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Gana Lietuva rusinti!•»
Lietuva rusinama sparčiai. Kai kuriose 

viešose įstaigose jau nebegalima lietuviš
kai susikalbėti. Geležinkelių sistema vi
sai surusinta (traukiniu važiuodami gir
dime tik rusiškus paaiškinimus). Jau ke
linti metai, kaip mūsų knygynai ir kios
kai užversti rusiška literatūra, o jei iš
leidžiama lietuviška vertinga knyga, tai 
knygynuose jos nusipirkti negausi. Mums 
neleista turėti net žemėlapį lietuvių kalba 
(knygynuose kelinti metai guli rusiškas 
Lietuvos žemėlapis).

Ypač užgulė rusinimas švietimo siste
mą. Atėjo metas, kai bolševikinis okupan
tas, nusimetęs išvaduotojo kaukę ir išsi
žadėjęs komunizmo idealų, atvirai ir ci
niškai ėmėsi Lietuvą rusinti ir vietoj mė
sos mums kiša rusų kalbą ir rusišką men
kavertę literatūrą. Paskutinis okupanto 
žingsnis — rusų kalbos dėstymas vaikų 
darželiuose ir vidurinės mokyklos I-ose 
klasėse. Pirmoje klasėje sumažintos lietu
vių kalbos pamokos, o rusų kalbos pamo
kos vyksta dvejuose pogrupiuose. Vadi
nasi, rusų kalba yra privilegijuota, jos 
mokoma dirbant su mažesniu mokinių 
skaičiumi, kad mokiniai geriau dalykų 
įsisavintų.

Šis paskutinis okupanto žingsnis yra 
pasikėsinimas į gyvybių mūsų tautos 
šaltinį — lietuvių kalbą, kurią mūsų bo
čiai šimtmečiais išsaugojo gryną, noras šį 
šaltinį užteršti, užnuodyti, išsekinti, Yra 
žinomas pedagogikos dėsnis, kad svetimą 
kalbą galima mokyti tik tada, kai moki
niai gerai įsisavina gimtąją kalbą. Jau 
buvo blogai, kai nuo antros Masės pradė
ta mokyti rusų kalbos, o dabar lietuvių 
kalbos reikalai pasidarė visai blogi. Jei 
vaikui nuo 6 metų, pradedant darželiu, 
kišama rusų kalba, jo gimtoji lietuvių kai 
ba bus užteršta rusišku žodynu, rusiškais 
išsireiškimais ir rusišku galvojimo būdu, 
o lietuviška kalba bus sužalota, iš jos liks 
lietuviškai rusiškas žargonas.

Kodėl mūsų vaikai turi mokytis rusų 
kalbos jau nuo 6 metų, o rusiukai Rusijo
je makosi svetimos kalbos (vokiečių ar ki 
tos) tik nuo 11 metų? Kodėl mes neturi
me lygių teisių su rusais? Kuo jie prana
šesni už mus? jų daugiau yra, bet ne skai 
čiumi matuojama tautos vertė. Mes kaip 
tauta nesame menkesni ir mažiau verti, 
kaip rusai, ir savo kalbos neišsižadėsime.

Gana Lietuvą rusinti! Mokykla skirta 
ne tam, kad žudytų mūsų vaikų gimtąją 
kalbą.

Lietuviai! Boikotuokime rusų kalbą! 
Įstaigose ir viešose vietose kalbėkime lie
tuviškai. Jei kas tave užkalbina rusiškai, 
atsakyk lietuviškai, nebent jis būtų atvy
kėlis nerusas. Tegu rusai, gyveną Lietu
voje, išmoksta lietuviškai.

Neterškime lietuvių kalbos rusiškais 
žodžiais ir posakiais.

Nepirkime rusiškų knygų ir literatū
ros, kuri skiriama propagandai mokykli
niam jaunimui ir vaikams.

Tėvai, neleiskite savo šešiamečių vaikų 
į darželio paruošiamąją grupę. Tegu jie 
vienerius metus pabūna namie.

Mokytojai, kuriems užkrauta pareiga I 
klasėje mokyti lietuvių vaikus rusų kal
bos, praveskite formaliai pamokas ir pa
sistenkite, kad mokymo rezultatas būtų 
artimas nuliui.

Lietuvių kalbos mokytojai, jūsų parei
ga įkvėpti mokiniams lietuvių kalbos mei
lę, iškelti jos grožį ir vertę.

Griškevičiai, rimkai ir visi, kurie ver
giškai pildote visus okupanto nurodymus, 
žinokite, — jūsų laukia tautos teismas!

(Aušra Nr. 26)

PET (DELEGACIJA VAŠINGTONE
Pavergtų Europos Tautų (ACEIN) dele

gacija birželio 24-25 d. lankėsi Vašingtone, 
kur buvo priimta Valstybės Departamen
te ir JAV parlamente. Visur buvo palan
kiai išklausyta. Lietuviams astovavo PEfT 
vicepirmininkas Bronius Nemickas.

A. GROMYKA (VARŠUVOJE
Lenkijos komunistų partijos kongreso 

išvakarėse į Varšuvą atvyksta ,,draugiš
kam vizitui“ Sovietų užs. reik, ministras 
A. Gromyka. Kongresas, kuris prasidės 
Šėpos 14 d., turės apsvarstyti reformų 
klausimus ir išrinkti naują partijos vado
vybę.

IZRAELIO (NAUJA VYRIAUSYBĖ
Izaelio parlamento rinkimuose dviem 

didžiosioms partijoms, darbiečiams ir na
cionalistams, išėjus lygiomis, — buvęs 
'nin. pirm., M. Begin pareiškė, kad jis su
darys naują koalicinę vyriausybę, pasi
kvietęs jon religinės partijos atstovus.

Opozicijoje likusi Shimon Peres vado
vaujama Darbo partija parlamente turės 
49 atstovus.

LADY DIANA NEKLAUSYS VYRO
Anglų spauda praneša, kad Valijos prin 

co sužadėtinė Lady Diana per jungtuvių 
ceremoniją liepos 29 d. Londono šv. Povi
lo katedroje nepasižadės klausyti savo vy
ro, kaip tas buvo daroma pagal seną tra
diciją.

Pagal susitarimą su busimuoju Britani
jos sosto įpėdiniu, Lady Diana pasižadės 
tik jį mylėti ir gerbti...

NUTEISTI NACIŲ STOVYKLOS 
PRIŽIŪRĖTOJAI

Diuseldorfe, Vak. Vokietijoje, pasibaigė 
penkis su puse metų trukusi teismo byla, 
kurioje buvo teisiami Majdaneko koncent 
racijos stovyklos prižiūrėtojai, prisidėję 
prie nužudymo 200 tūkstančių, o gal viso 
milijono žydų ir kitų tautybių žmonių. Jie 
buvo nunuodyti dujomis, sušaudyti, nu
kankinti, ar numarinti badu. Aštuoni kal
tinami buvo nuteisti nuo 3 su puse metų 
kalėjimo iki gyvas galvos. Vienas išteisin
tas.

DAUGĖJE LENKŲ PABĖGĖLIŲ
Tarptautinė pabėgėlių organizacija Že

nevoje praneša, kad lenkų pabėgėlių, ku
rie atvyksta į pabėgėlių stovyklą Austri
joje, pasiekė 200 žmonių į dieną.

Ausrijos vid. reik, ministras Erwin Lane 
pasakė, kad šiuo metu Asutrijoje yra 
8.377 Rytų Europos pabėgėliai, kurie gy
vena stovyklose ir privačiuose butuose. 
Iš jų 5.292 lenkai, 1.446 čekoslovakai ir 
likusieji — vengrai ir rumunai. Autrijos 
ministras, atvykęs į Ženevą, prašė kitų 
valstybių palengvinti jo krašto naštą, pri
imant pabėgėlius į savo kraštus.

NUVALĖ (PAMINKLĄ
Lenkų televizija pranešė, kad Radoms- 

ke, netoli Varšuvos, ant paminklo sovie
tų kariams buvo išdažyta svastika. Komu
nistų partijos nariai ir taip pat Solidaru
mo nariai paminklą nuvalė.

KINIJOS KOMUNISTAI ATSIJAUNINA
Naujas Kinijos komunistų partijos pir

mininkas Hu Yaobang, kuris buvo paskir 
tas vieton Hua Kuofeng, kalbėdamas par
tijos 60 metų sukakties minėjime, ragino 
partijos narius gerbti vadovus ir būti pa
klusniems. Naujas pirmininkas pasakė, 
kad jis ketina partijos vadovybėn įtraukti 
daugiau gerai išmokslintų jaunų žmonių. 
Tuo, matomai, jis norėjo pažymėti Kini
jos komunistų skirtumą nuo Sov. Sąjun
gos, kur partijai vadovauja gerokai pase
nę revoliucionieriai.

SOVIETŲ BOMBONEŠIAI ŠIAURĖS 
ATLANTE

Norvegijos karo vadovybė pranešė, kad 
Norvegijos naikintuvai buvo pasiųsti nu
fotografuoti 4 sovietų bombonešius, kurie 
buvo pastebėti virš tarptautinių vandenų 
šiaurės Atlante.

Sovietų TU-26 bombonešiai iš bazių ne
toli Baltijos jūros buvo pirmą kartą nu- 
skridę taip toli 'į vakarus. Jie skrido į 
šiaurę nuo Lofoteno salų, Norvegijos šlau 
rėje.

NORI DEPORTUOTI (LATVĮ
JAV Teisingumo departamentas pradė

jo deportacijos bylą prieš latvį Edgars 
Laipenieks, gyv. Kalifornijoje, kuris yra 
kaltinamas nuslėtpęs priklausymą vokiečių 
okupacijos metu (1941-43) Latvijos poli
tinei policijai, kuri dirbusi su okupacine 
valdžia. Prašydamas 1960 m. JAV vizos, 
Laipenieks taip pat nuslėpęs, kad po karo 
buvo Prancūzijos valdžios organų suimtas 
už nusikaltimus karo metu.

M. ŠOSTAKOVICIUS LAISVĖJE
Diriguodamas pirmą kartą koncertui 

prie Kapitolio Vašingtone, pabėgęs iš Sov. 
Sąjungos dirigentas Maksimas šostakovi- 
čius pasakė 75 tūkstančių miniai: ,,Jūs 
šiandien turite šventę —Memorial-Day 
šiandien aš esu dvigubai laimingas: pir
ma, kad galiu jums koncertuoti, ir antra, 
kad galiu laivai gyventi Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse“.

KREMLIAUS SVEČIAI
Prez. Brežnevo kvietimu Maskvoje vie

šėjo Vokietijos soc. dem. partijos lyderis 
Willy Brandt, ketinęs kalbėtis dėl bran
duolinių raketų dislokacijos Europoje ir I 
Afganistano.

Europos ekonominės bendruomenės 
kraštų min. pirmininkų konferencija bir
želio 29 d. nutarė deleguoti Britanijos 
užs. reilk. ministrą lordą Carringtoną į 
Maskvą pasitarti dėl tarptautinės konfe
rencijos, kuri turėtų susirinkti šį rudenį 
Afganistano klausimui svarstyti. Lord'as 
Carrington as pasakė spaudos atstovams, 
kad dabar gali būti patogus laikas to
kioms deryboms, nes sovietams blogai se
kasi okupuotame krašte, ir ,,trečiasis pa
saulis smerkia sovietų 'invaziją Afganis
tane.

GEN. SIKORSKIO PALAIKAI
„The Times“ (VI.30) pranešė, kad Bri

tanijos vyriausybė nutarė negrąžinti i 
Lenkiją gen. W. Sikorskio palaikų.

Gen. W. Sikorskis buvo karo metu len
kų kariuomenės vadu. Jis žuvo lėktuvo 
katastrofoje prie Gibraltaro 1943 m. ir 
buvo palaidotas Newarko, Vid. Anglijoje, 
karių kapinėse.

Lenkijos komunistinė vyriausybė, lig- 
šlol niekinusi išeivijos vadus, šiais me
tais panoro grąžinti gen. Sikorskio palai
kus į Lenkiją ir iškilmingai juos palaido
ti Krokuvoje, šalia Lenkijos karalių ir 
nusipelniusių žmonių. Pastaruoju laiku, 
atvykęs į Londoną Lenkijos užs. reik, mi
nistras J. Czyrek tuo klausimu kalbėjo su 
Britanijos užs. reik, ministru. Lenkai pra
šė, kad palaikai būtų grąžinti prieš liepos 
4 d., generolo mirties metines.

Lenkų egzilinės organizacijos Londone 
prašė palaikų neišduoti, nes gen. Sikors
kis kovojo dėl laisvos Lenkijos ir tilk į to
kią jis norėtų grtįžti. Britų vyriausybė, 
apsvarsčiusi šį klausimą, nutarė neleisti 
palaikų ekshumuoti.

KALIFORNIJOJE SUĖMĖ ŠNIPUS
Kalifornijos kurorte La Plays del Rey, 

prie Angeles Amerikos FBI agentai suė
mė radaro inžinierių William Ball JAV 
pilietį, ir prekybininką Marianą Zachars- 
kį, Lenkijos pilietį, įtariamus šnipinėji
mu Lenkijos ir Sov. Sąjungos naudai. Jie 
abu gyveno kaimyniniuose ištaiginguose 
namuose ir dažnai kartu lošdavo tenisą. 
Bet FBI agentai susekė, kad lenkas su
mokėjo amerikiečiui 110 tūkst. dolerių už 
slaptus dokumentus, naudingus priešo ka
ro aviacijai.

DARBIECIAI KVIEČIA (RUSUS IR 
KINIEČIUS

Britų Darbo partijos vykd. komitetas 
nutarė pakviesti į šių metų partijos kon
ferenciją stebėtojais Sov. Sąjungos ir Ki
nijos komunistų partijų atstovus. Tuo pat 
laiku bus pakviestos penkios ar šešios di
sidentų grupės iš Sov. Sąjungos ir Rytų 
Europos.

MASKVA SIŪLO ,,KITAS PRIEMONES“ 
BALTIJOJE?

„Daily Telegraph“ Maskvos korespon
dento pranešimu, prez. Brežnevas birželio 
26 d. suteikė Šiaurės Europos kraštams 
galimybę tartis dėl Sovietų branduolinių 
ginklų Murmansko rajone, jeigu tie kraš
tai sutiks paskelbti Skandinaviją kaip ne
branduolinę zoną.

Li'gšiol Maskva sutikdavo įsipareigoti 
nepulti branduoliniais ginklais tų kraštų, 
kurie pasižadėdavo neleisti savo teritori
joje laikyti takių pat ginklų. Bet dabar
tinis pasiūlymas šiaurės Europos kraš
tams, atsakant į Suomijos laikraščio So- 
cialdemokraatti klausimą, eina žymiai to
liau.

L. Brežnevas pasakė, kad už Suomijos, 
Švedijos, Norvegijos ir Danijos įsipareigo
jimą įsteigti laisvą nuo branduolinių gink
lų zoną Šiaurės Europoje, Maskva galėtų 
svarstyti ,,kai kurias kitas priemones“ So
vietų Sąjungos dalyse, kurios rubežiuo- 
jasi su tais kraštais.

PRAŠO INFORMACIJŲ
Amnestijos Internacionalas kreipėsi į 

Sovietų gydytojus, kurie lankėsi birželio 
mėnesį Stocholme, prašydami informaci
jų apie 10 disidentų, kurie yra laikomi 
Sov. Sąjungos psichiatrinėse ligoninėse.

MASKVA PASMERKĖ KINIJOS — JAV 
DERYBAS

Sovietų kom. partijos organas „Pravda“ 
komentuodamas JAV Valstybės sekreto
riaus A. Haigo vizitą Kinijoje, aštriai pa
smerkė didėjantį bendradarbiavimą tarp 
JAV ir Kinijos. Rusai sako, kad ameriko
nai siekia panaudoti Kiniją pavojingam 
žaidimui. To bendradarbiavimo pasekmės 
būsiančios .^pavojingos pasaulio taikai ir 

Litauisches Gymnasium 
Haigas buvo nuvykęs į Kiniją, sako 

„Pravda“, kaip generolas civiliniuose rū
buose aptarti su Kinija karinį bendradar
biavimą.

NAUJA ITALUOS VYRIAUSYBE
Respublikonų partijos lyderis Giovani 

Spadolini sudarė naują Italijos koalicinę 
vyriausybę, į kurią įeina penkių partijų 
politikai: krikščionys demokratai, socialis
tai, socialdemokratai, respublikonai ir 
liberalai. Krikščionys demokratai turės 14 
portfelių, kitos partijos — po mažiau, Res 
publikonų partija, būdama mažiausia, tu
rės tik vieną ministrą, Giorgio La Malfa, 
biudžeto reikalams, neskaitant ministro 
pirmininko.

Užsienių reikalų ministru lieka Emilio 
Colombo, krik, dem., Vidaus reikalų — 
Virgilio Ronnonl, Krik, dem., gynybos — 
Lėlio Lagorio, socialistas.

PASAULYJE
— Jau ne vieną kartą JAV valst. sek. 

A. Haigas reiškė savo nepasitenkinimą kai 
kurių valstybės administracijas narių ki
šimosi į jo reikalus. Prieš kiek laiko, tik 
prez. Reagano dėka, jis sutiko likti savo 
pareigose. Dabar vėl iškilo nesutarimai su 
keliais aukštesniais Baltųjų rūmų politi
kais ir Valstybės departamento nariais. 
Be to, Haigas labai nepatenkintas JAV 
ambasadorės JT Saugumo taryboje ponios 
Kirkpatrick tas Izraelio pasmerkimo re
zoliucijos pravedimu.

— Po ilgų derybų, D. Britanija ir Irakas 
pasirašė svarbią ekonominio ir technolo
ginio bendradarbiavimo sutartį. Britų eks 
porteriai tikisi d'ar šiais metais parduoti 
prekių už 500 mil. svarų.

Santykiai su Iraku buvo pašliję nuo 
1978 metų, kai britai išvarė 11 jų amba
sados tarnautojų.

— Dauguma JAV kongreso narių nepri
taria prez. Reagano sutikimui parduoti 
Saudi Arabijai moderniųjų radaro lėktu
vų. Iš 100 senatorių, 54 pasirašė laišką, 
kuriuo prašoma sustabdyti pardavimą.

— Anglų korespondentai iš Pekino pra
neša, kad Kinija jau kelis kartus reiškė 
norą pagerinti įtemptus santykius su Sov. 
Sąjunga, jeigu iš sovietų pusės būtų pa
daryta tam tikrų nuolaidų.

— Buvęs Izraelio užs. reik. min. Moshe 
Dayan pareiškė, kad Izraelis turi galimy
bių pasigaminti atominę bombą.

— Kinijos užs. reik. min. Huang Hua 
lankėsi Indijoje. Tai pirmas kinu diplo
mato vizitas Indijoje nuo 1960 m. Nuo 
1962 m. karo, santykiai tarp abiejų kraš
tų nebuvo normalūs.

— Prezidento rinkimai Irane įvyks lie
pos 24 d. Dabartinis min. pirmininkas Mo
hammed Ali Rajai yra populiariausias kan 
didatas.

— Ugandos kareiviai nušovė 55 ir su
žeidė 100 Raudonojo kryžiaus misijos už
puolėjų.

— Vakarų Kanada šiais metais tikisi 
labai didelio kviečių ir miežių derliaus.

— Pietų Afrika perka Airijos sviestą, 
nes dėl buvusių sausrų nukentėjo pieno 
produkcija.

Britų kalėjimų departamentas pranešė, 
kad jau dabar kalėjimai yra perpildyti, o 
iki metų pabaigos gali nebebūti vietos.

— Kilu nesutarimams tarp paskirų gen 
čių, Ganoje žuvo keli šimtai žmonių.

— Lenkija vėl prašė Europos Bendro
sios Rinkos kraštų paskolinti 250 mil. sva
rų.

— Sov. Sąjungos prekybos balansas su 
Vakarais šių metų pirmoj pusėj rodo dide
lį deficitą.

— Sovietų užsienio prekybos min. N. 
Patolichev kaltino V. Vokietiją už laiku 
neįvykdytą kontraktą. Apie 250 mylių nuo 
Maskvos vokiečiai stato Oskol plieno fab
riką. Kruppo firma eisinasi, kad amerikie
čių IBM kompanija negauna vyriausybės 
leidimo pristatyti 17 reikalingų kompiu
terių. Kitos išeities nėra, kaip pritaikyti 
sovietinius kompiuterius.

— P. Afrikoje, netoli Kimberley, aukso 
ieškotojas rado 148 karatų deimantą, ku
rio vertė yra 225.000 sv.

— Pasaulinis bankas duos Kinijai pir
mąją paskolą, kurios 200 mil. dolerių ski
riama modernizavimui technikos mokyk
lų.

— Irako prez. Saddam Hussein kreipėsi 
į visas „taiką mylinčias“ tautas padėti 
arabams įsigyti atominę bombą, nes, jo 
žiniomis, branduolinės energijos eksper
tai jau patvirtino, kad Izraelis ją turi.

— Zambijos vyriausybė liepė išsikraus
tyti dviem JAV diplomatams, apkaltinda
ma juos šnipinėjimu.

Kraštą turėjo palikti dar kiti 4 ame
rikiečiai.

— Maroko socialistų partija apkaltino 
vyriausybę už panaudojimą žiaurių prie
monių Casablancos riaušėse, kuriose žu
vo daugiau 100 žmonių.

Vyriausybės duomenimis, 66 žuvo ir 110 
sužeistų.

— V. Vokietijos Protestantų Bažnyčios 
kongresas, kuris šaukiamas kas antri me
tai, tęsėsi 4 dienas. Daugiau 100.000 daly
vavo pamaldose ir paskaitose įvairiom .te
mom. Prieš kongreso šūkį „Nesibijok“, 
išėjo 65 jaunųjų pacifistų grupės, iškel- 
damos savo „Bijokis branduolinės mir
ties!“ Sūkį.

V. Vokietijos krikščionys, daugiausia 
protestantai, bet nemaža ir katalikų, su
daro pačias aktyviausias pacifistų gru
pes, kurios kasmet vis didėja.

— Britų vyriausybė planuoja sumažin
ti BBC radijo transliacijas į kitus kraštus, 
tuo sutaupydama 3 mil, svarų. Iki šiol ži
nios perduodamos 38 kalbom. Numatyta 
nutraukti prancūzų, ispanų, italų ir por
tugalų kalbas ir pasikalbėjimų perdavi
mus Maltai, Burmai Ir Somalijai.

Iš viso transliacijų biudžetui skiriama 
62 mil. svarų.

BOMBOS IRANO SOSTINĖJE
Birželio 28 d. Teherane, Islamo Respub

likonų partijos būstinėje, kur vyko parti
jos vadovų posėdis, sprogo bomba. Per 
sprogimą buvo užmuštas Ajatola Muha- 
mad Behešti, kuris buvo aukščiausio teis
mo teisėjas ir Ajatolio Chomeni dešinioji 
ranka. Su juo kartu žuvo 71 vadovaujan
tieji partijos veikėjai, sugriauta partijos 
būstinė Ir padaryta daug nuostolių.

Oficiali telegramų agentūra pranešė, 
kad tarp užmuštųjų buvo 4 ministrai ir 
nemažiau 18 parlamento atstovų. Sprogi
mas įvyko tuo laiku, kai posėdyje kalbėjo 
Ajatola Behešti. Būstinėje buvo apie 90 
asmenų, tarp jų Muhamad Ali Radžiai, 
ministras pirmininkas, bet pastarasis bu
vo tik lengvai sužeistas.

Atrodo, kad posėdyje buvo svarstomas 
riaušių klausimas. Riaušės kilo po to. kai 
buvo pašalintas iš prezidento pareigų 
Bani-Sadr. Jis vis dar buvo ieškomas ir 
įtariamas sąmokslu.

Oficiali telegramų agentūra PARS dėl 
sprogimo kaltina kontr-revoliucionierius.

TRAUKINIO KATASTROFA GRUZIJOJE
Traukinio katastrofoje netoli į Gagros, 

Gruzijoje, 70 žmonių buvo užmušta ir apie 
šimtą sužeista, kai greitasis traukinys su
sidūrė su lokaliniu netoli vasarvietės.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
PLJS Ryšių centras 1981 rugpiūčio 9-23 

Clinton, Ohio, JAV ruošia aštuntąjį Litu
anistikos seminarą.

Jis ruošiamas jaunimui, baigusiam vi
durinę mokyklą, ieškančiam progos gi
lintis lituanistikos dalykuose. Seminaras 
taikomas laisvai kalbantiems, skaitan
tiems ir rašantiems lietuviškai, pasirengu
siems lankyti universitetinio lygio kursus.

Seminaro programa yra skirstoma į 
tris pagrindines sritis, lietuvių kalbą, lie
tuvių literatūrą ir Lietuvos istoriją, šią 
vasarą dalyviai galės rinktis iš 9 kursų 
ir privalės imti mažiausiai keturis — bent 
po vieną iš viršminėtų sričių. Vakarais 
bus įvairios programos, bet daugiausia 
laiko bus skiriama individualioms studi
joms. Dalyvių patogumui veiks periodikos 
ir knygų biblioteka bei knygynas, kur bus 
galima įsigyti kursams vadovėlius ir kitų 
knygų.

Seminarą rengia PLJS Ryšių centras. 
Seminaro reikalams yra sudaryta komisi
ja, kuriai vadovuaja Mindaugas Pleškys. 
Kiti komisijos nariai: Povilas Binkis, Su
san Bolanos, Romas Kasparas, Rūta Nai- 
nytė Sušinskienė, Linas Rimkus, Emili
ja ir Romas Sakadolskiai.
Informacijų teikia Ryšių centras, 5620 

S. Claremont, Chicago, Ill. 60636.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS VASAROS 
ATOSTOGOS

Atostogos prasidėjo liepos 4 ir baigsis 
rugpiūčio 30. Mokiniai į namus išvažinė- 
ja liepos 5. Po vasaros atostogų į bendra
butį suvažiuoja rugpjūčio 30. Mokslas 
prasideda rugpiūčio 31.
Naujai į gimnaziją stojantieji mokiniai 
prašymus siunčia šiuočia šiuo adresu:

Litauiches Gymnasium
6840 Lampertheim 4, W. Germany.

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS
LAISVĖS RADIJAS (Radio Liberty) iš 

Muencheno transliuoja: 17-tą ir 21-mą va
landą 16-19-25 m bangomis, 4-tą valandą 
19-25-31-41 m bangomis ir 6-tą valandą 
19-25-31 m bangomis kasdien Vak. Vokie
tijos laiku.

VATIKANO RADIJAS transliuoja kas
dien 5,30 vai. ir 19 vai., o šeštadieniais ir 
18,45 vai. 25 m arba 11740 kHz, 31 m arba 
9645 kHz ir 41 arba 7250 kHz bangomis 
Vak. Vokietijos laiku.

Vidurinės Europos laikas ir Vak. Vokie
tijos laikas yra tas pats. D. Britanijoje 
laikas skiriasi viena valanda. CET=GMT 
+ L

— Londono požeminių traukinių strei
kas numatytas pradėti liepos 20 d. Profe
sinė sąjunga nepatenkinta 8% siūlomu 
algų pakėlimu. Iš viso 15.000 profsąjun
gos narių dirba požeminiam transporte.

— Naujoji Prancūzijos vyriausybė atsi
dūrė prieš pirmąją savo krizę: 20.000 dar
bininkų gresia atleidimas, nes Boussac- 
Saint-Freres tekstilės imperija likviduo
jama.

— Sudanas nutraukė diplomatinius ry
šius su Libija.

—JAV viceprezidentas G. Bush palan
kiai atsiliepė apie Vakarų Europos Bend
ruomenės kraštų iniciatyvą ir britų užs. 
reilk. min. Carrington pasiūlymus Afganis 
tano klausimui išspręsti.

— Edinburghe ir Birminghame padary
tų tyrimų duomenimis, apie 40 + klaidin
gų mirties priežasties nustatymų paskel
biama britų ligoninėse.
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Medžiaga kultūros istorijai
Mūsų įkalbos kultūra rūpinasi ne tiek 

rašytojai, kiek kalbininkai,' kurie nuo se
nų lailkų guja laukan įvairias kalbos pikt
žoles ‘ir patiekia lietuviškų, taisyklingų 
žodžių.

Lietuvių kalbą nuo svetimybių valė J. 
Jablonskis, K. Būga, J. Balčikonis, vėliau 
A. Salys, Pr. Skardžius, P. Jonikas ir k. 
Lietuvių kalbininkų varoma kalbos kul
tūros vaga reikšminga ypačiai šiais lai
kais, kai sąmoningai ar nesąmoningai vei
siami įvairūs rusicizmai, kurių apstu ne 
tik mokslinėje, bet ir dailiojoje literatū
roje.

Kalbininkas J. Senkus
Toks kruopštus, gerai išprusęs aktyvus 

kalbininkas buvo Juozas Senkus, J. Jab- 
linskio sekretorius ir mokinys. Gimęs 
1907 m. liepos 18 d. Treiberių kaime,
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/. Kuzmickis 
miiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiil
Vilkaviškio apskr., 1928 m. baigęs Vilka
viškio gimnaziją, o 1937 m. Kauno Vytau
to D. universitetą, vėliau pats universite
te profesoriavęs, visą savo gyvenimą pa
aukojo lietuvių kalbos mokslui.

Mirė po ilgos ir sunkios ligos 1970 m. 
spalio 29 d. Matyt, kad komunistų parti
jai nebuvo artimas, nes ir po dešimties 
metų apie jtį Lietuvoje neparengta nė men 
kūtės monografijos.

Šią spragą užkišti ėmėsi jo jauniausias 
brolis kun. Kazimieras Senkus, gyvenąs 
Vokietijoje, kuris „surinko medžiagos iš 
brolį Juozą pažinojusių asmenų, parūpi
no fotografijų“ ir redaktoilumi pakvietė 
studentavimo laikais Kaune jį pažinus) 
Praną Naujokaitį. Viso to rūpesčio vaisius 
— 77 psl. iliustruota knyga ,Kalbininkas 
Juozas Senkus“, kurią 1980 m. išleido 
„Darbininkas“ Brooklyne brolio Kazimie 
ro rūpesčiu.

Darbo laukai
Šioje monografijoje duodama smulkių 

žinių apie Juozo Senkaus tėviškę, tėvus, 
gimines, mokslą ir daibus Kauno IV gim
nazijoje, žodyno, tarmių, tikrinių vardų 
Ir tautosakos medžiagos rinkimą, lietuvių 
kalbos žodyno redagavimą bei profesūrą 
Vilniaus universiteto Istorijos-Filologijos 
fakultete, kuriame dėstė dialektologiją, 
akcentologiją istorinę gramatiką ir žo
džių darybą, šalia to rašė kalbos kultū
ros, tarmių ir toponimikos klausimais ge
rai argumentuotų studijų bei straipsnių.

1951 m. buvo atleistas iš universiteto ir 
dėl duonos kąsnio dėstė sceninę tartį Kon
servatorijoje, dirbo kino studijoje kalbos 
patarėju ir ėjo vos antraeiles pareigas 
Žodyno redakcijoje. 1953 m. pradėjo dirlb- 
ti Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 
o 1955 m. apgynė „Pazanavykio kapsų 
tarmės“ disertaciją, įsigijęs filologijos 
mokslų kandidato laipsnį, šalia mokslo 
antroji jo aistra buvo sportas: žaidė lau
ko ir stalo tenisą, buriavo, čiuožė ir net

laimėjo Vilniaus dailiojo čiuožimo čem
pionatą.

1957 m. rudenį vedė už save 24 metais 
jaunesnę buvusią studentę, kuri, sesers 
Nastutės, du kartus Ištremtos į Sibirą, 
liudijimu, į gyvenimą žiūrėjusi paviršu
tiniškai, gal net buvusi neištikima. Kai J. 
Senkus, sunkios Parkinsono ligos Ištik
tas, po nepavykusios operacijos mirė, naš
lė Marija sukliudė išleisti velionio iš lo
tynų kalbos išverstus XVIII a. istoriko 
Alberto Vijuko-Kojelavlčiaus „Lietuvos 
istorijos“ du tomus, suskundusi uoliam ko
munistui Jonui Aničui negeistina, antiru
sišką politiką: spaustuvėje jau surinktas 
veikalas buvo sunaikintas.

Knygos medžiaga
Labai įdomios medžiagos šiai monogra

fijai patiekė J. Senkaus sesuo Nastutė. 
Liečiant jo kalbotyros darbus, pasinaudo
ta H. Horodničiūtės dienoraščio ištrauko
mis ir kalbininkų A. Lyberio, K. Morkū
no, E. Grinaveckienės bei Z. Zinkevičiaus 
straipsniais. Išsamių atsiminimų pluoštą 
patiekė vakaruose atsidūrusi kalbininko 
draugė Petronėlė Oilntaitė. Trumpų atsi
minimų pridiūdė A. šašplaukis-Tyruolis ir 
VI. Kulbokas, kuris pajudino ir paslanp- 
tingos ligos bei mirties priežastis: buvę 
gandų, jog okupantai reikalavę, kad J. 
Senkus pritaikytų lietuviškai kalbai ru
siškas raides, bet jis to padaryti atsisakęs, 
ir „ta prievarta gal dar pagreitinusi jo 
mirtį".

J. Senkaus gyvenimas puikiai aprašytas. 
Tačiau, kai norėta suteikti žinių apie kal
bininko kalbotyros darbus, ištisai nura
šyti atskirų bendradarbių straipsniai įne
šė daug pasikartojimų, net paviršutiniš
kumo ir dėl to pasigendame loginės siste
mos bei brandžios, atbaigtos studijos.

,,Kalbininko Juozo Senkaus“ monogra
fija vis dėlto padeda suvokti, kokios sun
kios taurių lietuvių mokslinio darbo są
lygos komunistinės politikos persisunku
sioje atmosferoje ir koks trapus jų gyve
nimas.

Akademikės moterys
Dar labiau monografinės sistemos bei 

brandesnių išvadų pasigendame Janinos 
Narūnės-Pakštienės „Pirmūnių akademi- 
kių“ solidžioje knygoje (leidėja dr. Z. 
Šalnienė, Chicago, 1980 m., 200 psl., kai
na 12 do!.). 85 metų darbšti moteris, ra
šiusi atsiminimų ir net poezijos knygų, 
aprašė 240 lietuvių moterų intelektualių 
mokslo siekimą ir jų įnašą 'į mūsų kultū
rinio gyvenimo aruodus. Nors autorė ap
siribojo moterimis, gimusiomis prieš 1905 
■metus, tačiau paliko ne maža spragų.

Apie kai kurias moteris pasitenkinta 
vos keliais sakiniais. Kad A. Didžiulytė- 
Kazanavičienė ,,buvo gabi vaikų literatū
ros rašytoja“, kad „buvo parašiusi ir iš
leidusį mažiems ir mokyklinio amžiaus 
vaikams virš 20 knygelių“, o nesigilinta 
į tų knygelių tematiką, derinantis prie 
partijos nuorodų, — mažai ką besidomin
čiam skaitytojui pasako.

A. GERUTIS

PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
Reikia priminti, kad, prasidėjus karo veiks

mams tarp Vokietijos ir Lenkijos, Respublikos 
Prezidentas rugsėjo 1 d. paskelbė, jog Lietuva lai
kysis neutralumo.

Dar 1939 m. gegužės 11 d. užsienių reikalų mi
nistras J. Urbšys išsiuntinėjo visiems pasiuntiniams 
Europos valstybių sostinėse instrukcijų dėl besąly
ginio neutralumo. Instrukcijoje pabrėžiama:

„Pastaraisiais laikais didėjant įtempimui tarp 
Vokietijos ir Lenkijos yra buvę atsitikimų, kad 
svetimi diplomatai privatiniuose pasikalbėjimuose 
su mūsų diplomatais yra darę aliuzijų, jog, pasinau
dodama eventualiu konfliktu, Lietuva taip pat ga
lėsianti iškelti teritorialinių pretenzijų. Taip pav. 
lenkai kalba apie eventualinį galimumą Lietuvai at
siimti Klaipėdą ar Rytprūsių dalį, rusai ir vokie
čiai — apie Vilniaus krašto grąžinimą.

(...)... į nurodytos rūšies aliuzijas reikia tuo
jau ir visu aiškumu, nepaliekančio pagrindo bet 
kuriems spėliojimams, atsakinėti, kad viena pagrin
dinių Lietuvos politikos ir laikysenos tezių yra griež 
tas neutralumas, kurį išlaikyti ir ginti mes esame 
tvirtai pasiryžę bet kurioje padėtyje ir bet kuriuo 
klausimu“.

Rugsėjo 17 d. raudonajai armijai įsibrovus į 
Lenkiją, to meto mūsų ministras pirmininkas gen. 
Černius pasakė per radiją kalbą. Jis nurodė, kad 
„šių įvykių akivazdoje Lietuva turi būti budri ir 
atidžiai stebėti visus įvykius“. Ministras pirminin
kas dar pastebėjo, kad „Lietuva dar turi neišspręstų 
problemų“, bet čia pat patikslino, kad ji „pasiry
žusi yra jas spręsti taikiu būdu“ (plačiau apie Lie
tuvos vyriusybės laikyseną lemiamais 1939-1940 
metais žiūr. mano paskaitą Innsbruke 1980. VIII. 
10, atspausdintą „Naujojoje Viltyje“ 1980 m. Nr. 
13 pusi. -3 -35). Gen. Černius, be abejojimo, turėjo 
galvoje Vilniaus problemą, bet jo vyriausybė nusi
statė nesiimti jokios iniciatyvos, o tik „atidžiai ste
bėti visus įvykius“, t.y. ir toliau laikytis paskelbto-

jo neutralumo.
Toks vyriausybės nusistatymas atrodė Škir

pai klaidingas. Savo veikale „Sukilimas“ Škirpa 
reiškė nuomonę, kad ano meto vyriausybės laiky
seną suparalyžavęs „neutralumo opiumas“, o 1940 
m. gruodžio 22 d. paskaitoje Berlyne, Lietuvių Ak
tyvistų Fronto steigiamajame susirinkime, Škirpą 
laikė neutralumą „fataline klaida“, kuri privedusi 
Lietuvą „prie savižudystės“.

Jau pačioje savo naujųjų pareigų Berlyne pra
džioje Škirpa su jam įprasta energija bei užsidegi
mu, kuriame nestigo ir jam būdingo vienpusiškumo 
ėmė Kaune propaguoti mintį, kad Lietuva nebega
linti pasikliauti Tautų Sąjunga bei kolektyviniu 
saugumu, bet turinti remtis betarpiškais savo kai
mynais, pirmoje vietoje Vokietija 'kaip kariškai pa
jėgiausia valstybe. 1939 m. vasario mėnesį Škirpa 
pateikė mūsų vyriausybei pasiūlymą siekti susitari
mo su Vokietija ir sudaryti su ja „draugingumo su
tartį“, kuria jis, be to, tikėjosi apsaugoti taip pat 
Klaipėdos krašto pasilikimą prie Lietuvos. Tačiau 
vyriausybė nesiryžo eiti Škirpos pasiūlytu keliu. 
Kovo 22 d. netekome Klaipėdos. Škirpa konstata
vo, kad po to Kauno vyriausybės ir visuomenės ne
pasitikėjimas Vokietija dar padidėjęs.

Nepaisydamas Klaipėdos krašto netekimo, 
Škirpa nūn visą dėmesį sutelkė, kad įtikinus vyriau
sybę, jog karo atveju patys turėtume žygiuoti į Vil
nių. Prasidėjus vokiečių — lenkų karui, Škirpa pa
kartotinai siūlė skelbti mobilizaciją, kartu telegra
fuodamas užsienių reikalų ministerijai: „Manau as
meniškai būčiau šiuo metu naudingesnis Tėvynei 
karių eilėse. Referuokite Respublikos Prezidentui 
ir Kariuomenės Vadui. Prašau nurodymų, ar galiu 
grįžti Lietuvon ir kam perduoti dabartines parei
gas“.

Tai vėl charakteringas Škirpai sprendimas. Kai 
Lietuvos pašonėje dėjosi tokie reikšmingi dalykai, 
jis nenustygo vietoje. Jis buvo pasiryžęs išsi
žadėti tarnybos užsienių reikalų ministerijoje ir vėl 
užsivilkti kario uniformą bei dėtis į žygį išsvajotą
ja! sostinei atsiimti. Jam, veiksmo žmogui, neužte
ko tik „atidžiai stebėti visus įvykius“, kaip tai skel
bė ministras pirmininkas. Škirpa buvo pasiryžęs 
pats žygiuoti į Vilnių ir po 20 metų vėl iškelti tris-

EUROPOS LIETUVIS

Keistai skamba tvirtinimas kad Salo
mėja Bačinskaitė-Bučienė Nėris „1941 m. 
buvo išvežta i Rusiją“. Kad Ona Matu- 
laitytė-Stulginskienė, Lietuvos prezidento 
žmona, buvo ,,1941 m. drauge su vyru Iš
vežta į Sibirą“, — nesistebime. Salomėja 
Nėris, bijodama lietuvių tautos pasmerki
mo už tėvynės išdavimą, laisva valia pa
sitraukė į pamotę Rusiją. Kažin, ar tikslu 
spėlioti, jog ,,nėra žinoma, ar poetė lais
vu noru, ar prievarta tapo komuniste“, 
kai poetė buvo įsitikinusi, kad „Lenino 
kaktoj šviesiojoj švietė didi išmintis“, 
kad „Leninas gyvas, kad pergalėn 'Leninas 
veda“.

šykščios žinios
Pasitaiko ir klaidų: V. Lozoraitienė ,,Lie 

tuvių enciklopedijos" tvirtinimu gimusi 
ne 1894, o 1896 m. Kai ši šviesi moteris 
tebegyvena Romoje, nekrologiškai skam
ba teiginys, kad jos „gyvenimas buvo tu
riningas ir turtingas ryšiais su žmonė
mis“...

Kai kurių moterų nesurasta gimimo Ir 
mirties datų (pvz., L. Purėnienės) ir net 
vardų (pvz., Prakaitytės Kutkauskienės).

Trijų sakinių sulaukusios studentės 
Baukytės, vėliau gydytojos, tariama cha
rakteristika, kad „pigumo sumetimais su
sitarė drauge gyventi su studente medike 
Vanda Mingelaite viename bute“ nieko 
esminio nepasako. Blankus, paviršutinis 
aptarimas (E'.ena Jakubauskaitė „‘buvo 
subrendusi, darbšti, studentė“), aiškesnių 
nuopelnų nesuradimas („nedalyvavo stud, 
gyvenime") taip ir palieka ne vieną apra
šytą moterį nežinomu pasauliu.

Be aibejo, J. Narūnės noras, kad skaity
tojai galėtų „pažinti, kokios rimtos, parei
gingos, tvirtavalės ir gerų norų lietuvai
tės buvo tos mūsų pirmosios inteligentės“ 
— labai gražus, tačiau trumputėlis, nepil
nas gyvenimo aprašymas nėra nei giles
nė moterų charakteristika, nei jų nuopel
nų išryškinimas. Tai gal tik medžiaga sis- 
tematiškai studijai apie moterų įnašą į 
mūsų kultūros istoriją.

• ••
Ir viena, ir antra knyga nukentėjo, kad 

esame toli nuo Lietuvos, kad neprieinami 
visi šaltiniai, kad neįmanu sužinoti kai 
kurių esminių faktų.

Darbštaus kalbininko J. Senkaus palik
toji kalbotyros medžiaga tebereikalinga 
pilnesnės apžvalgos, gilesnio įvertinimo. 
Tačiau esamose sąlygose šią spragą bent 
dalinai užpildo ši nedidelės apimties 
kruopščiai sulipdyta monografija.

Vladas Šlaitas

ILGO GYVENIMO PATARIMAS
Reikia ilgai gyventi.
Reikia gruodžio
ir sausio mėnesį bendrauti tik su 

rožėmis,
nes tik visai nusigyvenus bei pasenus, 
pakvimpa oras gvazdikėliais arba

rožėmis.

1981 M. RUGPIUCIO 2 9 d.d.
Chateau de Montvillargenne
60270 GOUVIEUX
Tel. 16 (4) 457 05 14;
Telex: DREAR 150212 F.
Sekmadienis, rugpiūčio 2
Susirenkame (19-20 vai. vakarienė),
21 vai. susipažinimas.
Pirmadiendis, rugpiūčio 3
10 vai. Studijų savaitės atidarymas,
Dr. jur. Albertas Gerutis Šveicarija) 

„Pašnekesys apie Lietuvos bičiulius Pran
cūzijoje“.

20,30 vai. Elena Gaputytė (D. Britani
ja): ,,Jaunieji Lietuvos dailininkai“.

Antradienis, rugpiūčio 4
10 vai. Vincas Natkevičius (Vokietija): 

„Dr. Jono Griniaus literatūrinė kritika".
20,30 vai. Kęstutis Keblys (JAV): 

„šposininkai šermenyse: Baranauskas ir 
Šaltenis“.

Trečiadienis, rugpiūčio 5
10 vai. Kęstutis Jokubynas (Vokietija): 

„Pastabos apie politinių kalinių gyvenimą 
Tarybų Sąjungoje“.

14 vai. Išvyka į Paryžių.
20,30 vai. Vaclovas Kleiza (JAV):

„Kai kurios išeivijos gyvenimo apraiškos: 
žvilgsnis ateitin“.

Ketvirtadienis, rugpiūčio 6
10 vai. Isaak Kapdanas (Olandija): 

„Lietuvių ir žydų santykiai praeity ir da
barty“.

Parodos
— Prancūzijos lietuvių menininkų (Bo- 

nitės, Prano Gailiaus, Vytauto Kasiulio, 
Žibunto Mikšio ir Antano Mončio) dar
bai. Orgonizuoja Rima Puniškaitė.

— Lietuvos žemėlapiai ir graviūros (iš 
Petro Klimo rinkinio).

— Foto: 27-oji Europos liet, studijų sa
vaitė Austrijoje 1980 m. Organizuoja Kęs
tutis Ivinskis.

Studijų savaitėje kapelionas kun. Anta
nas Saulaitis S.J. (JAV).

Šio savaitės metu vyks Europos L.B.

spalvę Gedimino kalno pilies bokšte!
Nesulaukęs iš užsienių reikalų ministerijos tin

kamos reakcijos, Škirpa pasiryžo pats savo atsako
mybe imtis iniciatyvos. Apie tai jis jau minėtoje pa
skaitoje išsitarė: „...mojau ant Kauno ranka ir sa
vistoviai pradėjau savo atsakomybe zonduoti pas 
vokiečius, ką jie galvoja apie Vilnių. Tuo tikslu su
ėjau į kontaktą su vienu, artimu Reicho Užs. Reik. 
M-rui v. Ribbentropui asmeniu (tai buvo Dr. Kleist. 
A. Geručio pastaba). Iš to zondavimo paaiškėjo, 
kad per von Ribbentropo pasikalbėjimus su Stalinu 
ir Molotovu rugpiūčio mėti., kada buvo pasirašytas 
rusų-vokiečių nepuolimo ir konsultacijos paktas, 
abi sakytos šalys laikėsi vieningos nuomonės, kad 
Vilniaus kraštas turi būti pripažintas Lietuvai. An
tra, iš vokiečių pusės buvo mums per sakytą asmenį 
neoficialiai pasiūlyta diplomatinė pagalba išaiškinti 
Maskvos nusistatymą betarpiškai, jei dar turime ko
kių nors neaiškumų ar abejojimų. Trečia, vokiečiai 
net buvo linkę suteikti mums militarinę pagalbą, 
jei žygiuojant į Vilnių būtume vis lik sutikę iš lenkų 
pusės mūsų pajėgomis neįveikiamo pasipriešinimo. 
Visa tai kas kartą skubiai perduodavau į Kauną, 
kol dar nėra per vėlu“ (Neutralumas — fatalinė 
klaida. Pusi. 10.).

Rugsėjo 8 d. Škirpa specialiniu kurjeriu per 
Stockholmą pasiuntė K. Bizauskui, ministro pirmi
ninko pavaduotojui ir einančiam užsienių reikalų 
ministro pareigas, ilgą raštą, kuriame, tarp kita, 
konkretiškai siūlė, kad Lietuvos kariuomenei būtų 
duotas įsakymas žygiuoti į Vilnių, kar
tu viešai paskelbus, kad žygio tikslas esąs „išvaly
ti Vilniaus kraštą nuo 1920 m. įsibrovusių į tą Lie
tuvos dalį lenkų maištininko generolo Želigovskio 
kariuomenės dalių, likusių neteisėtai tame krašte iki 
šio laiko. Komunikate pabrėžti, jog, šitaip pasielg
dama, Lietuva nenori padaryti Lenkijai nieko pik
to, o tesiekia vieno dalyko, tai atitaisyti lenkų 1920 
metais padarytąją Lietuvai skriaudą, brutaliai ir 
klastos būdu okupuojant Lietuvos sostinę Vilnių su 
Lietuvos teritorijos dalimi, sulaužius lenkams Su
valkų sutartį, pačios Lenkijos laisva valia su Lietu
va pasirašytą“ (Neutralumas — fatalinė klaida. 
Priedas 3).

(bus daugiau)
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20,30 vai. Augustinas Rubikas (Vokie
tija): Ar galėjo Dievas sukurti tokį, o 
ne kitokį pasauili? (100 metų nuo Teilhard 
de Chardin gimimo)“.

Penktadienis, rugpiūčio 7
10 vai. Simonas šišmanas (Prancūzija): 

„Lietuvos karaimų praeitis: legendos ir 
Istorinė realybė“.

16 vai. Raminta Lampsatytė - Kollers 
(Vokietija): „Lietuvių kompozitorių kū
riniai styginiams instrumentams (su mu
zikiniais pavyzdžiais)“.

21 vai. Koncertas: Laimos Stepaitienės 
(JAV) dainų ir arijų rečitalis, palydint 
R. Lampsatytei-Kollers.
Zigmo Banevičiaus (Prancūzija) dvi pan
tomimos.

šeštadienis, rugpiūčio 8
10 vai. Vytautas S. Vardys (JAV): 

,,1941 metų sukilimas istorinėje perspek
tyvoje.

20 vai. atsisveikinimo vakarienė ir itte- 
ratyros vakaras: savo kūrybos skaitys 
Vitalija Bogutaitė (JAV), Eduardas Cin
zas (Belgija), Irena Joerg (Austrija), 
Eglė Juodvalikė (Vokietija).

Sekmadienis, rugpiūčio 9
10 vai. pamaldos — J. E. vysk. Antanas 

L. Deksnys, Vakarų Europos lietuvių vys
kupas.

11 vai. Studijų savaitės apžvalga: kitų 
metų st. savaitė.

12-13 vai. pietūs, išvykstame.

kraštų darbuotojų suvažiavimas (rugpiū
čio 6-7), kurį praves PLB vykd. vicepir
mininkas V. Kleiza.

Studijų savaitėn užsiregistravo 110 as
menų. Dar yra keletas laisvų kambarių. 
Prašome paskubėti užsirašyti!

Registracijos mokestis — 115 FF (50 
DM), jaunimui — 46 FF (20 DB).

Primename, kad baseinu galėsime nau
dotis nemokamai.

Studijų savaitės organizacinį komitetą 
sudaro: Ričardas Bačkis, Petras Klimas, 
Žiba Klimaitė, Georges Matorė, žlbuntas 
Mikšys, Jonas Petrošius ir Jonas Tomkus.

Registruotis ir st. savaitės reikalais ra
šyti:

Madame Žiba Klimas
14, rue Oudinot, 75007 Paris
(tel. 734 56 66)

Studijų savaitės organizacinio komite
to vardu

kun. J. Petrošius
Asmeniškų pakvietimų šiai Studijų Savai
tei nėra.
Paryžius, 1981.VI.24

Su lietuviais pasaulyje
NENAIKINKIME LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

Jas renka Jonas Ivanauskas (Walden- 
burger Str. 10, 5931 Netphen, W. Germa
ny). Jis prašo visas atliekamas lietuviškas 
knygas siųsti jam. Sutinka sumokėti per
siuntimo išlaidas.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 18

a) Kas visą laiką eina, bet niekad ne
ateina?

ib) Ko nieks nenori turėti, bet labiausiai 
bijo prarasti?

c) Kas maža, ar didelė, bet vienodai 
sveria?

Atsakymas Nr. 17
Rudis dėvėjo juodus marškinius, Juodis 

— žalius, o žaliukas — rudus.

Pirmą kartą atvykęs į Londoną, škotas 
įlipo į autobusą ir klausia:

— Kielk kainuoja iki Marble Arch?
— 40 penų, — atsako konduktorius.
Nieko nelaukęs, keleivis šoka lauk.
Autobusas pamažu važiuoja toliau o 

škotas iš paskos vejasi.
Po poros sustojimų, įlipęs vėl klausia:
— O kiek daibar?
— Daibar 50! Mes važiuojam į priešin

gą pusę...

Vienas milijonierius klausia kito:
— Ar tikrai, kad tavo žmona vakar pa

bėgo su šoferiu?
— Nesvarbu! Aš užvakar jį pats atlei

dau iš darbo.
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Mokslininkų atsakomybe
šį savo rašinį Andrejus Sacharovas (at

siuntė (Tarptautinei moks įninku konferen
cijai, kuri jo garbei buvo sukviesta (gegu
žės 1-2 Id.d. New Yorke.

Mokslininkų profesijos tarptautinė es
mė šiandieną jungia juos i vieną pasauli
nę visumą. Lygtys ir formulės yra tos 
pačios, ir turi vienodą reikšmę visuose 
kontinentuose. Tos visumos vientisumas 
neišvengiamai iškilo aukščiau siaurų pro
fesinių interesų ir dabar apima plačias 
sritis visuotiniuose dalykuose, įskaitant 
ir etikos klausimus. Ir aš tikiu, kad ta 
linkme turi būti ir bus einama toliau.

Mdkslininkai, inžinieriai ir kiti specia
listai ne tik žino, kokią naudą ir galimy
bes neša moksliniai laimėjimai bet su
pranta ir riziką, kuri iškyla pritaikant 
mokslą ir technologiją. Jie taip pat at
skleidžia gerąsias ir blogąsias progreso 
puses ir galimas pasekmes.

Milžiniškos galimybus glūdi panaudoji
me paskutiniųjų atsiekimų fizikoj, chemi
joj ir biochemijoj, technologijoj ir inžine
rijoj, kompiuterių moksle, medicinoj ir 
genetikoj, fiziologijoj ir higienoj, mikro
biologijoj (įskaitant industrinę mikrobio
logiją), pramonės ir žemės ūkio tvarky
mo technikoj, psichologijoj ir kituose tiks 
liuese ir socialiniuose moksluose. Ir rei
kia laukti, kad dar daugiau bus pasiekta. 
Mes visi nešame atsakomybę už mokslinį 
tyrinėjimų pasekmes pasaulyje, kuriame 
gyvenimas daugeliui žmonių pasunkėjo, 
gresia badas, ligos ir ankstyva mirtis.

Progreso pavojai
Tačiau mokslininkai neturi pamiršti pa

vojų, kurie iškyla iš nekontroliuojamo 
progreso, nereguliuojamo pramoninio vys
tymosi, ypač mokslo atsiekimų panaudo 
jimo kariniams tikslams. Buvo viešų dis
kusijų, susijusių su mokslinio progreso 
klausimais, kaip branduolinės energijos, 
žmonijos didėjimo, genetinės inžinerijos, 
pramonės reguliavimo apsaugoti aplinkai, 
oro, augalų, gyvulių, upių, ežerų ir vande 
nynų priežiūros ir visuotinės informacijos 
įtakos. Tik gaila, kad tokiais svarbiais 
ir Skubiais reikalais diskusijos dažnai nė
ra skelbiamos, rišamos su politika, ir kar 
tais net nesąžiningos. Ekspertai turi būti 
įpareigoti neslėpti tyrimų duomenų ir vie
šai skelbti informacijas, nekošiant per jo
kius filtrus. Diskusijos branduolinės ener
gijos klausimu, pačiu svarbiausiu, yra pa
mokamas pavyzdys. Aš esu kitur jau pa
reiškęs savo nuomonę kad branduolinės 
jėgos pavojai Vakaruose perdėtai skelbia
mi, ir tai yra žilinga.

Su kai kuriom svarbiom išimtim (pir
miausia tai totalitariniuose kraštuose), 
mokslininkai ne tik geriau informuoti už 
kitus žmones, bet taip pat turi daugiau 
nepriklausomumo ir laisvės. Tačiau laisvė 
visada surišta su atsakomybe. Mokslinin
kai ir kiti ekspertai turi įtakos viešajai 
opinijai ir krašto vyriausybei. (Neįsivaiz
duokime tą įtaką perdėtai, tačiau ji yra 
pakankamai didelė).Šių laikų pasaulyje, 
mano įsitikinimu, mokslininkai turi turė
ti profesinę ir socialinę atsakomybę. Daž
nai sunku atskirti vieną nuo kitos — in
formacijos teikimas, populiarizacija moks 
linių žinių ir skelbimas patvirtinimų ar 
įspėjimų yra jų veiklos, su profesiniu ir 
socialiniu požiūriu, pavyzdžiai.

Panašūs sunkumai iškyla, kai moks'.inin 
kai įtraukiami spręsti nusiginklavimo 
klausimus: paruošiant strategiją, ar pa
tiems dalyvaujant tarptautiniuose pasita
rimuose, duodant pasiūlymus ar prašymus 
vyriausybėms ar žmonėms, taip pat įspė- 
jant apie galimus pavojus. Nusiginklavi
mas yra išskirtinas dalykas, kuris reika
lauja išmintingo, nuodugnaus ir moksliš
kai drąsaus sprendimo. Aš suprantu, kad 
čia reikia daug smulkiau išsiaiškinti, bet 
dabar noriu pabrėžti tik kelias idėjas. Ma
no nuomone, nusiginklavimas yra reika
lingas ir galimas, bet turi būti strategiš
kai abipusis. Papildomi susitarimai, susiję 
su visų rūšių naikinamaisiais ginklais, 
yra būtini. Kai konvencinių ginklų stra
teginė lygybė bus pasiekta, o taip pat ly
gybė, kurion įeina politiniai, psichologi
niai ir geografiniai faktoriai, ir jeigu to
talitarinė ekspansija bus sustabdyta, ta
da susitarimai turėtų pirmiausia neleisti 
naudoti branduolinius ginklus, o vėliau 
juos visiškai uždrausti.

Žmogaus teisių gynimas
Kitas dalykas, kuris glaudžiai susijęs 

su taikos klausimu, pasitikėjimu ir kraš
tų sugyvenimu, yra tarptautinis žmogaus 
teisių gynimas. Nuomonės, informacijos 
ir judėjimo laisvė yra būtina valdžios at
sakomybė išvengti jėgos piktnaudžiavimui 
vidaus ir tarptautiniuose reikaluose. Aš 
tikiu, kad tokia atsakomybė nebūtų lei
dusi padaryti tokių tragiškų klaidų, kaip 
Afganistano invazija, ir kliudytų reikštis 
ekspansinei užsienio politikai ir vidaus 
represijos veiksmams.

Nevaržomas užsienio laikraščių, žurna
lų ir knygų pardavinėjimas būtų svarbus 
žingsnis informacijos laisvei totalitariniuo 
se kraštuose. Galbūt dar svarbesnis daly
kas tai cenzūros panaikinimas, kuris pir
moj eilėj turi rūpėti mokslininkams ir in
teligentams. Svarbu reikalauti panaikini
mo užsienio radijo žinių trukdymo, kuris 
milijonams žmonių neleidžia susidaryti

savo nuomonę apie pasaulio įvykius. (Ra
dijo žinių trukdymas Sov. Sąjungoje at
naujintas 1980 m. rugpjūčio mėn., po 7 
metų pertraukos).

Aš įsitikinęs, kad labai svarbu remti 
Tarptautinės Amnestijos kreipimąsi am
nestuoti visus pasauly sąžinės kalinius. 
Paskutiniu laiku daugelyje kraštų politi
nės amnestijos pagerino padėtį. Amnes
tija sąžinės kaliniams Sov. Sąjungoje, Ry
tų Europoje ir kitur, būtų ne vien huma
niškos reikšmės, bet galėtų sustiprinti 
tarptautinį pasitikėjimą ir saugumą.

Tokių problemų sprendime, .pasaulio 
mokslininkų visumos principai labai svar
būs. Tarptautinis gynimas persekiojamų
jų mokslininkų ir kitų asmenų, kurių tei
sės pažeistos, patvirtintų tarptautinį man
datą, kuris būtinas sėkmingam moksli
niam darbui ir pasitarnavlmui visuome
nei.

Vakarų mokslininkai žino daugelio so
vietų kolegų pavardes, kurie yra perse
kiojami. (Savo rašiny aš apsiriboju tik 
Sov. Sąjunga, bet žmogaus teisių pažeidi
mas vyksta ir kituose kraštuose, įskaitant 
Rytų Europos valstybes). Asmenys, ku
riuos aš minėsiu, niekad nepropagavo nau 
doti smurtą, nes jie įsitikinę, kad blogybių 
įkėlimas viešumon, yra vienintelis, efek
tyvus ir nekenksmingas žmogaus teisių 
teisių gyvenimo kelias. Dėl to Tarptauti
nės Amnestijos jie yra apibūdinami kaip 
sąžinės kaliniai. Jų istorijos labai pana
šios. Jų teismai pravesti, nepaisant jokios 
įstatyminės tvarkos ir paprasto sveiko 
proto. Mano draugas Sergėjus Kovalevas 
nuteistas 1975 m. be galimybės apsiginti, 
nes nei jis pats, nei jo advokatas teisme 
nedalyvavo. Nubaustas 7 m. darbo sto
vyklos ir 3 m. vidaus ištrėmimo už prieš- 
sovietinę agitaciją savilaidiniam „Bėga
mųjų įvykių kronika“ žurnale, bet teis
me nebuvo platesnio nusikaltimo nagrinė
jimo. Panašūs įstatymų nepaisymai vyko 
Jurijaus Orlovo, Maskvos Helsinkio gru
pės įkūrėjo, teisime ir kitų tos grupės na
rių Ir su ta grupe susijusių komitetų at
stovų nubaudimu: Viktoro Nekipelovo, 
Leonardo Ternovskio, Mykolos Rudenkos, 
Aleksandro Podrabineko ir jo brolio Ki
rilo, Glebo Jakunino, Vladimiro Slepako, 
Malvos Landos, Roberto Nazariano, Ed
vardo Arutiuniano, Viačeslovo Gakhmino, 
Oleso Berdnlko, Oksamos Meškos, Myko
los Matusevičiaus ir jo žmonos ir Miros
lavo Marinovičiaus. Tatjana Osiipova, Iri
na Grivnina ir Feliksas Serabrovas įka
linti ir dabar laukia teismo. Jurijaus Or
lovo advokatas teisme išbuvo tik trumpą 
laiką, nes buvo uždarytas gretimame kam 
baryje. Orlovo žmona grubiai iškratyta, 
jos drabužiai suplėšyti, nes bijota, kad 
neišsineštų kokių užrašų ar rekorduotų 
juostelių iš absurdiškos teismo procedū
ros.

Žiaurus elgimasis
Su sąžinės kaliniais darbo stovyklose 

žiauriai elgiamasi: uždaromi j specialias 
vienutes, kankinami šalčiu ir badu, šei
mas artimųjų vizitai įvairiausiai trukdo
mi, korespondencija varžoma. Jie ne tik 
pergyvena kietą kriminalinių kalinių re
žimą, bet priedo dar kenčia nuo nuolati
nio spaudimo atsisakyti savo įsitikinimų. 
Tuo pačiu noriu priminti, kad niekad jo
kia tarptautinė organizacija, kaip Rau
donasis Kryžius, ar kokia teisininkų są
junga, negalėjo aplankyti Sovietų darbo 
stovyklas.

Dažnai kaliniai yra iš naujo suimami 
ir baudžiami didesnės bausmėm. Ornito
logas Martas Nikius, poetas Vosylius Stus, 
fizikos mokytojas Aleksiejus Tikhy, tei
sininkas Levko Lykijanenko, filologas Vik
toras Petkus ir Balys Gajauskas visi nu
bausti po 10 m. darbo stovyklos ir 5 m. 
vidaus ištrėmimo kaip recidyvistai. Nau
jo teismo laukia Pamiras Airiakinas, ku
ris vis dar laikomas darbo stovykloj. Ne
seniai aš buvau pritrenktas žinios apie 
mano draugo Anatolijaus Marčenkos penk 
tąjlį areštą, darbininko ir autoriaus dvie
jų knygų: „Mano liudijimas“ ir „Nuo Ta- 
rusos į Sibirą“. Nuteistųjų už religiją mi
nėtini Rostislavas Galetskis vysk. Nika- 
lojus Goretojus, Aleksandras Ogorodniko
vas Borisas Perčatkinas. Buvo nuteisti 
darbininkai Jurijus Grinlmas ir Michai
las Kukobaka. Aleksiejus Murženka ir 
Jurijus Fedorovas dar vis kalėjime. Pa
minėsiu tik kelis mokslininkus, kuriems 
atimta laisvė, o būtų galima daug kitų 
pridėti prie to sąrašo: Anatolijus šarans- 
kls, jaunas kompiuterių moksininkas, ma
tematikai Tatjana Velikanova, AI eksand 

ras Lavutas, Aleksandras Bolonkinas ir 
Vazifas Meilanovas, kompiuterių moksli
ninkas Viktoras Brailovskis, ekonomistė 
Ida Nudel, inžinieriai Rešatas Džemilevas 
ir Antanas Terleckas, fizikai Rolanas Ka- 
dijevas, Josifas Zisels ir Josifas Diadki- 
nas, chemikai Valerijus Abramkinas Ir 
Jurijus Kukkas, filologai Igoris Ogurtso
vas ir Mustafa Džemilevas ir Vladimiras 
Balakhonovas.

Draudimas išemigruoti yra įprastas 
žmogaus teisių pažeidimas, ypač veikian
tis mokslininkus. Daugelio „refiuzni'kų“ 
vardai Vakaruose yra žinomi.

Jau daugiau kaip metai aš buvau be 
teismo ištremtas į Gorkį, ir esu beveik 
visiškai izoliuotas. Neseniai KGB išvogė 
mano rankraščius ir užrašus. Tai naujas

SUNKU SUSITARTI
ŽODINIS KARAS DĖL GINKLŲ KONTROLĖS PASITARIMŲ ATNAUJINIMO

Strateginių ginklų apribojimo pasitari
mų atnaujinimo išvakarėse žodinis karas 
tarp Maskvos ir Vakarų politikų vyksta 
toliau. Apie tai rašo ,,The Times“ Maskvos 
Korespondentas M. Binyon.

Paskutiniu metu sovietai stengiasi įti
kinti įtakinguosius Vakarų valstybių poli
tinius veikėjus, kad jie rimtai galvoja 
apie strateginių ginklų kontrolę ir tuo rei
kalu pasiruošę kuo greičiau pradėti pasi
tarimus.

Kai NATO planuoja apsiginkluoti nau
jom amerikiečių raketom, sovietai visom 
išgalėm stengiasi tai sutrukdyti, įžiūrėda
mi tame didžiausią pavojų savo saugumui.

Grėsmingasis Lenkijos šešėlis nesuma
žėjo. Ne vien, kad Vakarų vyriausybės 

pareiškė, jog krašto okupacija sugriautų 
visas susitailmo perspektyvas, bet taip pat 
ir pasitarimų propaguotojai laisvajame 
pasaulyje mano, kad toks Sovietų žygis 
labai paveiktų viešąją pasaulio opiniją.

Maskva atsidūrė savotiškoj dilemoj. Iš 
vienos pusės Kremlius nori parodyti., ypač 
Europai, kad Sov. Sąjunga yra pasiruošu
si pradėti pasitarimus be jokių sąlygų, o 
iš kitos — įžiūri tokių pasitarimų ne
pasisekimą, gal dėl vakariečių laikysenos 
Lenkijos atžvilgiu, ir netiki Vakarų pa
reikštais norais tartis.

Sovietų spauda paskutinį NATO pasiū
lymą pavadino dūmų uždanga nuslėpti 
ginklavimosi planams. Pats Brežnevas 
tvirtina, kad amerikiečiai pasitarimams 
atnaujinti nedaro jokių žingsniu, o Sovie
tų užs. reik. min. Gromyko pasakė belgų 
užs. reik. min. Nothombui, jog be tuščių 
kalbų „kai kuriose sostinėse“, niekas ne
pajudino piršto tuo reikalu.

Gromyko sako, kad sovietai pasiruošę 
sąžiningoms deryboms, pagrįstoms abiejų 

pasikėsinimas atimti man intelektualios 
veiklos galimybes, net ir vienatvėj išplės
ti atmintį. Daugiau 3 metų Elizavetai 
Aleksiejevai, mano sūnaus sužadėtinei, 
neleidžia išvykti iš Sov. Sąjungos. Tas 
šantažas yra tiesiogiai prieš mane. Ji yra 
valstybės įkaitas.

Kovokite prieš (represiją
Aš kreiipiuosiu į mokslininkus ginti vi

sų persekiojamųjų. Aš tikiu, kad, ginant 
nekaltus asmenis, galima, o daugeliu at
vejų ir būtina, imtis ypatingų priemonių, 
kaip mokslinių kontaktų nutraukimo ir 
kitokių rūšių boikotų. Aš skatinu naudo
ti visas viešąsias ir diplomatines galimy
bes. Kreipiantis į sovietų lyderius, reikia 
imti dėmesin, kad jie kartais nežino Ir 
gallbūti nenori žinoti apie jiems siunčia
mus laiškus ir prašymus. Todėl asmeniš
ki Vakarų oficialių atstovų kontaktai su 
atitinkamais sovietų valdžios žmonėmis 
turi didelės reikšmės. Vakarų mokslinin
kai savo įtaka turėtų skatinti tokius kon
taktus.

Aš tikiu, kad kruopščiai apgalvota ir 
organizuota represijos aukų gynimo veik
la, suteiks tarptautinei mokslininku visu
mai daugiau jėgos, autoriteto ir energijos.

Šį laišką užvardinau ,,Mokslininkų at
sakomybė.“ Tatjana Velikanova, Jurijus 
Orlovas, Sergėjus Kovalevas ir daugelis 
kitų patys nutarė šį klausimą spręsti, pa
siaukodami kovai už žmogaus teises ir 
laisvę visuomenei. Ta milžiniška auka ne
bus veltui, šitie individualai kelia viso 
pasaulio etikos sąvoką.

Daugelis jų kolegų, kurie gyvena tota
litariniuose kraštuose, neturi savyje jė
gos tokiai kovai, tačiau bando sąžiningai 
atlikti savo profesinę pareigą. Iš tikrųjų 
yra būtina gerai dirbti pasirinktoj profe
sijoj. Tačiau ar neatėjo laikas tiems moks 
lininkams, kurie privačiai patikimų drau
gų tarpe dažnai pareiškia savo supratimą 
ir nepritarimą, viešai išreikšti savo atsa
komybės jausmą tokiu būdu, kuris turėtų 
daugiau socialinės reikmės, atvirai pro
testuoti (bent tokiuose dalykuose, kaip sa
vo nuteistųjų kolegų gynime, o taip 
pat reikalauti teisingo įstatymų vykdymo 
viduje ir atlikimo tarptautinių įsipareigo
jimų? Kiekvienas tikras mokslininkas ne
abejotinai turėtų turėti tiek drąsos ir do
rumo nepasiduoti prisitaikymo pagundai. 
Gaila, mes žinome daug priešingų pavyz
džių Sov. Sąjungoj, kai guodžiasi pasiaiš
kinimais išsaugoti laboratorijas ir insti
tutus, karjeras, o kartais vien dėl kelio
nių galimybių užsienin (didžiausia pagun
da mūsų uždaroj šaly). Ar ne gėda Orlo
vo kolegoms, kurie slaptai išmetė jį iš 
Armėnijos Mokslų Akademijos, kai kiti 
Sov. Sąjungos Akademijos nariai tam pa
šalinimui užmerkė akis, nekreipdami dė
mesio net |į jo sveikatos stovį. (Jis yra 
netoli mirties).

Už viešus pasisakymus Vakarų moksli
ninkams negresia kalėjimai ar darbo sto
vyklos, jie negali būti papirkti kelionių į 
užsienį siūlymais. Tačiau tai nemažina jų 
atsakomybės. Kai kurie Vakarų mokslinm 
kai smerkia socialinį .veikimą kaip politi
nę formą. Bet aš nekalbu apie valdžios 
kovą — čia ne politika. Tai kova išlaikyti 
taiką ir tas etines vertybes, kurios išbu
jojo mūsų civilizacijoj. Savo pavyzdžiu 
ir likimu, sąžinės kaliniai patvirtina, kad 
tiesos gynimas, tarptautinis pavienių au
kų ir visos žmonijos interesų .gynimas 
yra kiekvieno mokslininko atsakomybė.

Gorky, 24 kovo, 1981. 

pusių saugumo Ir kitų interesu supratimu. 
Brežnevo pasiūlymas tuoj pat nutraukti 
visus vidutinio nuotolio raketų išdėstymo 
Eurcpoje paruošiamuosius darbus, buvo 
skirtas vakariečiams parodyti gerą valią 
ir palankų mostą pasitarimams atnaujinti.

Kremlius žino, kad toks Brežnevo mora
toriumo priėmimas, kuris savaime aišku 
išeitų sovietams į naudą, NATO sąjungi
ninkams nėra priimtinas. Tą patį patvirti
no ir, privačiai susirinkę. Palmes grupės 
(kuri tvirtai tiki galimybe susitarti) ko
misijos nariai, kurių tarpe yra buvę JAV 
ir D. Britanijos užs. reikalų ministerial 
C. Vance ir Dr. D. Owen.

šią nepriklausomą grupę rusai pagar
biai vertina. Brežnevas turėjo pasimaty
mą su Komisijos pirmininku O. Palme, 
Gromyko kalbėjosi su Vance ir Owenu, o 
sovietų kariniai ekspertai supažindino su 
savo SS20 programa.

Sovietai norėjo parodyti, kad jų galvo
jimas pilnai sutampa su „sveikai galvo- 
jančiųjų“ Vakarų politikų pažiūrom. Jie 
taip pat tikėjo, kad tas pažiūros turės 
daug įtakos Vašingtone, net tos komisijos 
narių tarpe nėra nė vieno kraštutiniškai 
kairaus, ar vienapusiško nusiginklavimo 
šalininko.

Buvo bandymas tą Brežnevo moratoriu
mą dar pasaldinti. G. Arbatov, JAV ir Ka
nados instituto viršininkas, spaudos kon
ferencijoje tvirtino, kad tas pasiūlymas 
ištikrųjų yra vienapusiškas geros valios 
parodymas taikomas tik sovietu pusei. 
(Tas jo aiškinimas neatitinka Brežnevo 
kalbos tekstui). Vėliau C. Vance pareiškė, 
kad Arbatovo žodžiai visai idėjai duoda 
„naujos šviesos“.

Tačiau po kiek laiko Gromyko pradėjo 
vėl kiečiau kalbėti, kaltindamas Vakarus 
moratoriumo nepriėmimu. Jis sakė, kad 
vakariečiai naudojo netikrus faktus apie 
Europos branduolinį balansą, o Vašingto
nas apgalvotai šalino visas kliūtis naujų 
raketų išdėstymui.

Iš Briuselio buvo pranešta, kad JAV 
ir NATO sąjungininkų pasitarime padary
tos didelis progresas: nutarta šių metų 
pabaigoje atnaujinti tolimo nuotolio ra
ketų bazių Europoje apribojimo pasitari
mus. Per diskusijas, kurios dar bus rug
pjūčio 3 d., prieita nuomonės, kad NATO 
prvalo rekalaut abipusiško ir pasaulinio 
visų branduolinių sistemų apribojimo že
miausiame lygyje.

Nuodugniai pasakius, Vakarai reika
laus lygių minimumų, lygių maksimumų 
ir lygių teisių, susijusių su branduolinių 
ginklų išdėstymu Europoje.

(Briuselio pasitarimų rezultatai Europos 
sostinėse priimti su pasitenkinimu, nes įsi 
tikinta, kad JAV rimtai nori atnaujinti 
strateginių ginklų apribojimo pasitari
mus.

Skaitytojų laiškai
STUDIJŲ SAVAITĖS BELAUKIANT
Kai prieš 28 metus buvo suorganizuota 

pirmoji Europos lietuvių Studijų Savaitė, 
tur būt, nė vienas iš jo dalyvių nesitikėjo, 
kad ir po 28 metų Studijų Savaitė bus gy
va ir stipri, ir kad pirmosios Studijų Sa
vaitės dalyviai, kad ir jau susenę, vėl va
žiuos Studijų Savaitę pasiklausyti pa
skaitų padiskutuoti, susitikti su bendrais 
pažįstamais ir sudaryti naujas pažintis.

Nežinau, kas buvo tos savaitės sumany
tojas („kaltininke“, atsiliepk), bet aišku, 
kad sumanymas buvo puikus, kad jis pri
gijo kaip senimo taip ir jaunimo tarpe. 
Ir atrodo, kad dalyvių skaičius nemažėja, 
bet, kasmet didėja. Į šių metų Studijų Sa
vaitę jau užsirašė 110 asmenų (mano kin
kos dreba, belaukiant ponios Klimienės 
laiško — ar man dar turi kambarį?)

Šių metų Studijų Savaitė Prancūzijoje 
bus šiek tiek skirtinga nuo iki šiol buvu
sių. Visą organizavimo darbą atlieka vien 
tik Prancūzijos Lietuvių B-nė. Tai sun
kus darbas ir mes visi esame dėkingi kun. 
J. Petrošiui Ir jo organizaciniam komite
tui. Atrodo, kad 1982 metų Studijų Savai
tės organizavimas gali atitekti D. Brita
nijai, sprendžiant ir pareikštų pageidavi
mų pereitų metų Studijų Savaitėje.

Kaip iš paskelbtos programos matyti, 
Studijų Savaitės metu vyks Europos L.B. 
kraštų darbuotojų suvažiavimas, kurį pra 
ves PLB vykd. vicepirmininkas V. Kleiza. 
Aš gerbiu ir respektuoju p. Kleizą ir ne
noriu nė kiek sumažinti jo autoriteto, bet 
man, kaip europiečiui, gėda, kad Europos 
lietuvių suvažiavimą leidžiame pravesti 
Amerikos lietuviui. Ponas Kleiza turėtų 
būti laukiamas ir mielas to suvažiavimo 
svečias.

I Studijų savaites daugiausia dalyvių 
atvyksta iš Vokietijos, na Šveicarija irgi 
neapsileidžia, ypač pereitais metais Aus
trijoje vykusioje Studijų Savaitėje (mat 
jiems buvo labai arti!). Negalima nieko 
prikišti kraštams, kur mažai lietuvių, kaip 
Italijai, Belgijai, Olandijai, Austrijai. Ta
čiau šiemet tie kraštai programos užpildy
mo atžvilgiu labai daug prisideda, kaip 
štai mano prietelius Izaokas Kaplanas, 
Olandija, Eduardas Cinzas, Belgija 
ir Irena Joerg, Austrija, kuri pernai 
nešė didžiausią naštą, Studijų Savaitės 
organizavime Insbrucke. Čia reikia pa
peikti, kad iš D. Britanijos per mažai lie
tuvių atvažiuoja į Studijų Savaitę. Kiek

LIETUVOJE
iKrMjSwI'Iai

VIETON VAROVŲ — SUTARTYS 
Suvalstybinus žemės ūkį, Sov. Sąjungoje 
valstietis tapo vergu, o komunistų parti
ja — vergų varovu. Kai buvusiame grū
dų aruode, Rusijoje, pradėjo stipti ba
daujančios žiurkės, tuo susirūpino Krem
liaus valdovai ir nuo šių metų pradėjo 
pradėjo skatinti privatų ūkininkavimą. 
Kolūkiai ,,savanoriškais pagrindais“ su
daro su kolūkiečiais sutartis, kuriomis pa
starieji įpareigojami parduoti kolūkiams 
čiams pieną, gyvulius ir paukščius. Pagal 
valdžios nurodymus, sutartyje turi būti 
numatytos ir kolūkių pareigos. „Jie turi 
iš gyventojų laiku priimti parduodamą 
pieną apmokėti už j’į sutarties numatyto
mis kainomis, bet neviršijant valstybinių 
supirkimo kainų.“

Jei sutartyje numatyta, kolūkiai turi 
kolūkiečiams parduotu grūdų ir atsiskaity
ti pagal valstybines supirkimo kainas, o 
už kitus pašarus — pagal planinę sąvikal- 
ną, už pirktinius pašarus — jų įsigijimo 
kainomis.

„Pagal susitarimą ir esant galimybėms, 
sutartį sudariusiems gyventojams ūkis 
gali suteikti paramą ruošiant ir atvežant 
pašarus, įdirbant sodybinį Sklypą, pasirū
pinti, kad ūkio specialistai užtikrintų gy
vulių zootechninį ir veterinarinį aptarna
vimą.

Gyventojų ir ūkių atsakomybė už neį
vykdytus ar netinkamai įvykdytus įsipa
reigojimus nustatoma pagal civilinius 
įstatymus, — sakoma valdžios instrukci
joje.

MIRĖ POETAS S. ŠEMERYS
Gegužės 14 d. Klaipėdoje mirė poetas 

Salys šemerys - šmerauskas, eidamas 83 
metus.

Gimęs 1898.V.21 Vilkaviškyje, S. Šeme
rys buvo vienas iš žurnalo ,,Keturi vėjai“ 
kūrėjų. 1922 m. jis kartu su K. Binkių, 
Butkų Juze ir P. Taruliu parengė ,,Ketu
rių vėjų pranašą“, kuris ragino atsisakyti 
literatūrinių tradicijų ir kuti naują meną. 
Vėliau jis išleido savo eilėraščių knygelę 
„Granata krūtinėje“ ir „Liepsnosvaizdis 
širdims deginti“.

Nuo 1927 m. S. šemerys gyveno Klaipė
doje, pradžioje mokytojavo, vėliau — ta
po tolimo plaukiojimo kapitonu. Po karo 
parašė memoarus remiantis savo laivo 
dienynu.

PATRĘŠĖ UPĘ
Daug žuvų susigavo Vilkaviškio rajono 

gyventojai Vembrėje ir ypač — Žeimeno
je. Nereikėjo nei meškerių, nei kitokių 
žūklės įrankių — tik eik Ir rinkis, žuvys 
plaukė aukštyn pilvais... Ir kaip neplauks 
— tą kovo 26 dieną buvo ištrauktas ar 
pats iškrito amoniakinio vandens cister
nos kamštis, o cisterna stovėjo „Širvintos“ 
kolūkio Geisteriškių gamybiniame centre, 
drenuotuose laukuose. Tad maždaug 24 
tonos amoniakinio vandens pirmiausia 
pateko Vembrės upelin, o iš jo — Šeime- 
non. Gaišo ne tik žuvys — Vembrėje ir 
dideliame Šeimenos ruože neliko praktiš
kai nieko gyvo.

Už padarytus nuostolius žuvininkystės 
ūkiui kaltiesiems pateiktas civilinis ieš
kinys. M. Lukša

(Valst. laikr.).

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS
Lietuvoje iš spaudos išėjo M. A. Istori

jos instituto leidinys — „Lietuvos istori
jos metraštis, 1979 metai“. Tai jau devin
tas tomas straipsnių rinkinio, kuris buvo 
pradėtas leisti 1971 m.

Deja, šios rūšies leidiniuose yra apstu 
sovietinės propagandos.

Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO
Savo septynmetį sūnų apgirdžiau degti

ne, kad sykį išgėręs, daugiau nenorėtų.
(Iš motinos pasiaiškinimo)

Į ANGLIJOS ŪKIUS GRĮŽTA ARKLIAI
Britų televizija ir spauda pripažįsta, kad 

ūkininkai, smarkiai pakilus skysto kuro 
kainoms, vėl grįžta prie ištikimo ūkinin
kų draugo — arklio. Britanijos ūkiuose 
1960 m. buvo apie 5,000 arklių, o šiandien 
jų jau yra daugiau 15,000. Gerai verčiasi 
Gloucestershire „Car Horse Co.“, kuri 
pardavinėja arklius ir jiems tinkamas že
mės ūkio mašinas, kurios importuojamos 
iš Lenkijos, kur dar naudojama dauk ark
lių (apie 2 milijonai).

Anglai pamatė, kad nedideliuose ūkiuo
se arkliai yra pigiausia laukų apdirbimo 
priemonė. Gerą darbo arklį galima pirkti 
už 1,000 — 2,000 sv„ kada traktoriai kai
nuoja 10,000 — 15,000 svarų. Traktorių 
padangos kainuoja apie 200 sv., o arklio 
pakaustymas — 10 svarų.

Vokietijoje ir Prancūzijoje arkliai že
mės ūkyje naudojami žymiai daugiau, ne
gu Anglijoje.

girdėjau šiemet ir D. Britanija nori pasi
taisyti, ir į Studijų Savaitę važiuoja dau
giau negu bet kada (gal dėl tų liepos 29 
dienos vestuvių). M. Bajorinas
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VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Pank, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvillar- 
genne, Chantilly-Gou vieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo
kiai.

VYSKUPO PADĖKA
Vakarų Europos lietuvių vyskupas An

tanas Deksnys atsiuntė DBLS Centro Vai 
dybos pirmininkui Z. Jurui tokį laišką:

,^Nuoširdžiai dėkoju Jums ir Centro 
Valdybai už sveikinimą ir gražius linkėji
mus, kuriuos man perdavėte D. Britani
jos Lietuvių S-gos vardu man minint 75- 
ąją amžiaus sukaktį ir švenčiant kunigys
tės šventimų auksinį jubiliejų. Ačiū.

Dievo palaima tebūnie su Jumis!
Nuoširdžiai Jūsų 

f Antanas Deksnys 
Vakarų Europos lietuvių vyskupas

PADĖKA
Mielai ukmergiškei Sofijai Jelionienei, 

atsiuntusiai man mano vardinių proga 
stambų ukmergiškių čekį, tariu nuošir
dų ačiū: Onai Grajauskaitei-Gustaitienei, 
kun. B. Pacevičiui, Jonui Paršeliui, Teofi
lei Jurkūnaitei-Rymantienei, Jonui Jurkū
nui, Eugenijui Bartkui, Edmundui Ven- 
gianskui, Albinai Dumbrienei, Vandai Pa- 
navaitei-Stankienei, Marijai Stankevičiū- 
tei-Trumpauskienei, Marijai Pasškevičiū- 
tei- Vasiliauskienei ir Alfai Niauraitei- 
Tutlienei.

Jūsų ukmergiškis
Vladas šlaitas

29.6.1981

Londonas
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Pirmasis DBLS Londono skyrius, ruo

šia Dailaus ir Girėno minėjimą, kuris 
įvyks liepos 18 d., šeštadienį, 6.30 vai., vak. 
Sporto ir Socialinio Klubo patalpose, 345A 
Victoria Park Rd., London E9.

Paskaitą skaitys: P. Mašalaitis.
•Meninę dalį atliks, Londono Moterų 

choras, vadovaujamas V. O'Brien ir solis
tas J. Černis.

Maloniai prašome visus atsilankyti.
I-jo Skyr. Valdyba

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Lietuvių Namuose lankėsi Kanadoje lei

džiamo anglų kalba laikraščio Speak up 
leidėjas ir redaktorius G. Urbonas, apke
liavęs Europą Ir užsukęs į Londoną, čia 
jis turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su ^Euro
pos Lietuvio“ leidėjais.

VITALIS ŽUKAUSKAS LONDONE
Aktorius jumoristas Vitalis Žukauskas, 

iškviestas iš Amerikos ALK Bendrijos, 
lankėsi keliose Anglijos lietuvių kolonijo
se. Taip pat, kviečiamas šv. Kazimiero 
parapijos, pasirodė ir Londone.

Pirmiausiai V. Žukauskas dalyvavo sek
madienį birželio 21 d. lietuvių bažnyčioje 
ir skaitė lekciją, o po mišių pabendravo 
ir pasikalbėjo su vietos lietuviais parapi
jos svetainėje. Laike savaitės parapijos 
tarybos pirmininko S. Kasparo buvo nu
vežtas į Lietuvių Sodybą, kur savo jumo- 
ristika palinksmino pensininkus, pasikal
bėjo su jais ir negalinčius dalyvauti, ap
lankė net jų kambariuose. Kaip girdėjau, 
pensininkai buvo labai ir labai patenkinti.

Pagaliau, londoniški’ų mielai laukiamas 
aktorius V. Žukauskas jau trečią kartą 
toje pačioje salėje, Sporto ir Soc. klube 
birželio 26 d., davė jumoristinę programą. 
Programa susidėjo iš plaučius linksminan 
čių ‘rumpesnių ir ilgesnių dalykėlių, Iš
reikštų žodžiu, deklamacija ir vaidyba. 
Laikas greitai skrido, o klausytojai vis 
prašė dar ir dar. Mat publika, kas jai pa
tinka, niekada aktoriaus neužjaučia, kol 
jis dar laikosi ant kojų.

Gaila, kad tai vyko darbo dieną ir dar 
nepalankiam orui esant, bet jau juoko (ir 
spiegimo), tai tikrai užteko, nors žmonių 
ir neperdaug atsilankė. Aš jau buvau pra 
dėjęs nuogąstauti. Mat prisiminiau vieną

atsitikimą, kurį girdėjau Klaipėdoje apie 
1933 metus. Ten buvo statoma kažkokia 
labai juokinga komedija. Žiūrovai taip 
nuoširdžiai juokėsi, kad vienam išsinari
no pažandžiai ir tik ligoninė galėjo jam 
pagelbėti susičiaupti.

Nesenai esu skaitęs spaudoje, kad ak
torius V. Žukauskas 'įsitikinęs, jog lietu
vius prajuokinti daug sunkiau, negu kitų 
vakarų tautų žmones, bet mūsų mietams 
aktoriui V. Žukauskui tai nesudarė prob
lemos. Jeigu lietuviui sunki baudžiava, ne
žmoniškos žiaurios ir ilgos okupacijos už
dėjo savo antspaudą, bet jo dvasios nepa
laužė. Jis dar, nors ir su antspaudu, moka 
nuoširdžiai juoktis, dainuoti ir šokti, nes 
žino, kad kiekviena nusišypsojimo minutė 
pailgina jo gyvenimą.

Visų dalyvių vardu nuoširdžiai dėkoju 
mielam aktoriui Vitaliui Žukauskui už 
linksmą ir turiningą programą — pailgi
nimą mūsų gyvenimo.

Po programos S. Kasparas, kuris rūpino 
si visu parengimu, paprašė aktorių V. Žu
kauską ir būrelį dalyvių prie P. Senkuvie
nės gražiai paruošto stalo užkandžiams Ir 
pabendravimui. Petras Mašalaitis

MIRĖ S. STAROLIS
Liepos 2 d. Londono ligoninėje mirė 

Stasys Štarolis. Laidotuvių mišios bus liet, 
bažnyčioje liepos 10 d. 10.30 vai.

Bradfordas
GAIVUS LINKSMAVAKARIS

Birželio 27 d. vakare ,,Vyties“ klubo sa
lėje susirinko apie šimtas lietuviu pasi
klausyti svečio iš JAV V. Žukausko po
ringių.

Linksmavakarių atidarė klubo pirm. 
V. Gurevičius, pasidžiaugdamas gausiai su 
sirinkusiais tautiečiais ir visų vardu pa
sveikinęs kun. J. Kuzmickį, švenčiantį 45 
metų kunigystės sukaktį. A. Bučys supa
žindino su Vi.talio Žukausko asmeniu, stu
dijomis ir gausiomis gastrolėmis.

Vienam asmeniui pagauti klausytojų 
dėmesį, juos suįdominti ir prajuokinti ne
lengva. Reikia atspėti publikos nusiteiki
mą, pririšti dėmesį originaliais pasakoji
mais, kurie žavėtų ir patrauktų. V. Žukaus 
kas — gerai patyręs pasakotojas, įgudęs 
aktorius, pažįstąs lietuvių charakterį, o 
taipgi rezervuotumą, šaltumą. Jau pradi
niu pokštu — prie lietuvių, besimurdan
čių smalos Stalinėje, velniai nebudį, nes 
jie patys kiekvieną, norintį iššokti, už ko
jų įsitraukią smalą — aktorius pavergė 
klausytojų dėmesį ir visą laiką buvo pa
lydimas jų juoko ir plojimų. Davęs komiš 
kų vaizdų iš lietuvių gyvenimo — jauno
sios kartos lietuviško žodyno mišrainę, 
moterystės paradoksus, jaučio ir karvės 
giminystę, pilnų bonkų rinkinį ir žaismin 
gai išanalizavęs lietuvių kalbos turinin
gumą, — prajuokino ne tik retai besišyp
sančius, bet ir svečius anglus, kurie daug 
ką pajėgė suprasti. Pasirodo, kad komiš
ki pasakojimai, pavartojant vieną kitą 
angllcizmą, lengvai prasiveržia į tarptau
tinę publiką.

Linksmavakaris buvo įdomus intriguo
jantis. V. Žukauskas įrodė, kad vienas 
žmogus, susigyvenęs su pasakojimo menu, 
laimi visų klausytojų dėmesį. Dėkingumo 
vardan susirinkusieji mielai sumetė pini
ginę „puokštę", išsinešdami gerą nuotai
ką ir dėkingumą už palinksminimus. J.K.

Derby
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Derby skyr. iniciatyva buvo paminėta 
išvežtųjų 4'0 metų sukaktis. Birželio 14 d., 
sekmadienį susirinko lietuviai, latviai ir 
estai į Derby miesto turgavietę, Iš kur ei
sena nužygiavo prie karo paminklo. Ten 
buvo padėtas vainikas Pabaltijo valsty
bių vardų už išvežtuosius už žuvusius Si
bire ir už šiandieną žūstančius bei kanki-- 
namus tautiečius. Vainiką nešė dvi mote
rys: lietuvė p. J. Zuza ir latvė p. J. Straz- 
dins. Abi buvo apsirengusios tautiniais 
rūbais. Prie paminklo trumpai kalbėjo 
— lietuvių ir latvių skyrių pirmininkai. Bu 
vo paminėta anglų spaudoje ir per BBC 
Radio Derby. Po to susikaupę ir su aša
romis akyse ir su skausmu širdyse išsi
skirstėme.

Garbė jums, tautos kankiniai! Mes Jus 
neužmiršime. V.J.

D.B.L.K. Bendrijos Suvažiavimas
LIETUVOS SUKILIMO (MINĖJIMAS IR KONCERTAS

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
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.

Suvažiavimas įvyko birželio 20 d. Bend
rijos Centre Lietuvių Židinyje, Notting- 
hame ‘ir pradėtas 11 vai. pamaldomis, ku
rias atlaikė kanauninkas V. Kamaitis iš 
Manchesterio, asistuojant Londono para
pijos klebonui kun. J, Sakevičiui ir vidu
rinės Anglijos lietuvių dvasios vadui kun. 
S. Matuliui. Gražų pamokslą, sultingą 
tėvynės meile ir jos ilgesiu, pasakė irgi 
kan. Kamaitis. Solo giedojo Londono cho
ro vedėjas J. černis. Vargonais grojo Skp 
tijos šv. Clciiijos choro vedėjas P. Dzido- 
likas. Po pamaldų buvo trumpa arbatėlė.

Suvažiavimą atidarė Bendrijos Centro 
Valdybos pirmininkas Petras Popilka ir 
pakvietė į prezidiumą pirmininkauti s. 
Vaitkevičių, sekretoriauti S. Kasparą. 
Prezidiumas buvo vienbalsiai priimtas. 
Suvažiavimą žodžiu sveikino Jaunimo S- 
gos atstovas Algis Važgauskas, kartu pa
darydamas trumpą pranešimą apie S-gos 
buvusią ir numatomą ateities veiklą. Lon
dono atstovas J. Černis sveikino Londono 
choro vardu. Škotijos Šv. Cicilijos choro 
vardu sveikino P. Dzidolikas. Skautų var
du sveikino A. Jakimavičius; Wolverham- 
ptono DBLS-gos Ir DBLKB-jos skyrių 
vardu sveikino G. Kaminskienė. Svečias 
iš Amerikos aktorius Vitalis Žukauskas 
sveikino suvažiavimą, stebėjosi kad taip 
gausiai čia susirenkama ir gerai veikiama 
ir papasakojo apie lietuvių katalikų veik
lą kituose kontinentuose kur jam teko 
lankytis. DBLS-gos Centro Valdybos at
stovas iB. Butrimas sveikino sąjungos var 
du ir pageidavo didesnio bendradarbiavi
mo tarp L. S-gos ir Katalikų Bendrijos. 
Laiškais sveikino: Europos lietuvių vysku 
pas Antanas Deksnys, vyskupas Vincentas 
Brizgys, Lietuvos atstovas Didžiojoj Bri
tanijoj Vincas Bailokas, Škotijos lietuvių 
laikraščio ,,Išeivių Draugas“ redaktorius 
ir leidėjas prelatas Juozas Gutauskas: 
Bradford© lietuvių dvasios vadas kapelio
nas kun. Jonas Kuzmickis; Škotijos lietu
vių katalikų Moterų Dr-jos vardu jos pir
mininkė J. Sarafinaitė; Šv. Kazimiero 
Dr-jos pirmininkas P. Nevulis; DBLS-gos 
Škotijos skyriaus vardu J. Bliudžius; Der
by skyriaus vardu pirmininkas V. Juno- 
kas. Iš Varšyvos sveikino dr. Barbora Vi- 
leišytė. Ji savo ilgokam laiške apibūdino

Gloucesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d. Gloucesterio Ir Stroudo 
DBLS skyr. surengė išvežtųjų minėjimą, 
kuris įvyko ukrainiečių klube.

Minėjimą atidarė J. Vilimas ir trumpai 
priminė mūsų tautos skaudžiausius įvy
kius.

Dalyviai susikaupimo minutė pagerbė 
žuvusius laisvės kovotojus ir Sibiro trem
tyje mirusius tautiečius.

Paskaitai pakvietė A. Valentą. Prele
gentas savo paskaitoje priminė, kad 1941 
m. birželio 14-15 d.d. buvo ištremta į Si
birą 10.091 vaikas, 427 seneliai ir 23.741 
suaugę. Trėmimas ir žudymas nesfoaigia 
jau 40 metų. Sovietų okupantai žudė ir 
žudo nekaltus lietuvius, suaugusius vai
kus, ligonis ir senelius. Kalėjimuose, ka- 
cetuose Ir Sibire. Sunku čia visiką suminė
ti. Nors kas metai išgirstame paskaitų 
šia tema, tačiau prelegentas sugebėjo sa
vo kalba sudominti visus, už ką susilaukė 
daug katučių. Tą patį pakartojo ir jo 
žmona Lilija angliškai.

Nuoširdžiausią padėką išreiškė Skyr. 
pirm. M. Gelvinauskienė.

Po paskaitos vyko meninė dalis, kuria 
atliko G'loucesterio tautinių šokių grupė 
„Baltija“, vadovaujama M. Ga'lvanauSkie- 
nės. Pašoko Kepurinę, Kalvelį, Mikitą, 
Vėdarą, Suktinį, J. Kukštai pritariant 
akordeonu. Loterijos bilietus išplatino Ma
rina Meškelevičiūtė.

Programa buvo užbaigta Tautos Himnu.
Skyr. Valdyba

Stoke-on-Trenl
PETRUI DUDĖNUI 65 METAI

Birželio 23 d. Petrui Dudėnui, DBLS 
Stoke-on-Trent skyriaus pirmininkui, su
kako oo metai.

Skautiškuoju keliu
AUKOS SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLAI
DBLS Kettering-Corby kolonija, per A. 

Kukanauską paaukojo 20.00. sv. Aukojo: 
A. Kukanauskas 3.50, P. Pažerskis 3.00, 
A. Adomonis, V. Uogintas, R. B. švalkai, 
J. Plepys, F. Čerbauskas, M. Vereika A. 
Navickas, J. Pįpynė, V. Karanauskas, B. 
Mardosas, F. Lewis, A. Dickens po 1 svarą.

J. Miliauskas, Plepys ir J. Liobė po 0.50. 
(J. Liobė trečią kartą).

Kettering-Corby apylinkėje bevelk visi 
pensininkai, tačiau jų širdys jautrios. 
Kiekvieną lietuvišką instituciją nuošir
džiai paremia, metai iš metų nepamiršda
mi skautų. Pagalba priklauso veikėjam 
A. Kukanauskui ir visiems ketteringie- 
čiams - coifoiečiams. Nuoširdus ir skautiš
kas AČIŪ.

Londonas. J. Sruoginis gyvenantis Lie
tuvių Namuose jau antrą kartą prisiuntė 
skautų stovyklai po 10 svarų. Broliui Jo
nui išreiškiamas nuoširdus ir skautiškas 
AČIŪ.

Stovyklos Vadovybė

Per Petrines jubilijato namuose susirin
ko būrelis draugų pasveikinti mielą bičiulį 
ir palinkėti jam kuo greičiau pasveikti.

Ilgiausių Metų!

Lenkijos lietuvių gyvenimą. Kun. Matulis 
perskaitė gautą iš Lietuvos grupės lietu
vių laišką, kuriame jautriais žodžiais svei 
kiną suvažiavimą.

Po sveikinimų sekė mandatų komisijos 
rinkimai, į kurią išrinkta: A. Jakimavi
čius, A. Petkevičius, ir J. LevinSkas.

Einant dienotvarke, Bendrijos pinminin 
kas P. Popika padarė pranešimą apie Bend 
rijos veiklą trimečio laikotarpy. Jis nuro
dė, kad savo veiklai Bendrija palaiko 
bendradarbiavimą su visomis lietuvių or
ganizacijomis ir jaunimu. 1978 m. suva
žiavimo proga surengtame koncerte, Not- 
tinghame, buvo iškviestas iš Vokietijos 
solistas R. Daunoras, 1979 m. buvo su
ruoštas Derbyje motinos dienos minėji
mas, kur programą atliko vietinės jungti
nės meno pajėgos ir visas gautasis pelnas 
buvo paskirtas lietuvių jaunimo Kongre
sui. 1980 m. Manchesteryje buvo suruoštas 
lietuvių Sąskrydis, kur meninę programą 
atliko Gloucesterio ir Londono „Žaibas“ 
tautinių šoklų grupės, Nottinghamo „Gin
taro“ choras ir solistė Vida Gasperienė. 
Buvo organizuojama ir tęsiame pašalpa 
Lenkijos lietuviams. Viso per paskutinius 
metus išsiųsta 112 siuntinių. Taip pat bu
vo remiama K.B. Kronikų leidimas, kny
gų platinimas ir religinė bei tautinė veik
la įvairiais būdais.

Sekretoriaus pranešimą padarė kun. S. 
Matulis. Jis paaiškino, kad raštinės dar
bai ima labai daug laiko, bet yra veda
mos gaunamų — išeinamų raštų knygos 
ir reikalingos bylos. Taupumo sumetimais, 
mažesnės reikšmės laiškai rašomi be nuo
rašų. Jis siūlė, jei kas įdomautusi, gali pa
sižiūrėti, nes knygos ir bylos yra čia pat 
susirinkimo salėj.

•Iždininkės pranešimą padarė J. Narbu
tienė nuodugniai paaiškindama fondo ir 
kasos stovį ir gautas pajamas bei padary
tas išlaidas trimečio laikotarpy. Viso pa
jamų turėta £7285.39, išlaidų £3451.49, ka 
soje likę £3833.90. Pinigai laikomi banke.

Revizijos komisijos pranešimą padarė 
S. Jezerskls. Komisija sąstate iš jo paties 
ir A. Jakimavičiaus bei A. Jalovecko rado 
kasą tvarkoje ir knygas vedamas tvarkin
gai.

Į Rezoliucijų Komisiją išrinkti: Kan. V. 
Kamaitis, Kun. Sakevlčius ir kun. S. Ma
tulis.

Svarstant Britanijos lietuvių katalikų 
uždavinius išeivijos ir Lietuvos atžvilgiu, 
vadovavo kun. Matulis. Jis iškėlė arki
vyskupo Jurgio Matulaičio šventumo by
los reikalą ir kvietė suvažiavimą rezoliu
cijos forma prašyti Šventąjį Sostą pagrei
tinti jo beatifikaciją. Be to jis iškvietė 
kun. J. Sakevičių plačiau referuoti apie 
bylos eigą. Kun. Sakevičius trumpai nu
švietė Arlkv. J. Matulaičio gyvenimą ir 
visas galimybes bei sunkumus vykdant 
bylą, nes Šv. Sostas gauna daug šios rū
šies prašymų. G. Kaminskienė kalbėjo 
apie moters vietą ir uždavinius šių dienų 
pasauly Ir lietuvės motinos pastangas iš
eivijoje. Kun. Matulis paminėjo, kad kan. 
Kamaitis per praėjusį trimetį iškilo ir pa
garsėjo ir pakvietė jį ką nors pasakyti. 
Kan. Kamaitis pareiškė susirūpinimą, 
kad labai sumažėjo bažnyčios lankymas, 
dažnai dėl nepateisinamų priežasčių ir 
valios stokos. Ragino daugiau aukotis kol 
gyvename laisvėj. A. Petkevičius iškėlė 
klausimą pašaukimų reikalu. Apie tai pa
aiškino kan. Kamaitis ir kun. Matulis ir 
patikino, kad pašaukimų atsiranda jauni
mo ir vyresniojo amžiaus tarpe. Manches
terio atstovas A. Jaloveckas iškėlė klau
simą, kaip reprezentuoti lietuvius sutin
kant popiežių laike jo vizito D. Britanijoj 
ir kvietė apylinkės lietuvius burtis prie 
Manchesterio. Tuo pat reikalu kalbėjo ir 
Londono atstovas S. Kasparas nurodyda
mas, kad popiežiaus sutikimo vieta Londo 
ne numatoma netoli lietuvių bažnyčios, 
todėl lietuviams būtų patogu organizuoti 
toje vietoje. Tuo pat reikalu kalbėjo ir 
kiti.

| Klausimų ir sumanymų metu, Sheffiel- 
do atstovas Kazys Vil’konis siūlė sudaryti 
Katalikų Bendrijos rėmuose savišalpos 
būrelius, kurių tikslas būtų rinkti žinias 
apie vargą patekusius mūsų tautiečius ir 
galimai jiems padėti. Bet suvažiavimo 
buvo pasakyta, kad tokia savigalba, kad 
ir neorganizuota, vyksta savųjų tarpe ir 
yra pakankama. To paties atstovo iškel
tas pasiūlymas suvienodinti B-jos valdo
mųjų organų pavadinimą apsvarstytas Ir 
nusistatyta ateityje vadinti: Centro Val
dyba, o skyriuose ir kolonijose — Tary
ba. Londono atstovas S. Kasparas atkrei
pė dėmesį, kad reikėtų B-jos įstatuose kai 
ką pakeisti, bet dėl laiko stokos nutarta 
palikti tokius, kokie jie yra, iki kito su
važiavimo.

Kun. Matulis perdavė iš užrašų juoste
lės popiežiaus kalbą lietuviškai, laike šv. 
Kazimiero koplyčios 30 m. įsteigimo jubi
liejaus.

(Pabaiga ateinančią savaitę)

Vokietija
SAARO LIETUVIŲ ŠVENTĖ

Saarlandiečiai įpratę rimčiau rinktis ir 
švęsti du kart metuose. O tai, pavasarį, 
gegužės mėnesį ir rudeniop rugsėjuje, ar 
spalyje. Pavasarinę šventę darome kiek 
galima išplėstą, kiek tik bepakelia mūsų 
jėgos. Gi rudenį susieiname į kiek mažes
nį, šeimynišką būrelį, paprastai sukviestą 
kun. Skėrio. Evangelikų pamaldos, po jų- 
susineštos vaišės: dažniausiai pačių au
ginti ir kepti triušiai, vištos, namuose ga
minti lietuviški sūriai ir sviestas. Kažkas 
tvirtino, kad sekančiam subuvimui turėsi
me ant stalo ir butelį tikros lietuviškos 
krūminės...

Gegužės 23-jai šiemet sukvietėme vėl
gi, ką ir kiek tik pajėgėme. Šventę pradė
jome pamaldomis, kurias katalikams lai
kė vysk. dr. Deksnys, evangelikams — 
kun. Skėrys.

Nors mūsuose evangelikų žymiai ma
žesnis būrys nei katalikų, pamaldose da
lyvavo virš keturiasdešimt žmonių, iš ku
rių apie penkiolika dalyvavo šv. Vakarie
nėje.

Pamokslui kun. Skėrys pasirinko ištrau 
ką iš Firmoje Petro laiško: 1/3. „Pagar
bintas tebūnie Dievas, mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris mus atgim
dė gyvai vilčiai Jėzaus Kristaus prisikė
limu“.

Šimtmečio karai, kainavę žmonijai apie 
60 milijonų gyvybių yra dar ne pati di
džiausia tragedija; kur kas blogiau tai, 
kad žmonės prarado tikrumą rytojui, o 
tragiškiausia yra tai, kad daugeliui tikė
jimas liko bemaž visai neaktualus. Kūrė
jo duotas protas žmogui išvystė šiuolaiki
nį technikos lygį, kad dažnam išsivysto 
jausmas, jog žmogus pats yra visos visa
tos šeimininkas Kūrėjas čia niekuo dė
tas.

Bet juk giliau paėmus ir pergalvojus 
išsiaiškiname, kad Atpirkėjo gyvenimas, 
tai nėra jokia filosofija ar ideologija; tai 
yra faktas, kuilį inte-pretuojant galime pa 
sukti šen bei ten ar pridėti niuansų.

Tačiau jau vien faktas, kad Atpirkėjas 
gyvas — turi mumyse nelyg varomąją jė
gą gyvenimui. Tai lyg ir kraujo apytaka, 
kuri be atvangos tekėdama palaiko mūsų 
gyvybę, taip sielos gyvenimą, nuolatos 
pulsuojantį tikėjimu. Tikėjimas gimdo pa
sitikėjimą savo jėgomis pasveikti, nuga
lėti sunkumus, laimėti prieš nuolatos ty
kantį blogį.

Meninę susirinkimo dalį pravedėme čia 
pat esančioje salėje. Žmonių šį kart buvo 
kaip reta: gerokai per šimtą. Susirinkimą 
atidarė Palavlnskas.

Pirmiausiai, dešimtmetis Vytas Nagelis 
pagrojo elektroniniais vargonėliais kelis 
jo amžiui gana sudėtingus dalykėlius.

Nenuilstą gimnazijos programų atlikė
jai pašoko kelis tautinius šokius, sudai
navo tris liaudies dainas. Mokytojai Lem- 
kė ir Tesnau pagrojo akordeonu ir man
dolina liaudies melodijų pynę.

Susirinkime dalyvavo Saaro Krašto vy
riausybės atstovai bei keli vokiečių visuo 
menės veikėjai. Po programos sekė pasi
linksminimas. Sekantį kartą rinksimės ru 
deniop, kunigo Fr. Skėrio kviesti, Wie- 
bejllsklnchene/Saar, evangelikų liuteronų 
bažnyčioje ir parapijos salėje.

A. iPalavinskas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Gloucesteryje — liepos 11 d., 12 vai., Šv. 

Petre, London Rr.
Stroude — liepos 11 d., 17.30 vai., Beeches 

Green.
Leedse — liepos 12 d., 3 vai. p.,p.
Bradforde — liepos 19 d., 12.30 vai.
Halifaxe — liepos 26 d., 1 vai. p.p.: Petriu

ko Poplevio Pirmoji Komunija.
Nottiughanie — liepos 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Peterborough — liepos 12 d., S. B. Vait

kevičiaus rezidencijoje, 325 EastfieM 
Rd., 13.30 vai., minint Lietuvos tragiš
ką ir herdšką 40 metų sukaktį. Laukia
mi ir apylinkių lietuviai.

Nottinghame — liepos 19 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Derbyje — liepos 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

1 Manchesteryje — liepos 26 d., 12.30 vai. 
Eccles — liepos 12 d., 12.15 vai.
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