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Tautos Fondo suvažiavimas
Tautos Fondo ((Lithuanian National 

Foudation, Ine.) narių ir darbuotojų sep
tintasis metinis suvažiavimas įvyko gegu
žės mėn. 2 dieną Kultūros Židinyje, Brook 
lyne. Suvažiavimą atidarė TF Tarybos plr 
mininkas Aleksandras Vakselis, kuris sa
vo pranešime pabrėžė, kad lietuvių visuo
menė teigiamai vertina ir gerai supranta 
VLIKO atliekamą Lietuvos laisvinimo 
daiibą ir nenustoja jo rėmusi. 1980 metai 
buvo geriausi TF istorijoje.

Tautos Fondo valdybos pirmininkas 
Juozas Giedraitis pranešė, kad Los Ange
les, Calif., suorganizuota TF atstovybė, 
kurios pirmininkas yra Albinas Markevi- 
čius; Floridoje pirmininko Charles Vilnis 
pastangomis, TF inkorporuotas; Detroito 
TF atstovybė (pirm. Jurgis Mikaila), efek 
tingai plečia savo veiklą. Kanados TF at
stovybės pirm. Antanas Firavičius prane
šė, kad vien Toronto atstovybė pernai su
rinko virš 37,000 dol.; visoje Kanadoje TF 
reikalams surinkta (kanadiškais dole
riais) 45,000 dol. A. Firavičius apgailesta
vo, kad laisvajame pasaulyje dar yra lie
tuvių, kurie savo auka neprisideda prie 
Lietuvos laisvinimo darbo. TF iždininkas 
Vytautas Kulpa pranešė, kad per 1980 
metus turėta viso pajamų 93,054 dol., iš
laidų 98,237 dol.; su ankstyvesnėm paja
mom, 1980 m. gruodžio 31 d. kasoje buvo 
98,104 dol. Lietuvos Laisvės Iždas taip 
pat gerai auga, jau turi 25,386 dol. Kont
rolės komisijos pirmininkas Algis Spe- 
rauslkas teigiamai įvertino knygvedybą, 
finansų tvarkymą ir apyskaitų paruošimą.

VLIKO pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
apžvelgė VLIKO darbus. Daugiausia lėšų 
pernai pareikalavo Madrido konferencija. 
Buvo parašyti specialūs memorandumai, 
pasirašyti Lietuvos Diplomatijos Šefo 
Stasio Lozoraičio, Sr. ir VLIKO pirminin
ko dr. K. Bobelio, kuriuos jis asmeniškai 
įteikė Europos valstybių atstovams porą 
mėnesių prieš konferencijai prasidedant. 
Taip pat paruošta informacinė medžiaga 
keliomis kalbomis dalinimui konferenci
jos metu. Dr. Bobelis papasakojo apie su
sitikimus su įvairių valstybių atstovais, 
žurnalistais, informacijos skleidimą, de
monstracijas ir kt. Numatoma ir ateityje 
palaikyti glaudesnį ryšį su Europos vals
tybėmis ir Europos parlamentu.

Tautos Fondo reikalams vesti ir tvar
kyti suvažiavimas išrinko tarybą ir kont
rolės komisiją. Į tarybą išrinkti Aleksand
ras Vakselis — pirmininkas; Irena Banai
tienė, Antanas Firavičius, Juozas Giedrai
tis ir Alfonsas Patamsis — vice-pirminin- 
kai; Marija Noreikienė — sekretorė; Juo
zas Audėnas, Jurgis Bobelis, Vytautas Ba- 
nelis, dr. Aldona Janavičienė, Albinas 
Markevičius, Jurgis Valaitis ir dr. Petras 
Vileišis — directorial. Adolfas Campė, 
Algis Sperauskas ir Liudas Tamošaitis su
daro kontrolės komisiją. Juozas Giedraitis 
pakviestas sudaryti TF valdybą. Jurgis 
Bobelis, Vytautas Kulpa ir Petras Minkū- 
nas pakviesti į finansų komisiją.

Išklausęs pranešimus, suvažiavimas pri
pažino, kad buvo įdėta daug pastangų ir 
darbo kaupiant lėšas finansuoti VLIKO 
vykdomus Lietuvos laisvinimo darbus. 
Už jų gerus darbus, visiems aukotojams 
už jų auka, ir už sveikinimus nuoširdžiai 
padėkota.

(J. Audėnas — ELTA)

LIETUVIAI EUCHARISTINIAME 
KONGRESE

Į 42-jį Pasaulinį Eucharistinį kongresą 
Liurde iš Lietuvos išvyko vysk. Liudas 
Povilionis, vysk. Romualdas Kriščiūnas 
ir šeši kunigai. Vilniaus vyskupijai atsto
vaus kun. Algirdas Gutauskas, o iš kitų 
vyskupijų bus po vieną kunigą.

EKONOMINĖ KONFERENCIJA 
OTTAWOJE

Liepos 21 d. Ottawoje pasibaigė septy
nių didžiųjų pramoninių valstybių ekono
minė konferencija, svarčiusi kaip sustab
dyti infliaciją ir sumažinti bedarbę. Dis
kusijos palietė Rytų-Vakarų santykius, pa 
sa.uifo ekonominę padėtfį ir pramoninių 
valstybių pagalbą ūkiškai atsilikusiems 
kraštams. Konferencija taip pat aptarė 
pavojingą padėtį Vid. Rytuose, kur tarp 
Izraelio ir Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos karinių vienetų pastaruoju laiku 
vyksta ginkluotas susirėmimas.

KOVOS VID. RYTUOSE
Izraelio lėktuvams bombarduojant til

tus, uostus ir naftos refineriją Libane, 
JTO Saugumo taryba vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kuri reikalauja tuoj pat su
stabdyti karo veiksmus. Izraelis ir Palesti 
nos išlaisvinimo organizacija privalo 48 
vai. laikotarpyje sustabdyti kovą Libano 
pasienyje.

TERORISTUI KALĖJIMAS IKI GYVOS 
GALVOS

Prisiekusiųjų teismas Romoje, nagrinė
jęs turkų teroristo Mehmet Ali Agca by
lą, kurioje jis buvo kaltinamas pasikėsi
nimu prieš popiežiaus gyvybę, liepos 22 
d. paskelbė nuosprendį.

Kaltinamasis teisme prisipažino šovęs 
į popiežių šv. Petro aikštėje gegužės 13 
d., ir pasisakė esąs tarptautinis troristas, 
neturįs jokių ryšių su kairiomis ar deši- 
niomis organizacijomis. Reikalaudamas, 
kad byla būtų 'perkelta lį Vatikano teismą, 
jis pradėjo boikotuoti Italijos teismą ir 
paskutiniuose posėdžiuose nedalyvavo. Pa 
rašė teismui iš kalėjimo raštelį angliškai: 
„ aš neateinu“.

Teismas nuteisė jį kalėjimu iki gyvos 
galvos.

NUTEISTAS DISIDENTAS
Rusų disidentas Feliksas Serebrovas 

(50 m. amžiaus), kuris padėjo garsinti 
Sovietų psichiatrijos piktnaudžiavimą po
litiniams tikslams, liepos 21 d. Maskvoje 
buvo nuteistas keturiems metams sunkių
jų darbų ir penkiems metams tremties. Jis 
buvo kaltinamas priešvalstybine agitacija.

PAŠTO STREIKAI
JAV pašto tarnautojai, kurie ketino pa

skelbti streiką, susitarė su valstybe dėl 
algų pakėlimo. Sudaryta sutartis trim 
metams.

Tuo tarpu Kanados pašto tarnautojai 
jau kelios savaitės streikuoja ir visas paš
to susisiekimas yra sustabdytas.

VOKIEČIAI PAŠALINO PARTIJOS NARĮ
Vak. Vokietijos socialdemokratų parti

ja pašalino parlamento atstovą Karl-Heinz 
Hanseną iš partijos už tai, kad jis kritika
vo kanclerli Helmut Schmidtą dėl to, kad 
pastarasis pritarė NATO nutarimui dis
lokuoti Europoje JAV branduolines rake
tas.

SOVIETUOSE NĖRA VIETOS JUMORUI
Rusų satiristui Vladimirui Voinovičiui, 

kuris 1974 m. buvo pašalintas Iš Sov. Są
jungos rašytojų sąjungos, bet 1980 m. bu
vo išleistas emigruoti į Vokietiją, Sov. Są
jungos Aukščiausios Tarybos įsaku .atimta 
Sovietų pilietybė. Jis parašė „Eilinio Chon 
kino nuotykiai" ir Ivankiada“ knygas, ku 
riuose išjuokiamas sovietinis biurokratiz
mas.

Karališkos
vedybos

MITTERRANDAS ATMETA 
NEUTRALUMĄ

Prancūzijos prezidentas Mitterrandas 
vėl pareiškė savo tvirtą nusistatymą prieš 
sovietų vidutinio nuotolio raketų išdėsty
mą Europoje. Duodamas interviu vokie
čių „Stem“ žurnalui, pasakė: „Aš smer
kiu neutralumą, nes esu įsitikinęs, kad 
taika yra susijusi su jėgų balansu pasau
lyje“.

Jo manymu, Sovietų SS20 ir kitos jų už 
nugario raketos Europoje, tą balansą per
svėrė. „Su tuo aš negaliu sutikti ir pripa
žįstu, kad, norint tą persvarą išlyginti, 
yra būtina apsiginkluoti, ir tik tada tar
tis“. Toliau prezidentas teigė, kad Sovietų 
pasiūlymas atitraukti SS20 raketas, būtų 
tas išeities taškas, kuris duotis pagrindą 
pradėti pasitarimus.

„Šiame reikale rusai naudoja elastiško 
pasitraukimo politiką. Jie jau pakeitė sa
vo pirmykštį nusistatymą, žaidimas yra 
įtemptas, reikalaująs pašalinti visus silp
numus Ir žinoti, kada ginkluotis ir kada 
tartis“.

Mitterrandas bijo dviejų dalykų: neutra 
lumo ir ginklų žvanginimo. Jis aksčiau ti
kėjo ir dabar dar pakartoja savo įsitiki
nimą, kad Sov. Sąjunga tikrai turi jėgos 
persvarą Europoje. „Tame aš matau rim
tą pavojų. Tačiau JAV turi galimybes tą 
balansą išlyginti, ir Prancūzija nedvejos 
toliau vystyti apsiginklavimą branduoli
niais ginklais“.

Nuo padėties krašte priklauso komunis
tų nesėkmė Prancūzijojos rinkimuose. 
Vakarų blogi nuosprendžiai ir politinės 
klaidos leido komunizmui taip aukštai iš
kilti. Juo mažiau jis skirs dėmesio darbi
ninkams ir trečiajam pasauliui, tuo labiau 
tarptautinio komunizmo smukimas grei- 
tės.

„Ekspantiškai kolonijiniu būdu užim
dama Afganistaną, Sov. Sąjunga pirmą 
kartą ėmėsi rizikos prieš trečiojo pasau
lio islamišką valstybę, kas prieštarauja 
jos 60 metų vedamajai politikai, kurioj 
visad demonstruodavo savo taikos šali
ninkės vaidmenį. Ir tai atsitiko tuo metu, 
kai Lenino gairėms beveik visur bu
vo keliami klaustukai“.

Jei taip pasielgtų su Lenkija, Sov. Są
junga turi žinoti, kad tai užšaldytų visus 
detentės pasitikėjimų prospektus, nusi
ginklavimą ir 'bendrą saugumą.

IRENOS GAJAUSKIENĖS LAIŠKAS 
PRANCŪZIJOS PREZIDENTUI

Kestono kolegija Londone praneša, kad 
Irena Gajauskienė parašė viešą laišką 
naujai išrinktam Prancūzijos prezidentui, 
Francois Mitterrand. Laiške ji apeliuoja, 
kad prez. Mitterrand .padėtų išlaisvinti 
jos vyrą Balį Gajauską. Balys Gajauskas, 
55 metų amžiaus sąžinės kalinys, yra iš
kalėjęs jau 29 metus sovietiniuose lage
riuose. Jo dabartinis terminas už „anti- 
sovietinę“ veiklą baigiasi už 11 metų.

Gajauskienė skundžiasi, kad Balio svei 
kata greitai silpsta. Ypač bloga padėtis su 
Balio akimis, rašo Gajauskienė, nes jis 
turi dirbti taiklų darbą, tamsiose sąlygo
se. Be to, Baliui leidžiama praleisti tik 
vieną valandą kasdien lauke gryname ore.

Gajauskienė teigia, kad pasimatymai su 
Baliu lagery yra labai trumpi. Jis dar nė
ra matęs dukrelės, kuri prieš metus gi
mė jam būnant kalėjime. Balio vėliausias 
pasimatymas su žmona užtruko tik dvi 
valandas sargo priežiūroj, kurio metu bu
vo uždrausta kalbėti lietuviškai.

Balio mama yra 79 metų amžiaus ir ne
pajėgi ištverti sunkią kelionę į lagerį pa
matyti sūnaus. Kelionė Iš Kauno į Permės 
lagerį ir atgal trunka apie savaitę.

STALINO SVETLANA BUS 
TELEVIZIJOJE

Stalino duktė Svetlana Aliliujeva — 
Peters, kuri dabar gyvena JAV-bėse. bu
vo atvykusi į Angliją, kur ji turėjo pasi
kalbėjimą su filosofu Malcoln Muggeridge 
apie krikščionybės atgijimą Sov. Sąjungo
je. Pasikalbėjimas bus rodomas BBC te
levizijoje. Svetlana papasakojo, kaip ji 
buvo Rusijoje slaptai pakrikštyta. „Įsivaiz 
duokit kas vyksta žemesniuose sluoksniuo
se, jeigu tas atsitiko pačioje (bedieviu vir
šūnėje“, — pasakė komentatorius.

NUKRITO PASLAPTINGAS 
LĖKTUVAS

Liepos 22 d. Sovietų telegramų agentū
ra pranešė, kad prieš kelias dienas neži
nomas lėktuvas, atskridęs iš Irano pusės, 
susidūrė su Sovietų lėktuvu ir nukrito. 
Lėktuvas įskrido į Sovietų oro erdvę ne
toli Erevano, Armėnijos sostinės, ir neat
siliepė į trafiko kontrolės signalus. Jis su
sidūrė su Sovietų lėktuvu, nukrito ir su
degė.

Argentinos ambasadorius Maskvoje pa
reiškė, kad galimas daiktas, jog tai buvo 
Argentinos lėktuvas skridęs iš Kipro sa
los j Teheraną su maisto ir vaistų krovi
niu. Kartu su lėktuvo įgula žuvo vienas 
anglas, lydėjęs krovinį į Iraną.

LENKIJOJE TRŪKSTA MAISTO
Lenkijos vyriausybė paskelbė planus 

sumažinti maisto normas savo gyvento
jams ir keturgubai (padidinti maisto pro
duktų kainas.

Solidarumo profesinės sąjungos, protes
tuodamos prieš maisto trūkumą, ruošiasi 
organizuoti demonstracijas. Nepasitenki
nimas auga visoje Lenkijoje, kad gyven
tojai negali gauti maisto, kiek priklauso 
pagal korteles.

Naujas Lenkijos katalikų Bažnyčios gal 
va arkivyskupas J. Glemp išvyko dviem 
savaitėm į Romą, kur turės pasitarimų 
su popiežium.

INFORMACIJOS BADAS
Keturiasdešimtyje besivystančių šalių 

nėra informacijos agentūrų. 20 Afrikos 
valstybių (tai beveik pusė šio žemyno val
stybių) neturi nuosavos televizijos. Nors 
visose besivystančiose šalyse įgyvena du 
trečdaliai mūsų planetos gyventojų, spau
dos tiražas ten sudaro tik 15% bendros 
kasdieninės pasaulio spaudos.

— Vatikanas yra atsidūręs finansiniuo
se sunkumuose. Apskaičiuota, kad šie me 
tai atneš apie 14 mil. svarų deficito.

Speciali kardinolų taryba, pirmą kartą 
tokia daugiau kaip po 400 metų, dvi die
nas svarstė ekonominius Vatikano sunku
mus ir pateikė Popiežiui pasiūlymą, kaip 
padidinti lėšas. Taip pat numatyta prašyti 
daugiau paramos iš kitų kraštų kat. Baž
nyčių. Išlaidų padidėjimas yra svarbiau
sioji krizės priežastis, bet spėjama, kad 
buvo padaryta ir investacinių (klaidų.

— Dėžutė, kuri buvo pirkta Glosgovo, 
Škotijoj, senų daiktų krautuvėj už porą 
svarų, Londono Sotheby's varžytynėse 
parduota už 13.750 sv. Pasirodė, kad tai 
14 šimt. dėžutė, kurioj laikydavo švento
jo relikvijas.

— Palyginus su praėjusių metų pirmuo 
ju ketvirčiu, D. Britanijoje užsienio tu
ristų sumažėjo 10%. Iš viso jų buvo 2.79 
mil. Tuo tarpu britų, vykstančiųį užsienį, 
skaičius vien tik balandžio mėn. padidėjo 
10%. Pet tą mėnesį buvo išvykę 4.2 mil. 
Turizmo balansas rodo 60 mil. svarų de
ficitą.

E u r o p o s lietuviai nuoširdžiai 
sveikina Vali jos Princą ir Lady Dianą 
Spencer ir linki Jiems daug laimės! 
A pie vestuvinę dovaną žiūr. 3 psl.

LIETUVOS ATSTOVAS KARALIENĖS 
PRIĖMIME

Š.m. liepos mėn. 16 dieną Lietuvos At. 
stovas Vincas Balidkas su žmona dalyva
vo Britų Karalienės priėmime Bucking
ham Palace.

PASIBAIGĖ LENKIJOS KOMUNISTŲ 
KONKRESAS

Liepos 20 d. pasibaigė 7 dienas trukęs 
Lenkijos komunistų partijos nepaprastas 
kongresas, kuris perrinko Stanislavą Ka- 
nią partijas sekretorium ir išrinko naują 
centro komitetą.

Uždarydamas kongresą S. Kania pasa
kė kalbą, kurioje pabrėžė, kad socializ
mas Lenkijoje bus taip pat ryžtingai gi
namas, kaip ir valstybės suveranumas. 
Mažos reformos bus pravestos, bet jos 
turės būti ribotos. Partija bendradarbiaus 
su profesinėmis sąjungomis ir Bažnyčia, 
bet partija liks krašto vadovaujančiu 
veiksniu.

Kongresas priėmė aštuonių punktų pro
gramą, kuri nubrėžia partijos veiklai 
bendras gaires. Tačiau smulkesnę prog
ramą paruoš ateinantis kongresas už dvie
jų metų.

Naujos partijos statutas, kuris dar tu
rės būti peržiūrėtas centro komiteto, gero 
kai skiriasi nuo pirmykščio. Naujas sta
tutas numato gilesnę krašto demokratiza
ciją, nes išrinktieji organai galės kontro
liuoti vykdomuosius. Išrinktieji pareigū
nai negalės turėti valstybinių pareigų. 
Todėl nuo dabar .vien tik min. pirm. W. 
Jaruzelskis yra išrinktas į partijos centro 
komitetą, ir joks kitas ministras.

Partijos aparatas nuo dabar turės būti 
paklusti išrinktajai vykdomajai valdžiai, 
nors demokratinis centralizmas lieka, 
kaip buvęs. S. Kanios žodžiais, kongresas 
konsolidavo centralizmą, bet taip pat ati
darė kelią į demokratizmą.

Pirmą kartą istorijoje į Lenkijos kom. 
partijos centro komitetą yra išrinkta mo
teris. Tai Zofija Grzyb, Solidarumo org. 
narė.
MADRIDO KONFERENCIJA SVARSTO 

JUOKINGUS PASIŪLYMUS
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

konferencija Madride vis dar negali baig
ti savo darbą, nes Sov. Sąjunga atmetė 
Vakarų valstybių pasiūlymą dėl privalo
mų pranešimų .apie žymesnius karinius 
judėjimus tam tikroje zonoje. Sovietai pa
siūlė savo planą, kurį vakariečiai pavadi
no juokingu.

Pagal Vakarų pasiūlymą, pasitikėjimui 
skatinti zona būtų išplėsta į Europos At
lanto pajūrį ir apimtų oro ir jūros pajėgų 
judėjimą, jeigu Sovietai sutiktų pana
šioms priemonėms Europos žemyne iki 
Uralo kalnų.

Sovietų Sąjungai atmetus vakariečių 
pasiūlymą, britų delegatas Jahn Wilber
force pasakė: „Mes tęsime įrodinėti, kad 
mūsų pasiūlymas yra geresnis, ir žiūrėsi
me ar jie pasiūlys ką nors mažiau juokin
go“.

LKB KRONIKA NR. 47
Vakarus pasiekė Lietuvių Katalikų Baž 

nyčios Kronikos 47 Nr., Išleista Lietuvo
je 1981 m. kovo 19 d.

Šis pogrindžio laikraštis eina nuo 1972 
metų.

PASAULYJE
— Valst. sek. A. Haigas pareiškė, kad 

nedaug yra vilčių susitarti su sovietais 
dėl strateginių ginklų apribojimo, jeigu 
JAV neislygins apsiginklavimo balanso. 
JAV turi pasimokyti iš praeities klaidų, 
nes sovietai supranta tik jėgos kalbą.

Kalbėdamas Užsienio politikos sąjun
gos susirinkime New Yorke, jis pabrėžė, 
kad ne tik JAV, bet ir visų sąjungininkų 
saugumas yra pirmaeiliai Vašingtono už
daviniai.

— V. Vokietijos daktarai Ugandoje pra 
nešė, kad jie matė, kaip valdžios karei
viai išžudė 60 žmonių, jų tarpe daug vai
kų.

— JAV spaudžiama, Japonija ruošiasi 
krašto oro apsaugos sistemą Išplėsti iki 
tūkstančių jūrinių mylių nuo savo pa
krančių.

— Prancūzas M. Pajot buriniu laivu 
perplaukė Atlantą per 9 dienas, 10 valan
dų ir 6 minutes. Tai naujas rekordas.

— Karališkųjų vedybų proga, Scun
thorpe, Britanijoje, pagamintas 30 pėdų 
ilgumo džiovintų bulvių skiautelių mai
šas, kuriuo tą dieną vaišinsis ntiesto puo
tautojai.

— Aliaskos vandenyse britų tyrinėto
jai ieško legendarinės Jūros beždžionės, 
kuri buvo pastebėta 1741 metais.

— Gegužės mėn. duomenimis, Italija 
turėjo rekordinį prekybos deticitą: iš vi
so 1.3 bil. svarų. Ekonominiams sunku
mams spręsti, buvo šaukiami specialūs 
vyriausybės posėdžiai.

— Dėl sumažėjusio pareikalavimo ir vie 
tos stokos pertekliui laikyti, britai ma
žins savo naftos produkciją.

— D. Britanijos 500.000 slaugių sutiko 
neperžengti vyriausybės nustatyto 6% 
algų pakėlimo, nors iš pradžių profsąjun
gos reikalavo 15%.

— Norėdama pakelti pelningumą, Pan 
American oro transporto linija nuo kitų 
metų numato 10% sumažinti kelionių ir 
tarnautojų Skaičių.

— JAV iždo sekretorius D. Reganas, fi
nansinių problemų reikalams, šį rudenį 
lankysis Europos Bendruomenės kraštuo
se.

— Bastilijos dienos proga. Brežnevas 
kreipėsi į Prancūzijos prezidentą Mitter- 
randą, ragindamas jį bendradarbiauti tai
kos, detentės ir nusiginklavimo reikaluose.

— Šiais metais Sov. Sąjungos grūdų 
derlius labai nukentėjo nuo sausos vasa
ros ir liepos mėn. didelių liūčių. Apskai
čiuota, kad teks importuoti apie 38 mil. 
tonų.

JAV, Argentina ir Kanada tikisi ypač 
gero derliaus, dėl to ir grūdų kainos jau 
pradėjo kristi.

— Tarptautinė banginių komisija, ku
ri posėdžiavo Brightone, D. Britanijoje, 
tikisi laike 5 metų iškovoti visišką ban
ginių medžiojimo draudimą.

— Britai pagerino savo Jaguar ir Daim
ler modelių automobilius. Naujieji moto
rai sutaupo iki 22% benzino. Jų kainos 
siekia 14-18 tūkstančių svarų. Tai 4.2-5.3 
litrų prabanginės mašinos.

— Izraelio subombarduotoji branduoli
nė jėgainė Irake bus vėl atstatyta. Išlai
das padengs Saudi Arabija.

— Opinijos tyrimų biurą paskelbė, kad 
trys ketvirtadaliai britų viuomenės pasi- 
salko prieš panaikinimą nepriklausomų pri 
vačių mokyklų.

— Prancūzija atšaukė ginklų pardavi
mo draudimą Libijai, tačiau nauji užsaky 
mai nebus priimami, kol ji neatitrauks 
savo kariuomenės Iš Čado.

— Sov. Sąjunga ir Brazilija pasirašė 
prekybos sutartį, kuria 5 m. laikotarpy 
numatyta 5 bil. dol. apyvarta.

— Irane vis didėja teroritų veikla. Vien 
tik Teherane per 2 savaites buvo 30 bom
bų sprogimų.

Nuo birželio 21 d. daugiau kaip 200 da
bartinės valdžios priešų nubausta mirtim.

— V. Vokietijoj bedarbė vis didėja. V. 
Berlyno Ekonomijos tyrimų instituto duo
menimis, bedarbių skaičius iki metų pa
baigos pasieks 1.4 mil.

— Po 21 mėnesio civilinės valdžios, 
Nigerijoj vėl prasidėjo vidaus neramumai. 
Vienas iš 19 sričių gubernatorių ųž pra
sižengimus pašalintas. Kano mieste įvyko 
didelės riaušės, nes senasis provincijos 
valdovas nenorėjo pripažinti naujai iš
rinktojo gubernatoriaus.

Nigerija yra didžiausia Afrikos valsty
bė, tačiau labai susiskirsčiusi etniškai.

— V. Vokietijoj specialių įstaigų pra
vestoji studija apie pramoninių kraštų 
ateities pirmavimą pasaulio rinkose davė 
tokius duomenis (procentais): Japonija
— 73, Vokietija —64, JA.V — 43, Šveica
rija — 25, Prancūzija — 25, Švedija — 18, 
D. Britanija — 14, Italija — 13, Danija
— 12.

Sudarant šią lentelę, daugiausia dėme
sio buvo kreipiama į prekių kokybę.
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Tėvu paliktas žiburys
Išėjo motina ir tėvas... Išeidami pali
ko dosnumo žiburį... Tik neužpūs- 
ti...

Aldona (Puišytė

Nelengva suprasti žmogų, jo mąstyse
ną ir jauseną, jo pažiūrų ištakas, nors, 
kaip Aldona Puišytė sako, „visur mus ly
di atminties vėlė — garsų, vaizdų slap
tasis grįžtamumas".

Tyliame susimąstymo akorde galima iš
girsti ,,nusloipintą raudą“, iš kurios pra
siveržia „rūsti būties teisybė“.

Būties teisybė
Šitos rūsčios būties teisybės poetė, „Po 

ąžuolu — šaltinis“ autorė, įnikusi jieško, 
žinodama ir pavojus. Dėl to ji pati aps-
ąiliiillllllllllllllllllllllllliliiiiiillillililllilllllilliliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiniUj  = aJ. Kuzmickis 
šFiliiiiiililiiiiiiiiiiilllliilliiliiiiiiiiilililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilinm 
talbdo savo mintis, kad „lytėtų švelniau 
gyvenimo pavidalus, jų paslaptį užgin
tą“. Besiveržiančią į dvasines paslaptis, 
nujausiančią, kad „yra kažkas neliečia
mo, skaidraus, kas mumyse pro kūno for
mą švyti“, kai kurie kritikai su V. Skrip
ka pabara: būk jos filosofavimas dažno
kai esąs deklaratyvus, stingąs gilesnio 
požiūrio, įdomesnio mąstymo ir pastabu
mo (1981 m. „Pergalė" nr. 2).

Deja, daugiau oficialaus deklaratyvu- 
mo esama paties Vyt. Skripkos eilėraš
čiuose: „Vakaras. Dūmas švininis blai
vaus peizažo. Dievo nėra“. Kaip tik jam 
taikoma ši V. Daujotytės pastaba: „Sau
giausiai banalybė jaučiasi po didžiųjų tie
sų stogu, ypač kai tos tiesos dar paryški
namos didžiosiomis raidėmis. (V. Skrip
kos „Tamsa" ir k.) o kiekviena didelė 
tiesa yra paprasta, lygiai kuo didesnis, 
išmintingesnis, tuo paprastesnis žmogus“ 
(Kas tu esi, eilėrašti?).

'Paklausta apie įtakos gyvenimo patir
čiai, A. Puišytė nedvejodama atsakė: „Kas 
darė įtakos? Visų pirma savo tautos kul
tūros klodas, pažįstamas nuo vaikystės, 
— romantiškos legendos, šiurpios sakmės, 
graudulingos dainos, rašytinė literatūra. 
Be abejo, ir pasaulinė filosofinė mintis 
bei gražinė literatūra. Nepriimtinos man 
pesimistinės filosofijos koncepcijos, že
minančios žmogų, neigiančios aktyvią kū
rybišką veiklą“.

Praeities (palikimas
Poetė renka praeities teigiamą paliki

mą: „išėjo motina ir tėvas., išeidami pali
ko dosnumo žilburlį“; „mus vystė gerumas, 
ant rankų sūpavo po vėtrų padange“, nes 
netgi ,,daiktai turi atmintį — neišsigin- 
sim nieko; tūkstantmečiai atminimai mie
ga girių medy, marių smėlyje".

Poetė rūpinasi to palikimo tęstinumu 
ir vadina ji paveldėtu lobiu, mūsų kraujo 
giesmė, sutartine, „prosenelių lūpom guo
džiamai pradėta tūkstantmečių vingiuos, 
tęsiama kartų“. Pasak jos, „niekas ne
gerbs, jei pats savęs gerbt neišmokai; o 
prastas yr paukštis, kurs gimtąjį savo liz
dą priteršia“.

Stebėdama kantrų triūsą bitelių, kurios 
,,gyvybės kaina savo gentį gins“, be jo
kio deklaratyvumo klausia: „O aš, o kaip 
■gi — aš“, — ir giliu 'įsijautimu nuošir
džiai kreipiasi:

Tėvyne, ar palaiminsi darbams 
kaip Daukantą ir Pošką? Visada 
/vienintelė — priglausk ar bark.

A. GERUTIS

PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
Kai atsiradau Berlyne, Škirpa jau buvo sugrį

žęs iš rizikingos kelionės į Kauną. Be to, jis jau 
buvo susitikęs su keliais vokiečių pažįstamais, su 
kuriais anksčiau palaikė politinius kontaktus. Jie 
sutvirtino Škirpos nuojautą, kad nacių-bolševikų bi
čiulystė neilgai tvers. Pulkininkas, jau anksčiau at
kakliai piršęs savo vyriausybei mintį, kad Lietuvai 
nėra kitos išeities, kaip remtis Vokietija, ir dėl to
kios savo nuomonės suėjęs su savo vyresnybe — 
užsienių reikalų ministerija — į konfliktą bei susi
laukęs dėl to ne vieną kartą papeikimų, — dabar 
dar tvirčiau pasijuto, jog teisus buvęs tik jis. Jo 
pasitikėjimas savimi dar labiau sustiprėjo. Savo ano 
meto pareiškimuose jis, kalbėdamas apie vyriausy
bei teiktus, bet jos atmestus siūlymus, ėmė juos 
pristatinėti kaip „profetiškus". Jis pats įtikėjo 
savo misija. Škirpa, demokratas, pasijuto vadu, 
kuriam lemta suvaidinti tautos gelbėtojo, valstybės 
atkūrėjo vaidmenį. Jis buvo pasiryžęs dėtis į Ber
lyno skelbtąją „Naująją Europą“, bet tuo pat metu 
Škirpa visu atkaklumu, nei kiek nesvyruodamas, 
gynė Lietuvos valstybės nepriklausomybės reikala
vimą.

Visa tai netrukau pastebėti, kai anomis lem
tingomis dienomis atvažiavau į Berlyną. Keliais 
atvejais važiavome su Škirpa į jo mėgiamą Tiergar- 
teną (parką), ten, bevaikščiodami ar besilsėdami 
ant suolo, svarstėme įvairias galimybes, kaip at
statyti Lietuvos laisvę. Škirpos iš Lietuvos atsivež
tos informacijos (o ir kitais būdais iš Tėvynės gau

Su baime žiūrėdama į mįslingą gyveni
mą, kuris gali palaužti sparnus, vis dėlto 
tiki, kad „'lyg vaisius, spurdantis po širdi
mi“, trapioj kaiip gėlė gyvastyje „kažkas 
išliekantis nubus“ kaip pasaka ,keliau
janti be pabaigos iš lūpų lūposna“.

Pastovio (vertybės
Jieškodama pastovių vertybių, atsire

mia |į vieną, kuri yra „pastoviausia — že. 
melę gimtinę“ ir su J. Baltrušaičiu pa
stebi: „Žmogau, neniekink kalvarijų že
mės“, nes vargų kryželio skalsoje gies
mės, stiprybės psalmės priartės.

Žmogus jai skiriasi nuo žolės, paukščio, 
upės, žemės Ir, bet abejo, beždžionės, nes 
jie nieko neklausia, — „tik mes: tūkstan
tį pirmąjį sykį — kodėl?“

Dūžta, kas sudūžtama, ir to negaila, 
„bet lieka tai, ko niekas neatims“: lieka 
ištikimybė tėvynei, užvis labiausiai godo
jama „šventa liuosybė“, lieka Margirio 
įkvepiantis pavyzdys, kai „andai su savo 
pilėnais, narsusis, bevelijo laužo liepsnoj 
pats į peleną virsti, negu išdaviko ar ver
go vardą niekingą nešioti“.

Lieka iš ryjančio laiko nasrų išplėšta 
„garbė prabočių, ainiams nurodant jų 
narsą“.

Poetė pripažįsta, kad „mus visus iliu
zija maitina“, kad kai kas kaip tos iliu
zijos aidas eina „užmaršties keliais", bet 
ji drąsiai iškelia lietuvišką tikėjimą:

Gal iliuzija naivi, (gal nujautimas: 
reikalinga čia kažkam esi — atmins. 
Tu, tikėjime, lietaus lašeli tyras 
ant gyvenimo žiedų, gyvybės eleksyras 
mūsų Širdžiai, spindulys — liūdnoms 

akims.
Teisybės žodis

„Vigilijos teisybės žodžiui“ eilėraštyje 
A. Puišytė išsako visą savo lietuvišką ti
kėjimą. radžloje prašo kraują persmelkti 
spinduliais ir jo tamsoje neleisti plėstis 
pelėsiams. O gal kalkėja dvasia? Jei taip, 
reikia nuplėšti „aklumo skraistę nuo so
čių akių“, — ir „vanduo staiga nudegins 
gerklę žarijų senų gaisrų gimtinės“. Kai 
vaikai žiūri į suaugusių akis ir klausia: 
„Kas — meilė— Džiaugsmas? Ašara? Vai, 
kaip turiu praeit žeme gimta, kokiais ke
liais?“, poetė kreipiasi į teisybės žodį, 
melsdama:

„Neleisk mūs kraujo vaisių palytėti, ne
leisk pelėsiams tiems, kur plečiasi tam
soj, — dvejojantiems tu guodžiamai by
lok: esu“...

A. Puišytė į savo poeziją sudeda dva
sinės energijos stambų krūvį. Ji, kaip pa
ti prisipažįsta, gina tai, ką myli, ne tiek 
žodžiu, kiek viso gyvenimo būdu: „Poezi
ja ir gimsta Iš troškimo kažką išsaugot, 
apginti: žmoniškumą, sielos autonomiją, 
gyvenimo vertę“.

Norėdama pajusti kito žmogaus būse
ną, lūkesčius ar gėlą, stebi realų gyveni
mą, gyvus žmones. Štai kaip ji aprašo 
„Vienišo vaiko raudos“ eilėraščio kilmę: 
„Vėjuotą dieną gatvėj tvarkinga vorele 
tipeno būrys vaikų namų auklėtinių. Vie
nas iš jų neramiai žvalgėsi į praeivių vei
dus. Sukrėtė nevaikiškai liūdnas jo žvilgs 
nis. Tas vaizdas persekiojo kelias dienas, 
kol „išsivadavau“ eilėraščiu“.

Taigi, našlaitis, neramiai besižvalgąs 
lį praeivių veidus, tarsi norėdamas suras
ti savo motiną, jos rankas, kurios nei gė
lės švelniai lyti kūdikystės sapnuos. Naš
laitis, rodos, galvoja:

Kas jinai? Gal ta, kuri lyg deivė

tos žinios) patvirtino, kad aktingasis tautos elemen
tas pradėjo atsipeikėti nuo patirtojo smūgio, kai 
tauta palikta be vadovybės. Vyriausybei bei karo 
vadovybei sugniužus ir nepasipriešinus įsibrovu
siam okupantui, net viešai nepareiškus prieš oku
paciją protesto, tauta pirmą laiką buvo dezorien
tuota. Bet protaujautysis, veikliausias tautos ele
mentas netruko atsigauti. Iš Tėvynės gautosios ži
nios patvirtino, kad viltys savaime nukrypo į Ber
lyną, į ten susispietusius tautiečius, Jų būrys tolygio 
augo, nes atsirado vis naujų tautiečių, kurie per 
„žaliąją sieną“ ieškojo prieglobsčio Vokietijoje.

■Pats Škirpa veikale „Sukilimas“ smulkiai at
pasakojo, kaip Berlyne atsirado mintis sukurti nau
ją organizaciją — Lietuvos Aktyvistų Frontą —, 
kurio vardu turėjo būti Lietuvoje sužadintas pasi
priešinimas okupantui ir, palankiam momentui su
sidarius, įvykdytas sukilimas.

Škirpa buvo reto darbštumo žmogus. Nepaisy
damas to, kad ano laikotarpio tragiškieji įvykiai 
visus begaliniai slėgė, Škirpa, kai susitikdavome to
liau svarstyti įvairių naujų sumanymų bei kylančių 
problemų, atsinešdavo per naktį ar ankstyvą rytą 
surašytų raštų glėbį. Škirpa tomis dienomis pasi
reiškė kaip sumanus buvęs generalinio štabo virši
ninkas, kuris sistemingai ėjo prie savo pasistatytojo 
tikslo. Kai buvę pasiuntinybės Berlyne atsakingi 
bendradarbiai prieš šefo norą pasitraukė, Škirpai 
reikėjo remtis naujais bendradarbiais. Kol buvau 
Berlyne, padėjau Škirpai jo sumanymuose bei dar
buose. Turbūt, mano ano meto misijos reikšmė vy
riausiai glūdėjo toje aplinkybėje, jog Škirpa mano 
asmenyje turėjo partnerį, kuriuo visiškai pasitikėjo 
ir kuris prisidėjo prie išsilukštenusių sumanymų 
apipavidalinimo, bent pirminėje užmojų stadijoje.

Jo artimas bendradarbis pasidarė, kaip jau mi
nėjau, Dr. Juozas Jurkūnas, atsiradęs Berlyne iš Ta

Naujos knygos
PERSPEKTYVOS NR. ,9

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, pra
dėjusi leisti atskirus perfotografuotus 
Lietuvos pogrindžio laikraščius, dabar 
atspausdino jau antrą knygutę. Pirmoji 
buvo „Vyčio“ Nr. 5, o dabar išleido „Per
spektyvų" 9 Nr. Kaip ir pirmoji, Perspek
tyvos“ buvo perfotografuotos iš gautų 
originalų taip, kaip jie pasiekė Vakarus. 
Pataisytos techniškai tik tos vietos, kur 
sunku ar neįmanoma įskaityti tekstą. To
dėl kiekvienas skaitytojas pats gali pama 
tyti, kaip atrodo originali pogrindžio 
spauda. Tik viršeliai yra uždėti kiti.

„Perspektyvų“ Nr. 9 leidinio auka, ap
mokanti perspausdinimo ir pašto išlaidas, 
yra 3 dol. Prenumerata už 6 leidinius, nu
matytus išleisti 1981-1982 metais, yra 20 
dol. auka.

Užsakant tuos leidiniuse, čekius arba 
„Money Order" rašyti LITHUANIAN 
WORLD COMMUNITY vardu ir siųsti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei šiuo ad
resu:

Lithuanian World Community 
5620 So. Claremont Ave.
Chicago, Illinois 60636 U.S.A.

POETAS C. MILOSZ LENKIJOJE
Kelioms savaitėms atostogų, į Lenkiją 

birželio 5 d. iš JAV buvo atvykęs Nobelio 
premijos laureatas poetas Česlovas Milisz.

Nuo 1951 m. jis tarnavo kultūros reika
lų vedėju lenkų ambasadoje Paryžiuje, 
bet paskui nutraukė ryšius su lenkų ko
munistų partija, paliko ambasadą ir pa
siprašė politinio prieglobsčio. Prancūzijo
je gyveno iki 1958 m., kol persikėlė į JAV. 
Čia profesoriavo Kalifornijos Berkeley 
universitete — dėstė slavų literatūrą. 
Nors puikiai žino anglų Ir prancūzų kal
bas, bet poeziją rašo tik lenkiškai. Jo 
darbai Lenkijoje buvo uždrausti, ir tik 
Slaptu keliu atgabentos knygos pasiekdavo 
krašto intelektualus.

Dabar jis yra tautos herojus. Jo poezi
ja spausdinama ir platinama. Tačiau įo 
raštų rinkinys „Protas nelaisvėje", apie 
intelektualų pasidavimą totalitarizmui, 
kol kas vis dar neleidžiamas viešai pla
tinti.

Vizito metu visur buvo iškilmingiausiai 
priimtas, beveik kas vakarą kalbėjo tele
vizijoje, aplankė Gdanske Walensą, o 
Liublino katalikų universitetas suteikė 
jam garbės laipsnį.

Paklaustas, ar jis aprašys savo įspū
džius apie 1981 metų Lenkiją, atsakė: ‘,Ma 
no dabartinis siekis yra išlikti“.

šypsos vyrui, einančiam greta?
Gal ana, girtuoklės veidu?... Dieve, 
nesakau aš, kad jinai kalta.

Nieko nežinau, pasauli, klausiu: 
mano bruožai — iš kokios tamsos?
O atsakymas — baili kaliausė — 
tuščiomis rankomis mosuos...
Taip, .poezijos žiedai skleidžiasi iš gy

venimo visumos: pergyvenimų, išminties, 
nelauktų nuojautų“.

O tų žiedų labai apstu A. Puišytės po
ezijoje. Gal dėl to, kad ji kilusi iš Paant- 
vardžio kaip Ir Jurgis Baltrušaitis, kuris 
jai esąs šviesulys, prie kurio tik bandanti 
artėti.

Su lietuviais 
pasaulyje

LB IR ILJS VADOVŲ (KONFERENCIJA
Antroji (metinė (PLB, 1JAV ir (Kanados 

Lietuvių (Bendruomenės (bei Jaunimo Są
jungos valdybų konferencija įvyko 1981 
m. balandžio 11-12 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje Michigano valstijoje, JAV. 
Dalyvavo 57 asmenys, atstovaudami švie
timo, kultūros, visuomeninių, socialinių, 
sporto ir kitų reikalų padalinius. Dalyva
vo visų valdybų ir institucijų pirminin
kai. Konferencijai pakaitomis vadovavo 
LB ir LJS pirmininkai: Vytautas Kaman- 
tas, Vytautas Kutkus, Joana Kuraitė, Gin 
taras Aukštuolis, Vlrgus Volertas, Laima 
Beržinytė. Dalyviai pasirašė sveikinimus 
75 m. amžiaus sukaktį švenčiantiems PLB 
Garbės Pirmininkui Stasiui Barzdukui Ir 
vienam iš JAV LB steigėjų dr. Petrui Vi
leišiui. JAV LB krašto valdybos pirminin
kas Vytautas Kutkus PLB darbams pa
remti įteikė 5.000 dol.

Kultūros sričių atstovų posėdyje pla
čiau apie atliktus darbus painformavo 
PLB Kultūrinių reikalų komisijos pirmi
ninkas Vaclovas Kleiza, JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė, 
Kanados Kultūros pirmininkas Juozas 
Danys, JAV LB tarybos vicepirmininkas 
Česlovas Mickūnas, ir PLJS vicepirminin
kas Saulius Čyvas. Sutarta, kad visų 
aukščiau minėtų padalinių vadovybės pe
riodiškai pasikeis veikimo planais, bus 
sudarytas ansamblių, chorų, dainų, viene
tų, šokių grupių, dainininkų, muzikų, ra
šytojų bei kitų menininkų sąrašas ir bus 
stengiamasi koordinuoti .įvairių kraštų 
kultūrinę veiklą. Yra leidžiama V. Liule- 
vičiaus knyga: „Išeivijos vaidmuo Nepri
klausomos Lietuvos atkūrimo darbe“. Bus 
stengiamasi išlaikyti ir apsaugoti archy
vuose ir lietuviškose institucijose bei pri
vačiuose rinkiniuose esančią istorinę — 
— archyvinę medžiagą.

PLB švietimo komisija konferencijoje 
pranešė, kad sustiprinamas rūpinimasis 
suaugusių švietimu. Daug dėmesio kreipia 
ma į korespondencinius kursus. JAV Švie 
timo taryba baigia suorganizuoti neaki
vaizdinius lietuvių kalbos kursus tiems, 
kuriems lituanistinės mokyklos nepasie
kiamos. Su iš Lietuvių Fondo gautais pi
nigais PLB švietimo komisija finansuoja 
išleidimą Illinois universiteto studentų 
ruošiamo lietuvių kalbos vadovėlio moky
tis pačiam. Numatoma jį paruošti iki ru
dens ir tuoj išsiuntinėti 'į kitus kraštus.

Šalia sustiprinto rūpinimosi suaugusių 
švietimu, PLB Švietimo komisija nuspren 
dė pasirūpinti dainorėlio išleidimu. Toks 
dainorėlis labai laukiamas įvairiuose 
kraštuose. Švietimo komisija remia Vasa
rio 16 gimnaziją. Palaikomi tamprūs ry
šiai tarp JAV Ir Kanados švietimo tary
bų, telkiamos lėšos švietimo reikalams.

Turiningos II Pasaulio Lietuvių Dienos 
įvyks 1983 m. birželio 25 — liepos 4 d. 
Joms ruoštis jau pradėta prieš dvejus me 
tus, PLB valdybai sudarant jų projektą. 
Jau priimtos tų dienų taisyklės, patvirtin
tas komiteto pimmininkas dr. Antanas 
Razma; jo pavaduotojas Bronius Juode
lis. II Pasaulio Lietuvių Dienose bus šie 
pagrindiniai renginiai: VI Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas, VI Dainų šven 
tė, V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so atidarymas, II Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynės, meniniai, kultūriniai, pramo

lino, Estijoje. Škirpai artimu žmogum anuo metu 
pasidarė Antanas Valiukėnas, dar jaunas gabus vy
ras, turėjęs miklią plunksną. Nemaža informacijų 
suteikdavo Dr. P. Ancevičius, nusėdęs Berlyne kaip 
čikagiškių „Naujienų“ korespondentas. Kaip lai
kraštininkas jis turėjo priėjimų prie ministerijų. 
Vėliau Berlyne susispietė nemažas būrys aukštų 
kvalifikacijų tautiečių, kurie, gelbėdamiesi nuo oku
panto, laikinai surado pastogę Vokietijos pasienyje, 
o paskum atsikėlė į sostinę. Škirpa sudarė net 20 
komisijų įvairioms sritims studijuoti, kurių pirmi
ninkais paskirti tokie asmenys, kaip R. Skipitis, M. 
Brakas, A. Maceina, S. Yla, E. Galvanauskas, B. 
Raila, T. Dirmeikis, P. Ancevičius, S. Raštikis, K. 
Zaikauskas, rašytojas Alantas ir kiti. Apie visa tai 
galima patirti iš Škirpos veikalo.

Tol, kol buvau Berlyne, prisidėjau prie Škirpos 
kurtosios naujos organizacijos pagrindų išryškini
mo. Pats Škirpa daug rašydavo, bet jo stiprybė ne
buvo minties sklandumas. Be to, Škirpos humanis
tiniame išsilavinime buvo spragų. Aš pats turėjau 
abejojimų dėl vienpusiško rėmimosi Vokietija, man 
nebuvo aišku, ką reiškė anuo metu propaguotoji 
„Naujoji Europa“, negalėjau suderinti Škirpos pa
sitikėjimo Berlynu su Hitlerio reikštomis pažiūro
mis, išdėstytomis „Mein Kampf“. Bet, nepaisyda
mas visų abejojimų, dėjausi į bendrą darbą ir lo
jaliai padėjau Škirpai, kur tik galėjau. Beje, Škirpa 
buvo įtraukęs mane į jo .projektuotos sukiliminės 
vyriusybės propagandos ministrus („Sukilimas“, 
pusi. 272).

Man sugrįžus į Berną, mudviejų ryšiai su Škir
pa nenutrūko. Turiu iš ano laikotarpio storoką bylą, 
iš kurios galima susidaryti apipilnį vaizdą, kaip 
toliau vyko paruošiamieji darbai.

(bus daugiau)

giniai parengimai, gal ir kai kurių orga
nizacijų suvažiavimai, vadovybių posė
džiai, teatro spektakliai, koncertai, meno 
parodos ir kiti renginiai.

Specialiame socialinių reikalų (darbuo
tojų pasitarime, Išklausius vadovaujančių 
asmenų pranešimus, sutarta suorganizuoti 
lietuvių socialinių reikalų skyrius ir tos 
rūšies profesionalus prie LB apylinkių. 
Jie lietuviams padėtų tarpininkauti įvai
riose socialinio gyvenimo srityse. Numa
tyta skatinti, 'kad apygardų ir apylinkių 
valdybos organizuotų Lietuviškų sodybų 
steigėjų branduolį. Busimiesiems sociali
nių reikalų vedėjams apylinkėse numaty
ta paruošti konspektus, pravesti specia
lius kursus. Prašyta Jaunimo Sąjungos 
vadovybę ruošti seminarus ir diskucijas 
lietuviškos šeimos klausimais. Sudaryti 
sąlygas ir skatinti, kad jaunimas, kol dar 
nevėlu, semtųsi iš mūsų senesniosios kar
tos lietuviškų tradicijų, papročių ir kitų 
dvasinių vertybių lobyno.

Sporto 'vadovybių pasitarime Dainavos 
konferencijoje sutarta siekti, kad JAV ir 
Kanados lituanistinėse mokyklose būtų 
įvestos fizinio auklėjimo pamokos, norint 
išsiauklėti sveikesnį prieauglį išeivijoje, l 
Numatyta ruošti kursus būsimiems fizinio 
auklėjimo mokytojams. Prašyti, kad atei
tininkų, skautų, vyčių organizacijos bei 
kiti jaunimo sambūriai įvestų fizinio auk
lėjimo programas į savo stovyklas. PL 
Jaunimo Sąjungos kongresuose siūloma 
įvesti svarstyibas, kuriose akademiniame 
lygyje būtų aiškinamasi Lietuvos ir išei
vijos fizinio auklėjimo ir sporto reikalai, 
Siekiama, kad spauda, lietuvių radijo va
landėlės, simpoziumai, vakaronės skirtų 
vietos fizinio auklėjimo ir sporto reika
lams. LB ir SALFASS skirs atžymėjimus 
už žymesnius pasireiškimus fizinio auklė, 
jirno ir sporto srityje. Bus sudarytas fizi
nio auklėjimo Ir sporto apmokymo bei 
plėtimo smulkesnis planas. Tų programų 
vykdymas bus pradėtas nuo rudens.

PASITARIMAS V LIKE
Gegužės 14 d. po Amerikos Balso lietu

viuko skyriaus 30 metų paminėjimo Wa
shingtone, Kapitoliuje, VLIKO patalpose 
buvo suėję: Prelatas Jonas Balkūnas ge
neralinis konsulas Anicetas Simutis, Atei
tininkų Federacijos vadas Juozas Lauč- 
ka, VLIKO tarybos nariai J. Skorubskas 
ir Gr. Lazauskas, VLIKO Valdybos pirmi
ninkas dr. K. Bobelis ir valdybos nariai: 
Dr. E. Armanienė, dr. J. Balys, dr. K. Jur- 
gėla, dr. J. Stu'kas ir dr. J. A. Stiklorius. 
Įvyko draugiškas, neformalus pasitari
mas, kurio metu buvo gvildentos aktua
lios lietuviškos problemos.

PLB (SUVAŽIAVIMAS
Europos kraštų Lietuvių Bendruomenės 

vadovų suvažiavimas įvyks rugpjūčio 6-7 
dienomis Chateau de Montvijlargenne 
prie Paryžiaus, kur tuo laiku vyksta Eu
ropos Lietuviškųjų Studijų Savaitė.

Atsiusta paminėti
Pasaulio lietuvis Nr. 4, 1981 m. balan

dis PLB leidžiamas mėnesinis žurnalas, 
Chicaga, JAV.

Annabergo lapelis, NNr. 9, 1981 m. Pa- 
baltiečių Krikščionių Studentų S-gos lie
tuvių skyriaus leidinys. Bonn, Vak. Vokie
tija.

Laivas Nr. 3, 1981 gegužė-birželis. Re
liginio ir tautinio gyvenimo žurnalas, lei-

Vladas šlaitas

Kriaušiu vasara
Kriaušės yra gražuolės. Tykiai groja 
jų (mandolinos vasarą. (Tik rojuje 
lygiai taip grojo (mandolinos rojaus 

vyšniose 
prieš nupuolimą obuolių draugystėje.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 21

a) Kada 2 ir 2 yra daugiau negu 4?
b) Iš kurio skaičiaus, atėmę pusę, gau

sim nulį?
c) Jeigu sakoma, kad 2 yra kompanija, 

o 3-minia, tai kas bus keturi ir penki?.

Atsakymas (Nr. 20
Marija: blondinė, kiipėja — vyriausia; 

toliau eina Aldona: brunetė, sekretorė ir 
jauniausia — Barbora, mašininkė.

Du vyrukai nuėjo į Londono šunų pa
rodą. Ten šimtai įvairiausių šunelių: ma
žų ir didelių, apžėlusių ir plikų. Tačiau 
labiausiai sudomino juos toks nedidelis, 
'bet labai plaukuotas gyvulėlis.

— Žiūrėk, tas tai įdomus. Nei uodegos, 
nei galvos nesimato. Kažin, kur čia jo 
priekis ir užpakalis? — klausia vienas.

— Duok adatą! Įdursiu ir pamatysim, 
iš kurio galo loja, — atsako kitas.

— Ar tavo sūnaus smuiko pamokos ne 
perbrangiai kainuoja?

— Man jos padėjo kaimyninį namą už 
pusę kainos nupirkti.

2
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Lietuviu tautinis kostiumas 
I

D. (BRITANIJOS (KARALIŠKUOSE RŪMUOSE

D. Britanijos lietuvių vestuvinė dovana 
Valijos princo sužadėtinei — Lietuvių 
tautinis kostiumas — buvo labai aukštai 
įvertintas Karališkuose rūmuose, iš ku
ilių dail. Anastazija Tamošaitienė, kostiu
mo autorė, gavo nuoširdų padėkos laišką. 
Laiške iš birželio 25 d. buvo pasakyta:

„Lady Diana yra juo sužavėta ir ypač 
gilų įspūdį padarė tas didelis darbas, ku
ris buvo į jį įdėtas. Jūs beabejo padėjote 
begalo daug pastangų, kad jis būtų taip 
puošniai padarytas.“

Lietuvių tautinis menas vystėsi šimtme
čiais, bet labiausiai jis buvo puoselėjamas 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpyje. 
Tautinių raštų pavyzdžius rinko keli mū
sų menininkai, bet bene daugiausia tuo 
darbu rūpinosi dail Anicetas Tamošaitis. 
Nuo jo neatsiliko ir pačios liet, moterys, 
iš kurių per pastaruosius dešimtmečius 
pirmaujančią vietą užėmė dail. Aniceto 
Tamošaičio žmona, dail Anastazija Ma- 
žeikaitė-Tamošaitienė, dabar gyvenanti 
Kanadoje ir plačiausiai pagarsėjusi lie
tuvių tautinio meno puoselėtoja.

Neseniai dail. A. Tamošaitis papasako
jo, kaip buvo dirbamas mūsų tautai la

foai reikšmingas darbas, tautinių audinių 
rinkimas, iš kurio išsivystė dabartiniai 
lietuvių tautiniai rūbai-mūsų tautos pa- 
sididžiaivimas. Pasikalbėjime su Br. Vai
kaičiu, dail Tamošaitis pasakė (Draugas, 
1981.IV.28):

„Esu zanavykas, kilęs iš kaimo. Mama 
ir vyresnioji sesuo buvo puikios audėjos... 
Man labai patiko motinos atsineštinių 
audeklų, sukrautų į dvi didžiules skry
nias, gamybos būdas...Būdamas pradžios 
mokykloje piešdavau juostas, įvairiaspal
vius audinius. Gimnazijoj jau turėjau su
rinkęs nemažai įvairių audeklų raštų.

Besimokydamas Kauno meno mokyklo
je, būdavau kviečiamas tvarkyti tauto 
dailės parodas, kurias rengė Lietuvių ka
talikių moterų draugija, M. Galdikienei 
vadovaujant. Tose parodose išfotografuo
davau Šimtus sodiečių audinių ir jų nuo
traukas perleisdavau M.K. Čiurlionio 
galerijai Kaune. Prof. P. Galaunė, gale
rijos direktorius, kai rašė veikalą „Lie
tuvių liaudies menas“, tas nuotraukas 
jame panaudojo. Be to, Galaunė turėjo 
progos peržiūrėti didžiulį mano liaudies 
meno piešinių rinkinį.

1926 metų vasarą jis man pasiūlė vy
kti į Žemaitiją ir ten pradėti rinkti, ap
rašinėti, fotografuoti, grupuoti smarkiai 
nykstančią tautodailę.

Per eilę metų vienas ir su meno moky
klos mokiniais pėsčias, dviračiu, arkliais 
bei automobiliu apkeliavau įvairias Lie
tuvos vietoves ir rinkau senose skryniose 
užsilikusią sodiečių kūrybą.

1930 m. Kaune įvyko didžiulis agrono
mų suvažiavimas. Jiems skaičiau paskai
tą, kurioje kėliau idėją, jog, mūsų so
džiaus menui smarkiai nykstant, greitai 
nebeturėsime šaltinių jo atgaivinimui, vėl 
perkėlimui į kaimą. Ilgainiui jis sunyks 
ir galerijose. Mano keliamos mintys labai 
patiko Žemės ūkio rūmų direktoriui ir 
netrukus buvo suorganizuotas Liaudies 
meno ir namų pramonės skyrius. Mane 
paskyrė to skyriaus audinių instrukto
rium. Išmokau gerai austi ir buvau pa
siųstas į Latviją, Estiją bei Suomiją ste
bėti, kaip jie senovinius, muziejinius daly 
kus perveda į gyvenimą, palikdami nacio
nalinius raštus, bet panaudodami tarptau
tinę techniką. Prisirinkau naujais būdais 
austų medžiagų pavyzdžių ir užsakiau 
modernias stakles. Vėliau jų patys prisi
gaminome. Grįžus į Kauną, ž. ūkio rū
mams finansuojant, buvo pakviestos 22 
geriausios Lietuvos audėjos. Jas per vie
ną mėnesį supažindinau su naująja au
dimo technika. Po to dar turėjau dvi to
kių pat kursų laidas.

Žemės ūkio akademijoje paruoštos na

mų ūkio specialistės vadovavo kaimuose 
ruošiamiems kursams, prieš tai parodėlė
se gerai išreklamuojant iš Ž. ūkio rūmų 
atvežtais audinių pavyzdžiais. Atsiradus 
šimtams gerų audėjų, sparčiai plito nau
ju būdu austos lovatiesės, rankšluoščiai, 
staltiesės, kilimėliai, užuolaidos, baldams 
apmušalai, tautinims drabužiams medžia
gos, mezginiai. Kai kurie minėti dalykai 
plačiai yra gaminami Ir dabartinėje Lie
tuvoje. Norint ir miestietes sudominti tau 
■to daile, buvo įsteigtas „Marginių“ ko
operatyvas, kuriame sodietės turėjo gali
mybę parduoti savo gaminius. Miestie
tėms pradėjus puoštis taut, drabužiais, 
jas pasekė ir kaimietės.

Norint pasiekti ir plačias mases, labai 
reikėjo tos srities literatūros. Atsipalai
davęs nuo pradinių audimo kursų, puo
liau į knygų paruošimą, kurias leido Ž. 
ūkio rūmai. Jose buvo paliestos divi sri
tys: pademonstruoti autentiški liaudies 
meno pavyzdžiai ir nurodyta modernioji 
technika jų perkėlimui į gyvenimą. Pir
majai daliai buvo skirtos aštuonios so
džiaus meno knygos, o antrajai — „Stal
tiesės“ ir „Austiniai kilimai“. Taip pat 

parašiau pirmąjį Lietuvoje vadovėlį „Au
dimas“, kurio buvo išspausdinta 44,000 
egzempliorių. Vienos tų knygų buvo siun
tinėjamos kaip laikraščio „Ūkininko pa
tarėjas“ priedas, o kitos pardavinėjamos. 
Pirmojo sodžiaus meno laida (1931), sie
kusi 5,000 tiražą, buvo išparduota per tris 
mėnesius. Ją pirko sodiečiai, pradžios 
bei vidurinių mokyklų mokytojai ir ben
drai inteligentija. Liaudies meną taip 
pat populiarinau straipsniais „Ūkininko 
patarėjuje“, „Jaunajame ūkininke“, „Nau 
jojojeRomuvoje“ Ir kitoje spaudoje.

Bet visą dail. A. Tamošaičio spaudos 
darbą apvainikavo jo kartu su dail. Anas
tazija Tamošaitiene pr.aruošta knyga „Li
thuanian National Costume“, kuri buvo 
išleista praeitais metais Kanadoje. Tuo 
darbu gali grožėtis netik lietuvis, bet, 
kaip žinome, susižavėjo juo ir Valijos 
princas, susitikęs su lietuvaitėmis Derby
je, Vid. Anglijoje. Nuo čia prasidėjo lie
tuvių tautinio kostiumo kelionė į D. Bri 
tanijos Karališkuosius rūmus.

Dail. A. Tamošaitienė, DBLS Valdybos 
prašoma, pagamino liet, tautinį kostiu
mą Valijos princo sužadėtinei, Lady Dia
nai, kaip D. Britanijos lietuvių vestuvinę 
dovaną.

D.B.

LIKIMAS RAIDŽIA ŽMONĖMIS
Pasižymėjimo ordinai vieno iš labiau

siai dekoruotų Pirmojo karo britų eilinio,, 
šiandien yra parduodami.

9 medalius tarp jų Victoria Cross, bu
vo gavęs eilinis Henry Tundey, kuris mi
rė 1977 m., būdamas 86 m. amžiaus. Tris 
iš šių medalių jis gavo už nepaprastą drą
są ir pasiryžimą 6 savaičių bėgyje.

Vienas labiausiai nepaprastas įvykis, 
atsitiko 1918 m., kuomet eilinis Tandey, 
išgelbėjo gyvybę išsigandusiam vokiečių 
grandiniu!, kuris vėliau pasirodė, Ibuvo 
Adolfas Hitleris. Tandey kaip tik ketino 
nudurti Hitlerį, bet susilaikė,pamatęs, kad 
vokietis yra sužeistas.

Kiek anksčiau, tą pačią dieną. Tandey, 
laimėjo Victoria Cross, puldamas vokie
čių kulkosvaidžio lizdą.

Medaliai, kuriuos parduoda nežinomas 
asmuo, yra verti apie 12.000 svarų ster
lingų. Po karo Tandey grįžo į Coventnį 
ir praleido savo gyvenimą dirbdamas mo
torų fabrike. Jo vokiečių kilmės našlė vis 
dar gyvena Coventrio mieste.

Jeigu Hitleris būtų žuvęs 1918 m., pa
saulio istorija būtų buvusi visai kitokia. 
Bet geresnė, ar blogesnė, kas gali pasa
kyti?

LIEPOS 17-toji
SKRIDIMODARIAUS IR (GIRĖNO

Liepos 18 d., šeštadienį, Lietuvių Sporto 
ir Soc. klubo salėje susirinko nemažas 
būrys londoniečių, ir net pora svečių iš 
Naujosios Zelandijos, Dariaus ir Girėno 
skridimui per Atlantą paminėti.

Minėjimą suruošė DBLS Londono I Sky 
rius, kuriam šiais metais vadovauja ener
gingas veikėjas Justas Černis, įvairių 
parengimų iniciatorius ir vadovas. Turi
ningą paskaitą apie skridimo didvyrius, 
skaitė Ilgalaikis kultūrinių parengimų 
rengėjas Petras Mašalaitis. Meninę prog
ramą atliko solistas Justas Černis ir V. 
0‘Brien'o vadovaujamas Londono moterų 
choras. Parengimą talentingai pravedė 
Steponas Nenortas.

Petras Mašalaitis, neužmiršęs lotynų 
kalbos nuo gimnazijos laikų, paskaitos 
pradžioje pacitavo patriotišką romėnų ra
šytojo Horatiaus posakį „Dulce et deco
rum ėst pro patria mori", kas lietuviškai 
reikštų: mirti už tėvynę yra saldu ir gar
binga. Lotynų kraštuose tą posakį ir da
bar galima matyti auksinėmis raidėmis 
iškaltą ant architektūrinių paminklų, kal
tais sutrumpintai — DULCE PRO PAT- 
RLA MORI — Saldu mirti dėl tėvynės.

Lietuvai, per visą ilgą jos praeitį, nie
kad netrūko tokių didžiadvasių sūnų, ku
riems šis garsus posakis visiškai tinka. 
Deja, žiauraus likimo buvo lemta, kad 
lietuviai didiems žygiams galėjo tik pu
siau pasiruošti. Kai kryžiuočiai, apsikaus
tę geležimi ir kryžiaus karuose išbandy
tais ginklais, pasikvietę Vakarų Europos
profesonalus riterius spaudė Lietuvą, — 
mūsų proseneliai priešinosi kuokomis ir 
kirviais.

Vytautas Didysis stojo į kovą prieš jau 
beveik visą Aziją nusiaubusius totorius 
ir, nors daug nukentėjęs, juos sulaikė. Iš 
tų nelygių kovų gimė šimtai lietuvių kar
žygių. Tik prisiminkime legendarinį Pu
nios pilies gynėją Margirį, kuris, matyda
mas, kad neatsilaikys, su savo mylima 
šeima ir visa pilies įgula iškeliavo į dau
sas laužo liepsnose, bet priešams nepasi
davė.

Jeigu dar pridėsime, jau mūsų atmin
tyje esančius, nepriklausomybės kovų sa
vanorius kūrėjus, 1941 metų sukilimo 
prieš komunistinį okupantą kovotojus, 
pokario dešimtmečio miško brolius ir 
Lietuvai laisvės reikalaujančius gyvuo
sius žibintus, tai gausime mūsų Himno 
tikrą ir pilną eilutę — „Lietuva... tu — 
didvyrių žemė“.

„Tarpe tų didvyrių šiandien turime du, 
užsitarnavusius pagerbimo, didžiadvasius 
vyrus — Steponą Darių ir Stasį Girėną, 
kurių tragiškai mirčiai, paaukotai ant tė
vynės aukuro, vakar ankstų rytą suėjo 
48 metai,“ — pasakė P. Mašalaitis ir pa
kvietė minėjimo dalyvius tylos minute 
pagerbti mirusius.

Jie abu buvo gimę Lietuvoje, daugiau 
ar mažiau augę ir brendę emigracijoje. 
Darius, tėvui Lietuvoje mirus, su motina 
atvyko Ameriką 1907 m. Ir apsigyveno 
Elizabeth, N.J. Čia jis lankė pradžios mo
kyklą, vėliau technikos ir Čikagoje, bai
gė aukštąjį mokslą. Kilus Pirmajam pa
sauliniam karui, jis įstojo savanoriu į ka
riuomenę ir buvo sužeistas. Kariuomenėje 
jis pirmu kartu pamatė lėktuvą ir pano
ro būti lakūnu.

Girėnas į Ameriką išvyko 1910 m. Ten 
mokėsi ir tarnavo kariuomenėje, kur įsi
gijo lakūno kvalifikacijas. Vėliau, išsto
jęs Iš kariuomenės, nusipirko lėktuvą ir 
vežiojo trumpomis distancijomis kelei
vius. Tuo tarpu Darius, vykstant Lietuvo
je nepriklausomybės kovoms, Čikagoje, 
organizavo lietuvių būrius pagelbėti mū
sų savanoriams. Jie atvyko 1920 m. liepos 
17 d. į Kauną Ir įstojo į Lietuvos kariuo
menę, kad petis į petį kovotų prieš jos 
priešus. Čia Darius sėkmingai baigė ka
ro mokyklą bei aviacijos kursus. 1923 m. 
dalyvavo Klaipėdos atvadavime ir įgijo 
kapitonų laipsnį, bet to meto Lietuvoje 
buvo nelengvas gyvenimas Ir jis grįžo į 
Čikagą.

Čia, tarnaudamas civilinėje aviacijoje 
■lakūnu, 1928 m. susitiko su Girėnu ir iš 
karto pasidarė neatskiriami draugai, o 
jau 1932 m., vedami didžiosios tėvynės 
meilės, susitarė skristi į Kauną. Reikia 
atsiminti, kad to meto primityviais lėktu
vais perskristi Atlantą buvo nuostabus ir 
laibai rizikingas pasiryžimas. Pirmasis 
perskrido Atlantą Amerikoje gimęs šve
das Linbergas 1927 metais. Jis sukorė New 
yorkas - Paryžius 3.610 mylių -atstumą 
per 33 vai. 32 min. Buvo ir dar keli kiti 
skridimai, bet pasauliniai buvo pripažin
ta, kad Dariaus - Girėno skridimas buvo 
tiksliausias. Jie išsilaikė ore ilgiau 3 vai. 
39 min., negu Linbergas ir nuskrido 374 
mylias toliau, nors dėl mažo motoro pa
jėgumo skrido lėčiau.

Kaip jau esu sakęs, mums vis trukdė 
nepalankios aplinkybės tinkamai pasiruoš 
ti didiems žygiams. Taip buvo ir šiuo at
veju. Dailus nusipirko seną lėktuvą sa
vais pinigais už 3,200 dol. Jo perstatymas 
ir pritaikymas tolimam skridimui bei nau 
jas motoras kainavo — 6.220 dol. Aukų 
buvo surinkta — 13.000 dol., o kuras, te
palai ir bent reikalingiausi skridimo prie
taisai, aukų rinkimo komitetą paliko įsi
skolinusį. Viską taupydami, lakūnai ne
turėjo net radijo ir parašiutų.

METINĖS LONDONE
Pagal motoro pajėgumą (395 aįj.), lėk

tuvas buvo labai apkrautas ir greitį ga
lėjo išvystyti tik iki 155 mylių per valan
dą, tačiau pagal turimą kurą lėktuvas ga
lėjo ore Išsilaikyti iki 52 vai. ir nuskristi 
dar 500 mylių už Kauno.

Tad tokį plieninį paukštį iškilmingai 
pakrikštijo „Lituanica“ vardu.

Besiruošiant skridimui, Darius savo 
šeimoje kalbėjo, kad jis Lietuvai yra atli
kęs dvi pareigas — padėjo atkovoti ne
priklausomybę ir atvaduoti Klaipėdą, 0 
dabar- gd nori tėvynės garbei perskristi 
Atlantą ir atsiimti Vilnių.

Lituanica 1933 m. liepos 15 d. 11 vai. 
25 m. atsiplėšė nuo svetingos Amerikos 
žemės ir plaviravo mėlyna padange link 
laisvosios Lietuvos. Nors Lituanica nuga
lėjo klastingąjį vandenyną, padarydama 
3.984 mylias per 37 vai. 11 min., bet su
glaudė savo sparnus liepos 17 d. 36 min. 
po 12 nakties ir sudužo vokiečių žemėje, 
Soldino miške, tik 404 myl. nuo laikino
sios Lietuvos sostinės Kauno, nusinešda
ma dvi herojiškas gyvybes. Sunkus gedu
lo šydas apgaubė visą Lietuvą, ypatingai 
laukiančias minias žmonių Kauno aerod
rome. Daugelis, Lietuvai draugingų vals
tybių prisiuntė užuojautas.

Dariaus ir Girėno palaikai buvo atga
benti į Kauną oro keliu. Laidotuvių iš
kilmės buvo suruoštos tokios, kokių Lie
tuva dar nebuvo mačiusi. Lėktuvo dalys

(Nukelta į 4 psl.)

S&aitytaju tai&ftai
KAS (MAN ANT ŠIRDIES...

Man labai malonus Jūsų savaitraštis. 
Tik mažiau ginčų, prašau!

Nuosavybę, ar tai Sodybą, ar kitą, par
duoti vienokiu ar kitokiu tikslu, būtų gry 
na savižudybė. Laikykite tą, ką įsigljot, 
ir tuo didžiuokitės. Parduoti yra visumet 
■lengva, bet nepamirškite kaip sunkiai bu
vo įsigyti. Jeigu galite dar nupirkti, ne
eikvojant esamo turto, tai jau labai ge
rai. Geriau žvirblis rankoje, nei briedis 
girioje...

Dėl Jūsų ginčo ar dėti žemėlapį, tai 
pažiūrėkit į mūsų istoriją. Kodėl mes 
praradome savo valstybę... Na, bet gana 
man čia postringauti.

Taigi, sakote, paštas pabrango. Tai 
siunčiu Jums 35 svarus. Pridėjus prie es
amųjų 35-kių, gal sekantiems metams ir 
užteks. Tik dėl Dievo meilės nesiaurinki
te Ir nesistenkite leisti dvisavaitinį, nes 
po to sekantis žingsnis bus — mėnesinis, 
o toliau — metinis. O paskui bus „šmik
št“. Nieko neliks...

Nelaikyki! mano šio „pamokslo“ už 
piktą. Paklojau tą, kas man ant širdies 
buvo...

Tad iki kito pasimatymo.
Jūsų parapijonis J. Ruzgys, Australija.
E.L. administracija nuoširdžiai (dėkoja 

J. (Ruzgiu! už dosnią paramą (mūsų lai
kraščiui. AČIŪ.

KAIP MAN ATRODO IŠ ŠIAPUS 
ATLANTO

Savo laiške „Kaip anos pusės At
lanto atrodo“ („E.L.“ Nr. 28) P. Lelis 
teikėsi užkabinti mane, iškeldamas iš 
naujo tą „Akiračiuose“ užsimezgusią ir 
paskui Išsiplėtusią ir, kaip matau, dar vis 
šiaip ir kitaip pakurstomą istoriją.

Kadangi dėl to jau esu pasisakęs, tai 
pradėti aiškinti reikštų kartotis. Tik tiek 
šįkart pildėčiau, jog jeigu P. Lelis tiki, 
kad DBLS pirm. Z. Juras savo ir visos 
valdybos ir net visos Sąjungos vardu 
„Akiračiuose“ išplūdo ne mane, o saky
sim, arabus ar eskimus, ką gi aš jam dar 
galėčiau pasakyti? Tai jo tikėjimo rei
kalas. O aš neturiu nė mažutėlio pagiln- 
do taip tikėti, kaip jis.

Bet iš kurgi P. Lelis ištraukė, kad esu 
pasipuikavęs ir nepriėmęs atsiprašymo? 
DBLS suvažiavimui pirm. Z. Juras pa
teikė atsiprašymą, kuris ten atstovų bu
vo priimtas. Pats niekada nesu prašinė
jęs, kad kas nors mane atsiĮprašytų, nes 
tikiu, kad prievartavime nėra nuoširdu
mo, dėl to tokie veiksmai man neįdomūs. 
O DBLS pirm. Z. Juras ir parašė tą at
siprašymą suvažiavimo priverstas. Bet 
„E. Lietuvyje“ tas jo pareiškimas nebuvo 
išspausdintas, ir man būtų buvę nei šis, 
nei tas užgirti ar atmesti, ko net laikraš
tis nenori parodyti viešumai. Tačiau jei
gu toks dalykas būtų net buvęs paskelb
tas, vargu būtų galima iš manęs reikalau
ti, kad būtinai reaguočiau. Tame krašte, 
kur gyvenu, tokie reikalavimai kol kas 
dar nepraktikuojami...

Taip pat nesu tos nuomonės, kad pasi
traukimas iš „E. Lietuvio“ būtų iškėlęs 
mane kaip nors į aukštybes, kaip P. Lelis 
tvirtina. Manau, kad dėl to nei padidė- 
jau, nei sumažėjau — likau toks, koks 
buvau ir esu.

K. Baronas

BENDRAS TIKSLAS — (BENDRA KOVA
Dr. A. Štromas, E.L. Nr. 26 (1565) š. m. 

birželio 29 d. teisingai galvoja, sakydamas, 
„Bendras tikslas — bendra kova“. Deja,

lĮETIiyOJE
NUTEISĖ VŽ KYŠIŲ ĖMIMĄ

Aukščiausias teismas Vilniuje nuteisė 
Vilniaus valstybinio pedagoginio institu- 
mto docentą Sigitą Rudzevičių aštuone- 
riems metams sustiprinto režimo darbo 
stovyklos, konfiskuojant jo turtą, už rei
kalavimą iš studentės kyšio.

S. Rudzevičius pareikalavo Iš studentės 
1000 rublių kyšį už įskaitą, kuri leistų 
jai laikyti valstybinius egzaminus ir gau
ti aukštosios mokyklos baigimo diplomą.

VĖL RAŠOME IŠ ŽEIMELIO...
Prašydami pagalbos, pirmąjį laišką re

dakcijai parašėme šių metų sausio gale, 
o vasario mėnesio pradžioje gavome Pa
kruojo rajono Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto atsakymą. Jame rašo 
ma, kad „’šiuo metu vykdomi dujų lauko 
sistemos išbandymo darbai“, o toliau ža
dama darbus užbaigti iki balandžio 15 die
nos. Ši data seniai praėjo, jokie darbai nie 
kur nevyksta.

Beje, statybininkus ir dujininkus šie
met matėme vieną kartą. Tuomet jie tik
rino dujų sistemos sandarumą butuose Ir 
kažkodėl keliose vietose atkasė lauko sis
temą. Atkasę ją taip ir paliko. Niekam 
nerūpi, kad jau antri metai valgiui ga
minti negalime naudotis dujų viryklėmis.

Sodų gatvės 11-tojo namo 
gyventojai (dvylika parašų)

Žeimelis 

mūsų tikslas yra labai margas, maiges
nis negu genys. Kartais pagalvoju: tas 
pats kūnas, o tiek margų plunksnų ir at
virkščiai: tas pats tikslas, bet kiek įvalilų 
nuomonių. Kiekvienas apylinkė savaip 
tvarkosi ir turi atskirą politiką, o pavie
niai gyvenantieji vieną žino: gerai gyven
ti. Taip ir mano apylinkė sugriuvo, na
mai vokiečiai pasidarė, o mane visiškai 
vieną paliko. Dabar ir aš tik apie save 
galvoju, bet kai girdžiu „Bendras tikslas
— bendra kova“, negaliu tylėti. Gerai, kad 
laikr. turi skaitytoj ų skyrių, žinau, Ikad 
daugelis rašo, bet tik dalis spausdinama. 
Ir čia nėra „Bendras 'tikslas — bendra 
kova“. Jeigu kuris p. Redaktoriui geriau 
pažįstamas ar aukščiau stovi bei sėdi, —. 
spausdina, — kiti tik erzinasi. Užtai ir 
kalbu, o jeigu laišką atspausdins, tai tuo 
reikalu daugelis rašys, nes straipsnis yra 
labai įdomus ir diskusinis.

Deja, E.IL. yra brangus laikraštis. Už
tai ne daugelis jį skaito. Kad visuomenė 
prie tokių gyvybinių straipsnių prieitų, 
reikėtų atskirais lapais mintis platinti. 
Taip darydami, prieitume ir prie užsida
riusių. Žinoma, šiandieną visur piniginis 
Mausimas. Kas ir už lapelius turėtų su
mokėti. tačiau jie būtų visiems prieinami.

Ignas IŠmigelskis

Gerbiama Europos Lietuvio (Redakcija,
šiais metais Lietuvių Skaučių Seserijos 

stovykla yra pavadinta AUŠROS vardu. 
Šis vardas mums brangus ir prasmingas, 
nes neužilgo ruošiamės minėti šimtmetį 
nuo dr. J. Basanavičiaus redaguoto pir
mojo AUŠROS numerio, anuomet atgai
vinusio lietuvių tautinį sąmoningumą. Ir 
dabar Lietuvoje vėl eina rezistencinis lei
dinys AUŠRA, šiais sunkiais priespaudos 
laikais keliantis lietuvių dvasią Tėvynėje.

Spauda visuomet buvo labai svarbus 
faktorius mūsų tautos istorijoje. Gal dar 
svarbesnis jis yra šiais laikais, kai pla
čiame pasaulyje išsisklaidžiusiems lietu
viams savoji spauda yra kaip oras kuriuo 
ji kvėpuoja, kad neužtrokšintų jų supanti 
svetima aplinka ir gyvenamų kraštų kal
ba.

Tad šiais — lietuvių švietimo — metais, 
vadovių nutarimu, skautės stovyklauja 
pastovyklėse, pavadintose įvairiose pasau
lio šalyse leidžiamų lietuviškų laikraščių 
vardais. Tuo būdu, jos sužinos daugiau 
apie lietuviškąją spaudą nuo jos draudi
mo laikų iki šių dienų, prasilavins lietuvių 
kalboje, susipažins su Lietuvos pogrin
džio ir Išeivijos spauda.

Siunčiame Jums širdingiausius sveiki
nimus iš EUROPOS LIETUVIO vyresnių 
skaučių pastovyklės.
Stovyklautojos ir (Vadovės (pasirašė): 
p.s. (Dalė iGotceitienč, R. IRudaitienė, V. 
Siliūnienė, R. (Kasputienė, A. Izokaitienė, 
R. (Paveilienė, .B. Vindašienė, |S.D. IDirvo- 
nienė.

PADĖKOS (LAIŠKAS
Lenkijos lietuvis, kuris prižiūri ir tvar

kos Dariaus ir Girėno paminklo aplinką
— lietuvių žemės sklypą Soldino miške
lyje, — prašo perduoti nuoširdžiausią 
padėką tiems, kas atsiuntė jam maisto 
siuntinį per „Fregatos“ b-vę Londone.

Lenkijos Lietuvių Draugijos Stetino 
rateio iždininkas dėkoja Irenai ir Klemui 
Jurgėloms, Floridoje, už atsiųstus de
šimts dolerių Dariaus ir Girėno pamink
lo apsaugai. „Ta parama labai daug pa
dėjo mūsų rateliui“, — sakoma laiške.

Kiti liet, laikraščiai (prašomi šią padėką 
perspausdinti.
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Kronika
Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Ateinantis Draugijos susirinkimas įvyks 

š.m. rugpiūčio mėn. 1 d. 3 vai p.p. Man- 
chesterio lietuvių klube.

Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti ir yra pra
šomi atsinešti, parodymui ir pasikeitimui, 
Jungtinių Amerikos Valstybių pašto žen
klus,

KLUBO SUSIRINKIMAS
Liepos 12 d. M.L.S. klubas turėjo pus

metinį narių susirinkimą, kuriame apta
rė klubo einamuosius reikalus ir darinko 
trūkstamus valdybos narius, nes jų vie
nas mirė, kiti dėl rimtų priežasčių pasi
traukė.

Į valdybą išrinkti J. Šablevičius ir A. 
Podvoiskienė.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 18 d. L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ 

Mančesterio skyrius surengė M. lietuvių 
klube Dariaus ir Girėno minėjimą į kurį 
atsilankė daug vietos ir apylinkės žmo
nių.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyriaus pirm. K. Murauskas.

Paskaitą skaitė H. Vainys, kuris savo 
paskaitoje vaizdžiai nusakė mūsų lakūnų 
Dariaus ir Girėno gyvenimą, pasiryžimą 
nugalėti Atlantą, patį skrydį, kuriuo mes 
didžiuojamės ir tragišką to skrydžio galą, 
ir sukeltas mumyse to skrydžio nuotaikas, 
kurios ir šiandien tebėra gyvos mūsų šir
dyse. Pagrindinės paskaitos mintys buvo 
nusakytos ir angliškai.

Tai progai M. Ramonas .apie Darių ir 
Girėną padeklamavo savo kūrybos eilė
raštį. Minėjimas baigtas sugiedant Lie
tuvos himną.

Po minėjimo pasižmonėjimas vyko prie 
vaišių stalo ir klubo bare, šauniai skam
bant sutartinėms. A. P-kis

Nollinghainas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 14 dieną Carr Bank Park, Mans 
fielde, buvo paminėtas keturiasdešimtme
tis nuo 1941 metų birželio mėnesio Balti
jos tautų trėmimų į Sibirą. Minėjimo ini
ciatorė — Mansfieldo ir Chesterfieldo lat
vių organizacija. Be latvių taip pat daly
vavo ir lietuvių tautos atstovai.

Į minėjimą buvo sushinkę maždaug 
apie 40 žmonių. Latvių ir lietuvių moterys 
dalyvavo su tautiniais rūbais. Buvo pa
dėtos gėlės prie nežinomo kareivio kapo. 
Tame tarpe ir dvi 1‘ietuviškos puokštės per 
juostos tautinių spalvų kaspinais.

Ir labai dažnai iškyla klausimas — ko
dėl mes, lietuviai, rengdami panašius mi
nėjimus pamirštame pasikv’iesti latvius ir 
estus. Juk anksčiau kviesdavome... Juk ir 
jų tautas ištiko toks pat likimas. O būtų 
daug lengviau ir linksmiau pakelti emig
racijos sunkumus kartu su mums broliš
koms tautoms. A.K.F.

Olandija
L KAPLANAS LIEKA AMSTERDAME

I. Kaplanas, turėjęs skaityti paskaitą 
Studijų Savaitėje, dėl sveikatos negalės 
nuvykti į Prancūziją.

Vokietija
VASARIO .16 (GIMNAZIJOJ

Vasario 16 gimnazija, norėdama auklėti 
pusiau ar tik dalimi lietuviukus lietuviš
koje dvasioje, turi pusėtinai pasistengti 
sumobilizuoti lietuviškuosius išteklius 
mokytojuose ir tautines jėgas iš lietuviš
kųjų apylinkių, kad sudomintų jauniau
siąją kartą tėvų ir protėvių šalimi. Gimna 
zijoje tam jėgų dar nestinga, progų irgi 
yra. Įvairios tautinės bei religinės šven
tės, atpalaiduodamos moksleivius nuo 
įkyiSos pamokų dienos, pradžiugina šven
tišku tautinės dienos turiniu, ir mažos 
tautos didinga praeitimi. Lietuviams Bir
želio mėnuo yra pilnas, paminėtinų su
kakčių.

BAISUSIS (BIRŽELIS
Istorijos, visuomenės mokslo ir politi

kos pamokų mokytojai nuo pat birželio 
pradžios net trimis kalbomis (lietuvių,

EUROPOS LIETUVIŲ 
KALENDORIUS 1981 M.

VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de MontvUlar- 
gemne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo
kiai.

Londonas
MIRĖ B. ŠLIOGERIS

Londono ligoninėje mirė Benediktas 
Šliogeris, (Lietuvoje buvęs policijos tar. 
nautojas. Velionis buvo E.L. skaitytojas.

Boltonas
MIRĖ JUOZAS BANYS

Liepos mėn, 11 d. Beitose staiga mirė 
Juozas Banys.

Juozas gimė Suvalkijoj, 1901 m. kovo 
mėn. 5 d. Atitarnavęs Lietuvos kariuome
nėje jis buvo policininku iki nepriklauso
mybės galo. Rusams briaunantis į Lietu
vą jis tarnavo lietuvių kariškuose viene
tuose turėdamas viršilos laipsnį.

Juozas atvyko į Angliją 1947 m. dirbti 
žemės ūkyje, Penrithe. Jis vėliau persikė
lė į Boltoną kur dirbo medvilnės ir inži
nerijos fabrikuose.

Juozas buvo didelis ir nenuilstantis pa
triotas. 1950 metų pabaigoje jis įkūrė DB 
LS Boltono skyrių, kuriame iki neseniai 
labai energingai dirbo, per metų bėgį at
likdamas pirmininko, sekretoriaus, iždi
ninko ir kitas skyriaus pareigas. Nenuils
damas jis platino lietuvišką spaudą, or
ganizavo ir gausiai prisidėjo prie visokių 
rinkliavų ir Juozas todėl nenumirė būda
mas turtingu žmogumi.

Amžius Juozo lietuvišką veiklą truputį 
pristabdė ir kai jam amputavo koją tai 
per paskutinius kelius metus jis jau mažai 
su vietiniais lietuviais susitikdavo.

Laidotuvių apeigas Boltono krematoriu
me atlaikė kan. V. Kamaitis ir jose daly
vavo nemažas boltoniškių būrelis. Laido
tuvėse taip pat dalyvavo Rochdalės lietu
viai D. Banaitis ir V. Motuzą ir latvių ir 
ukrainiečių atstovai.

Juozo Banio pirmoji ir didžiausia meilė 
buvo Lietuva ir jis iki pat savo gyvenimo 
galo tikėjo kad jis jąpamatys išlaisvintą. 
Gaila, kad likimas jam jo vilčių neleido 
išsipildyti ir kad Boltono lietuviai prara
do dideli lietuvių patriotą.

Bradfordas
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DIENA

Vidurdienį turėjome lietuviškas pamal
das su pamokslu apie nuožmius trėmimus, 
lietuvių tautinį ir religinį atsparumą ir 
mūsų pareigą gausiai dalyvauti bendruo
se minėjimuose.

Po pertraukos kas galėjo ir norėjo, gra
žiai susirinko anglikonų katedroje. Įvai
rias priespaudoje vargstančias tautas prie 
altoriaus atstovavo jų kunigai. Pamaldose 
dalyvavo Bradfordo burmistro pavaduoto
jas su s.'lta ir katedros kan. K. H. Cook. 
Sugiedojus įžanginę psalmę, estų sakyto
jas perskaitė šv. Rašto ištrauką apie mei
lės dorybę. Ukrainiečiai su savo kunigu 
įspūdingai pagiedojo Tikėjimo išpažini
mą. Lietuvių kapelionas sukalbėjo gim
tąja kalba Tėve mūsų už taiką pasaulyje. 
Latviškai ta pačia intencija sukalbėjo 
maldas liuteronų kunigas. Po visų impro
vizuotos giesmės kan. K. H. Cook pasakė 
pamokslą, iškėlęs politinę rytų Europos 
tautų priespaudą ir tremtinių pastangas 
■informuoti vakarų valstybes apie okupan
tų smurtą. Ragino visus kalbėti apie tei
singą taiką, apie žmogų ir Dievą, kurio 
Evangelija paliudijama kankinių krauju. 
Visiems sugiedojus „Viešpats yra mano 
Ganytojas" giesmę, kan. Cook suteikė vi
siems palaiminimą.

Po pamaldų, plazdant prie miesto rotu
šės (įvairių pavergtųjų tautų vėliavoms, 
gausiai susirinkę įvairių tautų žmonės iš
sitiesė įspūdinga eisena miesto gatvėmis 
padėti vainiką laisvės kovotojų atminimui.

Turėtume uoliau ir skaitlingiau daly
vauti šio pobūdžio minėjimuose, atideda
mi savo susirinkimus, kad visų dalyvavi
mas būtų įspūdingesnis ir reikšmingesnes

J.K.

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.

vokiečių, anglų) stengėsi .perduoti gimna
zistams skaudžiuosius Lietuvos .atsitiki
mus: trėmimus, areštus, baimes, įvykius 
piles keturiasdešimt metų moksleivių tė
vų žemėje. O nebuvo lengva sukrėsti da
bartinės kartos jaunas sielas, kurios kone 
kasdien iš televizoriaus mato tekantį ne
kaltą ir kaltą kraują, mato pasaulyje 
vargstančius bent vienuolika milijonų 
tremtinių ir pabėgėlių, girdi, kaip su mo
derniais neronais Cbrežnevais, kadafiais 
ir kt) santykiauja ir prekiauja vyriausy
bės, kurios tariasi kovojančios už žmonių 
ir (mažų) tautų gyvavimo teises. Anuo
metiniai Lietuvos tragiškieji įvykiai šian
dieninėse politikos vingiuose priaugan
tiems lietuviukams atrodo nelabai jau sva 
rios ir jaudinančios.

O vistik trėmimų ir sukilimo sukaktys 
įsibrėžė jaunose moksleivių atmintyse 
per pamokas, o širdyse — per jaudinan
čius minėjimus, Birželio trėmimų dienos 
išvakarėse, prie raudonomis gėlėmis pa
dabinto kryžiaus, liūdėjo gedulo kaspinu 
perjuosta trispalvė. Prie jos susirinku
siems moksleiviams ir hiutenfelriečiams, 
gyvus pergyventų trėmimų įspūdžius per
davė J. Lukošius. Anot jo — 1941 metų 
trėmimai buvo, yra ir bus nepaneigiamas 
ir nenutildomas liudininkas prieš sovieti
nę propagandą ir .„liaudies seimo“ tiki
nimą., kad esą lietuvių tauta savanoriškai 
įsijungė į Sovietų sąjungą.

Nuo didžiojo kryžiaus (kuris vaizdavo 
ramią Lietuvą) moksleiviai nešė gedulin
gąją trispalvę (tremtinių simbolį) prie 
spygliuotomis vielomis aptverto gimnazi
jos t įlies kiemelio, kur moksleivių orga
nizacijos pakėlė gedulingąją trispalvę ir 
meldėsi už tremtinius. Prieblandoje de
gant žvakutėmis, kalbant maldas, skaitant 
anuometinių tremtinių laiškų ištraukas 
bei eilė tėvynės nuogąsties eilėraščius, 
giedant ir dainuojant skausmo ar ilgesio 
melodijas, visi minėjimo dalyviai įsiskie
pijo sąmonėn ir širdin naują gyventi tu
rinį: „tremtinių auka — mums užduotis“.

SUKILIMO (PRIEŠ (SOVIETUS 
PRISIMINIMAS

Minėjimą surengė VLB valdyba, talkinin
kaujant gimnazijai ir katal. pamaldų pra- 
vedėjams. Nepavykus lietuviams sutelkti 
minėjiman kitų baltiečių, gimnazijos sa
lėje sukilimo lietuviškame memoriniame 
žodyje mok.: Andrius Šmitas atvertė prieš 
40 metų buvusią praeitį ir istoriko kruopš 
tumu atkūrė vaizduotėje garbingą lietu
vį, laisvės idealistą kovotoją, uždegė jau
nime skatuliį būti panašiu lietuviu. Pa
gerbti anuometinei Laikinajai vyriausy
bei, įvertinti visus žuvusius už laisvę ko
vose ir kacetuose, gimnazijos eilėraštinin- 
kės ir dainininkės pastatė klausytojams 
nuoširdų žodžio ir meilės paminklą.

HAMBURGO APYLINKĖS VALDYBA
VLB Hamburgo apylinkės naujon Val- 

dybon išrinkti: Irena Rodtkytė-Rodte, 
Manfredas šiušelis ir Leonas Narkus. Kan 
didatas liko: Richardas Baliulis ir Jonas 
Kllngeris. Rev. komisijon išrinkti: Arvy
das Lingė ir Mykolas Lipšys.

VESTUVĖS VOKIETIJOJE
Liepos 11 d. Huettenfeldo bažnyčioje 

apsivedė stud. Romas žaliukas su stud. 
Jūrate Jurkšaite.

Hamburge — Vytautas Stančius su 
Kornelija Trojan ai te ir Monika Navickai
tė su G. Sehulzu.

Rugpiūčio 15 d. numatomos vestuvės 
stud. Mečio Lando su stud. Ramune - 
Eleonora Buivyte.

Skautiškuoju keliu
AUKOS SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLAI
Skautiškosios idėjos iniciatorių ir rėmė

jų dėka; K. Murauskas L.T.V.S. „Ramo
vės“ Mančesterio skyr. ilgamečio pirmi
ninko ir skautiškos idėjos rėmėjo, D. Je- 
linsko, H. Šiliaus (aukų rinkėjo) Sociali
nio klubo valdybos pritarimu, per įvykusį 
Dariaus ir Girėno minėjimą, Socialinio 
klubo būstinėje Kepos 18 d., Mančesterio 
ir apylinkių minėjimo dalyviai ir dalyvės 
suaukojo skautų vasaros stovyklai £47.35. 
(Viso: £57.35).

Aukojo: K. Murauskas 15.00, Alb. Ri- 
meikis 5.05, Alb. Miliūnas 5.00, kan. V. 
Kamaitis ir V. Motuzą po 3.00, V. Paulaus
kas ir H. Silius po 2.00, S. Macūras, J. 
Naujokas, H. A. Vaines, M. Ramonas, A. 
Jakimavičius, VI. Kupsty s, J. Blažys, B. 
Kesiulys, L. Silius, D. Jelinskas, J. Ketu
rakis, A. Žukauskas, A. Jaloveckas, A. 
Žebelys, A. Stankūnas, J. Bidainis, J. Du- 
nauskas, B. Mikulskis, S. Kleris, J. Eidu- 
kas, S. Lauruvėnas ipo 1 svarą, M. Mi
liauskienė 0.50, A. Padvoiskis 0.20, V. 
Rudys 0.50 ir neįskaitoma pavardė 0.15. 
Aukų lape nevisos pavardės išskaitomos. 
Jei padairyta klaida atsiprašom.

K. Murauskas L.T.V.S. „Ramovės“ Man
česterio skyr. ilgametis pirmininkas ir 
skautiškos idėjos ilgų metų rėmėjas, as
meniškai pridėdamas skautų stovyklai 
dešimtį svarų rašo: „siunčiu savo asme
niškus sveikinimus ir linkėjimus skautų 
vadovams ir stovyklautojams. Linkiu 
drausmingos, saulėtos ir gražios stovyklos 
visiems stovyklautojams“.

DBLS Centro Valdybos ilgametis pir
mininkas ir skautiškos idėjos rėmėjas

LIEPOS 17-toji
DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMO METINĖS LONDONE

(Atkelta iš 3 psl.) 
buvo patalpintos Karo muziejuje, kad am 
žiams bylotų jų drąsų žygį. Dariui ir Gi
rėnui Kauno kapinėse buvo pastatytas 
mauzulėjus, o katastropos vietoje — gra
nito paminklas ir lietuviška koplytėlė.

Dabar jų palaikai, išniekinus pavergė
jui Karo muziejų ir panaikinus Kauno 
kapines, yra abejotinoje pagarboje. Tik 
žuvimo vietoje (dabar Lenkijos teritori
joje)) paminklas ir koplytėlė yra girinin
ko globoje ir vietos lietuvių yra taisomi 
bei puošiami.

Dariaus ir Girėno Lietuva ir lietuviai, 
kur jie bebūtų niekados nepamirš. Jie po 
mirties buvo apdovanoti Vyčio Kryžiaus 
ordinu, Šaulių žvaigžde ir skautų Padė
kos Ženklu. Jų ir Lituanicos vardais bu
vo pavadinta Lietuvoje apie 300 gatvių, 
24 aikštės, 18 tiltų ir 8 mokyklos. Užsie
nio lietuviai taip pat neatsilieka.

Darius ir Girėnas, tarsi nujausdami sa
vo nelaimę, paliko mums tėvynės meile 
(persunktą testamentą, kuris taip skamba:

.Jaunoji Lietuva“!
Mes skrisime ‘į Lietuvą. Lietuva laukia 

iš savo sūnų drąsesnių žygių. Būtinai 
reikia Jos sūnums prisidėti prie bendrojo 
darbo, tirti dar mažai ištirtas šiaurės At
lanto vandenyno oro sroves, o taip pat 
naujai išrastus navigacijos būdus ir prie
mones pritaikyti kasdieniniams reikalams. 
Mes, gyvendami tokiais laikais, kada oras 
stengiamąsi panaudoti žmogaus reika
lams, laikome savo pareiga tautos vardu 
tą danbą garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti,

KUR JIE PALAIDOTI?
DARIAUS IR GIRĖNOPASKUTINĖS

Apie mūsų didvyrių Dariaus ir Girėno 
paskutines laidotuves rašo Balys Steckis 
(Mūsų Pastogė, 1981. VII. 20):

Šįmet jau suėjo 48 metai nuo Dariaus 
ir Girėno žygio lėktuvu per Atlantą ir jų 
tragiškos mirties 1933 m. liepos 17 d. Sol
dino miškelyje, Vokietijoje (dabar len
kai vad. Mislibužas), Verta bent suglaus
tai peržvelgti, kas iki šiolei jų pagerbi
mui padaryta.

Kaip žinome, po balzamavimo Vytauto 
Didžiojo Universiteto medicinos fakulte
to anatomikume Kaune, Mickevičiaus 
gatvėje 1933 m. Dariau ir Girėno kūnai 
buvo uždaryti į bronzinius su stikliniais 
viršais karstus ir 1937 m. lapkričio 1 d. 
patalpinti į labai meniškai suprojektuotą 
mauzoliepų, pastatytą gražiausioje Kau
no kapinių vietoje prie Vytauto prospek
to. Pastebėjus, kad dėl mauzoliejaus rū
syje esančios drėgmės lakūnų kūnai buvo 
pradėjęs pelyti, karstai su kūnais buvo 
pergabenti į Medicinos fakulteto rūmuose 
esančią koplyčią.

II-jo pasaulinio karo metu vokiečiams 
pradėjus stigti spalvuotųjų metalų buvo 
skelbiamos metalo rinkliavos ir nusavina
mi įvairūs vario bei jo lydinių gaminiai 
neišskiriant nei meno ar istorinės vertės 
paminklų.

1942 m. grupė lietuvių patriotų (prof. 
K. Oželis, prof. B. šaulys ir kt.) bijoda
mi, kad vokiečiai bronzinių karstų nepa
imtų karo reikalams, o taip pat matyda
mi vėl grįžtantį pavojų iš rytų, karstus su 
Dariaus ir Girėno palaikais slaptai užmū
rijo medicinos fakulteto rūsio nišoje arti 
katilinės.

Ir vėl grįžo rusų okupacija, pasibaigė 
II-sis pasaulinis karas. Dariaus ir Girėno 
karstų dingimo paslaptis buvo stropiai 
saugoma. 1946 m. pavasarį ištiko Kauną 
didžiulis potvynis. Sakoma, laiveliais bu
vo galima plaukioti net pačioje Laisvės 
alėjoje. Per ventiliacijos angą vanduo ap
sėmė ir nišoje užmūrytas Dariaus ir Gi
rėno karstus. Potvyniui nuslūgus mato
mai vanduo dar ilgai karstuose užsilaikė 
ir smarkiai paveikė didvyrių kūnus.

1964 m. Vilniaus dailės instituto diplo
matas skulptorius ir poetas Vytautas Ma- 
čiuika (Lietuvos karo aviacijos plkn. leitn. 
A. Mačiuikos sūnus) savo diplomatiniu 
darbu pasirinko paminklą Dariui ir Girė
nui. Projektą, iškaltą iš rausvų Lietuvos 
laukų granito jis atliko puikiai, įspūdin
gai. Susidomėjęs lakūnų karstų likimu jis 
ėmė jų ieškoti ir pagaliau jam pavyko at

inz. J. Vilčinskas, prisiųsdamas čekį su
moje dešimts svarų skautų stovyklai, ra
šo: „Linkiu Tamstai ir stovyklai sėkmės".

Ona Ramonienė iš savo sutaupų skiria 
skautų stovyklai paramą 1.50 svaro su gra
žiausiais linkėjimais.

L.T.V.S. „Ramovės“ pirm. K. Muraus
kui ir valdybai, aukų rinkėjui H. Siliui, 
D. Jelinskui, Socialinio klubo valdybai, 
skautiškos idėjos rėmėjams, pavieniems 
asmenims, visoms ir visiems, taip jautriai 
ir nuoširdžiai parėmusiems skautų stovy- 
lą, gražiu ir padrąsinančiu žodžiu, sveiki
nimais ir linkėjimais skautų stovyklos va
dovybei ir visiems stovyklautojams, sto
vyklos vadovybės ir visų stovyklautojų 
vardu išreiškiamas nuoširdus, lietuviškas 
ir skautiškas didelis AČIŪ.

Budžiu,
v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį at
likti. Mūsų pasisekimas tegu sustiprina 
Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis 
ir gabumais. Bet, jei Neptūnas ir galin. 
gas audrų Perkūnas mums bus rūstus, 
pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir 
pašauks Lituanicą pas save, tada Tu, Jau
noji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, auko
tis ir pasirengti naujam žygiui, kad aud
ringų vandenynų dievai būtų patenkinti 
Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekvies
tų Tavęs į Didįjį Teismą. Lituanicos lai. 
mėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos 
sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žy
giams.

Lituanicos pralaimėjimas ir nugrimzdi
mas Atlanto vandenyno gelmes tegu 
auklėja jaunų lietuvių atkaklumą ir ryž
tą, kadsparnuotas lietuvis įveiktų klastin
gąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei.

Tad šį savo skridimą skiriame ir auko
jame Tau Jaunoji Lietuva. Tą didįjį ban
dymą pradėsime tikėdami dangaus palai
mos. Stepas Darius ir Stasys Girėnas“

Minėjimo dalyviai ilgais plojimais pa
lydėjo įdomią P. Mašalaičio paskaitą ir 
jaudinančius Dariaus ir Girėno testamen
to žodžius.

S. Nenortui pakvietus, solistas Justas 
Černis padainavo, Vincui O'Brien paly
dint fortepijonu, kelias liaudies dainas.

Po to, Londono moterų choras, Vinco 
O'Brien diriguojamas, jausmingai padai
navo keturias liaudies dainas ir dvi pra
mogines.

Puikiai pavykęs minėjimas baigtas Tau
tos Himnu. D.B.

LAIDOTUVĖS
sekti. Buvusiam medicinos fakulteto sar
gui Štriupkui (vienintelis likęs gyvas 
karstų užmūrijimo liudininkas) nuro
džius, dingę karstai atrasti. Deja, lakū
nai jau buvo taip apgedę, kad beliko juos 
tik palaidoti.

Laidotuvės įvyko 1964 m. rugpiūčio 12 
d. Nors viešai apie laidotuves ir nebuvo 
pranešta, prie medicinos rūmų susirinko 
didžulė minia, iškilmingai laidotuvių eise
na didvyrius palydėjo į karių kapines 
Aulkišt. Šančiuose.

Skulptoriaus V. Mačiuikos sukurtas ant
kapio paminklas buvo atidengtas tik 1968 
m. liepos 17 d. per 35-sias lakūnų žuvimo 
metines. Paminklinė lenta ir meninis api
pavidalinimas atliktas brolių architektų 
Algirdo ir Vytauto Nasvyčių.

Ligšiol okupuotoje Lietuvoje, greičiau
siai „dėl popieriaus trūkumo“ apie Darių 
ir Girėną dar nebuvo išleista nė vienos 
knygos, nors paskirų straipsnių spaudoje 
buvo galima užtikti dažnai. Lietuvos jau
nimas, kiek okupacinės sąlygos leidžia, 
įvairiomis progomis stengiasi priminti 
Dariaus ir Girėno žygį, pavadina jų var
du sportines varžybas, skiria jų vardo 
premijas.

MILIJONIERIAI |SOV. SĄJUNGOJE
„Literaturnaja gazieta“ aprašė praban- 

gišką gyvenimą kai kurių sovietinių pa
reigūnų, apie kuriuos pranešė milijonie
rių kaimynai. Azerbaidžano respublikos 
pramonės įmonių direktorius Firidum 
Kadyrow, nukreipdamas invalidams skir
tus automobilius sveikiems žmonėms, pa
darė pelno iš kurio pirko du butus Baku 
mieste, dačą su maudymosi baseinu ir 
nuosavu apelsinų sodu. Jį suimant, bu
te rasta 34 kg. aukso.

Milijonierium tapo ir mokytojų insti
tuto dirdktorius Kadam Rachmanov, par
davinėdamas diplomus. Jis įsigijo 3 au
tomobilius, 23 pietų servizus, 74 kosiu- 
mus ir 149 poras batų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — rugpiūčio 2 d., 11.15 
vai., Židinyje.
Leicesteryje — rugpiūčio 2 d., 14 vai, 
Šv. širdyje. Mere Rd.

Nottinghame — rugpiūčio 9 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Ketteringe — rugpiūčio 9 d., 14 vai., Lon
don Rd.
Northamptone — rugpiūčio 9., 18 vai., šv.

Lauryne, Craven St.
Nottinghaniae — rugpiūčio 15 d., Žolinėje, 

19 vai., židinyje.
Nottinghame — rugpiūčio 16 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derby — rugpiūčio 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Birminghame — rugpiūčio 16 d., 18 vai., 

19 Park Rd., Moseley.
Nottinghame — rugpiūčio 23 d„ 11.15 vai, 

Židinyje.
Bradforde — rugpjūčio 2 d., 12.30 vai.
Bradfode — rugpjūčio 16 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugpiūčio 30 d., 11.15 vai, 

Židinyje.
Leamingtone - S-pa — rugpiūčio 30 d.,

14 vai., Šv. Petre.
Coventry — rugpiūčio 30 d., 16 vai., Šv.

Elzbietoje, Elizabeth Rd.

tas.
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