta. Pirma katastrofa įvyko Ostersunde, 
antra — Stehage, 40 'km nuo Malmo.

— Sovietų disidento Aleksandro Podra- 
bineko, parašiusio knygą apie disidentų 
persekiojimą ir „gydymą“ psichiatrinėse 
ligoninėse, byla teisme bus svarstoma rug
piūčio 15 d. Elektrostal mieste.

Studijų savaičių
Prof. dr. Antanas Maceina, vienas iš Eu

ropos Lietuviškųjų Studijų Savaičių ini
ciatorių, pasveikino jubiliejinę savaitę 
šiuo laišku:

Brangūs Bičiuliai,

Kas yra šios 25-kios studijų savaitės, 
kurių sukakčiai minėti čia susirinkome? 
Matuojant jas laiko mastu, tai trumputis 
metas net ir asmens amžiaus eigoje, o is
torijos vyksme tai tik akimirka. Tačiau 
mūsų studijų savaitės vyko ir tebevyksta 

ne asmenis ir ne istorijos, o tremties aki
ratyje. šis gi akiratis nušviečia jas ypa
tinga šviesa ir teikia joms ypatingos pras
mės.

Susirinkę 25-jai studijų savaitei, tuo pa
čiu susirinkome pasididžiuoti savo ištver
me. Kai 1953 metais Tuebimgene tokioms 
savaitėmis ryžomės, buvo dar laibai neaiš
ku, ar šį ryžtą tesėsime. Net ir vėliau ne- 
isykį būdavo kalbama, ar neatėjęs laikas 
liautis rinkuisis. Bet mes nesiliovėme; mes 
rinkomės ir toliau, rinkomės kasmet, rin
komės vis didėjančiu skaičiumi. Ir šian
dien džiaugiamės šimtmečio ketvirčiu, vai
nikuojančiu mūsų susibūrimus.

7 dienos
— Ispanijos min. pirmininko pavaduo

tojas gen. M. G. Mellado, JAV-bių gyny
bos ministerio H. Brown kviečiamas, lan
kėsi Vašingtone, kur sutarė dėl karo lėk
tuvų užsakymo. Ispanija perka iš JAV-bių 
72 naikintuvus.

— 'Prancūzijoje įsigaliojo įstatymas, pan 
gal kurį policija turi teisę sustabdyti kiek
vieną automobilį iir paimti iš vairuotojo iš
kvėpto oro pavyzdį.

Prancūzijos keliuose per katastrofas 
miršta po vieną žmogų kais 40 minučių. 
Pusė jų miršta dėl neblaivumo.

■—• Kristina Onasis, graikų laivininkys
tės b-vės paveldėtoja, neseniai ištekėjusi 
Maskvoje už ruso S. Kausovo, grįžo paiti 
viena į Graikiją. Jaunavedžių planai, pra
leisti medaus mėnesį prie Baikalo ežero, 
iširo.

— Ispanijos kalėjimuose yra apie tūks
tantis užsieniečių, kurie turės būti repat
rijuoti. Daugumas jų — įvairių tautybių 
moterys.

— Per susišaudymą tarp Palestinos te
roristų Isllamabade, Pakistane, Irako di
plomatinėje misijoje žuvo 4 vyrai, kurių 
vienas buvo Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacijos teroristas.

— „Li'teraturniaja Gazeta“ skaitytojas 
skundžiasi, kad Rusijos parduotuvėse par
duoda supuvusius obuolius. Charkovo gy
ventojai, kurie nori pirkti kilogramą apel
sinų, privalo kartu pirkti pusę kg supuvu
sių obuolių. Tas pirkinys kainuoja apie 3 
rb.

Pirkėjas, norėjęs pirkti retą knygą, kny
gyne turėjo kartu paimti 20 tomų „Brež
nevo naštų“. Tokiu būdu parduotuvės „iš
pildo prekybos planą“.

— Afganistano MIG 17 naikintuvais nu- 
dkrido į Pakistaną. Pilotas, kuriam nepa
tinka naujas prosovietinis režimas, dezer- 
tiravo į kaimyninę valstybę.

— JAV-bių prez. Carteris pakvietė Egip
to prez. Sadatą ir Izraelio, min. pirm. Be
giną į Camp David rezidenciją, kur rugsė
jo 5 dieną prasidės derybos Vid. Rytų tai
kos sutarties galimybėmis ištirti.

— Belgijos atstovas Europos parlamen
te iškėlė klausimą, kokiu būdu Vak. Euro
pos sviestas, parduotas papiginta kaina 
Sov. Sąjungai, atsidūrė Italijos parduotu
vėse. Įtariama, kad Sov. Sąjunga ta svies
tą įsu pelnu pardavė italams.

— Audra ir liūtys Alpėse padarė daug 
nuostolių Šveicarijoje, Šiaurės Italijoje ir 
Austrijoje. Per potvynį žuvo avie 20 žmo-

prasme tremtyje
Ši ištvermė meta šviesos visai dabarti

nei mūsų būklei: tremtinys pavargsta bū
ti tremtiniu ir mėgina virsti čiabuviu. Jis 
neištesi. Užtat savomis studijų savaitėmis 
mes ’skelbėme ir tebeskelbiame kovą šiam 
nuovargiui. Mes skatiname visus ištverti 
būti 'tremtiniais. Nes neištesėti būti trem- 
niu reiškia žlugti. Ir čia kaip tik slypi pa
ti giliausia studijų savaičių prasmė. Gera 
yra susitikti; gera paisibičiuliauti septyne
tą dienų; gera pasiklausyti paskaitų, tur
tėjant žiniomis bei įspūdžiais. Tačiau ne 
tai sudaro tikrąją šių susitikimų bei pa-

Studijų Savaitės dalyviai paskaitoje

‘šnekesių prasmę. Tai, kad ištveriame to
kiems susitikimams jau 25-ri metai'; kad 
nesiliaujame vis rinktis ir rinktis; ši iš
tvermė, šis atkaklumas, ši drąsa nepa
vargti — Btai įkals įprasmina mūsų savai
tes pačiu esmingiausiu būdu. Mūsų studi
jų savaitės yra ženklas, kad esame gyvi 
kaip tremtiniai. Jos yra didis prasmuo, 
kaip kad kiekvienas pavasario diegais yra 
pražiemojusios gyvybės praismuo.

Tuo pačiu studijų savaitės virsta trem- 
timiškojo mūsų nusiteikimo bandymu. 
Kiekvienais anais 25-riaiis metais mes tar- 

nių. Gamtos nelaimė palietė Domodossolą, 
kur gyvena ir dirba Tėvas Tąsius Eremi
nas, I. C.

— Pekdnge prasidėjo Japonijos-Kinijos 
derybos dėl taikos ir draugiškumo sutar
ties. Šia sutartimi norima užkirsti kelią 
Sov. Sąjungos įtakos plėtimuisi Ramiaja
me Vandenyne.

A. ZINOVJEVAS IŠTREMTAS Į 
VAKARUS

Sovietų disidentas Aleksandras Zinovje- 
vas, ištremtas iš Rusijos, atvyko į Muen- 
cheną. Kalbėdamas spaudos konferencijo
je, jis pasakė, kad Sov. Sąjungoje išaugęs 
disidentinis sąjūdis, neatsižvelgiant į pas
tarųjų laikų bylas ir nuosprendžius, nega
li būti sustabdytas.

Po daugelio metų draudimo jam išvykti 
į užsienį, staiga liepos 18 d. jam buvo pa
sakyta, kad jis turi per kelias dienas susi
pakuoti ir išvykti iš Rusijos. Rugpiūčio 6 
d. jis su žmona ir 7 metų dukrele atvyko į 
Vokietiją. Jis yra tarptautiniai pripažin
tas filosofas, parašęs originalų veikalą iš 
logikos srities. Be to, jis yra parašęs saty
rinį kūrinį „Žiovulio viršūnės“, kuris buvo 
išleistas Vakaruose 1976 m. ir netrukus 
bus išverstas į anglų kalbą.

A. Zinovjevas atvyko į Muencheną uni
versiteto 'rektoriaus N. Lobkowitzio kvie
čiamas. Čia jis dirbs ir šio mėnesio pabai
goje dalyvaus filosofų konferencijojje, ku
ri įvyks Dusseldorfe.

Paklaustas, kaip jis mano, kodėl sovie
tai išleido jį į Vakarus, Zinovjevas atsakė: 
„Kais gali žinoti? Galima tik spėlioti. Ga
limas daiktas, kad jie jaučia, jog su teismo 
bylomis ir darbo stovyklomis jie per toli 
nuėjo. Atrodo, kad dabar Išalkinai ’bus ra
mesnis periodas“.

A. Zinovjevas tvirtina, kad jis nuo jau
nystės buvo laniti-stalinistas. Bet konflik
tas su valdžia kilo ne dėl jo politinių pa
žiūrų, bet dėl jo darbo logikos srityje. Jo 
minčių originalumas buvo pripažintas už
sienyje, 'bet kritiškai įvertintas Sov. Są
jungoje. Jo darbai nebuvo spausdinami.

Sovietų valdžia neleisdavo Zinovjevui 
'išvykti į konferencijas užsienyje, kur jis 
buvo kviečiamas. Pagaliau 1976 m. jis vie
šai pareiškė protestą. Už tai jis buvo paša
lintas iš Maskvos universiteto, kur dirbo. 
Policija pradėjo jį persekioti. Iš jo buvo 
atimti visi akademiniai laipsniai ir ordi
nai. 

si laikėme egzaminus: ar esame verti 
tremties. Nes tremties galima būti ir ne
vertam. Tremtis nėra įtik mus ištikęs vir- 
šinis likimas. Tremtis yra ir mūsų pačių 
vidinis apsisprendimas. Ir štai, paversti 
viršinį likimą vidiniu apsisprendimu reiš
kia tapti vertu tremties. Tuo tarpu bėgti 
nuo mus ištikusio likimo į čiabuvio gyve
nimą reiškia tremtį išduoti. Tokių bėglių 
turime jau nemaža: tremties išdavikų skai
čius auga. Nevienas anų egzaminų neišlai
ko ir Skelbiasi esąs nebe tremtinys: esą jo 
niekas netrėmęs, esą jis gimęs ‘čia‘, todėl 
esąs čiabuvis, tarsi gimti laive reikštų jlau 
gimlti jūrininku. Užtat visus šiuos 25-rius 
metus mūsų studijų savaitės ir stengėsi 
ugdyti sąmonę, kad gimti svetur kaip tik

Foto K. Ausiejaus

ir reiškia gimti tremtiniu. Tai dvi pačia 
savo esme susijusios ir todėl neperskiria
mos sąvokos. Ir kd įstengiame studijų sa
vaites suorganizuoti, tol įstengiame ugdy
ti ir šią sąmonę. Tai didelis 'bei lemtingais 
bandymas. Atlaikę jį 25-rius metus, tiki
mės jį atlaikysią ir toliau, kol tėvynės 
laisvė panaikins pačią tremtį.

Šiuo ryžtu yra pagrįsta mūsų viltis teik
ta įnašą krašto laisvei. Tremtis įsiprasmi- 
na ne asmeniniu mūsų įsikūrimu, bet tuo, 
kiek asmeninis įsikūrimas virsta indėliu į 
tėvynės kultūrą. O tokiu indėliu jis virsta 
tada, kai mūsų darbo vaisiai įsiglaudžia į 
tautinės kultūros kūrybą kaip nepavaduo
jama jos dalis. Kas lieka šalia tautinės 
kultūros, yra pelai, neverti nei tremties, 
nei tėvynės. Jeigu turime vilties, jog tau
ta taps laisva, tai šią viltį galime puose
lėti ne sudėję rankas, o tik kurdami, vadi
nasi, pratęsdami tautinę kultūrą už tėvy
nės sienų, kadangi kultūra sienų nepažįs
ta ir jokiose sienose neišsitenka. Dėl to 
mūsų Studijų savaitės ir būdavo vis dvi- 
žvilgės: jos žvelgė ir į tremtį, ir į tėvynę, 
kad šias dvi plotmes sujungtų į vieną vie
nintelę kultūrinę plotmę. Nes tik kultūri
nė plotmė tegali išgelbėti mus nuo pavo- 
j'aus virsti čiabuviais ir tuo būdu žlugti 
tautai. Po 25-rių metų tai yna pasidarę 
ypatingai aišku.

Kas tad, malonūs Bičiuliai, yra buvu
sios mūsų studijų savaitės? — Jos yra bu
vusios mūsų ištvermė, mūsų tremtiniško- 
sios sąmonės bandymas ir mūsų vilties 
gairė. Jomis liudijome savo ryžtą likti 
tremtiniais iš kartos į kartą, neskaičiuo
dami ,'kiek kartų praeis; jomis skatinome 
kūrybinę sąmonę svetur, nežiūrėdami, kur 
ir kada kas yra gimęs; jomis jungėmės į 
'kultūrinius žygius tėvynėje, nepaisydiami 
šio jungimosi sunkenybių bei kliūčių. Tai 
ir buvo pati tikroji bei gilioji mūsų studi
jų savaičių prasmė.

Telieka ši prasmė gyvai, aiški ir reikli 
visų tolimesniųjų metų eigoje! Tai giliau
sias mano linkėjimas šią didžios sukakties 
dieną.

Jūsų
Antanas Maceina
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The last Picnic P LB SEIMAS
Algirdas Landsbergis — talentingas, (kū

rybingas lir darbštus žmogus. Per eilę metų 
jis yra davęs skaitytoj'amls romaną (6 (kitą 
rašo), apsakymų ir visą glėbį draminių 
veikalų. Jau nuo kažin kada jis reiškiasi ir 
kaip vertėjas lietuvtiiškų veikalų į anglų 
kalbą — verčia kitų ir savo kūrinius. Įvai
riomis progomis jis taip pat dalyvauja šios 
ar kitos tarptautinės organizacijos suva
žiavimuose (pvz., PEN klubų). Šiuo metu 
štai, grįžęs ilš kelionių, verčia į anglų kal
bą savo naujausiąjį draminį kūrinį „šven
tąjį narvą“, kuris neseniai buvo lietuvių 
pastatytas JAV, o išverstą žada spausdinti 
„Lituanus“ žurnalas.

Neseniai! Manyiand Books leidykla išlei
do anglų kalba jo „The last Picnic“ („Pas
kutinis piknikas“), kuris kiek senėliau bu
vo pateiktas ir lietuvių kalba. Šiam ang
liškam leidimui Michael Novak yna para
šęs įvadinį žodį, kuriame kalba apie ame
rikiečiams tyrinėtojams mažai tepažįstamą 
literatūrą, kuriamą i!š Rytų ir Pietų Euro- 
pds kilusių 'amerikiečių, o nepažįstamą dėl 
to, kad ji įkuriama daugiausia tų naujųjų 
imigrantų įgimtosiomis kalbomis. O Algir
do Landsbergio tuo vaidinimu jis džiaugia
si, kad jis yra šiuolaikinis, kad tobulai pa
rašytas ir kad dėmesys jame nukreiptas į 
jaunimą, kuris neša su savim naują etninę 
tapatybę.

Vaidinime iš tikro veikia ir vyresnioji ir 
jaunoji lietuvių kartos, ir tradicinis senų
jų rengiamas metinis parapijos piknikas 
yra toji vieta, kur tos kantas susitinka, ir 
dalykas, apie kurį visos kalbos sukasi. Se
najai kartai tie renginiai būdavo brangūs, 
o jaunajai labiau rūpi pupuliariosios mu
zikos festivaliai. Kai naujasis jaunas ku
nigas uždraudžia ateityje berengti tuos 
piknikus, tai po paskutinio su jaunikliais 
ir vyriausiasis .rengėjas Baltramiejus ilšsi- 
beldžia į jlaunimo festivalį — jis pripra
šomas, kaip geras organizatorius, pabūti 
jų grupės techniškuoju vadovu.

Vaidinimas gyvas, vaizdingi dialogai. O 
ir baigiasi viskas tam tikru lietuvišku 
akordu. Mat, jaunikliai vils norėjo susikur
ti festivaliui naują dainą, ir reikalas vis 
nejudėjo iš vietos. Tačiau kai senis užniū
niavo „Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas 
gėriau?“, štai tada ir gimė festivaliui dali
na, sužavėjusi jaunuosius.

A. Landsbergio „Penki stulpai turgaus 
ailkStėje“ 1961 m. anglų kalba buvo pasta
tyti Čikagoje ir New Yorke. Tikėkimės, 
kad ir „Paskutinis piknikas“ sulauks pasi
sekimo.

(k. b.)

PROF. V. VARDŽIO KNYGOS

JAV Columlbijos universitetas ir East 
European Quarterly leidžia stambią (apie 
500 psi.) prof. Vytauto Vardžio knygą „The 
Catholic Church and Nationality ir Soviet 
Lithuania“.

Pensilvanijos universiteto leidykla lei
džia jo su prof. R Misiūnu redaguotą kny
gą „The Baltic States in Peace and War 
1917-1945“.

„EUROPOS LIETUVIO“PRENUMERATA 
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!

Anais reikšmingais metais 
Vilniuje

Dr. Jonas Basanavičius

DĖLIAI VASARIO 16 D. 1918 M. LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

šitą iš Vokietijos pusės Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą „Lietuvos Aidas“ 
sekančiai kovo 26 d. apibūdino: „Neturėdami 
kol kas tikslesnių Tarybos delegacijos prane
šimų, to fakto aky vaizdo j e mes turime visu 
rimtumu atsverti ir įvertinti tą nepriklauso
mos Lietuvos valstybės pripažinimą iš Vokie
tijos pusės. Mes turime suprasti taipo pat tas 
sąlygas, kuriose tenka mūsų nepriklausomybė 
atstatinėti. Ir tatai supratę, mes turime dar 
labiau branginti tą pirmąją pripažintąją mū
sų teisę. Lietuvos visuomenei dabar pačiai 
teks savo šalis tvarkyti ir dėti jos nepriklau
somybei bei liuesai jos pažangai stiprūs de
mokratinės kultūros pamatai. Kaip mes galu
tinai išbrisime iš karo nustatytų aplinkybių 
— kol kas dar sunku numatyti; bet šiaip ar 
taip mes tvirtai imsime savo likimą į savo 
rankas ir jo gyvatą patys tausosime. Nepri
klausomybės teisę Lietuvai jau vargu kas be
galės nuneigti. Iš beteisių svetimos valstybės 
valdinių mes šią valandą virstame savo kraš
to, savo tėvynės, nepriklausomos Lietuvos pi
liečiais. Berods, ūmai ir šuoliais istorija neina, 
ir gyvenimas, įsisverdėjęs, ne vienu akymirks- 
niu meta savo išnaras. Bet pamažėle mes ei
name į savarankišką mūsų būtį, nes mes tvir
tai esame pasiryžę jos ligi paskutines siektis. 
Tai mūsų gyvatos pradžia ir galas“.

PLB SEIMO NUTARIMAI

(Pabaiga)

LIETUVIŠKASIS AUKLĖJIMAS IR 
ŠVIETIMAS

1. Tautinio savitumo išlaikymas yra vie
nas iš pagrindinių Lietuvių Bendruome
nės uždavinių, todėl Seimas skatina Lietu
vių Bendruomenę:

a. padėti tėvams ir parapijoms steigti ir 
išlaikyti lituanistines mokyklas;

b. rengti, tobulinti ir leisti lituanistines 
mokslo priemones mokykloms ir šeimomis;

c. Skatinti glaudesnį tėvų, mokytojų ir 
Lietuvių Bendruomenės bendradarbiavi
mą;

d. mOkslo metų pradžioje skatinti šeimas 
leisti savo vaikus į 'lituanistines mokyklas, 
aplankant jas asmeniškai.

2. Kalba yra pagrindinė sąlyga tauti
niam savitumui išlaikyti, o šeima — pir
moji ir pagrindinė sąlyga kalbai išmokti. 
Seimas primena visiems tėvams lietuviams 
jų 'didelę atsakomybę už savo vaikų lietu
višką auklėjimą ir pabrėžia ypatingą svar
bą

a. kalbėti šeimose lietuviškai;
b. pramokyti vaikus lietuviškai skaityti 

ir rašyti, prieš leidžiant juos į vaikų dar
želius bei mokyklas;

c. leisti juos į lituanistines mokyklas.
3. Kadangi lituanistinių mokyklų moky

tojų trūkumas didėja, Seimas skatina:
a. Lietuvių Bendruomenę organizuoti ir

Vladas Šlaitas

Debesys
Kadangi esu svajonių statytojas bei 

architektas, 
ir kadangi svajonių bokštus statau 

debesyse, 
ir kadangi svajonių bokštai sudūžta 

be triukšmo bei sugriuvimo, 
ir kadangi sudužę svajonių bokštai 

nepadaro mažiausio nuostolio nei man, 
nei kitiems, 
tai dėl to esu amžinas ir nepataisomas 

svajonių statytojas bei architektas.
O kaip gera gyventi svajonių ir meilės 

pasaulyje.

O tačiau yra viena svajonė, 
kuri yra didesnė už mano gyvenimą 
ir didesnė už trijų milijonų lietuvių 

gyvenimą, 
tai yra nepriklausomos Lietuvos valstybės 

atstatymas, 
nes jeigu rusiškoji okupacija 
užsitęs dar daugelį metų, 
tai gali taip atsitikti, 
kad neliks nei lietuvių tautos, 
nei lietuviškosios poezijos, 
ir nebus kam statyti lietuviškų meilės 

bokštų svajonių pasaulyje, 
ir nebus kam rašyti lietuviškų meilės 

eilėraščių, 
ir nebus kam skaityti lietuviškos meilės 

poezijos.
Negi Anglijos debesys ims skaityti 

lietuviškus meilės eilėraščius?
Dieve, duok mano tautai jėgos nepalūžti 

nelaimėje. 

Lietuvos Tarybos delegacija, būdama Ber
lyne, ne tik buvo įteikus kancleriui aukščiau 
minėtąją deklaracijos apie Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą, bet dar kreipėsi į 
kaizerį Vilhelmą tokia telegrama:

Lietuvos Tarybos pirmininkas ir delega
cija, kuriai šiandien Valstybės Kancleris pa
reiškė Lietuvos nepriklausomybės pripažini
mą, teikiasi Jūsų didenybei išreikšti gilią ir 
neišdildomą padėką, kad stipri Vokiečių vals
tybė suteikė ilgus amžius sunkiai kentėjusiai 
lietuvių tautai laisvės ir kaipo pirmoji valstybė 
pripažino jos nepriklausomybę. Mes esame 
džiugūs tikėdamies, kad Vokietija ir Lietuva, 
kaip geros kaimynės, lygiai darbuosis garbin
game atstatomajame taikos darbe“. Į tą dele
gacijos raštą gauta toks kaizerio atsakymas A. 
Smetonos vardu:

„Į nepriklausomos lietuvių valstybės pri
pažinimo proga pasiųstą man telegramą aš 
išreiškiu Jums, pone pirmininke, ir lietuvių 
delegacijos nariams savo padėką. Mane džiu
gina, kad narsūs mano kariuomenės žygiai 
išliuosavo Lietuvą iš rusų jungo ir man davė 
galimybės pastatyti Lietuvą, kaip liuosą ne
priklausomą valstybę. Tuo būdu po ilgų skau
džių metų josios tautinio plėtojimosi stelbi
mas susilaukė galo. Aš tvirtai tikiu, jog Lietu
va, kaipo valstybė, greitai pražydės ir jog ar
timi santykiai, kurie ją privalės rišti toliau 
su Vokiečių valstybe, rems ir tikrins tą kle
stėjimą. Wilhelm I. R.*)“.

Tik gegužės m. 4. d. gauta iš Berlyno 
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo šitas 
dokumentas:

Mes Wilhelmas
iš Dievo malonės Vokiečių Kaizeris, Prū

sų Karalius ir 1.1, šiuo skelbiame visų žiniai:
Lietuvos Tarybai, kuri yra pripažinta 

Lietuvių tautos atstovybė, 1917 m. gruodžo

remti mokytojų kursus paskiruose kraš
tuose;

b. Pedagoginį Lituanistikos Institutą sa
vo mokslą plėsti vasaros semestrais;

c. Organizuoti suaugusiųjų švietimą, 
kreipiant dėmesį į lietuviškai nekalban
čius suaugusius ir vaikus.

4. Seimas ragina visus laisvojo pasaulio 
lietuvius remiti vienintelę išeivijoje Vasa
rio 16 gimnaziją Vokietijoje.

5. Lietuvybei išlaikyti lygiai svarbus 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint kuriame 
(krašte jis gyventų, todėl Seimas skatina 
Lietuvių Bendruomenę ir Lietuvių Fondus 
remti visų kraštų lietuviškąjį švietimą.

6. Seimas skatina Lietuvių Bendruome
nę minėti tautai reikšmingą Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukaktį.

7. Seimas 'Skatina Lietuvių Bendruome
nę ir jaunimo Sąjungą derinti savo švieti
mo pastangas.

JAUNIMO REIKALAI

1. Šelmiais ragina PLB Valdybą visomis 
išgalėmis remti IV-tą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, kurlis įvyks 1979 m. 
Europoje.

Kongresui lėšos telkiamos bendrai PLB 
Vialdlybos ir PLJS Sąjungos.

2. Seimas siūlo PLB Valdybai sudaryti 
PLB Konstitucijos keitimo komisiją reika
lingiems papildymams pateikti.

3. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
prašomas, Seimas pritaria, kad PLB Gar
bės Teismo ir Kontrolės Komisijos kompe
tencijos būtų išplėstos ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungai.

4. Seimas pritaria Jaunimo Sąjungos pa
stangoms, kad 1980 m. Maskvoje įvyksian
čioje olimpiadoje okupuotos Lietuvos lie
tuviai sportininkai būtų vadinami lietu
viais ir kad jų pavardės būtų tariamos lie
tuviškai.

5. Seimais nutaria, kad PLB Valdyba, 
nustatydama atstovų Skaičių kraštams, re
komenduotų Kraštų Bendruomenėms į sa
vo Krašto 'atstovų tarpą įtraukti ir Kraš
to LJS Valdybos pirmininką arba jo 'atsto
vą pagal to Krašto rinkimų tvarką.

SPORTO REIKALAI

1. Seimas sveikina šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos ryžtą įsijungti į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę ir tapti organine PLB dali
mi.

2. Seimas nutaria, kad PLB Valdyba ko
optuotų vieną narį specialiai sporto reika
lams, ir rekomenduoja, kad Kraštų ir 'apy
linkių valdybos padarytų tą pat.

3. Seimas skatina sportuojantį jaunimą 
stiprinti visose sportinio veikimo srityse 
darbštumą ir pilniau įsijungti į bendrą 
kultūrinį ir tautinį išeivijos gyvenimą, o 
per sportą palaikyti ryšius ne Vien įtik tarp 
įvairių įkartų, 'bet ir tarp atskirų kraštų 
lietuvių siekiant įgyvendinti sportinio so
lidarumo ir asmens auklėjimosi pradus, 
grindžiant tauriu lietuvišku elgesiu.

PLB VALDYBOS LĖŠOS

1. Kraštų Bendruomenių Valdybos yra 
prašomos per savo padalinius ruošti Vasa
rio 16 minėjimus, jų metu įteikti lėšas Lie
tuvos laisvinimui lir lietuvybės išlaikymui 

pagal aukotojo valią ir bent trečdalį šių 
lėšų skirti PLB Valdybai.

2. Visos Kraštų Valdybos raginamos su
mokėti PLB Valdybai ne mažiau kaip 15% 
tautinio solidarumo įnašų, kaip to reika
lauja PLB Konstitucijos 33 paragrafas.

3. Seimas prašo JAV ir Kanados Lietu
vių Fondus skirti stambesnes sumas PLB 
Valdybos švietimo ir 'kultūros darbams.

SPAUDA IR INFORMACIJA
Lietuviška spauda yra tautinės gyvybės 

apraiška, ypač svarbi išeivijai,
1. Seimas, didžiai įvertindamas lietuviš

kos spaudos ir informacijos svarbą, su dė
kingumu prisimena laikraščius ir radijo 
valandėles remiančias ir palaikančias Lie
tuvių Bendruomenės pastangas.

2. Retėjant spaudos bendradarbių ei
lėms, Seimais prašo Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungą rūpintis spaudos, radijo bei tele
vizijos bendradarbių ruošimu ir kviečia 
jaunimą tuo domėtis.

3. Seimas ypatingai vertina PLB Valdy
bos leidžiamą bei visuomenės pasitikėjimą 
'turintį „Pasaulio Lietuvį“ ir ragina visų 
Kraštų Bendruomenes prisidėti prie jo iš
laikymo, teikiant finansinę paramą bei tel
kiant prenumeratorius, o PLB Valdyba ra
ginama, reikalui esant, dažninti jo leidi
mą.

4. Seimas dėkoja „Pasaulio Lietuvio“ re
daktoriui PLB Valdybos pirmininkui Bro
niui Nainiui, administratoriui Stasiui 
Džiugui ir redakciniam bei administraci
niam kolektyvui už „Pasaulio Lietuvio“ 
gerinimą ir redagavimą.

Atsiusta paminėti
Metmenys, Nr. 35, 1978 m. Kūryba ir 

analizė, liberalinės minties žurnalas, šia
me numeryje — 200 psl. Red. Vyt. Kavo
lis, JAV.

Šiame numeryje rašo net trys lietuvių 
disidentai. Vienas jų —Kęstutis Jokuby- 
nas — daugeli metų kalėjęs Gulago Saly
ne 'apraišo be ašarų ir 'dejavimų savo per
gyvenimus, pažintį su įvairių tautų likimo 
draugais.

Metmenų adresas: Mrs. M. Paškevičie- 
nė, 3308W. 62nd Pl., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Elta-Press, Nr. 4-5, 1978 m. balandis- 
gegužis. Informacijos biuletenis italų kal
bai. Turinyje: LKB Kronikos Nr. 20 verti
mas į italų kalbą.

Karys, Nr. 5, 1978 m. gegužis. Pasaulio 
lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurna
las, Brooldynais.

Elta Press, Nr. 6-7, 1978 m. birželis-lie- 
pa. Informacijų biuletenis italų kalba. Tu
rinyje LKB Kronikos Nr. 30.

Laiškai lietuviams, Nr. 6, 1978 m. birže
lis. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las, leidžiamas Tėvų Jėzuitų, Čikaga.

Šiaurės Anglijos Lietuvių Biuletenis, 
Nr. 35, 1978 m. rugpiūtis. Leidžia Lietuvių 
kultūrinis būrelis, redaguoja D. Damaus
kas ir S. Lauruvėnas, Manchesteris.

Šiame numeryje 30 psl., kaina 20 p.
Lietuva, Nr. 2/176, 1978 m. balandis-bir- 

žeiis. Filatelistų draugijos biuletenis, Či
kaga.

11 d. paskelbus Lietuvą esant vėl nepriklau
soma valstybe, sujungta su Vokiečių viešpati
ja amžinu tvirtu ryšių santykiu ir sandūro
mis, visų pirma kariuomenės, susisiekimo, 
muito ir monetų reikalų sutartimis, ir papra
šius Vokiečių viešpatijos apsaugojimo ir pa
galbos tai valstybei atstatyti, toliau valstybi
niams Lietuvos ryšiams, kurie lig šiol yra bu
vę, nūnai jau sutrukus, šiuo mes įsakom mū
sų viešpatijos kancleriui, grafui von Hertlin- 
gui, pareikšti Lietuvos Tarybai, jog mes, aukš
čiau minėtuoju 1916 m. gruodžio 11 d. Lietu
vos Tarybos pareiškimu remdamies, Vokiečių 
viešpatijos vardu pripažįstame Lietuvą laisva 
nepriklausoma valstybe ir pasižadame, Lietu
vos valstybei atsistatant, patiekti jai prašy
tos apsaugos ir pagelbos. Mes čia vaduojamos 
tuo supratimu, kad tos sutartys, kurios yra 
darytinos, tiks tiek Vokiečių viešpatijos, tiek 
ir Lietuvos reikalams ir kad Lietuva prisiims 
dalį Vokiečių karo sunkenybių, per kurias ir 
jinai įgyja laisvę.

Tuo pačiu žygių Mes esame suteikę mūsų 
viešpatijos kancleriui galios, susižinojus su 
Lietuvos visuomenės atstovais, rasti reikiamų 
savarankės Lietuvos valstybės atstatymui 
priemonių ir toliau pasirūpinti, kad būtų nu
statytas tvirtas sąjungos santykis su Vokiečių 
viešpatija ir kad būtų sudarytos tam tikslui 
nužiūrėtos bei reikalingos sutartys.

Tatai patvirtindami, Mes aukščiausiai 
savo ranka po tuo raštu pasirašėme ir įsakė
me jį Mūsų antspaudu įžymėti.

Didžioji vyriausioji būstinė 1918 m. kovo 
23 d.

Wilhelm I. R.
Graf von Hertling.

*1. R. — imperator irex — imperatorius karalius.
(bus daugiau)

Po Chicagos dangum
Melbourne Dainos Sambūrio koncertas 

Čikagoje įvyko liepos 9 d. Jaunimo Centre. 
Nors karšta buvo ore ir saulėj, 'bet žomnių 
prisirinko neapsakomai daug: stovėjo lau
ke, balkone, prieš salę. Melbourne choras, 
vedamais dirigentės Levickienės, 'atliko 
dviejų valandų .programą. Dainos ir visi 
kiti priedai labai visus žavėjo, daug kartų 
publika pralšė kartoti.

Po koncerto kavinėje vyko choristams 
puiki vakarienė, kurią surengė Laukaičio 
vadovaujama LB apygardos valdyba. Bu
vo sveikinimų ir linkėjimų dėl mūsų ben
dravimo. Atvykęs į koncertą, Simas Kudir
ka pristatė savo naują knygą, ir daug lie
tuvių ją įsigijo. Vakare jis pasirodė lietu
vių televizijoje, kur sol. S. Baras, muz. V. 
Jurgutis, adv. Žumbalkis ir Siutas kalbėjo 
su Simu Kudirka apie Jurgutienės ir duk
ros Ištraukimą i'š Sovietų vergijos.

Melbauimiečiiai, paviešėję tris dienas Či
kagoje, linksmi ir patenkinti išvyko į na
mus — Australiją.

Lietuvių Paštininkų Draugija liepos 9
d. aitlšventė 30 metų savo veiklos sukaktį 
Vyčių salėje surengtu pasilinksminimu. 
Daugiausia tuo parengimu rūpinosi pirm. 
Indriūno vadovaujama valdyba. Oras pa
sitaikė šiltas, dar ir kitose vietose buvo 
parengimų .todėl svečių nesulaukta gau
siau. Paštininkai gražiai pabendravo ir 
prisiminė draugijos įsteigimą V. Vokieti
joje, savo darbus Lietuvoje ir čia.

Netekome vėl keleto lietuvių. Mirė kun. 
Jonas Malinaulskas-Malin, kuris 27 metus 
išbuvo Miairiljos Aukšt. Mokyklos kapelio
nu ir religijos mokytoju.. Buvo labai ma
lonus, socialius ir darbštus. Birželio 29 d. 
mirė Jurgis Jonikas, tesulaukęs 57 metų 
amžiaus, II pas. karo veteranas, orkestro 
vedėjas, Cook apygardos tarnautojais ir 
Don. Varno Posto komandierius, K & C, 
228 SLA kp. ir lietuvių policijos klubo na
rys. Per ilgus metus jis buvo apylinkės 
nuovados kapitonas. Buvo gimęs ir gyveno 
Čikagoje. Daugelio organizacijų parengi
muose dalyvaudavo jo vedamas orkestras.

Argentinos lietuvių organizacijų veikė
jas Julius Miciudlas, dalyvavęs PLB Seime 
kaip atstovas, buvo užsukęs į Čikagą, ku
rioje praleido kelias dienas, aplankyda
mas žymesnes lietuvių įstaigas. „Lietuvos 
Aidų“ radijo programoje papasakojo apie 
Argentinos lietuvių organizacijas ir veik
lą.

Kelias dienas viešėjo ir „Laiko“ admi
nistratorius Pijus Gudelevičius.

Pavergtųjų tautų savaitė Čikagoje pra
dėta liepos 14 d. Daley plazoje prie negęs
tančio aukuro.

šiemet nebuvo eitynių. Vieni sako, jog 
dėl to, kad State gatvė uždaryta, nebėra 
judėjimo, o kiti spėlioja, ar įtik nebus kie
no inspiruota, kad eitynių nebūtų, nes jos 
pykina Sovietus.

Dariaus ir Girėno postas surengė savo 
minėjimą prie paminklo Marquette parke. 
Tokios pat iškilmės, kaip ir kas metai, ir 
jose dalyvauja nemaža lietuvių. Veteranai 
saliutuoja šūviais, padėdami vainikus prie 
paminklo.

Disidentų teismai Vilniuje ir Rusijoje 
sukėlė didelę reakciją prieš Sovietų val
džią. žmonės demonstravo daugelyje vie
tų, reikalaudami sankcijų. Visi remdia prez. 
Carterį ir jo laikyseną. Paraginti per ra
diją ir spaudą, Čikagos lietuviai rašė laiš
kus ir siuntė telegramas mūsų valdžios at
stovams. PLJ Ryšių centras labai energin
gai dalyvavo šioje veikloje, dėl to links
ma, kad jaunimas veržiasi kovoti už lais
vę ir disidentus, kurie kenčia ir žūsta So- 
vietijoje.

Bal. Brazdžionis

POETIŠKA IDILIJA

Pavažinėjęs po JAV Vakarus, J. Buibe- 
lis „Dirvoje“ pateikė savo kelionės įspū
džius. Be kita ko, ten jis rašo:

„Truputį apie .ponų Aldonos ir Bernardu 
Brazdžioniu „dvarą“. Kaip jau įminėjau, 
jie gyvena tolokai nuo Los Angeles mies
to ir turi pasistatę gražius namus ir ne
mažą sodybą — žemės .sklypą. Joje augi
na visokių daržovių savam stalui, kiek 
tropinio krašto vaismedžių ir gėlių. Artu
moje įturi gerus kaimynus, mėgstančius 
ūkiniais darbais užsiimti — paukščius ir 
net kokį gyvulėlį auginti. Ir mūsų poetui 
B. Brazdžioniui kaimo idilija taip patiko, 
kad prie kitų ūkiški) darbelių dar prijun
gė būrelį vištelių, žąselių ir 'antelių, au
gindamas savo malonumui.

„Klausant gaidžių kakarynių, vištų pa- 
kudlakinliimų, žąsų gagenimų ir ančių pa- 
kvarkiniimų, sujungtų su iš kaimynų pu
sės ateinančiais tokiais pat garsais, pasi
junti įtarsi gyvenąs savo gimtosios šalies 
kieme, kurį dabar įtik sapnuose regiu“.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
VALDYBOS PIRMININKAS IŠVAŽIAVO 

Į LIETUVĄ PASKAITŲ SKAITYTI
Naujoji Lietuvių žurnalistų sąjungos 

valdyba buvo išrinkta Kalifornijoje, ir jos 
pirmininko pareigos atiteko prof. Jonui. 
Kuprioniui, kuris birželio mėn. išvažiavęs 
į Vilnių. Jis yra miškininkas ir ten skai
tysiąs paskaitas apie Amerikos miškus ir 
augmeniją.

UŽSIENIEČIO POEZIJOS RINKTINĖ 
LIETUVOJE

„Vagos“ leidykla Vilniuje leidžia Kana- 
doje gyvenančio Balio Rulkšos poezijos 
rinktinę „Žemė sapnuoja mane“.
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Laisvės Lietuvai? O kokios? „Tiesa“

Melo ir nusikaltimu keliu
Sunikti būtų 'šiandien susiieškoti senus 

lietuviškus laikraščius ir pasitikrinti, kaip 
lietuviai emigrantai 1968 metais žiūrėjo į 
Čekoslovakijos vadinamąjį pavasarį, kai 
ten partijos ir vyriausybės priekyje atsi
stojo Dubčekas. Ta naujoji 'krašto vadovy
bė žadėjo ir jau buvo 'suspėjusi duoti dau
giau 'laisvės, bet ji vistiek buvo komunis
tinė, dėl įto kai kuriuose mūsų sluoksniuo
se tegailėjo būti abejingai sutikta. Tačiau 
kai Maskva atsiuntė tankus to laisvės Išvis- 
telėjimo užgniaužti, rodos, visi mes su pa
sipiktinimu ir liūdesiu sutikome šias lai
dotuves. Duibčeko Čekoslovakija juk galė
jo (būti nepriklausoma nuo Maskvos prie
spaudos ir išnaudojimo, o susidorojimais 
'tankais reiškė, kad kraštas turi likti Sov. 
Sąjungos rusiškoje imperijoje.

O ką mes sakytume ir kaip laikytumės, 
jei panašią padėtį prigyventų Lietuva — 
susidarius įtinkamoms sąlygoms, iškiltų 
koks nors lietuviškas Dubčekas ir atleistų 
varžtus? Metų metais apie laisvę kalbame 
ir rašome, ir kai sustoja du trys papoliti
kuoti apie savo krašto bėdas, dažnai gali 
išgirsti: tegu ir komunistai vaido, kad tik 
ne rusai. Kartais net stebiesi, kai šitaip 
nesivaržydamas prasitaria žmogus, ku
riam pagal jo visus pasaulėžiūrinius ir 
partinius įsitikinimus labai toli būtų iki 
kokio nors marksisto ar komunisto. To
kius pralsliltarimus, tur būt, padiktuoja di
džiulis noras matyti Lietuvą be okupanto, 
nes apskritai mūsų tarpe savo krašto bu
simosios laisvės supratimas vis dėlto atro
do labai padrikas. Šaukiame laisvės, bet 
kiekvienais ją kitaip įsivaizduojame ar Iš 
viso neturime jokio jos vaizdo. Tie, kurie 
laikosi griežto įsitikinimo, kad turi būti 
tik taip, kaip j'ie trokšta, svetur saugiai 
gyvendami, gal geriau bus net linkę pa
kęsti esamąją padėtį, negu matyti kokią 
nors nepageidaujamą santvarką nors ir 
pereinamajam laikotarpiui.

Kad taip gali būti, jau matyti ir šiokių 
tokių ženklų, štai „Europos Lietuvyje“ 
skaitėme Lietuvos Nacionalinio Liaudies 
Fronto atsišaukimą. Kuo tas Frontais ge
ras, kuo 'blogas ar įtartinas? Jis nori Lie
tuvai laisvės ir nepriklausomybės. Neit ne 
vien Lietuvai, 'bet ir kitiems Rusijos pa
vergtiems kraštams. Net ir dėl Rusijos sa
ko: „Tegyvuoja laisva demokratinė socia
listinė Rusija...“ Už to socializmo, atrodo, 
ir pradedame užkliūti.

Ar iš viso gali būti komunistinis demo
kratinis socializmas? Į tokį klausimą at
sakytų tik teoretikai ir tai, greičiausia, ne
pajėgdami prieiti 'vieningos nuomonės. Bet 
ir 'be teoretikų aišku, kad niekas neatneš 
Lietuvai gatavai lėkštėn padėtos laisvės 
su jau išrinktu seimu, 'kuriame bus krikš
čionių demokratų, darbo federacijos, vals
tiečių 'liaudininkų, socialdemokratų, tau
tininkų ir dar kitų partijų atstovai. Nebū
dami pakankamai lankstūs, mes gal ir ne
labai teįsi vaizduojame, kad galėtų kitaip 
būti, kad Lietuvoje nauji sąjūdžiai yra ir 
■bus ir bent iš pradžių jie perims krašte 
valdžią, o tik paskui jau partijos galės kal
bėtu apie rinkimus ir programinėse plat
formose svarstyti, kam kiek žemės .atiduo
ti ir ką daryti su tai, kurios nėra kam grą
žinti ar įsiūlyti, ar išpardavinėti iš Ame
rikos grįžusiems milijonieriams fabrikus, 
ar palikti juos valstybės žinioje. Tokių 
problemų bus daug, o kol bus sutarta, kaip 
jas spręsti, kam šį >ar 'tą atiduoti, dovano
ti ar parduoti, kas nors turės laikinai žiū
rėti, kad chaose nepradėtų visokie ekstre
mistai galvų vieni kitiems kapoti ir ruoš
ti žudynių, .kurių kruvinos dėmės paskui 
išlieka ilgiems laikams. Užtat dr. A. Štro
mas ir siūlo iš 'anksto susirūpinti tuo per
einamuoju laikotarpiu ir pagalvoti apie 
'ateitį. Net ir partijų platformose, žinoma, 
negalima bus numatyti, ką daryti, jei gy
ventojai į seimą imtų ir išrinktų daugiau
sia .atstovų kurio nors nepageidaujamo są
jūdžio, nes perversmų atvejis niekada ne
būna įrašomas į programas...

Dėl Lietuvos Nacionalinio Liaudies 
Fronto jau yra neigiamai pasisakę Kana
dos „Tėviškės Žiburiai“, vienas rimčiau
sių lietuviškų laikraščių užsienyje. Teigia
mai žiūrėtų laikraštis į norą atsikratyti 
Maskvos, bet j'am nepriimtinas pasisaky
mais už tautinę liaudies respubliką. Jeigu 
kovoti, sako, tai už tokią Lietuvos laisvę, 
kurios nenuodytų jokie priespaudos „iz- 
miaii“. Tačiau kas gi kitas šiuo metu iš tie-
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sų kovoja ten už laisvą Lietuvą be „iz- 
mių“? Atsakymas būtų: rodos, niekas kitas, 
bent kol kas.

Tie patys „Tėviškės Žiburiai“ ne kažin 
kaip seniai yra kvietę ir tikinčius ir neti
kinčius lietuvius kovoti už tai, 'kad Lietu
voje būtų duota daugiau laisvės Bažny
čiai. Kvietimas pagrįstas, nes kuo daugiau 
jėgų įsijungia į kovą, tuo daugiau vilčių 
yra laimėti. Vargu, ar Nacionalistinis 
Liaudies Frontas yra girdėjęs apie tą laik
raščio kvietimą, bet savo atsišaukime ir 
jis rašo: „Genštaba's siūlo visoms užsienio 
politinėms organizacijoms sustiprinti poli
tines demonstracijas ryšium su N. Sadū- 
naitės ir V. Petkaus izoliacija, kalinant 
juos ir kitus suimtuosius intelektualus ir 
kunigus lageriuose, kalėjimuose ar Vil
niaus KGB izoliatoriuje“. Vadinas, ir NLF 
kviečia į kovą už Bažnyčios laisvę. Iš tik
ro, jei kadaise Jonas Šliūpas steigė lietu
viškas parapijas, kodėl gi ir dabar neti
kintieji negalėtų paremti tų, kurie kovoja 
už teisę būti katalikais ir lietuviais? Taip 
daro ir NLF, 'kurio marksizmas jiau kai ką 
gąsdina. Be kilia ko, neužmirškime, kad 
pastaraisiais metais ir mūsų pavargusias 
gretas yra papildę vienas kitas iš Lietuvos 
išleistas marksistas, kurie kovos už Lietu
vos laisvę fronte yra energingai pasirodę. 
Vienas jų (Vaclovas Sevrukas), kaip atsi
mename, skelbė bado streikus, protestuo
damas prieš katalikų Bažnyčios persekio
jimą Lietuvoje, o kito (Tomo Venclovos) 
žygiamls ir liudijimams tarptautiniuose 
(sluoksniuose surašyti reikėtų, tur būt, di
dokos, ko gera, gal jau net ir jaučio odos. 
Tai kam jų marksizmas pakenkė ar žada 
pakenkti? Ar norėtume būtinai įrašyti juog 
į kurią nors čionykštę partiją ir prikalbė
ti, kad atsisakytų savo įsitikinimų?

Kai Skaitome „Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kroniką“, niekada joje neužtinka
me pasisakymų už laisvę Lietuvai. Kelia
mos skriaudos Bažnyčiai, kunigams ir ti
kintiesiems. Net ir kai 'kurie mūsų laikraš
čiai reiškia tik norą: kad nors 'truputį dau
giau laisvės duotų bolševikai Lietuvoje 
Bažnyčiai! O jeigu duotų, kas tada? Gal 
tada gerais būtų ir Brežnevo valdžios reži
mas, jeigu jis tik leistų Bažnyčiai netruk
domai atlikti savo pareigas: laikyti pamal
das, ruošti vaikus katekizacijai, kunigams 
lankyti ligonius, tikintiesiems eiti į bažny
čią. Ar tiek būtų gania? Gal kai kam ir ga
na, bet toli gražu ne visiems lietuviams. 
Tiek, matyt, ne gana ir Nacionaliniam. 
Liaudies Frontui. Tiek neturėtų būti gana 
ir katalikų Bažnyčiai ir visiems lietu
viams, kuriems rūpi Lietuvos ateitis. Lie
tuvos patriotai ne nuo šios dienos ir mums, 
svetur gyvenantiems, sako: jūs nereika
laukite kokio nors satelitinio statuso, kokį 
turi Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija ar 
Bulgarija. Reikalaukite nepriklausomy
bės! Gal jos niekas neduos, jei nebus tin
kamų sąlygų, 'bet -reikalaukite tai, ko 
mumis reikia. Jeigu kas Lietuvoje reika
laut) a Bažnyčiai laisvės, dėl to būna perse
kiojamas ir tampomas ir baudžiamas. O 
jei kas 'ten rizikuoja reikalauti Lietuvai 
laisvės, Maskvos akimis, yra išdavikas ir 
gyvena nuolatiniuose pavojuose ne tik dėl 
savo laisvės, bet ir dėl gyvybės. Tai netu
rėtume skubėti pasmerkti sąjūdžių, kurie 
savo veiklą grindžia tokiais reikalavimais. 
Priešingai, turėtume juos paremti, ko jie 
ir prašo, o kai bus laisvė, tada tie sąjū
džiai ir partijos galės susėsti prie stalo ir 
susitvarkyti.

Stasys Nemanis

AR JIS NE PER GREITAI KALBA?
Vokietijoje mirė 76 m. amžiaus komikas 

Wenner Finck, kuris buvo ypač išgarsėjęs 
nacių laikais. Jis mėgdavo pakritikuoti re
žimą. ir gestapo pareigūnai sėdėdavo ka
barete jo programos metu, o jis, baigęs sa
kyti savo juoką, paklausdavo:

—■ Ar aš ne per greitai kalbu?
Publika juokdavosi.
— Jūs galite juoktis, bet aš visiSkai rim

tai klausiu.
Naciai uždarė jį koncentracijos stovyk- 

lon, kad nebesijuoktų iš jų.
Kartą suimtą ir atgabentą į gestapo būs

tinę pareigūnas jį paklausęs:
— Ar turi ginklą?
— Kodėl klausiate? — atsakęs jis. — 

Negi 'šičia man reikalingas ginklas?

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ
VALKATAUJANČIŲ ITALIJOS ŠUNŲ
Gyvulių globa besirūpinančios instituci

jos Britanijoje dažnai mini skaudų faktą, 
kad bičiuliai kokių nors švenčių proga at
gabena šeimai šunį ar šuniuką dovanų, o 
tie, įkurie gauna tokią dovaną, niekada nė 
negalvojo tokį gyvulį laikyti. Tiems, kurie 
mėgsta pavažinėti, 'šuo namuose tikras 
vargas. Kur gi jį išvažiuodamas dėsi, kas 
jį prižiūrės? Tai paveža ir pakeliui išme
ta. Deja, jei toksai šuns tuo būdu atsikra
tęs žmogus išaiškinamas, tai jis gali susi
laukti bylos ir baudos. Vežk ir atiduok gy
vulį jų globos draugijai!

Pasirodo, ir Italijoje įsigalėjo paprotys 
dovanoti bičiuliams šunį. Italai, važiuoda
mi atostogų, taip pat paveža ir išmeta tą 
dovaną. Dėl to valkataujančių šunų kraš
te daugybė. Romos savivaldybė paskaičia
vusi, -kad birželio mėn. tame mieste buvę 
apie 200.000 šunų, bet apie 150.000 jų bu
vę valkataujantieji.

Apie liepos 10-13 d. d. Vilniuje vykusią 
V. Petkaus teismo bylą Lietuvos -gyvento
jai pidimiausia sužinojo iš užsienio radijo 
pranešimų. Tik po 3 dienų, t. y. liepos 16 
d., „Tiesa“ atspausdino skaitytojus mulki
nantį bylos aprašymą, kuriame net nebu
vo paminėtas V. Petkaus „nusikalstamos“ 
veiklos organizacijos pilnas vardas — 
„Helsinkio susitarimų vykdymui remti 
Lietuvos visuomeninė grupė“. Taip pat ne
paminėtos kitų grupės narių pavardės (iš
skyrus kun. K. Garucką), nei pasakyta, 
kodėl jie nebuvo pakviesti į teismą.

Aprašymui pagražinti „Tiesa“ grįžo į 
'Pokarinius metus, kada okupantams „rei
kėjo darbščių rankų“, o Viktoras Petkus 
ėmėsi visai kito darbo. Jis kurstęs prieš 
sovietų valdžią. „Nacionalistinės gaujos“, 
giliai įsiraususios po žaliuojančiais pušy
nais, kūrė atsišaukimus ir memorandu
mus, o juos platino ir skleidė V. Petkus ir 
kiti.

Kiek kitaip negu TASSo pranešime, kur 
buvo pasakyta, Ikad V. Petkus per visą gy
venimą nė vienos dienos nedirbo naudin
go darbo, „Tiesa“ pripažįsta, kad V. Pet
kus už pirmuosius nusikaltimus buvo pri
verčiamojo 'darbo stovykloje. Grįžęs jis 
dirbo Lietuvos TSR liaudies meno draugi
joje, tvarkė finansus. Po to — jis Mikalo
jaus bažnyčios Vilniuje zakristijonas, čia 
V. Petkus verbuojąs moksleivius patar
nauti bažnyčioje Zakristijonas' tfenkąisis 
paauglius, kurie „laiką po pamokų linkę 
praleisti gatvėje“. Visi jie — dažni svečiai 
V. Petkaus namuose, kur pasikalbėjimuo
se „aukštinamais nacionalizmas, šmeižia
ma ir juodinama tarybinė santvarka, ne
kaltu veidu pakišama viena-kita antitary
binė knygiūkštė, užsilikusi nuo senų lai
kų“.

Apšmeižęs Petkų nedoru elgesiu, „Tie
sos“ korespondentas B. Baltrūnas sako, 
kad parodymus teisme, kur „posėdžiai vy
ko prie uždarų durų“, davė Vilniaus A. 
Vienuolio vidurinės mokyklos direktorius 
A. Dziskia, mokytoja D. Baltrūnienė ir 
„vaikinai“, kurių pavardžių nenurodo. 
Korespondentas taip pat nepasako, kokiu 
būdu jis pateko į teismo salę, kur posė
džiai vyko prie uždarų durų. B. Baltrūnas 
nutyli ir LKB Kronikos Nr. 31 paskelbtą

Kilijrašo
NESUSIPRATIMAS VILNIUJE DĖL 

STOTIES FOTOGRAFAVIMO

Vincentas Morkus ir jo žmona Florence 
buvo pirmą kartą nuvažiavę į Lietuvą, sa
vo tėvų žemę. Dabar tas JAV, Bostone, 
anglų kalba leidžiamasis simpatiškasis 
laikraštėlis „Bridges" Nr. 5 spausdina Flo
rencijos Morkaus pasakojimą, koks ne
susipratimas juos ištiko Vilniuje dėl to, 
kad bandė nufilmuoti geležinkelio stotį. Ji 
raišo:

„Buvo gegužės mėn. pabaiga. Kai mes 
atvykome ir buvome nuoširdžiai sutikti 
mano giminių, kitą dieną pradėjome po 
vaizdingąjį senąjį Vilnių, semdamiesi 
įkvėpimo. Buvo graži saulėta diena, ir mes 
padarėme daug nuotraukų ir filmų. Sugrį
žę į viešbutį, panorėjome nusipirkti pašto 
ženklų, bet jie neturėjo tų didelių ženklų 
su rožinės spalvos gėle, kokių buvome už
tikę Maskvoje. Tarnautojas įsakė mulms, 
kad tokių gal rastume geležinkelio stoty
je ten už ipabko. Pasivaikščiodami išėjome 
į geležinkelio stotį ir nusipirkome tokių 
ženklų, kokių norėjome.

„Nešdamasi rankoje filmavimo apara
tą, išėjusi pagalvojau, kokį įdomų vaizdą 
pairsivežčiiau namo nutraukusi Vilniaus ge
ležinkelio stotį Lietuvoje. Tai nustačiau 
kamerą vienoje stoties pusėje, kur plat
formoje laukė žmonės ir kaid matytųsi sto
ties laikrodis .rodęs 2 vai. popiet. Kaii tik 
baigiau, iš užpakalio priėjo šūkaudama 
uniformuota rusė. Supratau tik tiek, kad 
ji vis kartojo „fotografija“, „fotografija“ 
ir pirštu rodė, jog ji kviečia mus į savo 
kabiną. Ji griebėsi telefono ir su kažkuo 
pasikalbėjusi išėjo. Mes buvome palikti 
laukti ir stebėtis. Netrukus įėjo moteris, 
kuri kalbėjo lietuviškai, ir itada mes galė
jome išsiaiškinti, kas atsitiko. Ji išėjo ir 
kažko dairėsi. Tuo tarpu įėjo vyriškis, ir 
tas kalbėjo lietuviškai. Mes išaiškinome 
jam, kas atsitiko. Jis sakė, kad mes turi
me palaukti.

„Tada įėjo geležinkelių policininkas ru
siška uniforma ir nuvedė mus į stoties 
įstaigą. Aš galvojau sau, kad jeigu reika
las toks jau blogas, tai jie galėtų pasiimti 
filmą ir išleisti mus. Po kiek laiko, kuris 
man atrodė ypač ilgas, įėjo trys vyrai, ap
sivilkę paltais ir su portfeliais rankose, 
greičiausiai KGB, ir jie tardė mus lietuvių 
kalba. Tada du jų ošėjo, vienas liko. Aš 
laikiau rankose filmavimo aparatą — Ca
non zum. Tardytojas paklausė: „Ar tai ši
ta kamera? Ar galiu pasižiūrėti?“ Jis pasi
ėmė, atidžiai apžiūrėjo ir paklausė: „Ko
dėl tamsta nori fotografuoti geležinkelio 
stotį? Ar nežinai, kad čia sukiojasi daug 
girtuoklių? Kodėl tamsta nori parsivežti 
namo tokius paveikslus?“ Aš atsakiau 
jam: „Nieko bloga šičia nemačiau. Eiliniai 
žmonės stotyje. Noriu parsivežti namo ge
rų vaizdų“. Pasakiau jam, kad ko atėjome 
į stotį, tai nusipirkti pašto ženklų, o šiaip 

jį pareiškimą, 'kuriame keturi buvę A. Vie
nuolio mokyklos mokiniai skundėsi, kad 
1976 m jie buvo pašalinti iš mokyklos „už 
bažnyčios lankymą, tautines bei religines 
pažiūras...“ Jie skundėsi, kad saugume 
juos vertė duoti melagingus parodymus 
prieš Viktorą Petkų, 'kurį „mes pažįstame 
-kaip puikų, didelės erudicijos ir aukštos 
kultūros žmogų“. Buvę X klasės mokiniai 
tada tvirtino, kad „saugumiečių jam pri
metami kaltinimai buvo neteisingi“.

Tačiau tikras V. Petkaus „nusikaltimas“ 
buvo jo veikla Helsinkio komitete. Per 
'kratą KGB pareigūnai Petkaus portfelyje 
buvo radę Helsinkio komiteto dokumentų. 
Bet bylos aprašyme niekur nepaminėta', ar 
kiti komiteto nariai dalyvavo bylą svars
tant. Apie to komiteto narius tik tiek pa
sakyta, jog suradęs keletą tokių pat, kaip 
ir jis pats, praeityje baustų už nacionalis
tinę ir antitarybinę veiklą, V. Petkus ėmė
si organizuoti grupę. Grupėje buvęs taip 
pat vienas anksčiau nebaustas, bet „tikro
vės jausmą praradęs inteligentas“, tur būt, 
Tomas Venclova.

Grupės narys Ceikinių parapijos klebo
nas K. Garuckas gal galėtų ką nors pasa
kyti apie V. Petkaus teigiamus būdo bruo
žus, bet jis liudininku nebuvo pakviestas, 
nors anksčiau buvo KGB pareigūnų tardo
mas.

Apie V. Petkaus bandymus užmegzti ry
šį su latvių ir estų disidentais „Tiesos“ ko
respondentas rašo, kad jis buvo išvažia
vęs už respublikos ribų. „Suradęs vieną 
įkaitą tokią pat atplaišą, vysto įstatymais 
neleistiną veiklą“. Memorandumuose jie 
reikalavo „padidinti ideologines diversijas 
prieš tarybines respublikas“.

„V. Petkus bando užmegzti ryšius su 
VLIKu, — įsako B. Baltrūnas, — nebūda
mi išrankūs, užsienio lietuviškieji nacio
nalistai... kartais suranda sau talkininkų. 
Tai patvirtinusi ir neseniai pasibaigusi B. 
Gajausko byla“.

Sovietinis teismas pripažino V. Petkų 
itin „pavojingu rceidyvistu“ ir nuteisė 10 
metų laisvės atėmimo ir 5 metams trem
ties. Nuosprendis buvęs paskelbtas atvira
me teismo posėdyje, nors byla buvo svars
toma prie uždarų durų. Melas bijo šviesos.

J. R.

mes net nebūtume čia užsukę. Jis grįžo vėl 
prie kameros įsu filmui. Stebėjaus, kodėl gi 
jis nepasiima sau filmo ir nepabaigia viso 
reikalo. Jis pasakė, kad uždrausta foto
grafuoti aerodromus, tiltus ir geležinkelių 
stotis.

„Mes žinojome apie .aerodromus ir til
tus, bet ne apie geležinkelių stotis. Ir nie
kur nebuvo užrašų, kad draudžiama. Tada 
jis pasakė: „Neleidžiama fotografuoti aero
drome“. Į tai aš tuoj 'atkirtau: „Bet mes 
nefotografuojame aerodrome, ir aš nefil
mavau iš lėktuvo“. Jis vaidino nustebusį. 
Jis paleido mus eiti sau, tik daugiau ne
bepasielgti taip. Jau buvo 3 vai. popiet. 
Mus išlaikė visą valandą. Negalėjome pa
kankamai greit pajudėti iš tos stoties.

„Kai parku vaikščiojome su mano gitrni- 
naičilaii's, tai kalbėjome .apie savo namus. 
Tą patį vakarą turėjome laimės pamatyti 
lietuvių ansamblio pastatymą „Dainuoja
me žmogui“ Vilniaus Filharmonijoje. Dai
nos ‘ir šokiai, vaidintojai tais puikiais kos
tiumais — buvo geriausia, ką mes esame 
matę. Tad šildė širdį. Visada atsiminsime 
tą gyvą vaidinimą Vilniuje, o ir tą valan
dos suėmimą prie geležinkelio 'stoties“.

AR TIK AMERIKIEČIAI TOKIE, AR IR 
MES VISI KITI?

„Nepriklausomoje Lietuvoje“ (Kanada) 
Algimantas turi nuolatinę savo skiltį, ku
rioje pasisako j'am rūpimais aktualiais 
klausimais.

Savo Skiltyje liepos 5 d. jis rašo:
„Čia jūs visi gerokai išlepę, beveik vi

sur maitosi gero gyvenimo nuovargio žy
mės“. Tai tiesus ir nuoširdžiai paprastas 
teigimas vienos moters, inltelektuialės, vieš
nios iš sovietinės Lietuvos, kuri savo 
giminaičių dėka viešėjo 2 pilnus mėnesius 
ir turėjo progą pamatyti Ameriką nuo di
džiųjų ežerų iki Floridos ir nuo Atlanto iki 
Pacifiko. Be visiems „privalomų“ turisti
nių atrakcijų, jai užteko laiko neblogai 
pažinti ir amerikiečių lietuvių gyvenimą, 
paviešėti šaunių sodybų aplinkoje, stebėti 
gana įvairią išeivių kultūrinę ir kitokią 
veiklą. Susumavusi visus įspūdžius, arti
mųjų paklausta, prieš pat grįžimą gimti
nėn, ji ir ištarė pradžioje minėtą sakinį, 
kuris ir tampa šio rašinio svarbiausiuoju 
motyvu. Taigi, neutralaus stebėtojo žvilgs
niu ir įsitikinimu, esame išlepę ir pavar
gę... Nuo gero ir palyginamai nesunkaus 
gyvenimo“.

FILMAS APIE VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ

Salomėja Narkeliūnaitė, kaip „Argenti
nos Lietuvių Balsas“ rašo, praeitais metais 
lankėsi Vilniuje, ten susuko filmą apie 
universitetą, kuris 1979 m. minės savo su
kaktį, ir jau rodo jį New Yorko lietu
viams.

EDUARDAS CINZAS „LITERATŪROJE 
IR MENE“

Liepos 8 d. „Literatūros ir meno“ nume
ryje pradėtas spausdinti Eduardo Cinzo 
apsakymas „Ugnies šuo“.

Prie apsakymo spausdinamas V. Kaza
kevičiaus parašytas įvadėliis, kuriame su
pažindinama su autorium. Pirmoje pastrai
poje rašoma:

.Eduardo Cinzo praeitų metų viešnagė 
Lietuvoje jau buvo antroji. Pirmąsyk vie
šėdamas, šis Belgijoje gyvenantis lietuvių 
rašytojas susitiko su mūsų respublikos ra
šytojais ir knygų leidėjais, tarėsi dėl savo 
knygos leidimo. Raginamas plunksnos 
draugų, pernai jis išvyko namo, tvirtai pa
siryžęs paruošti 'knygą, 'kurią galėtų 'išleis
ti Vilniuje. Jai ir parašytais „Ugnies šuo“ 
— vieniais naujausių E. Cinzo apsakymų.

„E. Cinzo apsakymuose bei romanuose 
vaizduojamas gerai rašytojui pažįstamas 
Vakarų Europos gyvenimas, ir tai jo kū
rybai suteikia autentiškumo, savitumo. 
Autorius neriboja savo tematikos emigra
cine 'buitimi. „Ugnies šuo“, parašytas pra
eitų metų spalio pabaigoje, būdingais E. 
Cinzo kūrinys. Tokio stiliaus ir pobūdžio 
yra ir 'jo svetur išspausdinti apsakymai 
„Katė ir žmonės“, „Spąstai“, „Moriso Bre- 
do užrašai“, „Viena direktoriaus diena“, 
bei kiti.. Pora apsakymų, ištrauka iš nove
lių romano „Brolio Mykolo gatvė“ buvo 
publikuota ir Tarybų Lietuvos spaudoje. 
Surinkus į vieną pluoštą minėtus apsaky
mus, pridėjus prie jų novelų iš „Brolio 
Mykolo gatvės“, tikrai išeitų svarus, labai 
įdomus, unikalaus turinio rinkinys“.

Nurodęs, ką E. Cinzas yra išleisdinęs ir 
ką dabar rašo (romaną „Moną“ — „Rau
donojo arklio vasaros“ tęsinį), kur jis yra 
gimęs ir kur gyvena, V. Kazakevičius tą 
įvadą baigia:

„Siūlydamas „Literatūros ir meno“ skai
tytojams šį kūrinį, tikiuosi, kad jis paska
tins Tarybų Lietuvos literatūros mėgėjus 
plačiau susipažintisu talentingo dr įdomaus 
rašytojo kūryba“.

PLAKATO IR ATVIRUKO KONKURSAS
Lietuvos leidyklų, poligrafijos ir knygų 

prekybos reikalų komitetas ir dailininkų 
sąjunga buvo paskelbę politinio plakato sir 
atviruko konkursą įvairioms sukaktims 
paminėti.

Už plakatus pirmąją vietą laimėjo J. 
Gudmonas („Spalio idėjos nenugali
mos“). antnasiasJ. Žilius (spalio revoliu
cijos metinėms) ir M. Znamserovskis 
(„Šlovė Vilniaus išvaduotojams“), trečią
sias V. Grušeckaitė („Saugai gamtą — 
saugai žmogų“), J. Gudmonas ir M. Zna- 
mieroskis

Už atvirukus pirmoji vieta teko V. Gru- 
šeckaitei (gegužės pirmajai), 'antrosios G. 
Aleksandravičienei (naujametiniai atviru
kai) ir G. Gesevičiui ’(sveikinimo 'atviru
kai), o trečiosios G. Aleksandravičienei, 
R. Stasiūnaitei, R. Bičiūnienei ir J. Lauri- 
navičiūtei.

RESTAURUOJAMA BIRŽŲ PILIS
Prieš 8 metus buvęs atstatytas Biržų pi

lies vartų tiltas, o dabar pradėta restau
ruoti pati pilis. Rūpinamasi, kad ji 'atgau
tų pirmykštę išvaizdą: abiejuose galuose 
turės trijų aukštų bokštus, vidurinioji da
lis bus dviaukštė.

Atremontavus rūsyje bus įrengtos paro
dų salės, knygrišykla, knygų mainų fon
das, rūbinė, bufetas ir kt.

Be to. pradėti restauruoti grafo Tiškevi
čiaus rūmai Rokiškyje, dvarininko Karpio 
rūmai Joniškėlyje ir įvairūs architektūros 
paminklai Pakruojaus, Utenos ir kituose 
rajonuose.

KELMAS
Anądien buhalterė Birutė atėjo į darbą 

užverktam akim.
— Kas nutiko? — smalsauja bendradar

bė Sigina.
— Ai, su tuo kvailiu gyvent nebeįmano

ma. Trečią dieną už naujus batukus ėda. 
O pats, žinotum, kiek prageria. Ir iš viso 
— nenormalus. Nusiperku ką nors, tai ir 
prasideda — kiek permokėjai, galėjai ap
sieiti, galėjai iš parduotuvės...

Ir pasipylė kaip iš kibiro: stuobrys, laik
raščių neskaito, madose nesusigaudo, su 
žmonėm bendrauti nemoka, vaikų nežiūri. 
Ne vyras, o tikras kelmas. Ir visa jo gimi
nė tokia...

Po kelių dienų Sigina Birutę klausia:
— Klausyk, Birutei, ar teisybė, kad tas 

tavo kelmas į užsienį kelialapį gavo?
— Kas toks? Mano vyras kelmas? — pa

šoko. — O tavo koks, pasižiūrėk — nė pa
sisveikinti žmoniškai nemoka. Ir aš viso — 
kaip tau ne gėda visų gerbiamą žmogų, 
kuriam vakar kelialapį į Bulgariją pasky
rė. kelmu vadinti?

J. Jovariūtė („Valstiečių laikraštis“)

ČIA PRIĖJO KINDZIULIS
Jaunas vyras skundžiasi bičiuliui:
— Uošvienė man kasdien priekaištauja, 

kad nesugebu pakeisti buto į geresnį. Pa
tark, ką daryti?

čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Pakeisk uošvienę.

(Iš „Šluotos“)

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1978 m. rugpiūčio 15 d. Nr. 32 (1422)
< Į

Europos _
Lietuvių Kronika

DERBY
EKSKURSIJA Į SĄSKRYDĮ

Rugsėjo 2 d. DBLS-gos Derby skyrius 
rengia ekskursiją į tradicinį DBLS-gos są
skrydį, kuris šiais metais įvyksta Wolver
hamptone.

MENO PARODA i

PADĖKA
Visiems, kurie pareiškė man užuojautą 

mano mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, 
tariu nuoširdų ačiū.

Vladas Šlaitas

DAIL. R. VIESULAS ANGLIJOJE
Pirmą kartą Anglijoje galima matyti 

dail. Romo Viesulo darbus.
Oxfordo paveiksiu galerijoje, 23, High 

Street, Oxford, nuo rugiplūčio 14 d. iki rug
sėjo 13 d. vyksta keturių menininkų dar
bų paroda: keramika, tapyba, brangeny
bės ir R. Viesulo embossed prints. — Ro
mas Viesulas — Lower gallery.

LAND OF CROSSES
Michael Bourdeaux parašyta knyga 

(anglų kalba) apie Lietuvą (Land of 
Crosses išeis iš spaudos š. m. spalio mėn. 
Knygą leidžia anglų leidykla Augustine 
Publishing Co.

Knygos pristatymas skaitytojams bus 
suruoštas Lietuvių Namuose, Londone, ir 
kitur.

puikia menine programa, pritaikyta ypa
tingai (jaunimui. Dainuos estradinė daini
ninkė LULU su savo grupe. Taip pat daly
vaus Mike Allen ir Tony Evans bei jo 
Rock kapela. Festivalį ruošia jaunieji kon
servatoriai ir kviečia visus Rytų europie
čius dalyvauti.

Festivalio 'bilietų kaina — 2 sv. Gru
pėms po 10 žmonių — 1.50 sv.

Lietuviai kviečiami dalyvauti demons
tracijoje ir festivalyje.

K. T.

EKSKURSIJA IŠ LONDONO
Londoniškiai kviečiami užsirašyti į eks

kursiją autobusu, kuri vyks į sąskrydį 
Wolverhamptone. Užsirašyti galima Liet. 
Namuose pas A. Žukauską —• tel. 727-2470, 
pas S. Kasparą — tel. 980-8159 ir pas B. 
Butrimą —tel. 368-4400.

Autobusas nuo liet, bažnyčios išvyksta 2 
vai. p. p., o nuo Lietuvių Namų — 2.30 
vai. Kelionė ten ir atgal kainuos 3.50 sv.

Ekskursija išvyksta nuo „Duke of 
York“ viešbučio, Burton Rd., Derby, 4.30 
vai. p. p. labai punktualiai. Ekskursijos 
mokestis 2 sv. asmeniui.

Šiuo reikalu jokie atskiri pranešimai 
nebus siuntinėjami!, todėl turime pažymė
ti, kad norintieji ekskursijoje dalyvauti, 
įprašomi viršminėtą dieną atvykti tiesiog 
prie mašinos. Kadangi nebus žinoma, kas 
vyksta, todėl išvažiuosime labai punktua
liai.

Skyriaus valdyba

NOTTINGHAMAS
PAULIUS VI SU LIETUVIAIS

Rugpiūčio 27 d. tuojau po 11.15 vai. pa
maldų Židinyje girdėsime velionio popie
žiaus Pauliaus VI kalbas lietuviams ir 
matysime jo rinktinius vaizdus įsu lietu
viais. Taip pagerbsime ir Lietuvos K. Baž
nyčios vyriausią Vairininką, budėjusį jos 
sargyboje 15 metų.

BRADFORDAS

K. BIVAINIS SVEIKSTA

Sunkiai sirgęs K. Bivainis, DBLS Not
tingham© skyriaus pirm., dabar jau išėjo 
iš ligoninės ir sveiksta namuose.

IŠVYKO Į STOVYKLĄ
Į Jubiliejinę skautų stovyklą Amerikoje 

išvyko dar du skautai: K. Juras ir F. Mar
kevičius. Su Rajono vadu J. Alkiu ir v. s. 
J. Maslau'sku, jie sudarys Anglijos Rajono 
kontingentą.

LONDONAS

VISI Į DEMONSTRACIJĄ
Rugpiūčio 20 d. 3 vai. p. p. Trafalgar 

aikštėje, Londone, ruošiama demonstraci
ja „Atsimink Čekoslovakiją“. Į demonstra
ciją, kurioje kalbės žymūs 'britų poflditiniai 
veikėjai, kviečiami visų Rytų Europos tau
tų išeiviai.

Demonstraciją organizuoja Jaunieji 
Konservatoriai, bet į organizacinį komite
tą įeina ir kitų tautybių — Vidurio ir Ry
tų Europos išeivijos atstovai, įskaitant ir 
lietuvius, neatsižvelgiant kokiai partijai ar 
organizacijai priklauso.

Šią Jaunųjų Konservatorių iniciatyvą 
reikia paremti. Todėl mes negalime likti 
nuošalyje. Mūsų visų yra pareiga prisidė
ti ir dalyvauti demonstracijoje.

Organizatoriai pageidauja, kad kiekvie
nai tautai gausiai atstovautų jaunimas, ap
sirengęs tautiniais rūbais.

Provincijoje gyvenantieji, norį šioje de
monstracijoje dalyvauti, prašomi kreiptis 
į vietines Young Conservative arba The 
Youth and Community Officers. Iš dides
nių miestų demonstrantai bus atvežami 
autobusais — už labai mažą mokestį (nuo 
50 p iki 1.50 sv., priklausomai nuo atstu
mo).
DEMONSTRACIJOS TVARKA:

1.30 vai. demonstrantai renkasi Marble 
Arch, Speakers Comer,

2.00 vai. prasideda eitynės į Trafalgar 
Square,

3.00 vai. atžygiuoja į Trafalgar Sq. ir 
čia kalbės žymūs Britų ir egzilų (politiniai 
veikėjai .

Kiekviena tauta žygiuos savo grupėje ir 
turės savo vadovą — steward. Tautiniais 
rūbais apsirengę prašomi vykti tiesiai į 
Trafalgar Sq. 2.00 vai. ten gaus nurody
mus ką veikti vietoje. Pageidaujama, kad 
bent pora tautiniais rūbais apsirengusių 
dalyvautų nuo Marble Arch eisenoje su 
grupe — tai labiau atkreiptų televizijos ir 
spaudos dėmesį.

Tą pat dieną 6 vai. 30 min. vak. Ham
mersmith Palais salėje, Shepherds Bush 
Road, W6, ruošiamas Laisvės festivalis su

DVI SUKAKTYS
Laikas nepavargdamas skrieja, palikda

mas liūdnų ar džiugių sukakčių atsimini
mus.

Rugpiūčio 3d. — veiklaus visuomeni
ninko ir mokytojo Vi’kt. Ignaičio žmonos- 
a. a. Elenos vienerių metų minties sukak
tis. Krapnojant lietučiui, velionies vyras 
su būreliu artimų draugų atkeliavo į šv. 
Onos bažnyčią pasimelsti už nepamiršta
mą gyvenimo 'draugę. Gedulingais Mišias 
^aukojo kun. kapelionas, paprašęs ir ang
lus atsidusti už šviesaus atminimo lietu
vę.

Po ito V. Ignaitis kruopščiai sutvarky
tuose namuose surengė jaukų priėmimą, 
talkininkaujant O. Adomonienei. Prisimi
nus a. 'a. Elenos taurų būdą, jautrią širdį 
ir pakilią dvasią, paaiškėjo, kad nuošir- 
džiiam 'bičiuliui ir sukakties dalyviui mo
kyt. D. Damauskui sekančią dieną sukan
ka 73 metai amžiaus. Kun. J. Kuzmickis, 
sugretinęs mirties ir tebegyvenančių am
žiaus sukaktis, pasidžiaugė 'šeimininko so
cialumu, įvairiopa jo veikla ir pasveikino 
D. Dainauską, pradedantį jausti amžiaus 
šiurkščią ranką. Tačiau jo nemažėjus en
tuziazmas, optimistinis gyvenimo trakta
vimas neleidžia jam nuleisti rankų, bet 
vis sukiotis lietuviškos veiklos baruose. 
V. Ignaitis iškėlė savo kolegos sukaktuvi
ninko ilgą darbuotę Lietuvos ar tremties 
mokykloje, pažymėjęs, kad miela, kai mo
kiniai išlaiko gyvenimo egzaminus: moky
tojų įdiegtos idėjos tebegyvos jų dvasiose. 
D. Damauskais būdingu stiliumi šiltai pri
siminė savo vaikystę. Šiaulių bažnyčios 
baltą 'bokštą ir entuziastišką darbą mo- 
ikykloje. Per ilgą laiką susirasti draugai, 
bendras darbas, pokalbiai ir susitikimai 
tebegaivinia ir vyresnio 'amžiaus sulaukus. 
Šiandien, tarsi šviesiam debesėliui, nu
skridusiam į svetimus tolius, rtebetenka 
dairytis į tautiečius ir drauge tęsti lietu
višką darbą.

Dvi sukaktys, rimtai nuteikusios, suda
rė gražią progą pasvarstyti įvairius visuo- 
meniniuls ir dvasinius klausimus.

Buvęs

IŠVYKA Į SĄSKRYDĮ 
WOLVERHAMPTONE

šeštadienį, rugsėjo 2 d. rengiame išvyką 
į Wolverhamptone rengiamą LIETUVIŲ 

SĄSKRYDĮ. Autobuse dar yra vietų.
Norintieji važiuoti užsirašo pas A. Traš

kų ar S. Grybą.
Klubo valdybos sekretorius

WOLVERHAMPTON  AS
VISI Į WOLVERIIAMPTONĄ

šeštadienį, rugsėjo 2 d. Wolverhampto- 
no miesto centre Civic Hali salėje vyksta 
visuotinis DBLS Sąjungos sąskrydis.

Programoje dalyvaus estradinė dlaiini- 
ninikė Violeta Rakauskaitė ir solistas Jus
tas Černis. Taip pat dalyvauja Londono ir 
vietinė itaut. šokių grupės. Veiks šiltų ir 
šaltų užkandžių barai iki 12 vai.

Į šventės atidarymą 'atvyksta miesto 
burmistras, todėl pradžia punktualiai 7 
vai. vak. Po meninės programos — šokiai, 
grojant Dragūno orkestrui — iki 1 vai. ry
to.

Skyriaus valdyba

Skautiškuoju keliu
SVEIKINIMAS

Anglijos rajono skautų ir jaunimo sto
vyklos „Baltija“ dalyviai siunčia „E. L.“ 
skaitytojams tokį sveikinimą:

60 metų Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo ir 60 metų lietuviško įskautavimo 
proga mes, Anglijos rajono skautai ir lie
tuviškas jaunimas, stovyklaudami ir .išlai
kydami lietuviškas tradicijas, sveikiname 
ir siunčiame geriausius linkėjimus.

Budime! Seka parašai. Lietuvių Sodyba, 
26. 7 -5. 8. 1978.

VOKIETIJA

LEBENSTEDTO LIETUVIŲ VASAROS 
ŠVENTĖ

Lebenstedto lietuvių vasaros šventės 
dieną kun. V. Šarka atlaikė pamaldas, o po 
to parapijos salėje sveikino motinas ir iš
kėlė ijų nuopelnus tautai. Motinos dar pa
gerbtos dainomis ir atvirukais įsu Vilniaus 
vaizdais.

Mergaičių baleto grupė pašoko, ir pirm. 
A. Kairys padėkojo grupės dalyviams ir 
vadovei įteikė gėlių, o kun. V. Šarka apdo
vanojo saldainiais.

PREL. DR. J. AVIŽĄ IŠTIKO ŠIRDIES 
PRIEPUOLIS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS MANCHESTERIS

Vokietijos lietuvių katalikų sielovados 
direktorių prel. dr. Joną Avižą, gyvenantį 
Muenchene, birželio 9 d. ištiko širdies 
priepuolis.

Birželio 11 d. jis ruošėsi švęsti kunigys
tės 40 metų sukaktį, bet liga sukliudė iš
kilmes. Ligonio sveikata po truputį taiso
si.

MANCHESTERYJE — rugpiūčio 27 d., 
12.30 vai., St. Chad's bažn.

BRADFORDE — rugpiūčio 20 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 20 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio 20 d., 14 vai., Brid

ge Gate.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 27 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

SUŽIEDUOTUVĖS

Liepos 22 d. Vera Valiukevičiūtė, 16 m., 
susižiedavo su Aleks'u Barlow, 19 m. Su
žieduotuvių pokylis įvyko M. L. S. klubo 
būstinėje. Dalyvavo apie 60 žmonių, kurie 
jaunavedžiams palinkėjo gražios ateities 
ir sunešė daug dovanų.

Susižiedavusiems visi linkime laimingos 
ateities ir artimų vedybų.

A. P-kis

STOKE-on-TRENT

Rudens Sąskrydis
Rugsėjo 2 d., šeštadieni, Civic Hall salėje, 

North Street, Wolverhamptone bus sąskrydis.
Pradžia 7 vai. vak.

Programoj dalyvaus estradinė dainininkė 
Violeta Rakauskaitė, solistas Justas Cernis, 
Wolverhamptone ir Londono tautinių šokių 
grupės.

Po meninės programos — šokiai, grojant
Dragūno orkestrui, iki 1 vai. nakties.
Į sąskrydi kviečiami visi iš Anglijos, Škotijos 
ir Vali jos.

SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 19 d., 7 vai. vakare, The Ar
chers aludėje šaukiamas skyriaus narių 
susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkėje: jubiliejinės 
šventės apyskaita, išvyka į Wolverhamip- 
toną, dviejų jaunimo atstovų 'išrinkimas, 
Skyriaus parengimai 78/79 m., jaunimo 
kongresas, DBLS-gos metinis suvažiavi
mas ir kirti einamieji skyriaus reikalai. 
Kviečiame visus narius į susirinkimą at
silankyti.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Kombinuotieji pašarai liaudyje vadina
mi įvairiai: kombikormas, kombiforma, 
kvorma, kormakormas, kuniforma, kor- 
mas, katafbrmia. (Iš konkursinio darbo)

SVARSTYTA: pareiškimas P. A., pra
šančio atleisti iš dirbtuvių vedėjo pareigų. 
NUTARTA: suradus vietoje, atleisti.

(Iš nutarimo)
Įpareigoti vet. gydytoją, kad pažymėji

mus išduotų tik skiepytoms kiaulėms.
(Iš nutarimo)

Meno parodoje, kuri buvo suruošta lie
pos 15 d. Stoke-on-Trente, Anglijoje, su sa
vo kūriniais dalyvavo Genovaitė Grigara
vičiūtė Johnstone (Leamington), Marija 
Baras (London), Vladas Narbutas (Wol
verhampton), Kazys Steponavičius (Man
chester), Petras Andruškevičius (Stoke- 
on-Trent), Rūta Popikienė (Derby) ir Er
na Herrington (Stoke-on-Trent).

Meno parodos ruošos darbais rūpinosi 
O. Fagin, J. Lucas, J. Andruškevičius ir A. 
Dargis. Fotografavo B. Purcėll. Meno pa
rodos moderaitorė/vertėja E. Herrington, o 
spaudiniams paruošti galimybes ir medžia
gą suteikė ir šiam aprašymui paįvairinti 
plokštes paruošė N. Bloor, Wood, Mitchell 
& Co. Ltd. Aprašymą paruošė VI. Dargis.

Petras Andruškevičius — jaunosios kar
tos vidaus architektūros dizaineris/grafi- 
kas dekoratyvinį meną ir taikomąją dailę 
studijavo Nottingham© Trent Politechni
kume, kurį baigė 1977 m. su pagyrimu.

Diplominiam darbui jis pasirinko Stoke- 
on-Trento naujai statomosios galerijos in
terjero įrengimo studiją. Jo sudarytieji 
projektai buvo priimti.

Šiuo metu Petras Andruškevičius prak
tiką atlieka Gustav Sauter „Ard Soluis“ 
architektūros įstaigoje pietinėje Airijoje. 
„And Soluis“ yra tarptautinė organizacija. 
Jo trys projektai (grafika) Tautinei (Pie
tinės Airijos) Filmų Studijai: Direktoriaus 
kabineto kompleksas: Registracijos ir pri
ėmimo kambarys; Svetainė.

Marija Baras — tapybą studijavo Ealin- 
go Meno mokykloje Londone. 1974 m. ji 
suruošė savo tapybos darbų parodą Lie
tuvių Namuose Londone, o 1976 m. „The 
Questors" Meno galerijoje Ealinge. Be šių, 
ji dalyvavo daugelyje grupinių parodų.

Marija Baras yra linkusi į modernaus 
meno formą — ekspresionizmą, Jos kūri
nių tematika daugiaprasmė. Tai rodytų 
„Muzikantas“ 'ir „Adomas ir Ieva“ kūri
niai. Iš atminties (?) tapytas kaimo muzi
kantas pabaigtuvėse arba įsimylėjusiųjų 
pora prieš obuolių dubenį tampa sociolo
ginių ir teologinių tradicinių sąvokų inte
lektualine diskusija. Jos modeliai ru'ben- 
silškai sotūs ir dinamiški, todėl galutinėje 
kompozicijoje, atrodo, yra varžomi rėmų 
rėmų drobės erdvėje. Ji mėgsta portretū- 
rą.

Jos kūriniai yra pasiekę Amerikos ir 
Afrikos kontinentus. Marija Baras yra 
Ealingo Meno klubo narė. Jos darbai šioje 
parodoje: Adomas ir Ieva; Muzikantas; D 
J. Basanavičius.

Genovaitė Grigaravičiūtė Johnstone, 
L. D. S., C. W. S. A. — garsaus dailininko 
ir meno profesoriaus J. Vienožinskio mo
kinė, Meno mokyklą baigė Kaune. (Jos 
biografija yra Lietuvių Enciklopedijoje).

Genovaitės meno pasaulis yra lyrinis, 
nuoširdus ir nekomplikuotas; suprantamas 
moksleiviui lir 'preciziškumo reikalaujan
čiam akademikui. Jos įgudusi akis maito 
nelaikinį grožį Leamo upės pakraščiuose 
ir Arcachono miške, kuriuos ji įamžina 
drobėje be pakeitimų, lyg sakydama, kad 
grožis yra visalaikis ir nedalomas; grožis 
yra tiesa.

Natiurmortiniuose darbuose vengia jaus
mų stichikos, bet objektus subtiliai 'anali
zuoja tapybos galimybių diapazone. Ji yra 
žinoma ir portretūros darbais.

Genovaitė Grigaravičiūtė Johnstone da
lyvavo įvairiose meno parodose Anglijoje, 
Europoje, Chicagos ir East St. Louis meno 
galerijose Amerikoje. Ji yra Coventrio ir 
Warwickshire dailininkų sąjungos narė. 
Jos tapybos darbai šioje parodoje: Upė 
Learn, Warwickshire; Arcachon miškas 
Prancūzijoje; Vasaros gėlės; Rožės; Vytau
tas Didysis, Lietuvos kunigaikštis.

Erna Herrington, Audra ir Danutė Ka- 
lusevičiūtės — trys seserys lietuvaitės — 
savo siuviniais drobėje ir koliažais atsto
vauja Stoke-on-Trento lietuvėms mote
rims, kurios dailės pajautimu, kantrybe ir 
darbštumu, namų paruoša ir jų išpuošimu 
gali būti pavyzdžiu daugeliui.

Jų dailės darbai šioje parodoje: siuvi
niai drobėje — Lordas Laimbtonais; Pasku
tinė vakarienė; koliažai — Saulėgrąžos.

Vladas Narbutas — tapybą studijavo 
dailininko F. Šulco Dailės studijoje Lietu
voje, Latvių Meno mokykloje Vokietijoje 
ir Wolverhamptono Meno mokykloje Ang
lijoje.

Tapybos darbuose yra 'realistas, o 'ieš
kodamas formoje ir kompozicijoje tiesos 
— atrimas klasicizmui. Portrete svarbiau
siu dalyku jis laiko ne veido linijų ar spal
vų grožį, bet modelio dvasinę išraišką vi
sumoje. O Lietuvos peizažuose yra jaučia
mais betarpiškas ir gyvas dailininko ryšys 
su Lietuvos gamta.

1972 m. Vladas Narbutas suruošė savo 
tapybos darbų parodą Wolverhamptone, 
be to, dalyvavo daugelyje grupinių paro
dų įvairiose vietovėse. Nemažą skaičių sa
vo darbų jis yna išsiuntęs į šiaurinę Ame
riką. Šiuo metu jo namuose yra sukrauta 
apie 70 tapybos darbų. Jo kūriniai šioje 
parodoje: Rašytoja Žemaitė; Filosofais Vy
dūnas; Vyskupas M. Valančius; Žiemos ry
tas; Vakaras Lietuvos kaime.

Rūta Popikienė yra įvairi kūrybinės for
mos bei išpildymo technikos pasirinkimu. 
Jos taikomosios dailės darbai puošia dau
gelio lietuvių namus Didžiojoje Britanijo
je.

Rūtos Popikienės kūryboje, plastiškai 
išreikštuose ornamentų motyvuose yra 
jaučiamas nuoširdus artumas liaudžiai. 
Jos meninio pasaulio etalonas yna laikas,

o kūryba pragmatiškai išspręstas praeities 
ir dabarties susidūrimo taškas. Ji moder
ni, ir antikiniai varžtai ją ne trukdo, bet 
skatina. Ji eksperimentuoja ir laimi kūri
nio naudingumą šiandieninio gyvenimo 
aplinkoje. Ji nėra svetima -tapybai.

Rūta Popikienė su savo taikomosios dai
lės darbais dalyvavo Derbio ir Nottingha- 
mo lietuvių parengimuose. Jos darbai šio
je parodoje: iš varinės žievės Vytis ir de-

Erna Herrington, Meno Parodos mode- 
ratorė-vertėja prie Rūtos Popikienės dai
lės darbų.

koratyvinės dėžutės; iš tekistilinės medžią- 
gos — „Lietuvaitės“ (lėlės) ir įvairūs au
diniai; du tapybos darbai.

Simono Daukanto „Būde“ (1845) apie 
lietuvių 'buklumą raižoma: „Visa senovės 
lietuvių, kalnėnų ir žemaičių gudrybė bu
vo ta, jog visa, ko vien reikiant, patys sau 
'Steigė... Ir taip moteriškosios verpė, audė 
ir dažė savo drobes ir milus įvairiomis 
spalvomis niekieno nemokomos, pačių da- 
žyvėmis, savo prasma.“

Kazys Steponavičius — monumentalios 
dailės atstovas, dar būdamas Lietuvoje 
domėjosi meno teorija — talento ir sąmo
nės koordinavimu trijų matavimų kompo
zicijoje. Vokietijoje, o vėliau Anglijoje 
teorijos žinios, gimtojo krašto erdvė, spal-

Kazio Steponavičiaus medžio drožinių 
kompozicija „Lietuviškas ūkis“.

vinguimias ir įgytoji 'kūrybinė praktika su- 
siliedino į amalgamą — medžio drožinių 
ciklą.

Kazio Steponavičiaus kūrinių tematikos 
aruodas — Lietuva, esanti už miesto ribų: 
mąstantis žmogus ir aplinka santykių har
monijoje .

Kazio Steponavičiaus monumentalios 
dailės darbais lietuviai grožėjosi Manches- 
teryje ir Bradforde, o anglai Salfordo, Bol- 
tono ir Bradford© meno galerijose šiauri
nėje Anglijoje. Jo medžio drožinių kom
pozicija šioje parodoje: Lietuviškas ūkis.

VI. Dargis

„EVENING SENTINEL" APIE 
LIETUVIUS

Reportažėlyje, pavadintame „Miesto lie
tuvių metinių minėjimai“, Stoke-on-Trento 
„Evening Sentinel" liepos 12 d. rašė:

„Šį savaitgalį turės šventiškų įvykių 
Stoke-on-Trento lietuvių bendruomenė, tie 
ramūs, darbštūs pabėgėliai, kurie paliko 
savo gimtąjį kraštą Baltijos pakrantėje po 
paskutiniojo karo.

„Proga — 25-osios metinės, kai mieste 
buvo įsteigta Lietuvių sąjunga.

„Kaip sako Viktoras Andruškevičius, 
buvęs to vietinio skyriaus pirmasis pirmi
ninkas, tai bus atžymėta tuo, kald suva
žiuos pasveikinti svečiai iš kitų šio krašto 
lietuvių 'bendruomenių, ir bus meno paro
da ir šokiai Tunstallio miesto salėje.

„Taip pat tai bus taikąs pamąstyti ir 
apie savo kilmę ir apie svetingumą to 
miesto, kuris juos priėmė“, sako man An
druškevičius.

„Sąjunga rūpinasi socialiniais ir kultū
riniais savo narių reikalais ir apskritai vi
sų Didžiosios Britanijos gyventojų — žmo
nių, 'kurie mums parodė svetingumą tadia, 
kai jis mumis labiausiai buvo reikalingas“, 
sakė jis.

„Stoke-on-Trente lietuviai yra susiradę 
tarp anglų daug draugų, ir, žinoma, mes 
vedybomis dabar jau esame susigiminia
vę. Tačiau mes itebebandome išlikti tuo, 
kas esame, ir ilgimės savo tėvynės.

„Bandome savo vaikus mokyti mylėti 
savo tėvų žemę. Tie, kurie nemyli savo tė
vynės, negali iš viso nieko mylėti“.

Ii
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