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Tegyvuoja Latvija 
ir latviai!

Lapkričio aštuonioliktoji — Latvijos 
nepriklausomybės sukakties diena. Jie tą 
savo prisikėlimo dieną mini, o ir mums 
tinka prisiminti savo broliškos tautos 
šventę. Amžiai ir sąlygos, tiesa, ne fiziš
kai, bet dvasiškai šiek tiek nutolino mū
sų tautas vieną nuo kitos. Fiziškai kaip 
nuo amžių gyveno latviai ir lietuviai, pe
čius surėmę, įprie Baltijos jūros, ir dabar 
tebegyvena. Tik juos jau nuo seno įtakojo 
pajūryje įsikūręs vokiečių riterių kalavi- 
ninkų ordinas, vokiški baronai, o mus 
lenkiškumą skleidusieji dvarininkai ir 
kunigai. Ne vienas okupantas ir jiems ir 
mums buvo tas pats.

O kai abi tautos nepriklausomybėn .pa
kilo, tai visose srityse pasivaržydamos au
go, kultūrą ir švietimą ir ūkį ugdė viso
mis išgalėmis. Tiktai ko dėl įvairių kliū
čių nepasiekė, tai tampresniais valstybi
niais ryšiais labiau apsijungti, kaip ir 
būtų derėję dviems broliškoms tautoms, 
kurios neturėjo jokių teritorinių nesusi
pratimų ir ginčų. Vis kalbėta, rašyta apie 
Pabaltijo santarvę, bet visa kas baigda
vosi retais atitinkamų ministerių pasitari
mais, kurie nieko konkretaus nedavė, ir 
profesionalų grupių paviešėjimais.

♦♦♦

Kad bendravimo idėja ir dabar trau
kia abi tautas, ne kartą tokia mintis šen 
ir ten prasiveržia į viešumą net ir pro da
bartinio režimo mūsų kraštuose varžtus. 
Ne paslaptis, kad ten stengiamasi tokį no
rą prislopinti. Dažnai tarp .įvairių respub
likų dabar skatinamas lenktyniavimas, ir 
būtų visai natūralu, jei varžytųsi du maž
daug 'vienodo dydžio kraštai, sakysim, 
Latvija ir Lietuva. Matyt, tai ne tik ne. 
pageidaujama, bet ir įtartina valdantiems, 
nes Lietuva verčiama lenktyniauti su 
Baltarusija! Įtartina, kad broliai nepra
dėtų rimtai broliauti.

Svetur ryšiai tarp abiejų tautybių taip 
pat ne kažin kaip glaudūs. Tiesa, Britani
joje jau daug metų turime Baltų tarybą, 
kuri kasmet surengia išvežimų minėjimą, 
o retkarčiais ir dar šį tą. Tokios tarybos 
dar yra šen ir ten ir kitur. O prieš kele
tą metų politiniai veiksniai bendrai veik
lai suorganizavo vadinamąją Santalką.. į 
kurią įeina latviai, estai ir lietuviai. Ar 
tiek užtenka?

šiandien gal jau ir per vėlu kalbėti 
apie tai, ar užtenka, ar ne. Jėgų visur ne 
daugėja, o mažėja. Bet broliams būtų rei
kėję vieni kitiems geriau pažinti, ypač 
kad progų svetur susitikti ir pabendrau
ti nemaža yna buvę.

Tie laikai jau istoriniai, kai lietuviai 
būriais važiuodavo į Latviją mokytis te
nykštėse gimnazijose, kai ten gyvai veikė 
lietuviškos organizacijos. Arčiau pasienio 
gyvenantieji net ir savo gaminius gabeno 
į Rygą parduoti. Šitaip buvo palaikomas 
tegu ne tautos su tauta, bet vis dėlto ge. 
ras ryšys tam tikrų lietuvių sluoksnių su 
latviais. O dabar dažnai išgirsi, kad lat
viai esą perdaug veržlūs, vadinas, lė
tiems lietuviams lyg ir ne pakeliui su jais.

Dėl šito jų veržlumo galima būtų vieną 
kitą žodį pasakyti. Svetur per tuos kelias
dešimt metų, tur būt, to savo veržlumo 
skatinami, latviai jau nemaža yra į savo 
kalbą išsivertę lietuvių prozos ir poezijos, 
kai ką net ir atskiromis knygomis išleidę. 
Yra vertęsi ir kitokių vertingų knygų, sa
vo mėgėjų teatruose yra vaidinę lietuvių 
autorių veikalus. Broliškas darbas! Bro
liškos pastangos pažinti tai, ką .mes turi
me. Veržlumu pagrįstos pastangos.

O ką gi mes esame tose srityse pada
rę? Kai kuriuose žurnaluose retkarčiais 
pasitaiko išverstas kurio nors latvių poe
to vienas kitas eilėraštis, tai ir viskas. 
Daugiau nieko. Taigi pagarba jų veržlu
mui!

K

O šios didžios šventės proga šiai broliš
kai, darbščiai, veržliai, šviesiai ir taikiai 
tautai galime palinkėt jos himno parafra
ze: tegu Dievas saugo Latviją ir latvius! 
Tegu rusinamai ir engiamai Latvijai grei
čiau užteka nepriklausomybės saulė! Te
gu latviams svetur sekasi ir toliau taip 
organizuotai ir pakiliai veikti, kaip li
gi šiol!

Tegyvuoja Latvija ir latviai!

AUKŠTINAMIEJI HUA ŽODŽIAI 
BRITANIJOS MINISTEREI

PIRMININKEI

Vizituodamas Britaniją, Kinijos ko
munistų vadas ir ministeris pirminin
kas Hua Guofengas savo kalboje ypač 
išaukštino ministerę pirmininkę Thatcher, 
sakydamas:

„Kaip Winstcnas Churchillis atidengė 
viešumai nacių ambicijas, lygiai taip mi- 
nisterė pirmininkė Thatcher yra nusta
čiusi, kur yra karo pavojaus šaltinis, ir 
šankusis imtis veiksmingų priemonių. 
Mes gėrimės, ponia Thatcher, tamstos po
litiniu įžvalgumu ir atvirumu. Taikos ne
galima užtikrinti maldavimais; karo ne
galima išvengti nuolaidomis.“

Anksčiau „Pravda“ bandė pasityčioti iš 
Thatcher, kad ji bandanti apsimauti Chur- 
chillio kelnes, ragindama aprūpinti Vaka
rų Europą raketomis.

ITALIJA NESITARS SU 
ČEKOSLOVAKIJA

Italija turėjo šį mėnesi siųsti delegaci
ją tartis dėl įvairių reikalų.

Bet kadangi Čekoslovakijoje buvo tei
siami disidentai, tai delegacija nebebus 
siunčiama.

KAMPUČIJA GAUNA MAISTO IŠ 
SOV. SĄJUNGOS, BET VAKARAI

ĮSPĖJAMI

Kampučija (Kambodija) esanti šiais 
metais gavusi iš Sov. Sąjungos 200,000 
tonų maisto, o Vakarų kraštai įspėjami, 
kad parama bus priimtina iš jų tik be jo

Nelengva Vladui teisintis
Vokietijos ne tik spauda, bet radijas 

ir televizija vis plačiai komentuoja Vlado 
Česiūno istoriją. Kai dėl spaudos, tai tiks
liau būtų pasakyti, kiad ta temą gvildena 
ne vien Vokietijos, bet ir kai kurių kitų 
kraštų laikraščiai, štai spalio 20 d. di
džiulį pranešimą iš Bonnos išsispausdino 
pirmame puslapyje šveicarų ,,Neue Zuer- 
cher Zeitung“, kuriame atpasakojama vi
sa istorija su sovietiniais tvirtinimais, 
kad jis pats grįžęs, ir visuotiniu įsitikini
mu, kiad jis buvo pagrobtas. Atpasakoja
mi taip pat nesutarimai, kurie dėl to kilo 
ir Vokietijos parlamente., kai vyriausybi
niai sluoksniai palaiko spėjimą, kad pa
bėgėlis savo valia grįžo, o opozicija laiko
si pagrįstos teorijos, kad jis buvo pagrob
tas ir kad privalu imtis atitinkamų žygių.

Kaip vokiečių spaudai rūpi tas reikalas, 
gražiai parodo „Luebecker Nachrichten“ 
pavyzdys. Spalio mėn. tarp 17 ir 23 d., 
atrodo, jame ta tema nebuvo rašoma tik 
22 d., o kitomis buvo spausdinama net ir 
ne po vieną straipsnį, dalis jų pirmame 
puslapyje. Visiką atpasakoti neleistų mū
sų laikraščio rėmai.

Bet savo skaitytojams turime pristaty
ti su V. česiūno istorija susijusius du do
kumentus. Londoną jau pasiekė .„Draugo“ 
dienraštis, kuriame rugsėjo 4 d. buvo iš
spausdintas K. Barono pasikalbėjimas su 
juo. Keli Vokietijos laikraščiai rašė, kad 
tas pasikalbėjimas būsiąs sukėlęs ant ko
jų sovietinius agentus — jiems būsią bu
vę Įsakyta būtinai sutvarkyti tą reikšmin
gą pabėgėlį. O tame pasikalbėjime jis pir
miausia pasisakė, kad jo vaikystės ir jau
nystės svajonė buvo Vakarų pasaulis. 
„Dalyvaudamas sportinėse varžybose už
sienyje, mačiau, ikdks skirtingas yra lais
vas pasaulis nuo komunistinio „rojaus“, 
sakė jis. Papasakojęs apie savo sportinius 
laimėjimus ir atžymėjimus, kurie gali pel
nyti padidintą pensiją, ir apie išeituosius 
mokslus, dėl Maskvos busimosios olim
piados tikslų, ar į tai reikia žiūrėti, kaip 
į sportinius žaidimus, ar kaip į pasaulio 
jaunimo susiartinimą, ar kaip į propagan
dos įrankį, jis atsakė: „Atsakymas labai 
trumpas — grynai kaip į propagandą. Be 
to, S. S-ga stengsis šiuos žaidimus laimėti, 
norėdama surinkta daugiausia medalių 
bei taškų“. Dėl sovietinių sportininkų pa
dėties jis pasisakė, kad jie ,.,yra profesio
nalai, kadangi už sportą jie gauna duoną. 
Ir dar vienas, užmirštas propagandos rei
kalu klausimas. Kada grįžome iš Muen- 
cheno olimpiados, atvežę aukso, sidabro 
ir bronzos medalius, mus sutiko trečiaei
lis politinio biuro narys. Kada į Maskvą 
nuvyko boksininkas Ali, jį priėmė pats 

kių sąlygų, šitaip buvo pasakyta sovietinei 
Tasso agentūrai, kurios atstovas Tamoši- 
nas dar pridėjo, kad dėl Kampučijos tra. 
gedijos esančios kaltos Amerika ir Kinija.

Paramą teikiančios vakariečių agentū
ros tvirtina, kad Kampučijoje žuvo ar 
badu mirė apie milijonas gyventojų nuo 
to laiko, kai Maskvos palaikomi vietna
miečiai pradėjo ten karą prieš prokinie- 
tišką režimą.

MILIJONAMS TEKS BADAUTI

Maisto ir žemės ūkio organizacija skel
bia, kad šįmet, pirmą kartą po penkerių 
metų, pagaminama maisto mažiau, negu 
jo reikia žmonėms žemėje išmaitinti.

Nepritekliai pirmiausia palies neturtin
guosius ir riaušių ir karų nuniokotus 
kraštus, ypač Bangladešą, Čadą, Etiopiją, 
Nioaraguą, Ugandą, Aukštutiniąją Voltą, 
Kampučiją (Kambodiją) ir Vietnamą. Jau 
ir dabar badauja ar 'kaip reikiant nepa- 
valgo tarp 450 mil. ir milijardo žmonių.

IIOXIIOS DIENORAŠČIAI SU VISOMIS 
PLŪSTAMOSIOMIS CHARAKTERIS

TIKOMIS

Albanijoje dviem stambiais tomais (apie 
1.000 psl.) išleisti kraštą valdančio ko
munistų vado Enver Hoxha dienoraščiai 
už 1961-1978 metus.

Albanija yra labai uždaras kraštas, ku
ris 1978 m. nutraukė ryšius ir su vienin
teliu dideliu draugu Kinija, o ypač bijo 
Jugoslavijos.

Dienoraštyje apstu kritikos visiems ne
kenčiamiesiems. štai dėl Kinijos Hoxha 
rašo: „Kinai Mao kultą iškėlė beveik iki

„Lionka“ (Brežnevas). Filmai, nuotrau
kos pateko į visus pasaulio kampus. Ar 
tai ne propaganda?“ „Apsigyventi norė
čiau kur yra kuo daugiausia lietuvių“, 
dar jis pasisakė, o K. Baronas baigdamas 
dar pridėjo: „Taip pat teko sužinoti, kad 
VI. Česiūnas pradės rašyti savo atsimini
mus, atidengdamas tikrą S. S-gos sporti
nio gyvenimo veidą.“

Kitas dokumentas — spalio 26 d. „Tie
soje“ išspausdintas didžiulis, apie 320 ei
lučių V. Česiūno laiškas, pavadintas „Bu
vau prie bedugnės krašto“. Nuo jo dingi
mo dienos (rugsėjo 13 d.) iki laiško pasi. 
rodymo praėjo pusantro mėnesio, vadinas, 
nemaža laiko. O laiške jis sakosi, kad pa
staruoju įmetu „mano gyvenime buvo įvy
kių, apie kuriuos privalau papasakoti vi
suomenei, privalau viešai paaiškinti, kaip 
buvau atsidūręs tarsi prie bedugnės kraš
to.“ Jis vis galvojęs, kas jam atsitiko Vo
kietijoje, su šiurpu galvojąs, kas galėjo 
atsitikti, ir nepaprastai džiaugiąsis, „kad 
pasisekė ištrūkti iš visų žabangų.“ Sun, 
kiai, tačiau atsitokėjęs, ir jam pasisekę 
sugrįžti namo, ir dabar esąs laimingas 
būdamas tėvynėje, Vilniuje, saviškių tar
pe.

Į Vokietiją nuvykęs su irkluotojais. Tai 
sporto šaka, kuriai paskyręs gražiausius 
savo gyvenimo metus, bet dabar jau esąs 
vadinamas veteranu ir dirbąs treneriu. 
Prieš septynetą metų jau buvęs Vokieti
joje ir olimpiadoje išsikovojęs aukso me
dalį. Čia paberia ir atsiminimų, kaip ta
da iškilmingai jam buvo įteiktas medalis. 
Tada susipažinęs su Uršule Forkert. To
kios pažintys būnančios nereikšmingos, 
bet šįkart buvę kitaip — pradėję susira
šinėti, atkeliaudavę suvenyrai, ir Forker- 
tai apsilankę Vilniuje. Dabar pranešęs 
jiems, kad atvažiuojąs. Susisiekęs telefonu 
su Forkertais iš viešbučio, atvažiavusi 
Uršulė ir pasiūliusi apsilankyti Altenoje. 
Bet pirma užsukę į restoraną, Uršulė For
kert savo pažįstamiems pristatinėjusi jį 
kaip olimpinį čempioną, gėrę vyną,, prie 
kurio jis nesąs pripratęs, ir: „Ragauti gė
rimai turėjo man keistą poveikį. Galvo
jau, jog dėl to, kad nesu pratęs gerti. Ne
žinau, kuo buvau vaišinamas, nenoriu pik
tais kėslais įtarti šeimininkus, tačiau pra
dėjau jaustis taip, kaip niekada anksčiau. 
Ir dabar daug ką prisimenu lyg per sap
ną. Apėmė kažkoks keistas, tarsi palai, 
mos, tarsi abejingumo viskam pojūtis, 
paraližuojantis valią, atimantis minties 
aiškumą, laiko suvokimą, gramzdinantis 
į nežinią.“ Dar ir dabar ne visus anų die
nų įvykius sugebąs atkurti. Net neatsi
menąs., ar For'ket paėmė jo daiktus iš vieš-

religinių aukštumų, iš'garbindami iki vem
ti verčiančio laipsnio... Jie kalba apie Mao 
taip, kaip krikščionys kalba 'apie Kristų.“ 
Apie Chruščiovą: „Šitas išsigimėlis... vi
si Volgos vandenys neįveiktų nuplauti jo 
nuodėmių.“ Apie Brežnevą: „Kai jis kal
ba apie komunizmą... tai girdėti toks 
triukšmas, tarytum terškėtų šuniui prie 
uodegos pririšta skardinė.“ Apie Kinijos 
Deng Xiao-ping: „Purvinas fašistas.“ Apie 
Šiaurės Korėjos Kim II Sung: „Pseudo- 
marksistas... nepastovus revizionistas me. 
galomaniakas.“ Apie dabar Kiniją valdan
tį Hua: jis esąs juokingas jau tuo, kad 
plaukus šukuojąs kaip Mao. Tito: „Ame
rikos imperializmo agentas ir pasaulinės 
buržuazijos tarnas.“ Rumunijos Ceause
scu režimas esąs korupcinis, bankrutavęs, 
tai esanti asmeninė ir šeimos diktatūra.

Kinija jam nuolat siūliusi sudaryti 
„Balkanų sąjungą“, į kurią įeitų Albani, 
ja, Jugoslavija ir Rumunija. Sąjunga būtų 
prie Sov. Sąjungą.

Be kita ko, Albanija turi apie 2,5 mil. 
gyventojų.

OLANDAI SIŪLO TARTIS, O NE 
RAKETOMIS APSISTATYTI

Olandijos opozicija parlamente reika
lauja tartis su Sov. Sąjunga dėl nusigink
lavimo, o ne apsistatyti moderniomis ra
ketomis. Jeigu per porą metų nepasisektų 
susitarti, tik tada galima būsią vėl kalbė
ti dėl raketų.

Vyriausybė taip pat dar nėra nusista
čiusi, ką reikia daryti dėl tų raketų.

KAS PASIKEIS KREMLIUJE?

Brežnevas numatąs iš sovietinio polit- 
biuro išstumti pagrindinį Kremliaus ide
ologą Michailą Suslovą, kuris yra 77 m. 
amžiaus.

O KGB viršininkas Juris Andropovas 
būsiąs pakeltas į maršalus, nes jis pade
dąs Brežnevui išsilaikyti užimamoje vie. 
toje.

VIENO ŽMOGAUS LIKIMAS

Ukrainietis Mykailo Soroka, gimęs 
1911 m. Vakarų Ukrainoje (Lenkijos oku
puotoje), už priklausymą ukrainiečių na
cionalistų organizacijai 7 metus kalėjo 
Lenkijos kalėjimuose. 1940 m. karo metu, 
sovietams užėmus tą Ukrainos dalį, buvo 
nuteistas 8 metams už priklausymą OUN 
(teritorinei organizacijai, vadovaujamai 
po karo KGB 1959 m. Muenchene (Vokie
tija) nunuodytam Steponui Banderai).

1949 m. M. Soroka buvo paleistas, bet 
ir vėl suimtas ir nuteistas 25 metus kalėti

bučio, ar jis pats. Kažką pasirašinėjęs, 
net išsiuntęs laiškus tėvui, broliui ir sū
nui. Atsigauti pradėjęs tik apie rugsėjo 
trečią ar penktą.

Prisimenąs tris svečius: „Pagyvenusi 
moteris sakėsi, kad yra Alina Grinienė. 
Vyriškis, irgi nejaunas — Baronas. Lyg 
literatas, lyg kažkokio užjūryje leidžia
mo laikraščio bendradarbis. Buvo dar kaž
koks vyriškis raukšlėtu veidu. Jo pavar
dės neatsimenu. Visi trys, kaip supratau, 
lietuvių reakcinės emigracijos veikėjai 
turėjo nuspręsti, ką ir kaip toliau veik
siu“. Siūlę jam dirbti .„Laisvės“ radijuje 
(„kaip visuomenei žinoma“, čia jis pride
da, .ta stotis „yra išlaikoma JAV centri
nės žvalgybos valdybos, iš kurios gautus 
milijonus dolerių paverčia eteriu 'perduo
damais šmeižtais prieš TSRS ir kitas so
cializmo šalis...“). Kažkuris pasiūlęs pa
rašyti knygą apie tarybini sportą, 'bet už
sakovams rūpėję ne teisybę sužinoti, bet 
„skleisti melus apie tarybinį sportą, pra
simanymus apie čempionų ruošimą.“ Kai 
pradėjęs atsitokėti, nusmelkusi mintis, 
kad jie galvoja, jog „esu išdavikas, netu
rintis niėko švento, galintis visko atsiža
dėti, su nedėkingumu viską paminti“. 
Nukrėtę jį šiurpuliai. Prašęs Forkertus 
padėti jam susisiekti su sovietine amba
sada, bet jie aiškinę, kad grįžęs jis atsi
dursiąs už grotų, o jei mėginsiąs bėgti, 
tai gausiąs kulką. Tada supratęs, kad pri. 
valąs elgtis ryžtingai. Susisiekęs telefonu 
su ambasada, taksiu atvažiavęs į Bonną, 
ir taip grįžęs.

Gyvenimas jam davęs rūsčią pamoką. 
Dabar jaučiąs laimę, kad galįs vaikščioti 
Vilniaus gatvėmis, būti tarp tikrų draugų, 
nors susitikęs su mažiau pažįstamais, kar
tais jaučiąs smerkiantį žvilgsnį. „Supran- 
su“, saiko, „kad dabar man susigrąžinti 
gerą vardą visų akyse yra nelengva“.

Ta didžioji išpažintis, be abejo, neat
skleidžia tiesos. Nors sakosi jautęsis ap
svaigęs, vis dėlto lankė vokiečių kalbos 
kursus. O jo šeimininkai Forkeriai neliu
dija, kad jis būtų prašęsis susisiekti su 
sovietine ambasada. Priešingai, visur pa
brėžiamas jo noras likti svetur,, nors vo
kiečių spauda yra prasitarusi, kad žval
gyba esanti užregistravusi du jo telefoni
nius pasikalbėjimus su sovietine amba
sada. 

už priklausymą pogrindžio organizacijai 
koncentracijos lageryje. Jau baigiąs kalė
ti 25 metų terminą, jis buvo nužudytas 
rusų 1971 m. birželio 16 d.

ABN (Antibolshevik block of Nations) 
rašo, kad rusų pareigūnai atsisakė išduoti 
jo kūną palaidoti Ukrainoje.

PABĖGĖLIŲ DAUGĖJIMO MĮSLĖ

Su pabėgėliais iš Rytų Europos dau
giau reikalų turintieji Vakarų kraštų pa
reigūnai kelia sau klausimą, kas gi atsi
tiko, kad tų bėgančiųjų staiga padaugėjo. 
Ar pablogėjo padėtis tuose kraštuose, iš 
kurių bėgama, ar žmonės naudojasi vadi
namąja detante?

Štai Tratokircheno pabėgėlių stovyklos 
Austrijoje direktorius sako, kad per aš- 
tuonias ar devynias šios vasaros savaites 
jam teko priimti apie 1.500 čekų., per tą 
trumpą laiką daugiau negu per 11 metų 
nuo Čekoslovakijos okupacijos.

7 dienos
— Comwalyje, Britanijoje, medžioklės 

metu vijęsi lapę, 11 šunų sukrito pakeliui 
į nebenaudojamos kasyklos duobę ir užsi
mušė.

— Sovietų mokslininkai kažkur esą iš
kasę 8.000 metų senumo dramblį, kokių 
dabar nebėra.

— Iš Rytų Vokietijos į Vakarų Vokieti
ją atsikėlė populiarus rašytojas Guenter 
Kunert, kurio knygos buvo išimtos iš bib
liotekos ir sudegintos.

— Britanijos ministeris šiaurės Airijos 
(Ulsterio) reikalams parlamente pasiūlė 
sušaukti tos provincijos partijų atstovų 
konferenciją apsvarstyti, kaip ten būtų 
galima atgaivinti šiokią tokią savivaldą, 
bet partijų atstovai* jam nepritarė.

— Pakistane buvo surengtas spektaklis 
viešai lazdų smūgiais nubausti 27 mažes
nio laipsnio nusikaltėliams, bet minia 
pritarė tiems, kurie nuplakti dar paėjo, 
ir nepasitenkinimą reiškė dėl skaudžiai 
sumuštų (o tie, kurie apiplėšė ' filmų 
žvaigždę, visi 5 buvo nuteisti pakarti).

— Rusų žvejybos laivas ,,Kaliningrad“ 
buvo atplaukęs į pietinį Devoną (Britani
ja) iš vietinių žvejų nusipirkti kilkių, o 
paskui žadėjo įplaukti i Cornwall} dar 
pats pasižvejoti, bet jam buvo pasakyta 
keliauti namo.

— Mirė 89 m. amžiaus Rachelė Mussoli
ni, buvusio Italijos diktatoriaus Benito 
našlė.

— Sovietinėse stovyklose apie 200 kali
nių vieną dieną badavo, tuo būdu pami
nėdami Sov. Sąjungos politinio kalinio 
dieną.

— Popiežius sukvietė į Romą kardino
lus, kaip spėjama, svarstyti finansinių 
Vatikano reikalų ir sunkumų.

— Dalis žymiausio Kinijos laikraščio, 
„Liaudies dienraščio“, bus spausdinama 
britų žinioje esančiame Hongkonge, kad 
vietiniai kinai jį greičiau gautų.

— Vakarų Vokietijoje vis daugiau mirš
ta narkotikus vartojančių žmonių, todėl 
tų visokių nuodų platintojai dabar bus 
baudžiami iki 15 m. kalėjimo.

— Japonijos Fudži kalno pašlaitėje, apie 
70 mylių nuo Tokio, yra vadinamoji „sa
vižudžių giria“ — japonai mėgsta ten va
žiuoti žudytis (spalio mėn. paskutinę sa
vaitę buvo surasti 5 lavonai, o iš viso šiais 
metais — 48).

— Kinija apie trečdaliu pakėlė kainas 
už mėsą, kiaušinius ir žuvį, kiek mažiau 
už paukštieną, pieną ir daržoves, bet tru
putį pakelti ir atlyginimai.

— Kinijos min. pirm. Hua ir Britanijos 
min. pirm. Thatcher Londone sutarė, kad 
nuo 1980 m. balandžio mėn. tarp Londono 
ir Pekino galės kursuoti keleiviniai lėktu
vai., be .to, Kinijai bus parduodami kari
niai lėktuvai,, o Kinija gal pradės prilai
kyti nelegalius imigrantus, kurie iš žemy
no masėmis veržiasi į Hongkongą.

— Britanija nuo 1980 m. vasario mėn. 
pakels po 2 penus laiškų persiuntimo kai
nas.

— Bolivijoje pik. Busch vadovaujami 
kariniai daliniai nuvertė valdžią, ir jis pa 
siskelbė prezidentu.

— Irano valdovas ajatola Chomeinis 
suruošė milžiniškas demonstracijas, kurio
se pasmerktos JAV, kad šachui leido New 
Yorke gydytis, taip pat teko priekaištų ir 
Britanijai, kuri esanti antimuzulmoniška 
ir areštuojanti ir persekiojanti tuos, ku
rie „tikrai tiki“ revoliucija.

— EI Salvadbre įvyko susirėmimas tarp 
vyriausybės policijos ir kairiųjų, ir žuvo 
keliolika žmonių..

— Kol kas žymiausi varžovai į kandi
datus 1980 m. JAV prezidento rinkimams 
yra Ronald Reagan, Edward Kennedy, 
Jimmy Carter, Howard Baker ir John 
Connally.

— Mirė 82 m. amžiaus buvusio JAV 
prez. Eisenhowerio našlė Mamie.

—Britanijos namų kainos per pasta
ruosius metus pakilo 30 procentų.
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DK Aleksandras Štromas

Vilniaus Universitetas šiandien
(Spalio 27 d. Londono Lietuvių Namuo

se skaitytosios paskaitos „Keturi kultūri
nio darbo amžiai“ baigiamoji dalis).

Nuo 1944 m. vasaros prasideda naujas 
Vilniaus Universiteto gyvavimo tarpsnis. 
Jis priklauso jau ne istorijai, o dabarčiai. 
Tuo tarpu nelengva suvesti jo balansą 
ir nustatyti šiandieninio Universiteto 
reikšmę Lietuvos kultūrai. Vis dėlto pa
teiksime faktų ir Skaitmenų. Šių eilučių 
autorius kitoje vietoje bando pateikti gy
vesnių asmeninių atsiminimų apie pasta
rąjį Universiteto laikmeti: tikriausiai 
žmogaus atmintis, kad ir nevisada ne
klaidinga, gali pasakyti daugiau, negu 
sausų faktų ir skaitmenų analizė.

Po 1944 m. Universitetas buvo galutinai 
reorganizuotas pagal tarybinius principus, 
ištisai pajungtas komunistinei ideologijai, 
izoliuotas nuo Vakarų pasaulio. 1955 m. 
jis buvo pavadintas Vinco Kapsuko vardu 
(Lietuvos komunistų lyderis Kapsukas, 
kaip minėjome, 1919 m. nesėkmingai ban
dė kurti Vilniuje ,,Darbo universitetą“, 
kurio sandara ir galimas akademinis ly
gūs lieka visiška paslaptimi). Universite
to veiklą buvo ir tebėra stengiamasi kont
roliuoti ligi smulkiausių detalių, anaiptol 
nevengiant KGB paslaugų. Paskaitose ir 
studentų darbuose reikalaujama ,partiš
kumo“, kuris esmėje reiškia ne ką kita, 
kaip vienpusiškumą, netoleranciją, gau
singus nutylėjimus ir iškraipymus. Biblio
tekoje, kaip ir kitose Lietuvos ir TSRS 
bibliotekose, įvesta specfondų sistema — 
tuo būdu daug knygų pasidarė beveik ne
prieinamos studijoms. Dėstymo kalba pa
likta lietuvių, tačiau Universitete yra ne
mažai rusų studentų grupių, ir kai kurios 
disciplinos dėstomos rusiškai. Universite
tas gerokai išaugo: šiuo metu jame yra 
17.000 studentų, tačiau tik 8.700 dieninia
me skyriuje, iš jų, kaip oficialiai nurodo
ma 83% lietuvių. Tačiau tarybų valdžia 
kreipia dėmesį į studentų kiekybę, o ne 
į jų kokybę. Didelis įvairaus intelektuali
nio lygio studentų 'skaičius, ypač esant 
patalpų stokai, gerokai sunkina mokomąjį 
procesą. Bet valdžiai ne tiek rūpi dera
mai apmokyti jaunimą, kiek sovietizuoti 
įmanomai didžiausią jo kiekį, paruošiant 
sau atitinkamai idėjiškai apdorotų ir iš
tikimų kadrų.

Tačiau net ir šiomis sąlygomis Univer
sitetas turi kuo pasididžiuoti. Pasibaigus 
visų sunkiausiajai — Stalino epochai, ma
siniams areštams ir deportacijoms, jis pa
rodė nemaža gyvybingumo. Lietuvos vi
suomenė ir dabar laiko Universitetą savo 
svarbiausiąja kultūrine įstaiga, prestižo 
ir vilties įkūnijimu. Kad ir labai suvar
žytas, Universitetas tarnauja savo šaliai 
— gal būt, tarnauja geriausiai, kiek įma
noma dabartinėje situacijoje. Universite
te randa 'stipraus atgarsio ir Lietuvos žmo
gaus teisių sąjūdis: tatai matyti iš jo po
grindinio žurnalo ,.,Alma Mater“, kuris ne
seniai pasiekė Vakarus.

šiuo metu Universiteto rektorius yra 
žinomas matematikas Jonas Kubilius. Jis 
pasirodė labiau priimtinas tarybų valdžiai, 
negu keli ankstesni rektoriai, ir eina sa
vo pareigas nuo 1958 m. (tai rekordiškai 
ilgas terminas — antrąją vietą užima 
.Martin Poczobutt, rektoriavęs devynioli
ka metų) Universitetas turi trylika fakul
tetų (vienas jų — vakarinis fakultetas 
Kaune, kur studijuojami humanitariniai 
mokslai).

Filologijos fakultetas bene daugiausia 
nukenčia nuo ideologinės priežiūros. Vis 

dėlto jame atliktas nemažas -darbas, stu
dijuojant įvairių epochų literatūrą (Jur
gis Lebedys, Meilė Lukšienė, Vanda Za. 
borskaitė, Juozas Girdzijauskas ir kiti); 
beje, daugelis liberalesnių literatūros is
torikų ilgainiui buvo iš Universiteto pa
šalinti, panašiai kaip Novosiltsev laikais. 
Lyg ir lengviau neutralesniam mokslui— 
kalbotyrai (Vytautas Mažiulis, Zigmas 
Zinkevičius, Jonas Palionis ir visų žy
miausias kalbininkas, tragiškai žuvęs Jo
nas Kazlauskas), šiandien Universitetas 
virto stambiu baltistikos centru: jame vei
kia baltų filologijos katedra, leidžiamas 
tarptautinis žurnalas „Baltistica“, ir vyks
ta daugelio šalių baltistų konferencijos. 
Dėstomos taip pat Vakarų kalbos ir lite
ratūros, rusų kalba ir literatūra, klasiki
nė filologija, vienu tarpu buvo dėstomas 
ir sanskritas (Ričardas Mironas).

Istorijos fakultete ilgą laiką buvo truk
domos (esmėje ir dabar stumiamos į ant
rą vietą) Lietuvos istorijos studijos: seno
ji jos istorija iš viso nelabai pageidauja
ma, o naujoji dėstoma nepaprastai viena
šališkai. Sąlygų objektyviam tyrinėjimui 
iš esmės nėra: kliudo įvairūs ideologiniai 
tabu, privalomas antiklerikalizmas, nera
šytas draudimas kritiškai interpretuoti 
Rusijos politiką (vis tiek XIV, XIX ar 
XX amžiaus). Šioje situacijoje juo dides
nę vertę įgauna darbai, kur vyrauja fak
tinis tyrinėjimas, o ne ideologinis ^kate
kizmas“. Vertingų studijų yra paskelbę 
Konstantinas Jablonskis, Bronius Dundu
lis, Romas Batūra ir kiti.

Matematikoje šalia Jono Kubiliaus su
kurtos tikimybinės skaičių teorijos pažy
mėtini tarptautinį pripažinimą pelnę Vy
tauto Statulevičiaus, Broniaus Grigelio- 
nio darbai. Fizikos fakultete žinoma Adol
fo Jucio mokykla, tirianti atomų struktū
rą; Povilas Brazdžiūnas ir Jurgis Viščiu
kas sėkmingai studijavo puslaidininkius. 
Originalią astrofotometrinę sistemą 
sukūrė Vytautas Straižys. Medicinos fa
kultete dirba išgarsėjęs širdies chirurgijos 
specialistas Algimantas Marcinkevičius. 
Šalia medicinos fakulteto veikia savaran
kiškas gydytojų tobulinimo fakultetas. 
Gamtos mokslų fakultetas rengia kvalifi
kuotus biolog. us, geografus bei geologus; 
chemijos fakultetas, be specialistų rengi
mo, žinomas tyrimais vaistų sintezės sri
tyje. Pagaliau veikia teisės fakultetas ir 
net trys ekonomikos fakultetai (bet, kaip 
žinoma, tiek ekonomika, tiek teisė anaip
tol nėra tarybinės sistemos stipriausios 
vietos).

Katedrų Universitete dabar yna per 
Šimtą; jose dirba maždaug 1400 mokslo 
darbuotojų, kurių 85 turi profesoriaus ir 
mokslo daktaro titulą (Tarybų Sąjungoje 
šie titulai sunkiau gaunami ir, aplamai 
paėmus, turi didesnį svorį, nekaip Vaka
ruose; tiesa, pretendentas i tuos titulus 
vispusiškai tikrinamas ir ideologinio loja
lumo atžvilgiu). Universitetas leidžia ne
mažai įvairaus lygio mokslinės periodikos, 
o jo bibliotekos tomų skaičius artėja prie 
keturių milijonų. Tiesa, kaip jau sakėme, 
bibliotekai kenkia specfondų sistema; be 
to, ir knygų saugojimo sąlygos anaiptol nė
ra geros (sykį bibliotekai daug žalos pa
darė gaisras). Iš keturių milijonų tomų 
nemaža dalis yra mažavertė propagandi
nė ir panaši literatūra; naujosios pasau
linės mokslinės ir meninės literatūros la
bai stinga. Tikrai didžiuotis galima tik la
bai geru inkunabulų, .senovinių rankraš
čių, autografų ir pan. rinkiniu.

Universiteto ryšiai su užsieniu tebėra

_______ EUROPOS LIETUVIS

labai suvaržyti: kiek tragikomiškai atrodo 
draugystė su Congo Brazzaville universi
tetu, kada su Vakarų Europos ar JAV uni
versitetais beveik nėra reikšmingesnių 
kontaktų. Vis dėlto kai kuri apykaita su 
Vakarais (taip pat ir su lietuvių emigra
cija) palaipsniui ima atsirasti. Nors tary
bų valdžia ir stengiasi ją panaudoti savo 
nevisada sveikintiniems tikslams, ši .apy
kaita aplamai laikytina pozityviu bei svei
kintinu reiškiniu.

Rengdamas Lietuvos inteligentiją, Uni
versitetas, kaip ir .anksčiau, turi didelį po
veikį krašto visuomenei ir jos kultūrinei 
raidai (tegu šiandien tas poveikis kiek 
ambivalentiškas). Dar daugiau — neleng
vomis sąlygomis jo kuriamos dvasinės 
vertybės nepastebimai ruošia naują Lie
tuvos atgimimą. Jos turės įsilieti į busi
mosios demokratinės Lietuvos kultūrinį 
lobyną, net jeigu ne kiekvienas tų verty
bių kūrėjas šiandien tai suveikia ar tuo 
■tiki.

Taigi, Vilniaus Universiteto keturių 
šimtų metų sukaktis—įstabi šventė kiek
vienam lietuviui tiek tėvynėje, tiek išeivi
joje. Tai šventė visų Universiteto dėsty
tojų ir auklėtinių, visų žmonių, kurie 
buvo susiję su Universitetu įvairiais pai
nios jo istorijos periodais. Pagaliau, tai 
ne vien lietuvių, o ir visos Rytų Europos, 
gal net visos Europos 'šventė. Prisiminda
mos bendrąsias tradicijas ir įvertindamos 
dabartinę bendrą padėtį, Rytų Europos 
tautos gali semtis Universiteto istorijoje 
stiprybės, įsisąmoninti savo bendrus 'tiks
lus ir rengtis bendrai draugingai ateičiai 
— ateičiai, kurioje kiekviena jų turės sa
vitą ir skirtingą kelią.

„Dainos“ Draugija
Šiais metais suėjo 80 metų, kai Kaune 

susiorganizavo „Dainos“ draugija. Tais 
laikais Lietuvą dar spaudė sunki carinės 
Rusijos okupacija, ir tautinis lietuvių 
judėjimas buvo griežtai slopinamas ir vei
kėjai žiauriai persekiojami. Bet lietuviai 
tada jau gerai suprato, kad, norint pri
kelti sulenkintą ir stipriai rusinamą tau
tą, reikalingas vieningas visų lietuvių kū
rybinis darbas. Draugijos steigėjai šio 
darbo ėmėsi visomis išgalėmis irl899 m. 
rugpiūčio mėn. slaptai įkūrė ,,Dainos“ 
draugiją. Tai buvo tėvynės mylėtojų bū
relis, kurį sudarė apie 50 asmenų. Jam 
vadovavo Kauno katedros vargonininkas 
muz. J. Naujalis. Nepaisydami nuolatinių 
rusų policijos persekiojimų, jie uoliai 
dirbo lietuviškos kultūros darbą. Apsisau
goti nuo policijos choro vedėjai mokydavo 
choristus dainuoti ipo vieną atskirai savo 
butuose. O bendroms repeticijoms rinkda
vosi amžiną dainą dainuojančiose Lietu
vos giriose. Daugiausia tokių repeticijų 
yra atlikta Veršvų girioje netoli Kauno.

1903 m. iš Veiverių atsikėlė į Kauną 
žinomas lietuvių pedagogas T. Žilinskas. 
Jis įsijungė į draugijos veiklą ir padėjo 
išgauti rusų gubernatorių leidimus drau
gijos spektakliams ruošti ir išsikovoti 
įstatų patvirtinimą. 1904 m. sumažėjo 
priespauda,, ir buvo atšauktas lietuvių 
spaudos draudimas. Susidarė teatro mė
gėjų trupė ir 1905 m. Kauno teatre su. 
ruošė pirmąjį spektaklį. Buvo suvaidinta 
J. Vi'lkutaičio — Keturakio komedija 
„Amerika pirtyje“, o J. Naujalio vado
vaujamas choras padainavo lietuviškų dai
nų. Vakaras turėjo didelį pasisekimą — 
susirinko daug žmonių. Dalyvavo ir anuo
metinis Kauno gubernatorius Veriovkinas, 
kuris, kaip spauda ralšė, buvęs tuo vaka
ru nepaprastai sužavėtas. Tais

1979 m. lapkričio 13 d. Nr. 44 (1484)

^PASAULYJE
BALFO SUKAKTIS

Amerikos šalpos fondas BALFAS šven
čia savo 35 metų jubiliejų. Pirmasis jo 
pirmininkas buvo J. Končius.

Nors toje šalpos organizacijoje jau yra 
įtraukti jaunuolių, bet norima jų įtraukti 
ir daugiau.

JAUNIMO KONGRESO ATGARSIAI

Nijolė Lenkauskaitė, Clevelando jauni
mo atstovė PLJS kongrese, ,.Darbininke“ 
(Brooklyn, JAV) pasidalija štai kokio įvy
kio iš Stovyklos Londone įspūdžiais:

„Programos metu buvo numatyti jauni
mo pranešimai apie jaunimo veiklą jų 
gyvenamuose kraštuose. Prancūzijos lie
tuvaitė buvo savo pranešimą paruošusi 
raštu, jį labai sunkiai įskaitė, dėdama 
ypatingas pastangas teisingai ir gražiai 
tarti lietuviškai. Kartą ji net atsiprašiusi, 
kad gal neteisingai ištarusi. Pranešimą 
perskaičius, visi dalyviai spontaniškai su. 
stojo ir jai sukėlė ovacijas, įvertindami 
jos pastangas ir meilę savai kalbai. Tai 
buvo jaunimo gestas pagerbti savo kole
gę už jos nepaprastas pastangas...“ 

kiekvienais metais draugija suruošdavo 
apie 20 spektaklių. Bet to, dar ruošė įvai
rias paskaitas, kurias skaitė dr. J. Basa
navičius, prof. P. Leonas, G. Landsbergis 
— Žemkalnis,, S. Čiurlionienė ir kt. Drau
gijos pastangomis buvo atkelta iš Vilniaus 
į Kauną 1908 ir 1911 m. lietuvių meno 
parodos, o 1907 m. sukviestas pirmasis 
lietuvių moterų suvažiavimas Kaune. 
Viskas buvo daroma prisidengus dainos ir 
muzikos skraiste. Tais laikais draugijos 
pirmininkais yra buvę dr. R. Šliūpas, dr. 
J. Stonkus, prof. P. Leonas ir R. Choda- 
kauskas. Metinis narių skaičius siekdavo 
iki 400-500 žmonių.

Atstačius Lietuvos nepriklausomybę,, 
draugijos nariai ėmėsi kuriamojo valsty
bės darbo. Komp. S. Šimkus atgaivino 
draugijos chorą. Tuomet choras kartu su 
Valstybės operos solistais K. Petrausku 
ir A. Sodeika koncertavo pafrontėje mū
sų kariuomenės dalyse. Draugija talkinin
kavo ruošiant Dainų šventes ir steigė pro
vincijoj ,,,Dainos“ draugijos Skyrius, ruo
šė koncertus Lietuvoje ir užsienyje, o 
1939 m. minėjo savo gyvavimo 40 metų 
sukaktį.

Draugijos garbės nariais yra buvę prof. 
J. Naujalis, prof. J. Mačiulis - Maironis, 
prof. P. Leonas, kan. dr. J. Tumas - Vaiž
gantas,, operos solistai K. Petrauskas, V. 
Grigaitienė ir muz. S. Šimkus.

,,Daina“ buvo apolitinė draugija, kuri 
stengėsi suburti visus susipratusius lietu
vius, nežiūrint politinės pakraipos. Ji yra 
daug prisidėjusi prie muzikinio ir teatri
nio meno ugdymo ir populiarinimo visoje 
Lietuvoje. V. Vytenietis

STALO TENISO MEISTERĖ
. Europos mergaičių stalo teniso turnyre 

Italijoje meisterės vardą laimėjo Jolanta
laikais1 Danilevičiūtė iš Kauno.

Viktutė Lenkauskaitė, stovyklos virši
ninko A. Vilčinsko padėjėja, ten pat rašo, 
kadi ,,ji turėjo įprogos susitikti su Vokie
tijos ir Anglijos lietuviais, kurių rūpės, 
tingumu ir paslaugumu negalėjo atsi
džiaugti“.

EUGENIJAUS KRIAUCELIUNO 
PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima 
savo mirusiam sūnui ir broliui prisiminti 
skiria kasmetinę Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo 1.000 dol. premiją lietuviui jaunuo
liui,kuris yra pasireiškęs raštais ar orga
nizacine veikla ar geriausiai reprezentavu
siam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų 
bėgyje.

Kandidatus iki gruodžio 31 d. siūlo raš
tu jaunimo organizacijos, vyresniųjų or
ganizacijos ar atskiri asmenys. Ką premi
juoti, spręs komisija. Motyvuoti siūlymai 
siunčiami šiuo adresu: Eugenijaus Kriau- 
čeliūno premijos komisijai, 12500 Pawne 
Rd., Palos Park, Ill. 60464, USA.

PAMINĖJO PLK. T. VIDUGIRIO 
PALIKIMĄ

„Dirva“ (Cleveland) išsispausdino Lon
done mirusio įplk. Tomo Vidugirio fotogra
fiją. Kartu pranešė, kad testamentu jis pa
liko 2.235 dol. „Dirvos“ laikraščiui.

DAIL. P. GAILIAUS PARODA 
LOS ANGELES MIESTE

Prancūzijoje gyvenančio dail. Prano 
Gailiaus darbų paroda, surengta Los An
geles (JAV), praėjo su dideliu pasisekimu.

Parodoje buvo išstatyta ir buvusio Lie
tuvos atstovo Paryžiuje poeto O. Milašiaus 
knyga prancūziškai „Lietuvos siuita“, iliu
struota P. Gailiaus.

Dail. P. Gailius yra pasiekęs garso Pran
cūzijoje, JAV, Japonijoje ir Europoje. Jo 
kūrinių yra įsigiję visa eilė meno muziejų.

V. Mykolaitis-Putinas

LAPKRITIS

Ir vėl ta dargana!
Ir vėl tie lapkričio drėgni, šėmi rūkai!
Ir vėl širdis migloto liūdesio pilna, 
Kad taip toli
Tu giedrą džiaugsmą palikai.

Tačiau nesižvalgyk
Atgal į’ saulėtus vaizdus.
Dar vienąsyk
Būk Šaltas, kietas
Ir rūstus.

Nesižvalgyk atgalios
Į tai,
Ko šiandien nematai.
Daugiau tavęs nebevilios 
Nei saulės burtai, 
Nei žiedai.

Kai sniegas lauką užpustys 
Ir ledas vandenis užties, 
Tu būsi vienišas svetys 
Trumpos dienos, 
Ilgos nakties.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KETVIRTOJO KONGRESO

nutarimai
Pasaulio lietuvių jaunimo ketvirtasis 

kongresas (IV PLJK), įvykęs 1979 m. lie
pos mėn. 11-29 d.. Didžiojoje Britanijoje 
ir Vakarų Vokietijoje ir atstovaująs Ar
gentinos, Australijos, Brazilijos, Didžio
sios Britanijos, Italijos, Jungtinių Ameri
kos Valstijų, Kanados, Kolumbijos, Pran
cūzijos, Švedijos, Urugvajaus, Vakarų 
Vckietijos ir Veneouelos lietuvių jauni
mui, aptaręs rūpimuosius klausimus, skel
bia IV PLJK nutarimus.

POLITINĖ SRITIS

KUO MES TIKIME

Kiekviena tauta turi teisę spręsti savo 
likimą. Kiekviena tauta turi 'teisę puose
lėti savo kultūrą, kalbą, kurti savo isto
riją. Kiekvienos tautos nariai turi teisę 
laisvai veikti pagal savo įsitikinimus. 
Kiekviena tauta turi teisę gauti ir skleis
ti žinias nevaržomai.

žmogaus ir tautos teisės yra neatskiria
mos sąvokos. Šios teisės negali būti antra
eilės pasaulinės taikos idealui. Kol žmo
gaus dr tautos teisės 'bus neigiamos, kol 
bus politinių kalinių, nebus pasaulinės 
taikos. Sovietų imperializmo primestoji 
santvarka ir aš jos išplaukianti priversti
nė rusifikacija paneigia šias teises oku
puotoje Lietuvoje. Išskirtinai pažymėtinas 
plataus masto religinis persekiojimas ir 
tikinčiųjų teisių neigimas.

Reikalaujame, kad visos pasaulio tau
tos pripažintų Lietuvai teisę spręsti savo 

likimą.
Tikime, kad Lietuva vėl taps laisva ir 

nepriklausoma valstybė. Kokia bus atei
ties Lietuvos vidinė santvarka, priklausys 
nuo jos piliečių. Tačiau tikime, kad, Lie
tuvai išsilaisvinus, jos gyventojai remsis 
demokratiniais pagrindais, t y. laisvo ap
sisprendimo teise, gerbs pagrindines žmo
gaus teises, skirs valstybinius ir bažnyti
nius reikalus. Be to, mums rūpi, kad di
plomatiniais keliais būtų dedamos pastan
gos prijungti prie Lietuvos tas sritis, ku
rių gyventojai bus išlaikę lietuvių kalbą, 
kultūrą ir tautinį sąmoningumą. Tikimės, 
kad atstovai iš išeivijos bus kviečiami į 
bendras tautos ateities diskusijas.

Tikime, kad kuo glaudesni ryšiai tarp 
Okupuotos tėvynės ir išeivijos stiprins mū
sų bendras jėgas. Tikimės, kad tarp mūsų 
ir Lietuvos jaunimo išsivystys gyvas, nuo
širdus, aktualus ir našus dialogas, per ku
rį siektume bendrų tikslų.

Išeivijos rūpestis paskirais lietuviais 
yra grindžiamas tikėjimu, kad jei bent 
vieno lietuvio žmogiškosios ar tautinės 
teisės yra varžomos, laisvojo pasaulio lie
tuviai yra įpareigoti kovoti prieš tų tei
sių pažeidimus.

Mūsų tikslams pasiekti pasisakome už 
du pagrindinius organizacijos veiklos bū
dus. Pirma, teigiame, kad visi išeivijos 
veiksniai bei organizacijos, kurie rūpinasi 
Lietuvos laisvinimo byla, yra remtini. 
Antra, jaučiame pareigą patys savo jėgo

mis paveikti pasaulio viešąją nuomonę 
įvairiais taikingais būdais. Konstatuoja
me, kad teroro priemonių vartojimas išei
vijoje yra nemoralus ir griežtais smerk
tinas.

Tuo pačiu konstatuojame, kad Lietuvos 
laisvinimo byla nėra vienintelis svarbus 
išeivijos politinis uždavinys. Lygios ver
tės išeivijos politinis uždavinys yra gyve
namųjų kraštų valdžių įtaigojimas, kad 
būtų sudaromos palankios sąlygos visuo
meniniams bei kultūriniams reiškiniams 
išeivijoje.

žmogaus teisės

Pastaruoju metu pasaulyje yra atgijęs 
susidomėjimas žmogaus teisėmis ir orga
nizuotu protestu prieš šių teisių pažeidi
mus. Tokios organizacijos, kaip „Amnes
tijos internacionalas“ ir „Tarptautinė 
žmogaus teisių lyga“, vakarų spaudoje 
randa didesnį susidomėjimą ir platesnę 
paramą, žmogaus teisių judėjimo sustip
rėjimas yra teigiamas ir remtinas reiški
nys. Jis paremia ir atspindi mūsų princi
pus ir įsitikinimus.

Tikime, kad žmogaus teisių judėjimas 
yra naudingas Lietuvos interesams. Dau
gelis organizacijų, kurios rūpinasi žmo. 
gaus teisėmis, rūpinasi ir lietuviais poli
tiniais kaliniais.

Išeivijos veiksniai, organizacijos bei pa
vieniai asmenys, kurie rūpinasi Lietuvos 
būkle, turi savo veiklą išplėsti, aktyviai 
įsijungdami į žmogaus teisių sąjūdį. Svei
kiname JAV-ėse įsteigtą „Koaliciją Petkui 
ir Gajauskui laisvinti“ ir Kanadoje suda
rytą „'Lietuvių komitetą žmogaus teisėms 

ginti“, kurie yra tokio įsijungimo pavyz
džiai.

PLJS politinės veiklos koordinatorių 
įpareigojame įsteigti žmogaus teisių pada
linį prie politinės komisijos ir pritaikyti 
žmogaus teisių sąvoką, kur tai yra įmano
ma ir tinkama. PLJS politinės veiklos ko
ordinatorių įpareigojame infonmuoti kraš
tų LJ Sąjungas apie svarbesnius žmogaus 
ir tautos teisių pažeidimus. Kraštų LJ Są
jungas Skatiname raginti savo narius bei 
krašto vyriausybes kelti žmogaus teisių 
pažeidimus Pabaltijo kraštuose tarptau
tinėje plotmėje, ypač Jungtinėse Tautose.

Lietuvos pogrindžio spauda

Lietuvos pogrindžio spauda per kele
rius metus išsivystė į stiprią jėgą, kovo
jančią už žmogaus ir tautos teises, šie 
leidiniai atkreipė išeivijos veidą į Lietuvą 
ir davė naujo ryžto kovai už okupuotą 
tautą. Tiesioginis „Alma Mater“ leidėjų 
kreipimasis į Jaunimo kongresą skatina 
mus atsiliepti į lietuvių tautos reikalus.

Išeivija per mažai jėgų skiria šios nepa
mainomos medžiagos leidimui, vertimui į 
kitas kalbas bei skleidimui savo ir kita
taučių tarpe.

Skatiname PLJS bei paskirų kraštų LJS 
užmegzti ryšius su korespondentais, val
džios pareigūna“is, dvasininkais bei kitais 
vadovais ir infonmuoti juos apie okupuo
tos Lietuvos padėtį.

Talka Lietuvos tikintiesiems

Griežtai pasisakome prieš okupanto 
vykdomą persekiojimą bei tikinčiųjų tei

sių paneigimą Lietuvoje.
Valdžia visokiais būdais bando kištis 

į bažnytinius reikalus. Bažnyčių bei kitų 
šventovių uždarymas, naujų bažnyčių 
statybos ribojimas, varžymai bei grasini
mai norintiems stoti į seminariją, KGB 
agentų bandymai inflirtuoti kunigų eiles 
yra aiškios pastangos naikinti religines 
institucijas. Organizuoto religinio auklė
jimo draudimas, profesinė ir socialinė 
diskriminacija prieš tikinčiuosius, religi. 
nės spaudos varžymas bei ateistinės pro
pagandos .brukimas nusižengia prieš bet 
kokias laisvo apsisprendimo teises.

„Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“ 
bei kita pogrindžio religinė spauda, nese
niai Lietuvoje įsisteigęs „Katalikų komi
tetas tikinčiųjų teisėms ginti“ žengia drą
sius žingsnius. Suprasdami LKB Kronikos 
svarbą žmogaus teisių kovoje, įpareigoja
me PLJS valdybą ištirti galimybes talkin
ti „Lietuvių katalikų religinės šalpos fon
dui“ ryšium su Kronikos leidimu bei ver
timu. Be to, skatiname paskirų kraštų LJS 
valdybas rūpintis jaunimo supažindinimu 
su LKB Kronika ir kitais leidiniais.

LJ Sąjungų valdybas skatiname susipa
žinti su savo krašto religinių institucijų 
politine veikla. To supažindinimo tikslas 
būtų iškelti tose organizacijose tikinčiųjų 
persekiojimą okupuotoje Lietuvoje. Taip 
pat raginame iškelti šį klausimą vietinėje 
religinėje spaudoje. Visus PLJS narius 
skatiname supažindinti savo vietovių ki
tataučius dvasininkus ir parapijiečius su 
Lietuvos tikinčiųjų priespauda. . ..ąĮĮ

(Bus daugiau)
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30-oji stovykla
Anglijoje skautų ir skaučių vasaros tra

dicinė stovykla vyko liepos 28 — rugpjū
čio 4 dxi. Lietuvių Sodybos žaliajame ber
žynėlyje. Ji jau buvo 30-ji ir vyko IV Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso ženkle, 
buvo pavadinta ,,Gedimino pilimi“, jai va
dovavo LSS Europos Rajono Vadas v.s. 
Jaras Alkis, jo pavaduotojas — v.s. Juo
zas Maslauskas.

Seserijos pastovyklei „Šatrijos Raganai“ 
vadovavo v.s.v.sl. Daina Traškaitė, adju. 
itanitė—v.s.v.sl. Astra Kvederaitė iš JAV, 
užsiėmimų vadovės — ps. Rūta Šovienė, 
mokytoja E. Cornish, skautė Anita šovai- 
įtė ir talkininkė Kristina Veršelytė iš Va
sario 16 gimnazijos.

Brolijos pastovyklei ,.Perkūnui“ vado
vavo s.v. psl. Romas Juozelskis (jis daly
vavo ir Jaunimo kongrese Anglijoje ir 
Vokietijoje, kaip Anglijos Rajono skautų 
atstovas), jo pavaduotojas — s.v.v.sl. Vy
tenis Zinkus. Stovyklą dvasiškai globojo 
kun. Aleksandras Geryba, laužų vadovė 
— s. Gajutė O'Brien, maitinimu rūpinosi 
skautininkai A. I. Gerdžiūnai, juos pava
davo Balys Butrimas. Stovyklos kasinin
kas — s. Antanas Jakimavičius, sporto, 
sTaukuoto Puodo“ ir iškylų vadovas — 
Vincentas O'Brien, pirmosios pagalbos tei
kėjas — ps. Rimantas Valteris. Turėta 
talkininkų: M. Comish, Tony Philpott. 
Nors kasdieninio darbo spaudžiamas;, ne
atsiliko s.v.v.sl. Eimutis Šova, kuris kas 
vakaras atvykdamas talkininkavo muzika, 
žaidimais ir pašnekesiais, taip pat stovyk
los darbus ir užsiėmimus įamžindamas fil
me.

Stovykloj turėjom 42 seses ir brolius. 
Turėjome ir svečių: v.s.v.sl. Astrą Kveda- 
raltę iš JAV, s.v.v.sl. Andrių Baltrūną iš 
Australijos ir Kristiną Veršelytę iš Vasa
rio 16 gimnazijos Vokietijoj.

Pirmieji skautų vadovai paaukojo sa
vo atostogos stovyklai įrengti — v.s. J. Al
kis, v.s. Br. Zinkus, s.v.v.sl. E. Šova, R. 
šova, V. O'Brien, ps. R. Valteris ir kiti. 
Ūkvedžiai skautininkai A. I. Gerdžiūnai 
visą savaitę šveitė juodus puodus, rūpino
si maisto užsakymu ir malkomis. Jiems 
talkininkavo B. Butrimas ir P. Gugas.

Pirmieji mus pasitiko busimasis skau
tas Ričardas O'Brien ir kiti.

Tarėmės dėl stovyklos programos, 
skirstėm stovyklautojus į vienetus ir pa
lapines. Vakare susirinkom pirmajam po
sėdžiui. Programa plati, įvairi ir turtinga. 
Didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į 
lituanistines pamokas, kurios vyko kiek
vieną dieną po 30-45 minutes. Jas pravedė 
v.s. J. Alkis, v.s. J. Maslauskas ir kiti.

Stovykla — skautiška mokykla: darbas, 
malda, žaidimai, lituanistiniai užsiėmi
mai, sportas, iškylas, laužai, audimas, 
piešimas, poilsis. Kaip ir visuomet, pir
momis dienomis baigiami įrengimai. Išky
la vėliavų stiebai, stovykliniai vantai, tau
tiniais ornamentais kryžiais, Lietuvos her
bu, skautiškais ženklais puošiamas stovyk

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

LNLF Deklaracija laiko, kad1 dabartinės LKP ir 
LLKJS yra primestos Lietuvai iš svetur organizacijos, 
kurių laisvoje Lietuvoje neturi likti. .„Mes reikalauja
me, — skelbia Deklaracija, —nacionalinių jaunimo orga
nizacijų bei partijų, kurios šiandien uždraustos“ (ten 
pat). Taigi, faktiškai reikalaujama daugiapartinę siste
mą įvesti. To paties reikalauja Mindaugas Tamonis, kuT 
ris raišo savo jau cituotame laiške: „Panaikinti nenor
malią, antidemokratinę, vienpartinę sistemą“ (LKB 
Kronika, 3 temas, Čikaga, 1976 m, psl. 216). Abiejuose 
dekumentuose reikalaujama panaikinti ir pilietinių tei
sių apribojimus, specialiai pabrėžiant Deklaracijoje ke
lionių į užsienį (ir iš užsienio į Lietuvą) bei emigracijos 
( ir reemigracijos) teisę, o Tamonio laiške — pilnos re
liginės laisvės įgyvendinimo. Taigi, politine prasme no
rima įkurti tokią gana savotišką socialistinę santvarką, 
kurios dar nėra buvę istorijoje: socialistinę santvarką su 
daugiapartine sistema (t y,, be vadovaujančios komunis
tų partijos rolės), su pilnom ir neapribotem Katalikų 
Bažnyčios, o taip pat ir kitų religinių denominacijų baž
nyčių teisėmis, pilna kelionių laisve, o taip pat visų pi
lietinių žmonių teisių saugia garantija.

Kaipgi yra su ekonomine reikalo puse? Minėtieji 
dokumentai jos nesvarsto, tačiau yra įrodymų ir be jų. 
Visi jie pirmoje eilėje nurodo į tai, kad ekonominiame 
gyvenime aktyviai siekiama apginti tautinius interesus, 
išsaugoti organinę Lietuvos ūkio struktūrą ir ne tik atei
tyje, bet ir dabartinėmis Lietuvos inkorporacijos i 
TSRS sudėtį sąlygomis. Paimkime iliustracijai kad ir 
tokį faktą, kaip pasipriešinimą naftos perdirbimo kom
binato Jurbarke statybai, apie kurį pasakoja T. Ženlk- 
lys savo straipsnyje ’apie Sniečkų. Ar čia nepasireiškė 
plačios Lietuvos visuomenės siekimas apsaugoti krašto 
gamtą nuo užteršimo industrinėmis įmonėmis, neturin
čiomis, be to, jokios bazės organinėje Lietuvos ekono
minėje struktūroje? Tas pats liečia ir faktus, susietus 
su visos eilės Maskvos ekonominių instrukcijų sabotažu 
Lietuvoje (sėjomainų panaikinimas, kukurūzų įdiegi
mas, grūdų pasėlių plotų padidinimas ir pan.), irgi vaiz
džiai aprašytus minėtame T. ženklio straipsnyje. Apie 
augantį tokio pobūdžio pastangų intensyvumą byloja ir 
jau cituotas straipsnis, pasirodęs „Valstiečių laikrašty-

Dr. A. Štromas

je“ (1977, Nr. 2): „...anoniminių tarybinės santvarkos 
tobulintojų dar esama. Mintys jų panašios: kam Lietu
vos respublikai reikalinga industrializacija, atominės 
elektrinės statyba Ignalinoje, naftos perdirbimas Mažei
kiuose?“ Eitanas Finkelšteinas dar įspūdingiau liudija 
apie didelį lietuvių susirūpinimą tuo, Lietuvos ekonomi
ka vystytųsi proporcingai ir kaip sistema save pačią 
išlaikanti bei pateisinanti, o, svarbiausia, nepriklauso
ma nuo Tarybų Sąjungos žaliavų bei rinkų, Anot jo, lie
tuviai ..^nurodo, kad mažam jų kraštui primeta jam vi
siškai nereikalingą pramoninę gamybą (beje, visada ko
operuotą su esančia už Lietuvos ribų), siekia pririšti jo 
ūkį prie kitų respublikų ir, darbo rankų stokos dingsti
mi, prikurdinti čia rusų, ukrainiečių ir išeivių iš kitų 
respublikų. Jie teigia, kad maskviškė centrinė vadovybė 
tik ardo Lietuvos ūkio pamatus, ir rodo kaip pavyzdį 
kukurūzų epopėją Chruščiovo laikais, reikalavimą per
nelyg didelių žemės ūkio produktų paruošų ir daug ko 
kita“ („Akiračiaai“, 1977, birželis, Nr. 6 psl. 8).

Taigi, ir ekonominėje srityje dominuojančiai pa
brėžiamas tautinis interesas, o socialistiniai ekonomikos 
pagrindai kaip ir apeinami tylomis. Tačiau ši tyla irgi 
nėra absoliuti. Prisiminkime kad ir prieš daugiau kaip 
10 metų valdžios duotąjį leidimą Lietuvos kolūkiečiams 
turėti savo asmeninėje žinioje vieną hektarą žemės už 
vienos tinkamos eksportui bekoninės kiaulės pristatymą 
valstybei. Ar šitame oficialiame akte pati tarybų valdžia 
aplinkiniu keliu nepripažino individualios iniciatyvos 
ekonominio pranašumo palyginus su kolektyvistiniu 
ūkiu, sudarančiu tarybinio socializmo ekonominį pagrin
dą? Ar nepripažino ji šiuo aktu taip pat ir tai, kad pa
verstiems kolūkiečiais Lietuvos ūkininkams individua
lia inicatyva pagrįsta ekonomika yra kur kas artimesnė 
bei priimtinesnė, negu „socialistinė“ kolūkinė ekonomi
ka? Klestintys socialistinėje ekonomikoje grobstymai 
bei piktnaudžiavimai „visuomenės“ turtu irgi yra pa
kankamai gražbylus liudijimas apie tos socialistinės eko
nomikos visiškai svetimą žmonėms ir jų įsisąmonin
tiems interesams pobūdį.

Tyla tuo klausimu pramušama, tačiau ne vien tik 
socialinės praktikos faktais, bet ir visiškai tiesiogiai, t.y.

laisvai rašančių autorių liudijimais. Vėl duokime žodį 
Eitanui Finkelšteinui. Jis liudija, kad lietuviai visiškai 
nelinkę sieti ekonominių krašto pasiekimų su socialis
tine santvarka bei jos vadinamaisiais pranašumais. 
„Nors jie ir neneigia, kad šiandien gyvenimas Lietuvoje 
yra pagerėjęs labiausiai iš viso pokario meto, visgi jie 
mano, kad panašaus gerovės lygio Lietuva būtų suge
bėjusi pasiekti ir būdama nepriklausoma“ (ten pat). Ogi 
žinia, jog nepriklausomoje Lietuvoje jokios socialistinės 
ekonomikos nebūta. Nerodo didelio entuziazmo dėl so
cialistinės sistemos taip pat ir naujieji išeiviai 5tš Lietu
vos. Atvirkščiai, visi jie, pasirodo, yra individualios ini
ciatyvos ir rinkinės Vakarų tipo ekonominės sistemos 
šalininkai.

Taigi,, kuria prasme daugelis Lietuvos disidentų 
skelbia save socialistais? Manau, kad iš pagrindų tai 
greičiausiai yra ’savotiškas lojalistiškai legalistinis žai
dimas. Sakoma, kad mes nenorime keisti socialistinių 
santvarkos pagrindų, o norime keisti egzistuojančią 
santvarką taip, kad ji atitiktų pačios socialistinės dokt
rinos skelbiamuosius gražius principus, nacionalinės bei 
individualinės laisvės idealus. Deja, tokia santvarka gal 
ir neprieštarauja tam tikroms abstrakčioms socializmo 
doktrinoms, tačiau ji visiškai prieštarauja tam, ką tary
biniai vadovai vadina realiu gyvuoju socializmu, t.y. tam 
tikrajam, anot jų, socializmui, kuris įgyvendintas TSRS, 
Kinijoje ir jų pavyzdžiu suformuotose kitų šalių socia
listinėse santvarkose.

Visi šie faktai ir leido man prieiti išvadą, kad tele
ologinėje Lietuvos politinėje sąmonėje puoselėjamieji 
egzistuojančios santvarkos pakeitimai turi sukurti krašte 
tokią santvarką, kuri ne tiktai atitiktų tautinius intere
sus bei istorines tautos tradicijas, o taip pat sudarytų 
kuo plačiausias galimybes individualiai ‘bei grupinei 
žmonių iniciatyvai pasireikšti, kitaip sakant — pliura
listinę (kaip politinė, taip ir ekonomine prasme) vaka
rietiško tipo santvarką. Tačiau kartu su tuo nė vienas 
lietuvių nesutiktų su tuo, kad tekią santvarką įvedus, 
būtų prarasti tie dabartinės santvarkos momentai ku
riuos jis laiko teigiamais, o būtent: nemokamas švieti
mas ir sveikatos apsauga, pigūs butai, apmokamos atos
togos, socialinis aprūpinimas ir pan. Atvirkščiai, jo nuo
mone, visi šie mementai naujoje santvarkoje turėtų bū
ti tik sustiprinti. Tuo iš esmės ir apsiriboja jo nuoširdus 
solidarumas su socialistinio tipo santvarka.

(Bus daugiau)

linis stalas. Dienos lietingos, tai užsiėmi
mai vykdomi didelėje palapinėje.

Stovyklos atidarymo pirmosios mišios 
atnašaujamos Sodyboje. Kun. A. Geryba 
pamoksle iškėlė skautybės tikslus ir pras
mę. Saulei pasirodžius, užsiėmimai lauke: 
ps. R. Šovienė, mokytoja E. Cornish pra
veda audimo, piešimo ir skautiškos prog
ramos užsiėmimus, prityrusi skautė Ani
ta Šovaitė ir v.s.v.sl. Astra Kvedaraitė 
tautinių šokių pamokas, V. O'Brien dainų, 
sporto ir iškylas, s.v.v.sl. V. Zinkus sto
vyklautojus supažindina su žemėlapiu ir 
kompasu, vadovauja išvykai su žemėlapiu. 
Žygis tęsiasi 6 valandas lietingu oru. Kun. 
A. Geryba praveda lietuvių istorijos ir ge
ografijas pašnekesį. Iš Škotijos atvykęs
R. Michelis sudomina stovyklautojus pa
sakojimu, kaip pirmieji lietuviai imigran
tai išlaikė savo kalbą, papročius ir spau
dą, parodė skaidrių i'š anų laikų Škotijos 
gyvenimo. Sulaukėm inž. Alekso Vilčins
ko, kuris grįžo iš Pasaulio jaunimo kong
reso ir apie jį papasakojo ir visus stovyk
lautojus apdovanojo kongreso leidiniais.
S. v.v.sl. Andrius Baltrūnas pravedė pa
šnekesį apie Australijos lietuvių skautų 
veiklą. Ypač daug širdies ir pastangų dė
jo pats stovyklos viršininkas lituanistinei 
programai, įvairindamas ją vaizdais, pie
šiniais. Neatsiliko ir prityręs skautas Gin
tas šova: jis savo sugebėjimais piešti puo
šė virtuvę, kad stovyklautojai žinotų, kaip 
lietuviškai vadinamas kiekvienas virtuvė
je buvęs dalykėlis ir maistas. Nuostabiai 
dainų ir giesmių repeticijas vesdavo V. 
O'Brien ir s. G. O'Brien. O prie vakarinių 
laužų skambėjo nuotaikingai V. O'Brien 
redaguojamas ,,Taukuotas Puodas“, su
keldamas juoko iki ašarų...

Penktadienis buvo skirtas ,.TĖVYNĖS 
DIENAI“ ir susikaupimui. Vakare didžio
joj palapinėje įvyko lauželis su montažu 
ir kun. A. Gerybos tėvynei atnašaujamos 
pamaldos, kuriose dalyvavo Sodybos atos
togautojai.

S. G. O'Brien ir kitų sesių iniciatyva 
tiek lauželis, tiek šv. mišių metu atlikta
sis montažas nevienam dalyviui ištraukė 
ašarą...

Po laužo ir mišių skautai vyčiai davė 
įžodį. Vyčio kaklaraiščiu pasipuošė Pet
ras Pūkštys, Romas Juozelskis ir Mindas 
Gerdžiūnas. Įžodį pravedė v.s. Jaras Alkis. 
S.v.v.sl. Andrius Baltrūnas Australijos 
skautų ’vyčių vardu tarė įspūdingą žodį.

šeštadienį į stovyklos uždarymo iškil
mes atvyko Derbio ekskursija su DBS 
skyr. pirm. V. Junoku ir ,,Budėkime“ ad
ministratorium J. Levinsku, Londono kle
benąs kun. J. Sakevičius, LNB pirm. Z. 
Juras, St. Kasparas (jis dalyvavo ir sto
vyklos atidaryme su svečiais, jų tarpe 
Kanados LB pirm. Jonu Simanavičium) 
ir daug svečių iš kitų vietovių.

Dabar skautės įžodį davė Elena Pilcher, 
skauto D. Pilcher, prityrusios skautės 
Kristina Veršelytė. Skautai Andrius Šova 

ir Gintas Šova išlaikė muzikanto ir sto
vyklautojo ir dviratininko specialybių eg
zaminus. Pavyzdingaisiais skautais pripa
žinti D. Siliūtė, A. šova. Jiems įteikti pa
žymėjimai. Kiti skautukai už gražų sto
vyklavimą, elgesį ir susiklausymą gavo 
dovanų. Mokytojai E. Comish ir Vincentui 
O'Brien stovyklos viršininkas v.s. Jaras 
Alkis įteikė LSS 60 metų rėmėjo ženklus, 
kartu apibūdindamas stovyklos sėkmes ir 
programą ir dėkodamas vadovams. V.s. J. 
Maslauskas, Stovyklos viršininko pavaduo
tojas, tarp 'kitko, pabrėžė, kad LSS Tary
bos pirmininkė ir buvusi LSS 6-tos Tau
tinės stovyklos viršininkė v.s. Lilė Milu- 
kienė v.s. J. Alkiui prisiuntė dovaną — 
skydą su LSS 60 metų ženklu ir įrašu, 
kaip buvusiam 6 Tautinės stovyklos vy
riausiam laužavedžiui. V.s. J. Alkis padė
kojo už dovaną. Padėka skautiškos idėjos 
rėmėjams, tėveliams ir Sodybos vedėjams 
B. J. Snabaičiams, dvasios vadovui kun. 
A. Gerybai.

Stovyklautojus raštu sveikino v.s. fil. 
Sigitas Miknaitis — LSS Tarybos pirmi
ninkas, LSB Vyriausias skautininkas s. 
fil. Vytautas Vidugiris, v.s. fil. Valentinas 
Varna, kun, Steponas Matulis MIC, v.s. 
Sef. Jelionienė, kuri prisiuntė glėbį ^Skau
tų Aido“, v.s. Petras Molis, v.s. Česlovas 
Kiliulis ir kiti, žodžiu sveikino Z. Juras ir 
dvasios vadovas kun. A. Geryba.

Iškilmės baigtos Lietuvos himnu.
Lauželį uždegti pakviečiamas Z. Juras. 

Vyksta dainos, pasirodymai, tautiniai šo
kiai, šūkiai ir visokie pokštai. V. O'Brien 
išeina su ,,Taukuotu Puodu“, pilnu sto
vyklos įvykių ir įspūdžių.

Vakare paskutinį kartą nuleidžiama vė
liava. Atsisveikinimo žodį taria v.s. J. Al
kis, stovyklos viršininkas. Nuskamba Ma
rija, Marija ir himnas. Nuleidę vėliavas, 
susiburtam apie paskutinį lauželį. Malda- 
,,Ateina naktis“... Spaudžiame rankas ir 
sakome vieni kitiems sudie.

S.v.v.sl. Eimutis Šova stovyklos gyveni
mo įvykius įamžino filme.

V.s. J. Maslauskas

DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS
Daugiavaikės šeimos Lietuvoje buvo 

įprastas dalykas. Tokį reiškinį randame 
Ir katalikiškoje Airijoje. Bet Anglijoje tai 
neitas dalykas. Bet atsitinka.

Pvz. Ričardo Naito ir jo žmonos Karoti
nos Šeimoje yra 20 vaikų, o 21-aisis jau 
„pakelyje“.

Neatsilieka dr ’gausiausioji lenkų šeima, 
gyvenanti Miloulave —• IBohumila ir Piot
ras Sikorovai. Jie augina dvidešimt vai
kų: Septynis sūnus ir trylika dukrų. Vy
riausiam 26 metai, jauniausiajai šešeri. 
Na, čia kiek padėjo šešios poros dvynukų.

DAR VIENA PARDUOTUVĖ ALYTUJE
Alytaus miesto Putinų rajone atidaryta 

nauja maisto prekių parduotuvė „Banga“, 
kuri kasdieną parduota už 8-9 tūks. rub
lių.

„Tiesa“ rašo, kad tai esanti 24-oji par
duotuvė mieste.

Sfiaityteju fa&fau
Malonus Pone Bajorinai,

Aš tikrai nuoširdžiai apgailestauju, kad 
Tamstai teko skaityti mano laišką net 
tris kartus, pykti, erzintis, iki pagaliau 
Tamsta supratai jo turinį. Visai sutinku, 
kad mano tas menkutis laiškutis nebuvo 
vertas tokio didelio vargo.

Ir vis dėlto. Perskaitęs Tamstos malonų 
pasisakymą, priėjau išvados, kad Tams
tai reikėtų paskaityti mano laišką dar ir 
ketvirtą kartą, o gal ir penktą... Tamsta 
visai nesupratai mano laiško, o pasisaky
damas visai apsilenkei su mano laiško tu
rinio esme.

Laiško turinio esmės gi reikia ieškoti 
štai kur: „Todėl man kilo klausimas: ko
dėl Pasaulio Jaunimo kongreso atstovai, 
įteikdami dovanas šv. Tėvui, neįteikė gra. 
žiai surašyto rašto, kuriame būtų pareikš
tas susirūpinimas dėl Vilniaus krašto 
Bažnyčios, kurią vis dar tebeadministruo- 
ja Lenkijos Bažnyčia, ir dėl lietuviškų pa
maldų nebuvimo Seinų katedroje?“

Jeigu Tamsta turi ką nors skirtingo ar 
papildomo pasakyti šiuo reikalu, bus įdo
mu man ir kiekvienam lietuviui.

Su pagarba
Stasys Kuzminskas

11ETUVDJE
LIETUVIAI UŽ AMERIKIEČIUS

Čikagos ,,Sun Times“ korespondentas 
pasikalbėjęs su iš Scv. Sąjungos sparta
kiados Vilniuje grįžusiu Amerikos krepši
nio rinktinės treneriu rašo, kad lietuviai 
labai palaikę amerikiečių komandą kovo
je prieš sovietų respublikas, išskyrus tą 
atvejį, kai jie žaidė prieš lietuvių koman
dą.

Amerikiečių krepšinio komanda pateko 
iį šeštą vietą.

VLADO ČESIŪNO SPORTINIAI 
LAIMĖJIMAI

Sov. Sąjungos garbės sporto meisteris 
Antanas Vaupšas, rašydamas apžvalgą 
„Tiesoje“ (1979.X.19) apie Lietuvos irk
luotojų pasisekimus tarptautinėse varžy
bose, Vlado Česiūno pavardės nebemini.

Vladas Česiūnas, dingęs be žinios iš 
mūsų planetos, yra gimęs 1940. III. 15 
Vyšnialaukiuose, Jonavos apskrityje.

Už nuopelnus sporte 1972 m. jam 'buvo

AMERIKA IR SPAUDOS CENTRAS

Artėja nauji metai ir su jais laikraščių, 
žurnalų užsakymai.

Siųsdami čekį į Ameriką, už patarnavi
mą bankui dažnai turime mokėti po pu
santro svaro.

Kiek tokių čekių išsiunčiame, tiek kar
tų pakartojame tą sumą.

Būtų didelis palengvinimas kitur gyve
nantiems, jei Amerikoje būtų įsteigtas 
spaudos centras, kur galima būtų nusiųsti 
vieną čekį, bet užsakyti eilę laikraščių - 
žurnalų.

Būtumėm dėkingi, jei mūsų DBLS pa
judintų šį reikalą Amerikoje. R.G.

„LIETUVOS BRANGIOS“ NIEKAS 
NEGIEDOJO

„Europos Lietuvio“ Nr. 37 „Jaunimo 
kongreso atgarsiuose“ buvo paminėta, kad 
„Mūsų Pastogė“ buvo išsispausdinusi 
laišką iš Londono, kuriame rašoma, kad 
Brcmtono bažnyčioje buvo giedama ,,Lie
tuva brangi“ ir dėl to daugelis verkė.

Deja, tokia giesmė nebuvo giedama. Be 
kita ko, toms šventoms mišioms buvo iš
leista speciali 12 ,psl. brošiūrėlė, pagal ku
rią visi dalyvavusieji kartu meldėsi. Ir 
joje jokios „Lietuvos brangios“ nėra. Sv. 
mišių pabaigoje visi galingai sugiedojo 
Lietuvos himną. Buvęs

suteiktas Sovietų Sąjungos garbės meis
terio titulas.

1 km varžybose vienviete baidare 1971 
m. jis tapo V Sov. Sąjungos spartakiados 
čempionu. Dviviete baidare (su Y. Laba- 
nov) Sov. Sąjungos čempionu tapo 1970, 
1972, 1973 ir 1974 metais. 1972 m. Muen- 
cheno olimpiados 10 km nuotolio varžybo
se dviviete kanadiško tipo baidare (su 
Labanov) gavo aukso medalį. 1973 ir 1974 
m, jis triskart tapo pasaulio čempionu, 
laimėjęs 1 km atstumo varžybas.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
ISTORIJOS FILMAS

„Valstiečių laikraštis“ rašo, kad didžio
sios sukakties proga buvo pastatytas do- 
kumentalinis filmas „Vilniaus universi
tetas 1579 - 1979“

Tame filme glaustai ir nuosekliai esan
ti pavaizduota puikiai paruošta Vilniaus 
universiteto istorija.

ŠIE METAI ŽEMĖS ŪKYJE

Sov. Sąjungos žemės ūkio darbo dienos 
šventės proga Lietuvos kompartijas sek
retorius R. Songaila „Valstiečių laikraš
tyje“ (1979. X. 13) aptaria žemės ūkio 
darbus ir jų pasekmes Lietuvoje.

Jis sako, kad gamta šiemet, kaip reta, 
buvusi bloga, ir nuo pat pirmųjų piūties 
dienų derlius buvo dorojamas sunkiai, 
bet tuo pačiu ir atkakliai.

Žemės ūkio darbininkai, kombaininin
kai, traktorininkai, talkininkai, — moks
leiviai, studentai, miesto žmonės ir kiti, 
— dirbo gerai ir nuoširdžiai. „Bet“, rašo 
jis, „gamta vis tiek padarė savo, šiemet 
mažiau surinkome grūdų, mažiau paruo
šėme šieno, šienainio ir šiaudų pašarui. 
Tačiau šiemet gerai užderėjo kukurūzai, 
pašariniai runkeliai, daržovės, sekiojai ir 
cukriniai runkeliai, visumoje neblogas ir 
bulvių derlius, žodžiu, buvo daroma vis
kas, kad sunkiomis šių metų sąlygomis 
surinktų galimai didesnį derlių".

Ruduo yra įpusėjęs, sako jis, o darby
metis dar nesibaigia, nes esą nenukąstų 
bulvių, cukrinių, pašarinių runkelių, dar
žovių, dar nėra suarti didžiuliai plotai 
laukų. Jis ragina žemdirbius pa
ruošti gyvulius žiemojimui. Per šią vasa
rą vis dėlto nepavykę primelžti pieno tiek, 
kiek pernai, bet jei racionaliai bus tvar
komasi, tai gal rezultatai ir neišeitų vi
siškai blogi.

DAUGYBĖ AVARIJŲ

„Tiesa“ rašo, kad vien per rugsėjo mė
nesį Lietuvoje įvyko 820 automobilių ir 
motociklų avarijų. Žmonių žuvo 111, o 
sužeistų 666.

Per paskutiniuosius 9 mėnesius Lietuvo
je įvyko 4.597 avarijos, žuvo 540 žmonių, 
3.593 sužeisti.

Didelė dalis avarijų įvyksta dėl girtuok
liavimo.

FILMAS „NESĖTŲ RUGIŲ ŽYDĖJIMAS“

Pagal V. Bubnio populiarų romaną .Ne
sėtų rugių žydėjimas“ pastatytas filmas, 
kuris jau buvo rodomas Kelmės „Rūtos“ 
kino teatre. Filmo režisierius — M. Gied
rys.

2 ŠACHMATŲ MEISTERIAI

D. Lapienis (Vilnius) gavo iš ICCF 
(tarptautinės korespondencijos būdu žai- 
džiančiųjų šachmatais federacijos) did- 
meisterio titulą.

Dabar turėsime du. Pirmasis — R Ar
lauskas (Australija), 1964 m. baigęs tre
čiuoju ICCF pasaulio pirmenybėse.
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Londonas
SUSITIKIMAS SU LANDSBERGIAIS 

LIETUVIŲ NAMUOSE
Rašytojas Algirdas Landsbergis su žmo

na atvažiuoja į Londoną. ,,Ateities“ lei
dykla kaip tik dabar išleido jo novelių 
knygą, ir jie abu linkę mums čia ta pro
ga duota literatūrinį rečitalį — pakalbėti 
ir paskaityti.

Susitikimas su jais bus Londono Lietu
vių Namuose lapkričio 24 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare.

Toks susitikimas su jais anksčiau su
traukdavo gražų būrį lietuvių. Tikimasi, 
kad ir šįkart netrūks klausytoj ų; pasiilgs- 
tančių lietuviško žodžio, dar ir humoru 
nuspalvinamo.

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 24-25 dienomis įvyks tradici

nis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras 
Latvių Namuose Londone, kur ^Daina
va“ tvanko lietuvių Skyrių.

,,Dainava“ prašo mielus tautiečius tal
kon — lietuviškam kampeliui labai rei
kalingi tautinių motyvų darbeliai: juos
tos, pagalvėlės, medžio drožiniai ir kita. 
Be įto, labai trūksta fantų loterijai, čia 
tinka visokios smulkmenos (iš loterijos 
gaunama daugiausia pelno).

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį ’mūsų 
prašymą. Remdami ,,Dainavą“, padėsite 
ligoniams, seneliams ir kitiems vargam 
patekusiems jtautiečiiams. Dalis metintio 
pelno taip pat skiriama jaunimo ir lietu, 
vių organizacijų paramai.

Daiktus ir pinigines aukas siųsti iki 
lapkričio 21 d. šiuo adresu: ,,Dainava“, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

E. GAPUTYTĖS ,,LIETUVOS KRISTUS“ 
ST. PAULS KATEDROJE

Amnesty International (Amnesty inter
nacionalas) suruošė meno skulptūros pa
rodas dviejose vietose Londone ir Bristo
lio mieste.

Toje parodoje, kuri suruošta Londono 
St. Paul's kryptoje (X.30-XI.9), tarp to
kių pasaulio garsenybių, kaip Henry Moo
re, (Barbara Hepworth, Elizabeth Frink, 
Kathe Kollwitz, dalyvavo ir mūsų Elena 
Gaputytė su savo kūriniu — skulptūra 
,,Christ of Lithuania“ (Lietuvos Kristus).

Jos kūrinys vaizduoja parimusią, susi
mąsčiusią, sėdinčią juodos spalvos figūrą, 
apgaubtą juodu rėmeliu ir originaliai pa
dėtą (ant gelsvo smėlio. ,,Ant Palangos 
smėlio...“ kaip išsitarė skulptorė, sutikta 
toje St. Paul's katedros kryptoje.

1979 m. spalio 7 d. laikraščio ^Obser
ver" sekmadieniniame priede buvo rašo
ma, kad toje parodoje, be jaunų Skulpto
rių, dalyvaus ir Henry Moore, Reg Butler, 
Antony Caro, Lynn Chadwick, Elizabeth 
Frink ir Elena Gaputytė, kuri gimusi Lie
tuvoje.

Šiuo metu E. Gaputytė yra Londono 
Digby Stuart Kolegijos vyresnioji skulptū
ros dėstytoja.

M.

VIEŠNIA Iš ARGENTINOS
Marytė Barzdžiūtė, Pasaulio lietuvių 

kongreso atstovė iš Argentinos, Buenos 
Aires, po kongreso pakeliavo po Austriją, 
Italiją, Prancūziją, Ispaniją, Šveicariją, 
Vokietiją, pabuvojo Lietuvoje, o prieš iš. 
vykdama į Čikagą, dar buvo kelioms die
noms apsistojusi Lietuvių Namuose.

Šii gražiai lietuviškai kalbanti lietuvai
tė sakėsi esanti labai patenkinta ,,pažinu
si Londono lietuvius“.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
Šiais metais kalėdiniai sveikinimai ir 

linkėjimai draugams bei pažįstamiems 
,.Europos Lietuvyje“ kainuos 6 sv. už iki 
2 colių, arba angliškų inčių, vienos 
skilties vietą, o 2 skilčių — 12 sv.

Skaitytojai,, kurie norėtų pasiskelbti, 
prašccni atsiųsti sveikinimo tekstą ne vė
liau kaip iki gruodžio 14 d. Taip pat kar
tu prašėm siųsti ir pinigus, nes tuo bū
du administracijai bus sutaupoma laiko ir 
pašto išlaidų.

Vienoj skilty jdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

MINIMAS VENGRIJOS SUKILIMO 
NUMALŠINIMAS

Aid to the Church in Need iniciatyva 
lapkričio 15 d. vakare, iš šeštadienio į 
sekmadienį bus pradėti budėjimai nuo 
7 vai. vakaro ir baigsis lapkričio 16 d. ry
tą 7.30 vai mišiomis.

Budėjimas vyks prie išstatyto šven. 
čiausiojo su specialiomis maldomis. 4 vai. 
ryto paskirta valanda Lietuvai, — Land 
of Crosses — Kryžių Šaliai.

Londono Lietuvių Parapijos klebonas ir 
taryba kviečia visus parapijiečius daly
vauti šiame budėjime. Būkime kartu su 
savo tautos laisvės kovotojais.

Vis tai vyks Tyburn Convent, Marble 
Arch.

Bradfordas
EKSKURSIJA I MANCHESTER!

Lapkričio 17 d., šeštadienį, rengiama 
ekskursija į Ramovės skyriaus rengiamą 
kariuomenės minėjimą Cheetham Town 
Hall, Manchestery.

Autobusas išvyks nuo Vyčio klubo 4 
vai. p.p.

Norintieji vykti, prašomi skubiai užsi
rašyti Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 24 d., šeštadienį, rengiamas 

kariuomenės minėjimas Vyčio (klubo salė
je.

Programoje: įvadinis žodis, A. Bučio 
vaidinimas ,.Nevystantis vainikas“, vieti
nis vyrų sėksetas, vadovaujamas P. Vasio, 
su nauju repertuaru.

’Pradžia 6 vai, vak.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

S-gos skyriaus ir Vyčio klubo valdybos.

PENSININKŲ POBŪVIS
Gruodžio 1 d., ’šeštadienį, Vyčio klubo 

valdyba rengia tradicinį pobūvį savo na
riams — pensininkams pagerbti. Pobūvio 
pradžia 6 vai. vak.

Pensininkai dalyvauja veltui, o jų bi
čiuliai ir svečiai mokia po 3 sv.

Visi norintieji dalyvauti, taip pat ir 
pensininkai užsirašyti prašomi iki lapk
ričio 25 d. Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

Manchesleris •
KARIUOMENĖS ŠV. MINĖJIMAS

LKV S-gos ,.RAMOVĖS“ Manchesterio 
skyrius lapkričio 17 d., šeštadieni, 6 vai. 
vakare, rengia Cheetham Town Hali, 
Cheetham Hill, Manchester M8, kariuo
menės šventės minėjimą.

Paskaitą skaitys M. Bajorinas, meninę 
programą atliks J. Černio vadovaujamas 
Londono lietuvių vyrų choras. Veiks ba
ras, užkandinė, loterija, o po programos 
vyks smagūs šokiai.

Kviečiame visus tautiečius ir svečius 
atvykti į minėjimą.

Skyriaus valdyba

Derby
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 1 d., 7 vai. vakaro, DBLS 
Derby skyr. šaukia visuotinį narių bei 
apylinkės lietuvių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks Lord Nelson Hotel 
patalpose, Curzon St., Derby. Bus padary
tas pranešimas iš Tarybos suvažiavimo ir 
svarstomi skyriaus bei Derbio lietuvių 
reikalai.

Visus tautiečius maloniai kviečiame 
dalyvauti.

Skyr. Valdyba

Nottinghaiuas
SU (VILNIAUS ŠVENTOVĖMIS

Lapkričio 18 d, per lietuviškas pamal
das 11-15 vai. ir po jų minima Židinyje 
Aušros Vartų Marijos šventė ir Vilniaus 
universitetas. Tarp kitų programon jung
sis ir mūsų jaunimas.

Visus maloniai kviečiame dvigubam 
prisiminimui.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
V. Vokietijoje šiuo metu gyvena 18 lie

tuvių kunigų. Jie visi yra Pasaulio lietu
vių kunigų sąjungos nariai. V. Vokietijos 
skyrius mėgina kantas nuo karto sukvies
ti visus juos į draugę. Paskutinis toks mė
ginimas įvyko rugsėjo 25-26 d’.d. Diebur- 
ge. Suvažiavo septyni nariai.

BERNATONIO 65-SIS GIMTADIENIS
Vienas suvažiavimo programos punktų 

buvo pasveikinti tėvą Alfonsą Bernatonį 
OFM Cap, kuriam rugsėjo 16 d. buvo su. 
ėję 65 metai ’amžiaus. Ta proga kun. Bro
nius Liubinas apžvelgė jo gyvenimo eigą, 
plačiau paliesdamas mažiau žinomus jau
nystės įvykius.

Juozas (toks tikrasis tėvo Alfonso var
das) gimė 1914 m. rugsėjo 16 d. Alytaus 
apskrityje, Jėzno valsčiuje, Mediniškių 
kaime, gausioje Bernatonių šeimoje. Iš vi
so 10 vaikų, i§ jų Juozas priklausė prie 
jaunesniųjų. Tik du buvo dar už jį jau
nesni.

Pradžia gyvenimo buvo panaši į dauge
lio ūkininkų vaikų — lankė mokyklą, ga
nė bandą, dirbo įvairius ūkio darbus. Su
laukęs 16 metų, mėgino stoti į gimnaziją 
Prienuose, laikė egzaminus į trečiąją kla
sę, gavo pataisą ir likosi dvejus metus na
muose, ypač dėl to, kad vienas iš vyres
niųjų brolių turėjo išeiti į kariuomenę, o 
namuose reikėjo darbininko. 1932 m. vėl 
stojo į gimnaziją, šį kartą Plungėje, nes 
Kuliuose buvo apsigyvenęs vienas jo bro
lių, miškininkas. Iš pradžių kaip ir kiek
vienas kitas, o nuo 1936 m. rugpiūčio 29 
d. tapo kapucinu vienuoliu. Ta pačia pro
ga pakeitė ir savo vardą Juozą į Alfonsą. 
1940 m. baigė gimnaziją, bet egzaminus 
jau laikė ne Plungėje, o Kaune. Tais pa
čiais 1940 m. rugpiūčio 4 d. pabėgo į Vo
kietiją ir pasiekė Muemsterio miestą, kur 
rugpiūčio 23 d. buvo priimtas į kapucinų 
auiklštąją mokyklą. Lietuva ’buvo okupuo
ta bolševikų. Netruko ateiti 1941 m. birže
lio 22-ji, Vokietijos su Sovietų Sąjunga ka
ro pradžia. Ta proga Bernatonis su savo 
studijų draugais Eibavičium, Gulbinu, 
Kuncaičiu ir Senkum buvo uždaryti kalė- 
jirnan ir jame išbuvo 4 savaites. Po to vėl 
tęsė studijas ir jas baigė 1944 m. 1943 m. 
rugpiūčio 1 d. Muensteryje buvo įšventin
tas kunigu. Pabaigęs studijas, 1944 m. rug
sėjo 7 d. ’buvo perkeltas i Mainzą. Main- 
ze išgyveno didžiuosius karo bombardavi
mus, Mainze sulaukė taip pat karo pabai
gos.

Nuo 1945 m. birželio pradėjo dirbti lie
tuvių pastoracijoje, kurioje darbuojasi iki 
šios dienos. Iš karto dirbo visoje eilėje 
vietovių, o iš jų Hanau tapo pastovia 
darboviete. Nuo 1947 m. lapkričio 2 d. 
Tautinio Delegato kan. F. Kapočiaus buvo 
paskirtas Hanau lietuvių stovyklos klebo
no padėjėju. Iš popierių atrodo, kad ir tėv. 
Bernatonis buvo pagautas emigracijos 
svaigulio. 1950 m. rugpiūčio 6 d. rašte 
provincijolas sumini, kad jis daug mieliau 
sutinkąs jam leisti būti Lietuvių Sielova
dos viršininku Vokietijoje, negu patenkin
ti jo ankstesnįjį prašymą emigruoti į Ka. 
nadą. Tai ir tapo tikrove.

Nuo 1950 m. lapkričio tėv, Bernatonis 
perėmė iš kan. Felikso Kapočiaus Sielo
vados vadovo pareigas ir jose išbuvo iki 
1965 m. pabaigos. Nuo 1966 m. pradžios 
aptarnauja pastoracine prasme visą eilę 
vyskupijų, geriau sakant, patarnauja lie
tuviams jų dvasios reikaluose Mainzo, 
Fuldos, Limburgo ir eilėje kitų vyskupijų. 
Bet sielovados darbai neužima viso Berna- 
tonio gyvenimo. Jis labai aktyviai reiškia
si ir bendrame lietuviškame gyvenime V, 
Vokietijoje. Vokietijos Lietuvių Bendruo
menėje jis yra nuo 1952 m. ’rugpiūčio 2 d. 
jos tarybos narys. Kas suskaičiuos visus 
27 metų nutikimus ar jos Tarybos posė
džiuose, ar su Tarybos rinkimais susiju
siuose darbuose! O ką (bekalbėti apie 
smulkesniuosius LB darbus, darbelius. 
Ypač čia dar suminėtinas jo rūpestis lie
tuvių vaikais. Net sunku pasakyti, ar tai 
priskirti prie LB, ar prie Katalikų Sielo
vados vadovo darbų, kai Bernatonis eilę 
metų ruošė vaikų vasaros stovyklas.

Bet pati ypatingiausioji Alfonso Bema- 
tonio veikla yra susieta su Vasario 16

Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu 
laiku Lietuvoje pageidaujama ir yra nau
dinga.

Siuntinys Nr. 2, 1979 m.
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė an

gliška medžiaga — 3 m., vilnonė angliška 
moteriškai eilutei medžiaga — 3 m., vii- 
nonė medžiaga suknelei, arba vakarinei 
suknelei medžiaga (visois šios medžiagos 
gali būti įvairių spalvų), vyriški išeiginiai 
marSkinai, vyriškos arba moteriškos fir
mos „Levi's“ arba ,,Wrangler" jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidauja) ir trumpas te
lescopic lietsargis, vyriškas arba moteriš
kas.

Šio siuntinio kaina su įskaičiuotu mui
tu ir persiuntimo išlaidomis — 125.00 sv.

Į šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus 
įvairių prekių. Medžiagos dar galima dė. 
ti — 4 m., 3 metrus dirbtinio minko kai

DBLS Tarybos suvažiavimo spalio 6 d. Manchcsteryje dalyviai

Gimnazija. Nuo pat pirmosios jos įsteigi
mo dienos ji buvo ir yra tarsi Bematonio 
gyvenimo dalis. Dar tebebūnant Diephol- 
ze, (taigi toli nuo Dieburgo, Bernatonis do
misi ir rūpinasi ja ir tai ne tik, kad ten 
būtų kunigas. Bernatoniui rūpėjo ir kiti, 
kasdieniškieji reikalai. Jis ’buvo vienas iš 
pagrindinių nuosavų namų ieškotojų, jis 
surado Rennhofo pilį ir nepaprastai daug 
prisidėjo, kad ji būtų nupirkta. Jis, be 
abejo, su visa eile kitų asmenų, rūpinosi, 
kad pilis būtų pritaikyta mokyklai. Jo ar
timas bičiulis a.a. Aleksandras Maciūnas 
atliko remontus, o Bernatonis buvo visą 
laiką su juo. Bernatonis buvo susirišęs ne 
tik su namu, bet ir su gyvais žmonėmis, 
gyvenančiais tame name. Jis rūpinosi mo
kykla, sielojosi jaunimo auklėjimu. Nuo 
pat pradžios jis dalyvavo įvairiais vardais 
vadinamame gremiume, kurį mes papras
tai vadiname švietimo komisija. O kai 
1968 m. buvo įsteigta Vasario 16 Gimna
zijos Kuratorija, Bernatonis nuo pat pir
mosios dienos buvo jos nariu, atstovauda
mas VLB Tarybai. Pagaliau 1977 m. bir
želio 4 d. atsiekė savo darbo viršūnę, tap
damas Kuratorijos valdybos nariu ir jos 
pirmininku, kuriuo yra iki šios dienas. 
Nuo tų pareigų jo nepajėgė atitraukit! nė 
sunki liga, iš kurios dar neseniai yra pa
kilęs.

Dar būtų galima suminėti pora jo ke
lionių į Ameriką, kur rinko gimnazijai au. 
kas, ją ipcpuliarino Amerikos lietuviuose.

NAUJASI DELEGATAS TĖV.
KONSTANTINAS GULBINAS OFM Cap

Antrajame darbotvarkės punkte prisi
statė naujasis Sielovados direktorius tėv. 
Gulbinas OFM Cap. Į pareigas jis paskir
tas nuo liepos 2 d., tačiau iki šiol jų dar 
nėra iš savo pirmaitako prel. dr. Jono Avi
žos galutinai perėmęs. Ateityje savo pa
grindiniu uždaviniu tėv. Gulbinas laiko 
dirbti tuos darbus, kurie yra galimai pra
smingi lietuvių gyvenimui V. Vokietijoje 
ir Lietuvai. Pokalbio metu aptarti bėga
mieji reikalai, sutarta kviesti 1980 metų 
gavėniai kunigą ils Romos, kad pravestų 
lietuvių susibūrimuose priešvelykinio su
sikaupimo dienas. Taip pat svarstyta ir 
lietuvių kunigų rekolekcijų reikalas bei jų 
galimybės.

Kunigų Vienybės Vokietijos skyriaus 
ateities darbai

Rugsėjo 26-ji diena pradėta bendromis 
šv. Mišiomis, kurių centre buvo sukaktu
vininkas tėv. Alfonsas Bernatonis. Mišių 
metu giedojimui vadovavo kun. K. Senkus.

Vėliau buvo tęsiami pokalbiai. Apie 
ateities darbus referavo Vienybės sky
riaus valdybos pirmininkas kun. Kazimie
ras Senkus iš Stuttgarto. Jis ypač išsa
miai kalbėjo apie lietuviško giesmyno iš
leidimą. Taip pat sutarta ateityje daugiau 
dėti pastangų, kad V. Vokietijoje 'gyve
nantieji lietuviai kunigai labiau palaiky
tų ryšius vienas su kitu.

Nauja valdyba
Galiausiai buvo išrinkta Kunigų Vieny

bės valdyba, kurion įėjo tie patys asme

SIUNTINIAI Į LIETUVA - 1979
lio arba ką nors iš žemiau įvardintų nau
dingesnių dalykų.

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, 
tikro kailio lapikaklė, tikros odos viršus, 
dirbtinio (kailio pamušalas £110.00

Dirbtinio minko kailis moteriškam pal
tui 43.00

Jeans, Wrangler arba Levi Strauss
20.00

Vyriškas arba moteriškas megztinis
17.00

Vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės 1.50

Tights, kojinės, kelnaitės 2.00
Vilnonė gėlėta Skarelė, arba didelė nai

loninė skarelė 6.00
Geresni marškiniai 7.00
Vyriški arba moteriški bateliai 18.00
Puiki suknelei medžiaga 14.00
Crimplene medžiaga suknelei 10.00 
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams atfba 

nys, kaip iki šiol, tik kitaip pasiskirstė 
pareigomis. Dabartinėje kadencijoje vaL 
d’ybai pirmininkauja kun. Bronius Liubi
nas, sekretoriumi yra kun. Kazimieras 
Senkus, o iždą tvarko tėv. Alfonsas Berną- 
tomis.

Taip pait buvo išrinkta ir nauja Kunigų 
Fondo valdyba. Joje dabar yra tėv. Al. 
fonsas Bernatonis, tėv. Konstantinas Gul
binas ir kun. Bronius Liubinas.

Frankenthal, 1979 m. spalio 5 d.
Kun. B. Liubinas

Švedija
MIRĖ DR. J. DANKIS

Rugpiūčio 24 d. Malmoe mieste, Švedijo
je, mirė dr. Jonas Dankis, 58 metų am
žiaus. Velionis buvo gimęs Šiauliuose. Bai
gęs gimnaziją gimtajame mieste, studijavo 
mediciną Vilniuje, bet nesuspėjo baigti. 
1944 m. rudenį atvyko į Švediją. Čia iš 
pradžių turėjo dirbti žemės ūkio darbinin
ku, bet. BALFo padedamas, netrukus pra
dėjo tęsti studijas, iš pradžių Upsalos uni
versitete, o vėliau Stockholme, ir ten bai
gė 1952 metais. Pirmuosius keletą metų 
dirbo ligoninėse vidurinėje Švedijoj, o 
nuo 1970 m. persikėlė į pietinę Švediją, 
Malmoe miestą., ir dirbo vyr. gydytoju 
statybos pramonėje. Čia pasižymėjo kaip 
geras gydytojas ir energingas sveikatos ap 
saugos organizatorius.
J. Dankis buvo nepaprastai draugiškas ir 

geros širdies žmogus. Visur, kur gyveno ir 
dirbo, įsigijo daug draugų ir savo tarnau
tojų buvo labai gerbiamas. Į laidotuves, 
kuriose pasitarnavo vietinis katalikų ku
nigas, rugsėjo 1 d. prisirinko pilnutėlė 
bažnyčia, prie karsto buvo sudėta daugybė 
vainikų bei gėlių, tarp jų ir nuo Lietuvių 
Bendruomenės Švedijoje. Visų lietuvių 
vardu atsisveikino šių eilučių autorius, už
dedamas ant karsto lietuvišką trispalvę su 
sauja žemės, atvežtos iš Lietuvos.

Liko liūdinti žmona, sūnus, duktė, dvi 
seserys su šeimomis Lietuvoje ir visa lie
tuvių kolonija Švedijoje.

Povilas čalnaris

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — lapkričio 18 d., 11.15 

vai., Židinyje, minint Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos šventę ir Vilniaus uni
versiteto sukaktį.

DERBYJE — lapkričio 18 d., Bridge Gate.
BIRMINGHAME — lapkričio 18 d., 17 

vai., 19 Park Rd., Moseley.
BRADFORDE — lapkričio 18 d., 12.30 

vai.: šv. Mišios už a.a. Adomo Šilingo 
vėlę.
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Reikalingi keletas darbininkų, ypač to
kių, kurie turi patyrimo, pvz., dirbti Ben- 
zagiu, kranu ir vairuoti forkliftą ir t.t. 
Geras atlyginimas, ir daug antvalandžių.

NP TIMBER CO. LTD.
(savininkas lietuvis P. Požerskis)

Rothwell, Sawmill, Kettering, Northants 
Tel. 85552

Privatus: Kettering 3704

moterimis 28.00
arba 40.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti 
kartu su rūbais:

1/2 sv. arbatos — 2.00 sv., 1/2 sv. nesca. 
fes — 3.00 sv, 1 sv. pupelių kavos — 3.50 
sv., Isv. šokoladinių saldainių — 3.50 sv, 
11/2 sv. razinkų — 1.20 sv.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir 
kraujo spaudimui matuoti instrumentai 
siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant stiuintinį šabo nuožiūra reikia 
primokėti persiuntimo išlaidoms 15.50 sv.

Sudarome testamentus, iadmiin|istruojfe(- 
me nuosavybes, persiunčiame palikimus i 
Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES, Z & V. Juras, 
Tel. 01-460 2592

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 
4HB, England.
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