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Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitės, 
kašmet ruošiamos įvairiose Vak. Europos 
kraštuose, jau tapo gražia tradicija. Sa
vaitės suburia krūvon netik Europos lie
tuvių kultūrininkus, bet sutraukia nema- 

lietuvių ir iš kitų kontinentų. Sudaro- 
proga išeivijos visuomenės ir kultū- 
darbininkams apžvelgti savo darbus 
istorinius įvykius ir pasisemti naujų

žai 
ma 
ros 
bei
idėjų ateities veiklai.

Suvažiavusieji turi galimybės netik sa- 
vitarpyje pabendrauti, bet ir išklausyti 
labai įdomių paskaitų.

Šių metų Studijų Savaitės programa 
yra labai įvairi, šalia paskaitų iš istori
jos, dalyviai girdės ir kitomis temomis: 
meno, literatūros, muzikos, politikos ir 
net etniniais klausimais. Kaip paprastai, 
dalyviai galės dalyvauti diskusijose ir 
pramoginiuose parengimuose.

Nemažiau įdomūs yra ir Europos Lie
tuvių Bendruomenių vadovų kasmetiniai 
pasitarimai, kurie po ilgesnės pertraukos 
dabar vėl yra atnaujinami. Jie vyks ten 
pat Prancūzijoje. Kaip matosi iš paskelb
tos darbotvarkė, tie pasitarimai gali tei
giamai prisidėti prie kai kurių liet, išei
vijos aktualių problemų sprendimo.

Tad šios Savaitės išvakarėse linkime vi
siems suvažiavusiems kuo geriausios sėk
mės. Visiems dalyviams linkime taip pat 
atsigaivinti dvasioje, geroje nuotaikoje 
praleisti laiką ir sustiprinti savo ryžtą 
toliau dirbti mūsų tėvynės labui.

KARALIŠKOS VESTUVĖS LONDONE
Liepos 29 d. visa Didžioji Britanija iš

kilmingai atšventė Valijos princo ir Lady 
Diana Spencer vestuves. Milijonas entu
ziastų stebėjo vestuvių procesiją Londono 
gatvėse, apie 3000 kviestų svečių dalyva
vo šv. Povilo katedroje, šimtai milijonų 
televizijos žiūrovų galėjo matyti iškilmes 
Europoje ir kituose kontinentuose.

Jaunoji pora gavo apie 100 tūkstančių 
sveikinimų ir 3000 dovanų, tarp kurių bu
vo ir D. Britanijos lietuvių dovana — Lie
tuvių tautinis kostiumas ir gintariniai ka
roliai.

Vestuvinių dovanų paroda bus atidary
ta nuo rugpjūčio 5 d. iki spalio 4 d. St. 
James rūmuose, Londone.

BANI-SADR (PABĖGO Į PRANCŪZIJĄ
Buvęs Irano prezidentas Bani-Sadr, 

kuris buvo atleistas iš pareigų ir per pa- 
skutinias 6 savaites paieškomas, liepos 29 
d. atskrido į Prancūziją karo aerodromą 
ir paprašė politinio prieglobsčio.

Pabėgimą suorganizavo Irano aviacijos 
pulk. B. Moezi, parūpinęs karinį lėktuvą 
-tankenį Boeing 707, kuris tariamai turė
jo dalyvauti pratimuose ir buvo aprūpin
tas dideliu kiekiu skysto kuro.

Bani-Sadrui Prancūzijos valdžia sutei
kė azilio teisę ir jis apsigyveno savo bute, 
kur gyveno anksčiau, kai buvo pabėgęs 
iš Šacho valdomo Irano.

MADRIDO KONFERENCIJA ATIDĖTA
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

konferencija Madride, negalėdama sutar
ti dėl daugelio klausimų, nutarė padary
ti trijų mėnesių pertrauką.

Paskutiniame posėdyje liepos 28 d. 
JAV delegacijos pirm. M. Kamplemian 
pareiškė, kad Helsinkio baigiamasis aktas 
per pirmąją įgyvendinimo fazę buvo gru
biai pažeidžiamas. Jis nurodė Sovietų de
legacijai daug pavyzdžių, kur buvo suta
rimas dėl žmogaus teisių sulaužytas.

„Ką mes matėme per visą šios Madrido 
konferencijos laikotarpį, tai buvo sistema 
tiškos režimo pastangos sunaikinti visą 
žmogaus teisių sąjūdį Sov. Sąjungoje. Ne
liko nei vienos žmogaus teisių grupės, ku
ri nebūtų buvusi paliesta“. — Toliau jis 
pasakė: „Panaudodamas jėgą, režimas ga
li susilpninti, ar net sužlugdyti formalų 
žmogaus teisių sąjūdį Sov. Sąjungoje. 
Mes žinome iš pastarųjų laikų istorijos, 
kad totalitariniam režimui jeigu bus pa
kankamai žiaurus, gali pavykti užgniauž
ti kuriam laikui tokį sąjūdį.

Bet kova dėl laisvės vistiek liks gyva. 
Tas sąjūdis išliks gyvas ir su lailku sužy
dės. Jis liks gyvas, nes atsiras žmonių, 
kurie užims tųjų vietas, kurie krito“.

Konferencija susirinks tęsti posėdžius 
spalio 27 d.

NUTEISTAS (ČEKOSLOVAKIJOS 
DISIDENTAS

Liepos 28 d. Prahos teismas nuteisė ži
nomą čekų disidentą Rudolfą Balteką 7 
su puse metų kalėjimo.
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TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI 

KATALIKŲ {KOMITETAS 
1981 m. vasario 

Nr. 45.
21 d.

Komitetui
ginti Katalikų

Lietuvos KP Centro
Mes, Tikinčiųjų teisėms

Komiteto nariai, kreipiamės į Centro Ko
mitetą dėl Petro CIDZIKO (gyv. Vilniuje, 
Dailidžių gt. Nr. 7a) likimo.

Prieš aštuonerius metus Petras Cidzi
kas prievarta buvo patalpintas į psichiari 
nę ligoninę ir keturis metus, būdamas vi
sai sveikas, buvo luošinamas medikamen
tais.

1980 m. gruodžio 18 d. už tad, kad atvy
ko į viešą docento V. Skuodžio teismo 
procesą, jam buvo sufabrikuotas kaltini
mas — būk tai įkandęs milicininkui į pirš 
tą ir už tai nubaustas 15 parų arešto. Ta
rybinis teismas jį baudė kaip sveiką žmo
gų! Reikia pastebėti, kad banalus kaltini
mas nieko negali įtikinti. Mes gerai žino
me už kokias „kaltes“ žmonės kartais yra 
baudžiami paromis. Tame pačiame doc. 
V. Skuodžio teisme buvo suimta teisiamo
jo Povilo Pečiuliūno sužadėtinė Danutė 
Keršiutė ir nubausta 7 paromis arešto, tik 
už tai, kad savo sužadėtiniui 'įteikė gėlių!

š.m. vasario 9 d. Petras Cidzikas vėl 
buvo patalpintas į Vilniaus psichiatrinę 
ligoninę (Vasaros 5) 
laiko bus luošinamas 
si pažiįsitantieji Petrą 
tvirtina, kad jis esąs
gus, todėl jo patalpinimą į psichiatrinę li
goninę visi tikintieji išsiaiškina kaip ei
linį išpuolį prieš tikinčiuosius, nes 
dzikas yra tikintis žmogus.

Kam tai naudinga?

ir vėl nežinia, kiek 
medikamentais. VI- 
Cidziką sutartinai 

visiškai sveikas žmo

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų 
teto nariai:

P. Ci-

Komi-

Kun. Leonas Kalinauskas, Kun.
Kauneckas, Kun. Vaclovas
Kun. Sigitas Tamkevičius, Kun, Algiman
tas Keina, Doc. Vytautas Skuodis (lage
ryje), Kun. Alfonsas Svarinskas, Kun. 
Vincas Vėlavičius.

Jonas 
Stakėnas,

Protestą dėl Petro Cidziko patalpinimo 
j psichiatrinę ligoninę rasė taip pat Lie
tuviškoji Helsinkio grupė. Pasirašė: Ona 
Lukauskaitė - Poškienė, Kun. Br. Lau
rinavičius, Mečislovas Jurevičius ir Vy
tautas Vaičiūnas.

Lietuvos 'TSR Sveikatos Apsaugos Minist
rui
Lietuves TSR (Prokurorui 

PAREIŠKIMAS
Lietuvos TSR Konstitucijos 52 str. tei

gia, kad LTSR piliečiam garantuojama as 
mens neliečiamybė. Niekas negali būti su 
imtas kitaip, kaip tik teismo siprendimu 
arba prokuroro sankcija.

1975 m. Helsinkio konferencijos Baigia
mojo Akto nuostatai suteikia kiekvienam 
žmogui sąžinės, religijos laisvę, garantuo
ja asmenybės neliečiamumą. Po Helsinkio 
konferencijos Baigiamuoju Aktu yra ir 
Tarybų Sąjungos vadovo L. Brežnevo pa
rašas.

Petras Cidzikas š.m. vasario 9 d. be 
prokuroro Sankcijos buvo milicininkų 
prievarta nugabentas 'į Vilniaus Lenino 
rajono VRS pas viršininką Adomaitį, o 
iš ten greitoji pagalba (su milicijos pa
lyda) P. Cidziką nuvežė į psichoneurolo
ginės ligoninės I-jį skyrių (Vilnius, Vasa
ros 5). Be medicininių tyrimų nukreipi
mą pasirašė gydytojas - psichiatras Kau
nas. Jis pareiškė tik vieną prievartinio 
„gydymo“ motyvą — esą P. Cidziko veiks
mai kelia „visuomenės susirūpinimą“. 
(Kokios visuomenės ir kuo remdamasis 
gyd. Kaunas tai teigia?!)

Petras Cidzikas užsitraukė KGB nema
lonę dėl savo religinių ir tautinių įsitiki
nimų. O kai kurie tarybiniai psichiatrai, 
Hipokrato priesaika įsipareigoję vadovau
tis savo darbe tik sąžine ir humanišku
mu, dabar imasi „gydyti“ sveiką žmogų 
nuo įsitikinimų.

Ar ne taip „gydė“ kalinius nacių gydy
tojai, nusipelnę pasaulio visuomenės bei 
tarptautinės teisės paslmerkimo ir baus
mės?

Mes žinome Petrą Cidziką kaip sveikos 
psichikos, derą žmogų. Ši prievarta ir su
sidorojimas su psichiškai sveiku žmogu
mi — didžiausias nusikaltimas visuome
nei. Todėl reikalaujame Petrą Cidziką 
tuojau išleisti i'š psichoneurologinės ligo
ninės.

Vilnius, 1981.11.14. Parašai:
Nijolė Sadūnaitė, Leonora Sasnauskai

tė, Kęstutis Subačius, Bernadeta Mališkai- 
tė, Birutė Burauslkaitė, Jadvyga Petkevi
čienė, Jonas Petkevičius, Alfonsas And
riukaitis, Sofija Nikšienė, Ona Kavaliaus
kaitė, Genutė šakalienė, Jonas Volunge
vičius ir kt.

TELŠIŲ KUNIGŲ SKUNDAS SSRS 
GENERALINIAM PROKURORUI

Vakaruose gautos ištraukos iš pernai 
lapkričio 30 d. Telšių vyskupijos kunigų 
tarybos pasiųsto skundo SSRS generali
niam prokurorui. „Mes tiesiog nepajė
giam aprašyti visų nusikaltimų prieš Baž
nyčią, todėl paminėsime tik labiausiai pa
sipiktinimą keliančius faktus, įvykius per 
trejus pastaruosius metus Telšių vyskupi
joje“ — rašo skundo autoriai. Jie aprašo 
kunigo Šapokos nukankinimą ir kunigo 
Juozo Kvietkausko sužeidimą Luokėje.

Tie baisūs įvykiai sukėlė daug pasipik
tinimo ir nusistebėjimo, kaip žmogžudžiai 
galėjo triukšmingai sauvaliauti nebijo
dami, kad juos kas pastebės. Į nusikalti
mo vietą atvykę valdžios atstovai neįsilei
do nė vieno dvasiškio, bet apžiūrėjime 
leido dalyvauti pašaliečiams. Yra pagrin
do manyti, kad vidaus reikalų ministeri
jos darbuotojai nenorėjo išaiškinti žmog
žudžių. Pavyzdžiui, tardytojai klausinėjo 
ne apie nusikaltimą, o apie kunigo Šapo
kos ydas. Be to, tardymo organai sklei
džia gandus, jog kun. Šapoka nenužudy
tas, o mirė iš baimės.

Telšiškių kunigų skunde rašoma, kaip 
prieš keletą metų Lietuvoje bedieviai orga 
nizuotai naikino kryžius, koplyčias ir dau
gelį meno paminklų. Šiandien kryžius nai
kina net oficialūs valdžios organai. Pa
vyzdžiui, Akmenėje ruošiamasi nugriauti 
seną prelato dr. Kosakausko paminklą — 
kryžių, kuris įtrauktas į valstybės saugu
mų paminklų sąrašą. Pasirodo, kad kul
tūros ministerija bejėgė šiuos planus pa
keisti.

Skunde taip pat primenama Klaipėdos 
bažnyčios byla. Sovietų valdžios organai 
neatsakė į masinius skundus bei prašy
mus gražinti konfiskuotą bažnyčią tikin
tiesiems. Skundą pasirašė dvylika kunigų.

(Elta)

PASAULYJE

stoty sprogo 
ketvirtas sprogimas šveicari- 
Armėnijos teroristai prisiima

ligoninėj vienam berniukui

PREZ. SADAT ĮKALBĖS ,SU 
PREZ. REAGANU

Egipto prez. Anwar Sadat, prieš išvyk
damas vizitui į D. Britaniją ir JAV-bes, 
kalbėdamas Aleksandrijos universitete, 
pasakė, kad Amerikos karinių bazių Egip
te nebus. Bet jis pasakysiąs prez. Reaga- 
■nui, kad JAV galės turėti Egipte visas 
priemones, kurios yra reikalingos Arabi
jos įlankos rajono, ar visų Vidurinių Rytų 
gynybai. Jis pasakė:

Aš nelauksiu kol Sovietai padarys ki
tam arabų ar Islamo kraštui, ką jie pada
rė Afganistanui. Aš pasakysiu jiems (ame 
riikiečiams), kad nesėdėtų rankas sudėjus 
ir nelauktų, kai Sov. Sąjunga veikia... 
Vid. Rytai šiuo metu, dėl komplikacijų 
Irane, yra karščiausia vieta pasaulyje“.

Prez. Sadat vyksta į Vašingtoną rugp
jūčio 4 d.

SUSIDŪRĖ KARO (LAIVAI
Britų ambasadorius Maskvoje pareiškė 

tik dabar protestą dėl Sovietų karo laivo 
„Admiral Isakov“ „pavojingo manevravi
mo“, per kurį jis susidūrė su britų raketi
niu naikintuvu „Glasgow“. Tas atsitiko 
gegužės mėnesį Barenco jūroje.

TAIKINGAS KARO LAIVYNAS
Sovietų karo laivyno vadas admirolas 

Sergei Gorškov, straipsnyje, kuris buvo 
atspausdintas „Pravdoje“, aiškina kad 
JAV karo laivynas sudaro pavojų kitoms 
valstybėms, nes vaidina policininko vaid
menį. Tuo tarpu Sovietų karo laivynas 
esąs grynai gynybinis.

NERAMUMAI RYTŲ VOKIETIJOJE
Vak. Vokietijos žurnalas „Der Spiegei“ 

praneša, kad Rytų Vokietijos miestuose 
prasidėjo jaunimo demonstracijos ir su
sidūrimai su policija. Kai kur buvo dar
bininkų streikai, kuriuose buvo reikalau
jama remti Lenkijos prof, sąjungas „Soli
darumas“.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ GYVYBĘ 
MIUNCHENE

„Laisvosios Europos“ radijo Rumunų 
sekcijos redaktorius Emil-Valer Georges- 
su buvo užpultas prie jo namų Miunchene 
ir sunkiai sužeistas. Liepos 28 d. susimti 
du vyrai ryšium su tuo įvykiu.

MĖSOS NORMOS (LENKIJOJE
Lenkijos vyriausybė, atsižvelgdama į 

prof, sąjungų „Solidarumas“ protestus, 
sutiko apriboti mėsos normų sumažinimą 
tik vienam mėnesiui. Rugpiūčio mėn. mė
sos normos bus sumažintos 20 nuošimčių, 
o vėliau atstatytos dabartinės normos.

Lenkijos miestuose vyksta demonstraci
jos dėl maisto trūkumo. Lodzėje dalyvavo 
10 tūkstančių moterų ir vaikų, nešdami 
plakatus su užrašais „Visų šalių alkanieji 
vienykitės!“

SOVIETŲ GINKLAI KUBAI
JAV Valstybės sekretorius A. Haig pa

sakė spaudos atstovams, kad Sov. Sąjun
ga pasiuntė į Kubą apie 40.000 tonų gink
lų per šių metų pirmuosius 7 mėnesius. 
Galima įrodyti, kad tie ginklai iš Kubos 
buvo persiųsti Salvadoro ir Nikaraguos 
sukilėliams.

A. Haig nepasakė, ką darys Amerika, 
kad sustabdžius tą ginklų transportą, bet 
pažymėjo, kad „neužtenka vien tik kalbė
ti“.

3.5 MILIJONŲ RYTŲ VOKIEČIŲ NORI 
GRĮŽTI

(GNK) Apie 3.5 milijonų vokiečių, tebe
gyvenančių anapus Oderio ir Neissės upių. 
Sudetų krašte ir Rytų ir Pietryčių Euro
poje, mielai norėtų — kaip sako Bavarijos 
ministeris Heinz Rosenbaur — sugrįžti į 
Vokietiją. Rosenbaueriis sako, kad jų no
ras emigruoti nėra nei kiek sumažėjęs. 
Kol „politinis klimatas“ bus toks, koks 
yra, artimoje ateityje kasmet 45000 iki 
50000 emigrantų atvažiuos į Vakarų Vo
kietiją, pasakė Rosenbauer'is.

— Kolumbijos paskelbtoji amnestija 
partizanams nedavė jokios naudos, o dar 
labiau padidino sukilėlių veikimą. Krašto 
prezidentas Turbay kaltina Kubą už ap
mokymą ir apginklavimą vadinamosios 
M-19 grupės (veikiančios miestuose) na
rių, kurie dabar palaiko ryšius su iš se
niau kalnuose besislapstančiais komunis
tiniais FAiRC partizanais.

— Pirmą kartą komunistų įsigalėjimo 
Kinijoje, krašto krautuvėse pradėta leisti 
pirkti išsimoikėjiimui televizijos aparatus. 
Išmokėjimai bus atskaitomi tiesiai iš pir
kėjo algos.

kad ir dalis 
nuo atominių

POPIEŽIAUS

BEATOMINĖ ZONA ŠIAURĖS 
EUROPOJE

Kaip praneša „The Daily Telegraph“ 
(VII.25) Britanijos užs. reik. min. lordas 
Carringtonas, pasikalbėjime su Norvegi
jos užs. reik. min. K. Fryderlundu, pareiš
kė, kad jis nepritaria Skandinavijos svars 
tomam klausimui dėl beatominės zonos 
šiaurės Europoje.

Carringtonas pastebėjo, kad tokios de
rybos su Sov. Sąjunga pakenktų NATO 
valstybių susitarimui dėl branduolinių ra
ketų Europoje. Derybos dėl beatominės 
zonos nėra vien tik šiaurės valstybių rei
kalas. Tas reikalas liečia visas valstybes,
priklausančias NATO sąjungai.

Britanijos vyriausybių požiūriu, beato
minės zonos planas neužtikrintų šiaurės 
Europos valstybių saugumo. Jis ignoruoja 
faktą, kad Sov. Sąjunga gali šaudyti ra
ketas iš savo krašto gilumos, ir kad Sov. 
Sąjunga turi paprasto ginklo persvarą.

Šiaurės Europos beatominės zonos pla
ną pirmiausiai iškėlė Suomijos preziden
tas Kekkonen, ir jis sukėlė kai kuriose 
sostinėse įtarimą, nes tą planą tuoj pat 
parėmė Sov. Sąjunga. Jis turėjo apimti 
Švediją, Norvegiją, Daniją ir Suomiją. 
Praeitą mėnesį suomių laikraštis paskel
bė, jog Brežnevas sutiktų, 
Sov. Sąjungos taptų laisva 
ginklų.
D. BRITANIJA LAUKIA

D. Britanijos katalikai sparčiai ruošia
si priimti popiežių 1982 m. gegužės mėn., 
nors kol kas, niekas nežino, ar jo sveika
ta leis jam aplankyti D. Britaniją tuo lai
ku. Veikiama taip, lyg vizitas tikrai įvyk
tų.

Vizitas kainuos apie 6 milijonus svarų, 
kuriuos turės sudėti katalikai, nes vyriau
sybė tam reikalui neduoda nei cento. Pi
nigai reikalingi saugumui, tvarkai palai
kyti ir transportui. Pinigai bus renkami 
per parapijas ir pardavinėjant knygas, fil 
mas ir oficialius suvenyrus.

Anglijos vyskupai tam reikalui įsteigė 
prekybinę bendrovę „Papai Visits Ltd.“, 
o visą propagandos reikalą perdavė vie
nai iš geriausių tarptautinės reklamos fir
mų, kurios galva yra legendarinis Mark 
M'Cormack. Jo klientai, kaip teniso žvaigž 
dė Bjorh Borg ir kiti jo dėka pasidarė 
milijonieriais.

Iš padaryto pelno per popiežiaus vizitą 
M'Cormaik sau pasiims 20%. Gal didžiau 
sias įvykis popiežiaus vizito metu bus mi
šios Richmond Parke prie Londono, kur 
laukiama vieno milijono maldininkų.

Tvarkos palaikymas bus ypač sunkus 
reikalas, ir katalikų policijos sąjunga ap
siėmė ištreniruoti 12.000 tvarkdarių. Pra
džiai jie apmokys 400 Knights of St. Co
lumba narius, kurių kiekvienas iš savo 
pusės treniruos kitus 20 tvarkdarių.

Bendra tvarka bus policijos priežiūro
je, ir Scotland Yard jau senai planuoja, 
kaip prižiūrėti saugumą ir tvarką. Prisi
menant nesenai įvykusį pasikėsinimą prieš 
popiežių, aišku, kad popiežiaus saugu
mas kelia didelį susirūpinimą.

— Britų Darbo partijos lyderis M. Foot 
rugsėjo mėn. vyks Maskvon. Pasimatys 
su aukštesniais politbiuro nariais ir tar
sis branduolinio nusiginklavimo reikalais.

— Du vengrų pasienio sargybiniai pa
bėgo į Austriją.

— Speciali Britų parlamento komisija 
pranešė, kad dėl įvairiausių sukčiavimų 
ir vengimų mokėti mokesčius, valstybės 
iždas prarado 4 bil. svarų.

— Ženevos geležinkelio 
bomba. Tai 
jos mieste.
kaltę.

— Anglų
vietoj ausies padaryta pilvo operacija. 
Atsakingasis pareigūnas buvo pažemintas.

— Tarptautiniai bankai Šveicarijoje su
sitarė su lenkų ekonomistų delegacija dėl 
pertvarkymo ir atidėjimo skolų išmokėji
mų.

V. Vokietija svarsto naują schemą, ku
ria lenkams būtų suteikta dar 1 bil. mar
kių paskola.

— Europos Bendruomenės kraštų že
mės ūkio ministerial susitarė uždrausti 
naudoti harmonus, kurie padeda greičiau 
užauginti gyvulius, bet yra kenksmingi 
žmonių sveikatai.

— Pietų Afrikos Rytų Transvai’.yje 15 
bombų sprogimai apgadinto dvi dideles 
elektros jėgaines. Aplinkiniai miestai li
ko be šviesos.

— 21 metų lenkas privertė krašto oro 
linijos lėktuvą pasukti į V. Berlyną. Ten 
jis pasidavė amerikiečių karo policijai.

— Biltų angliakasiai iškasa perdaug 
anglies ir perbrangiai. Energijos sekreto
rius kreipėsi į juos, prašydamas nereika
lauti labai aukštų atlyginimų pakėlimų.

— Staiga mirė Bulgarijos komunistų 
partijos lyderio duktė Liudmila Živkova, 
38 metų. Ji aktyviai reiškėsi politiniam 
gyvenime ir 1979 m. tapo bulgarų politbiu 
ro nare. Buvo spėjama, kad ji ruošiama 
užimti savto pasenusio tėvo postą.

— Iranas greit nustatys, kokias išmokė
ti kompensacijas savo 47 bankams, ku
riuose užsienio bankininkai turėjo inves- 
tacijas. Prieš dvejus metus visi bankai 
bus nacionalizuoti.

— Britai svarsto 5.6 bil. svarų planą, 
kuriuo būtų pastatyta Severno upės hid
roelektrinė jėgainė.

— V. Vokietija ir Sov. Sąjunga baigia 
tartis dėl kreditų numatytąja! tiesti gam
tinių dujų linijai iš Sibiro į V. Europą. 
Susitarta tą paskolą pusiau sumažinti.

JAV įspėjo vokiečius tokių investacijų 
nedaryti.

— Praėjusiais metais Anglijos ir Vali- 
jose gaisrininkai gesino 300.000 gaisrų

— Rugpiūčio - spalio mėnesiais Atlanto 
vandenyne vyks dideli tarptautiniai karo 
laivynų manevrai. Juose dalyvaus JAV, 
Argentina, Brazilija, Kolumbija, Urugva
jus, Venecuela, Olandija, D. Britanija, 
Kanada, V. Vokietija, Portogalija, 
cūzija, Danija ir Japonija. Iš viso 
250 karo laivų ir daugiau kaip 1000 
vų.

Norvegija atsisakė dalyvauti, nes
pratimuose tiek daug NATO nepriklausan
čių valstybių.

— JAV ekonominis našumas per antrą
jį šių metų pusmetį staiga krito 1.9%. 
Pastovios maisto kainos ir atpigusios ener 
gijos išlaidos sumažino infliaciją iki 6%, 
kuri metų pradžioje siekė 9.8%. Dabar 
laukiama, kad Kongresas priims prez. 
Reagano siūlomąją ekonominę programą.

■— Nors praėjusiame Lenkijos komunis
tų partijos kongrese apie kainų pakėlimą 
nebuvo daug kalbama, dabar beveik tikra, 
kad jos bus pakeltos nuo 200 iki 400 pro
centų. Kainų komisijos pirmininkas prof. 
Z. Krasinskt savo pareiškimais jau ruo
šia gyventojus tokiam smūgiui. Iš šimto 
žmonių, kurie stoja maisto eilutėn, tik 
apie 70 tūri milaės šio to gauti. Vienoje 
Varšuvos gatvėja moterys, stovėdamos 
vodkos eilutėje, besistumdydamos dėl ge
resnės vietos, susipešė.

—- Šių metų žiemos šalčiai Brazilijoje 
pridarė daug nuostolių busimajam kavos 
derliui.

— Kinijos nepriklausomoji Kat. Bažny
čia, be Popiežiaus leidimo, įšventino 5 
naujus vyskupus.

Kinų Kai. Bažnyčia nutraukė ryšius su 
Vatikanu 1957 metais.

— švedų vyriausybė paleido iš kalėji
mo 52 dienas išbadavusį B. Andersoną, 
.kuris padavė antrą malonės prašymą. Lai 
komas kalėjime už atsisakymą tarnauti 
kariuomenėje, jis buvo paskelbęs bado 
streiką.

— Buvusioji filmų artistė Rita Hay
worth, sulaukusi 62 metų, serga Alzhei- 
merio (smegenų susenėjimo ir atminties 
praradimo) liga. Los Angelės teismas nu
tarė ligonės globą pavesti jos dukteriai.

Prain- 
apie 

lėktu-

tuose
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Paskutinis keturvejininkas KRONIKOS DUBLINE
Aš erzinsiu kaip vaikas šunį 
visų išklampiotus širdies kampus...

Šių metų pavasarį, sulaukęs nepilnų 83 
metų amžiaus, mirė buvęs gimnazijos mo
kytojas, Keturių vėjų sąjūdžio eilėraščių 
kalėjas Salys šemerys - šmerauskas (1898. 
V.21 — 1981.V.14).

Nors visų eilėkaliu vadintas, daug eilė
raščių nenukalė: 1924 m. parengė 8 eilėraš 
čių knygutę ,Granata krūtinėj“, o 1926 
m. — „Liepsnosvaidis širdims deginti“
įjįlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

J. Kuzmickis 
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rinkinį. Tarybiniu laikotarpiu S. šemerys 
nedaug eilėraščių beparašė, 1958 m. šūk
telėjęs: „Ir už viską atsiėmęs su kaupu, 
nepatenkintas esu!“

Marksistiniai kritikai, 1969 m. teišleidę 
nepilną S. Šemerio eilėraščių rinktinę 
„Granata krūtinėj“, jo kūrybą priskiria 
„eksperimentinės poezijos rūšiai“, pripa
žįsta, kad jo „eilėraščiai suvaidino tam 
tikrą vaidmenį kaip šokiruojantis naujo
vės pareiškimas“ ir priduria, kad „šis lei
dinys gali pasitarnauti naudingu didakti
niu pamokymu nūdienos eksperimentams“.

Gyvenimo kelias
S. Šemerys - Šmerauskas gimė 1898 m. 

gegužės 21 d. Vilkaviškyje, kuriame tėvas 
buvo nusipirkęs medinius namus ir pusę 
hektaro žemės, versdamasis staliaus bei 
dailidės amatu, be to, „dar darė grabus“.

Pradžios mokyklą baigęs 1910 m.. įsto
jo į Vilkaviškio vyrų gimnaziją, kurią 
1918 m. baigė Voroneže. Grįžęs į Lietuvą, 
studijavo Kauno universitete ir 1928 m. 
pavasarį "išlaikė valstybinius egzaminus. 
Mokė Klaipėdos ir Vilkaviškio gimnazijo
se, o -1945 m. gegužės 1 d. tarybų armijai 
sugrąžinus jį iš Vokietijos į Lietuvą, kaip 
pats rašė, Klaipėdoje toliau dirbo moky
tojo darbą, o laisvu laiku neužmiršdavo 
buriavimo ir literatūros:

Ar giedra, ar dargana, 
mes buriuojam, ir gana 
traukiam falus, tempiam šotus, 
sukam vairą.

Savo autobiografiją S. šemerys baigė 
šiais žodžiais: „Nuo 1957 m. vasaros — 
pensininkas, dirbu vien savo mėgstamąjį 
literatūrinį darbą“.

žodžio darbininkai
S. Šemerys buvo prisišliejęs prie Ketu

rių vėjų literatūrinio sąjūdžio, kuris, Ne
priklausomybės saulei kutenant, nusisuko 
nuo tradicinės poezijos: Maironis su kova 
dėl Lietuvos laisvės buvo atmestas, seno
sios poezijos formos suniekintos.

1922 m. išleistame „Keturių vėjų prana
še“, o vėliau K. Binkio redaguojamame 
„naujojo meno“ „Keturių vėjų“ žurnale 
garsiai rėkta, kad jie, keturvėjininkai, 
esą žodžio darbininkai, žodžiui pasiaukavę 
meisteriai, pavieniai ir būriais iš žodžio 
minkštimo dirbą naujus daiktus. Pasak 
Petto Tarulio, „parenki keletą raidžių, 
jas suglaudi, ir stojas žodis; vos atsirado 
žodis, štai iš už nuostabiųjų raidžių jau 
šypsos gudri prasmė. Prasmė — raukš
lėta senutė“.

Girdi, kaip jų draugai turį molį, ply
tas, akmenį geležį, kietąjį ąžuolą ar kitą 
kurią nors medžiagą, jie turį žodį ir iš žo
džio minkštimo dirbąnaujus daiktus.

„Įkvėpimo“ šaltiniai
Keturvėjininkai, atmetę įprastines po

ezijos formas, žavėjosi ir sekė futuristais. 
Tačiau jiems neimponavo futurizmo kū
rėjas italas Marinetti: jie žavėjosi rusų 
poetu Vladimiru Majakovskiu. kuriam 

A. GERUTIS 

PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
Praėjus 40 metų, galima šiandien atskleisti, 

ikad susilaukėme nepaprastos laimės ta prasme, jog 
galėjome palaikyti visiškai saugų kontaktą, nepai
sant karo meto susisiekimo sunkumų bei griežtos 
cenzūros, vykdytos kariaujančių valstybių. Mums 
nepaprastai vertingai pasitarnavo buvęs švedų pa
siuntinybės Kaune kanceliarijos vedėjas A. Skant- 
ze. Vedęs atlietuvėjusią Panevėžio lenkaitę, jis su 
žmona apsigyveno Berne, Šveicarijoje, ir tarnavo 
vietinėje švedų pasiuntinybėje. Jis ėjo diplomatinio 
kurjerio pareigas ir vežiodavo švedų pasiuntinybių 
korespondenciją Vakarų Europoje. Jo paslaugomis 
galėjome laisvai pasinaudoti ir mes, lietuviai. Skant- 
zės dėka turėjome iš Berno kelis metus, kone iki ka
ro pabaigos, visiškai saugų susižinojimo kelią ne 
tik su Berlynu, bet ir su užjūriu, švedų diplomatinis 
kurjeris dažnokai važinėdavo į Lisaboną, iš kur ko
respondencija galėjo būti pasiųsta į Amerikos že
myną. Skantze nuvažiuodavo taip pat į Romą, kur 
gyveno ministras S. Lozoraitis.

Tiesa, karo antrą pusę diplomatijos šefo parei
gas ėjo ne ministras S. Lozoraitis, o pasiuntinys 
Šveicarijoje Dr. Jurgis šaulys. Kai Lozoraitis ir

buvo įkyrėję .jpažai, rūmai, alyvų krū
mas senas“ ir traukė proletariato smuklė:

Gimtąja daina
išžvengsiu 
dūšią 
smuklės salone.

Nors futurizmas vakarų Europoje buvo 
atgyvenęs savo amžių, mūsų keturvėjinin
kai (K. Binkis, J. Tysliava, A. Rimydis, 
J. Žengė, T. Tilvytis ir Salys šemerys) 
tiesiog kopijavo V. Majakovskį. A. Rimy
dis „Ūkiškoje poemoje“ panašiai į jį šūk
telėjo:

Tad kartą dar — 
valio sijonai ir veršiai. 
Kartodami verčiame 
ateit į metų karčiamą 
daugiau šventųjų.

S. Šemerys, prisipažinęs, kad „aš jūsiš
kis kūnu ir krauju, ir aš į talką jums ei
nu“, jau nebekvietė į smuklę, kai, anot jo, 

gyvos gatvės, 
gatvės girtos, 
gatvės grįstos galvomis.

Susirinkęs palaidų žodžių — „pykšt, 
pykšt, pykšt! triokšt, triokšt, triokšt, 
triokšt! pokšt, pokšt, pokšt!“, S. šemerys 
prisipažino „Vilktakio eilėraštyje:

Nei žmogus aš, nei vilkas... 
tik vilkiškai urkščiu...
Ir mano kūnas pilkas 
apžėlęs gauru šiurkščiu...

Kritikos (audros
Pasiskaitęs tokių eilėraščių, Balys Sruo

ga 1924 m. „Gairių“ 2 nr. piktai pastebė
jo, kad „giedama ditirambai žodžiui ir ma 
šinai“ Ir ironiškai pasijuokė: „Pradėjote 
„Keturis vėjus“ pūsti, tai ir pūskite iki 
paskutiniųjų išgalių, kad pasisektų išva
lyti Lietuvos laukus nuo šiukšlių Ir sul
tingą dirvą gera sėkla apsėti. Ir išvalyti 
visų pirma nuo tų šiukšlių, kurias pirmie
ji „Keturi vėjai“ Iš kaimyno sąšlavyno 
mums atmėšlino“.

Apie S. šemerį Sruoga nenorėjo nė kal
bėti.
Pats S. Šemerys, savo autobiografijoje 

išreiškęs tikėjimą į pergyvenimą, kūrimą, 
jįeškojimą, pastebėjo, kad, 1924 m. išėjus 
jo eilėraščių knygai „Granata krūtinėj“, 
„jokia poezijos knyga iki tol nebuvo su
kėlusi tokios siautėjančios literatūros kri- 
tiklos audros, kaip šis pirmasis mano ei
lėraščių rinkinys. Itin kandus ir tulžingas 
buvo B. Sruogos straipsnis „Bare“. Taip 
pat labai geliamą ir šiurkščią kritiką pa
rašė ir prisiekęs recenzentas A. Jakštas. 
Dar smarkiau purkštavo Pleirytė - Puidie- 
nė, Butkų Juzė. Tik J. Tumas - Vaižgan
tas užstojo mane“.

„Granatos, ne arkliamčšliai“
Šviesusis J. Tumas - Vaižgantas, nenu

ilstamas deimančiukų jielškotojas, perskai 
tęs dvi S. šemerio „Granatos krūtinėj“ 
recenzijas, 1924 m. „Lietuvio 1 ir 2 nr. 
pažymėjo, kad „abi recenzijos parašytos 
per aistriai, per piktai, kad galėtų skaity
toją įtikinti“. Jo nuomone, eilėraščiai ne
atsiduoda neigiamuoju dekadentizmu ir 
visai nekeisti. Pažėręs S. Šemerio eilėraš
čiams net penkiolika priekaištų, J. Tumas 
-Vaižgantas anaiptol jo nepaglostė, pada
ręs tokią išvadą:

„Taigi kad mūsų naujaautoriai grana
tomis švaistosi, yra labai gerai; tik reikia, 
kad tos jų granatos būtų tikrai sprogsta
mos ir perskrostų kietą širdžių luobą, o 
ne arkliamėšliai, kuriais tik akis užteškia. 
Iš Salio Šemeilo, jei jis nusiims blozno 
peruką, galima daug ko rimta laukti. Nu
jau, kad tik jį nenurarytų mūsų poezijo
je, toje Dievo dirvoje, naujos vagos!“

Keturvėjininkai, mėginę sukelti revoliu
ciją poezijoje, eksperimentuodami grubių 
žodžių dirbtinį išdėstymą eilėraščio for-

Klimas gyveno kariaujančiuose kraštuose, nusista
tyta, kad patogiau bus šefo pareigas perleisti pasiun
tiniui Šveicarijoje, kaip gyvenančiam neutraliniame 
krašte. Galima įsivaizduoti, koks buvo nepaprastas 
patogumas, kai Berne veikęs Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos centras galėjo naudotis karališkosios 
švedų pasiuntinybės diplomatinio kurjerio paslau
gomis! Tai buvo neįkainojamos vertės paslauga. 
Mano žmonai ir man atiteko pareiga palaikyti su 
Skantzės šeima draugingus santykius, kad nenutrūk
tų per švedų diplomatinį kurjerį diskretiškai vykęs 
susižinojimas per kariaujančių šalių stropiai sau
gomas sienas.

Šia proga galima pastebėti, kad Berne turėjo
me dar vieną nepaprastą laimę, susijusią su svetimų 
valstybių diplomatine atstovybe. Susipažinau su 
Jungtinių Amerikos Valstybių pasiuntinybės tar
nautoja ponia Natalija Grant. Ji buvo rusiškos kil
mės, bet gimusi ir užaugusi Vilniaus krašte. Ište
kėjusi už amerikiečio (ji Berne gyveno viena), N. 
Grant turėjo simpatijų Lietuvos istorinėms žemėms 
ir jos gyventojams lietuviams. Paslaugioji ponia 
Grant būdavo dažnas svečias Geručių šeimoje, o ir 
ji pati kviesdavo mus pas save. Ponios Grant dėka 
pradėjau gauti vokiečių leidžiamus užimtame „Ost- 
lande“ laikraščius. Savaime okupantai savo spau
dos iš užimtų kraštų į užsienį neišleisdavo. Mano 
anksčiau darytos pakartotinės pastangos gauti vo
kiečių laikraščius iš „Ostlando“ nueidavo niekais. 
Šiaip taip pavėluotai gaudavau protarpiais laikraš

L.K.B. KRONIKŲ ANGLŲ KALBA
Po ilgų L.K.B. Kronikoms Leisti Sąjun

gos Valdybos, o ypač Pirmininko kun. K. 
Kuzminsko pastangų, pirmasis Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikų tomas anglų 
kalba, verstas ir puikiai redaguotas Nijo
lė Gražulienės, jau išėjo iš spaudos. Pir
moji laida atspausdinta 10,000 tiražu.

Prieš kiek laiko užsimezgė glaudus ry
šys tarp L.K.B. Kronikoms Leisti Sąjun
gos Valdybos ir Dubline gyvenančio, krikš 
čloniškoje veikloje labai energingo ir pla
čiai žinomo advokato T.C. Gerard O'Ma
hony. Jis yra steigėjas ir pirmininkas 
Airijoje veikiančios Krikščioniškosios 
Bendruomenės Centro — „The Christian 
Community Centre“ — organizacijos, ši 
organizacija, kurios centrinė įstaiga ran
dasi O'Mahony teisinės firmos patalpose 
Dubline, gana gerai supranta Lietuvos 
padėtį po komunizmo priespauda ir ten 
vykstantį tikėjimo persekiojimą Ir žmo
gaus teisių laužymą.

šis taurus advokatas ne tik parūpina 
L.K.B. Kronikoms Leisti Sąjungos Valdy
bai įvairių Airijos institucijų bei pavie
nių asmenų adresus kronikų knygos pir
mojo tomo platinimo reikalams, bet ir 
pakvietė Sąjungos Valdybą į jo iniciaty
va ruošiamas šios knygos sutiktuvių iš
kilmes Dubline. Gavęs pirmuosius knygos 
egzempliorius iš spaustuvės, Sąjungos Vi- 
ce-Pirm. Algis Eiaralkaudkas birželio 2 die
ną išvyko į Dubliną, kur nuo birželio 3 
iki 9 dienos viešėjosi advokato 0‘Mahony 
globoje.

Birželio 7 dieną, sekmadienį, įvyko 
Kronikų pirmojo tomo sutiktuvių iškil
mės. Pirmoje iškilmių dalyje St. Andrew 
bažnyčioje buvo atnašautos šv. Mišios už 
pavergtą Lietuvą ir pasakytos atatinka
mas pamokslas. Šv. Mišių metu prieš di
dįjį altorių stovėjo Lietuvos vėliava, šv. 
Mišių komentatoriumi buvo pakviestas 
Algis Barakauskas. Vakare Gresham vieš 
bučio didžiojoje salėje sekė iškilmių ant
roji dalis su trumpa knygos sutikimo aka
demija. Vakaro programai pirmininkavo 
advokatas O'Mahony. Akademijos metu 
Algis Barakauskas Sąjungos vardu pasvei 
kino akademijos svečius Ir trumpais bruo
žais nušvietė komunizmo daromus žiau
rumus prieš tikėjimą ir žmogaus teises 
okupuotoje Lietuvoje. Baigdamas padėko
jo advokatui G. O'Mahoney, „The Christ
ian Community Center“ organizacijai ir 
svečiams už tokias puikias Kronikų kny
gos pirmojo tomo sutikimo iškilmes. Po 
to Algis Barakauskas įteikė advokatui G. 
O'Mahony L.K.B. Kronikoms Leisti Są
jungos Valdybos paruoštą Garbės Diplo
mą už nuopelnus Lietuvių Tautai; už jo, 
asmeninę iniciatyvą su verbuojant vieną 
milijoną savonorių atkalbėti Rožančių už 

ma, galbūt nenorom nukreipė skaitytojus 
į tikrą poeziją.

S. Šemerys „blozno peruką“ ilgokai dė
vėjo: ji jam padėjo nuslėpti menką poeti
nį talentą ir blankią mintį. Poezija nėra 
nei garsų pamėgdžiojimas, nei tuščiu šū
kių arena. Kad jis ir vėliau nepadarė žy
mesnės pažangos, įrodė šis 1968 m. para
šytas „Bombos galvoje“ eilėraštis:

.................. Hirošima,

.................. Nagasaki...
Atominė bomba...
... man neina iš galvos...
Ir šiurpas mane ima,
kad žmonės kaip patrakę 
įsiskverbia i didelius pavojus.
Kiek daug aukų!
Kur pašarvos?..

Jei šitokią publicistiką kas nors vadin
tų poezija, iš tikrųjų .jo galvoje drumstų- 
si keturi vėjai.

I-ojo TOMO SUTIKTUVIŲ IŠKILMĖS
pavergtą Lietuvą, ir už nuopelnus, pasi
šventusiai platinant Lietuvių Bažnyčios 
Kroniką ir tuo būdu skelbiant pavergtos 
Tautos kančias pasauliui. Šiuo diplomu 
advokatas G. O'Mahony buvo pakeltas į 
L.K.B. Kronikoms Leisti Sąjungos garbės 
narius. Diplomo įteikimas .buvo ypatingai 
šiltai įvertintas visų susirinkusiųjų. Dip
lomas buvo pieštas dailininkės seselės M. 
Mercedes.

Gausios rinktinės publikos tarpe buvo 
daug laikraštininkų, vietos profesionalų, 
prekybininkų, dvasiškių, organizacijų at
stovų, kurių tarpe ir žydų atstovybės. Po 
akademijos sekė atsakymai į klausimus, 
liečiančius Lietuvių Bažnyčios Kroniką, 
lietuvių resistenciją ir tikėjimo persekio
jimą Lietuvoje nuo Carų laikų ir iki da
bar.

Sukryžiuotos Lietuvos ir Ahljos vėlia
vos prieš garbės tribūną simbolizavo ne 
tik vakaro akademijos prasmę, bet ir dva
sinę nuotaiką, kuri plaukė iš šio vakaro 
dalyvių.

L.K.B. Kronikoms Leisti Sąjunga jau 
baigia rudšti spaudai ispanų kalba Kroni
kų tomą ir lietuvių kalba (šeštą tomą. Ga
lutinai išverstas ii- spaudai paruoštas pran 
cūzų kalba. Kronikų pirmas tomas ir ver
čiamas į anglų, Ispanų ir prancūzų kalbas 
Kronikų šeštas tomas.

Tiems visiems darbams reikia nemaža 
lėšų, todėl lietuviškoji visuomenė yra kvie 
čiama remti tą darbą savo aukomis, nes 
be tos pagalbos nebus galima taip plačiai 
Išgarsinti pavergtos Lietuvos kančių.

Aukas prašome siųsti L.K.B. Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman 
Ave., CHICAGO, Illinois, 60629, U.S.A.

L.K.B. Kronikoms Leisti 
Sąjungos Valdyba

NAUJA PLOKŠTELĖ
Gina Capkauskienė yra viena iš mūsų 

iškiliųjų solisčių, savo nuostabiu balsu 
žavinti klausytojus Chicagos lietuvių ope
roje, rečitaliuose ar koncertuose. Gina 
koncertavo Amerikoje, Kanadoje, Austri
joje, Europoje lietuviams ir kitataučiams. 
Kritikų visada palankiai ir šiltai vertina
ma.

Siekiant įamžinti jos talentą, susidaręs 
komitetas rengiasi išleisti Ginos čapkaus- 
kienės dainų ir arijų plokštelę. Komite
tas kviečia muzikos mėgėjus įsijungti į 
šios plokštelės rėmėjų ar prenumeratorių 
gretas.

Komitetas prašo jungtis savo piniginių 
įnašu, išrašant pašto perlaidą ar asmeni
nį čekį — GINA CAPKAUSKAS RECORD 
FUND — vardu ir jį pasiunčiant komite
to iždininkui

J. Sulaitis
1237 Woodside Road
La Grange Park, Il -60525 U.S.A.

Plokštelės prenumerata 10.00 dol.
Garbės prenumerata 25.00 - 100.00 dol. 
Mecenato įnašas 100.00 dol. ir daugiau.

Atsiusta paminėti
Karys, Nr. 5, 1981 m. gegužės mėn. Pa

saulio Lietuvių Karių - veteranų mėnesi
nis žurnalas, Chicago, JAV.

Kazimieras Vilkonis, RŪPINTOJĖLIO 
PAUNKSNĖJ, raSinėliai, kuriuos autorius 
yra tremties metais parašęs. 132 psl. kny
gelė, išleista Londone, 1981 m.

Galima gauti Liet. Namuose. Kaina 1 s v.
Aidai, Nr. 3, 1981 m. gegužis-birželis. 

Kultūrinis žurnalas. Vyr. red. dr. L. And- 
riekus, Brooklyn, JAV.

čių iš Lietuvos per pulk. Škirpą bei jo bendradar
bius Berlyne. O štai pasidarė taip, kad beveik re
guliariai susilaukdavau laikraščių per Amerikos pa
siuntinybę Berne, ponios Natalijos Grant dėka! Tai 
buvo vertingas šaltinis ypač man, kuris per visą ka
ro laiką leido informacinį biuletenį, siuntinėtą ne 
tik Lietuvos pasiuntinybėms bei konsulatams, bet ir 
lietuvių išeivių spaudai. Diskrecijos sumetimais ne
klausinėjau, kokiais keliais pati Amerikos pasiunti
nybė gaudavo spaudą iš „Ostlando“.

Nekantriai laukdavome Berne žinių iš Berly
no. Visos ateinančios žinios patvirtindavo, kad grei
tų laiku galima laukti karinio susirėmimo tarp ru
dųjų ir raudonųjų bičiulių. Kaip greit ėjo susižino
jimas tarp Berno ir Berlyno ir kaip tiksliai pulk. 
Škirpa pajėgė nustatyti laukiamų įvykių prognozę, 
galima spręsti iš tokio pavyzdžio:

1941 m. gegužės 26 d. Škirpa patvirtino man 
rašytu laišku, jog gavęs mano gegužės 25 d. laišką, 
taigi per mūsų paslaugųjį švedų diplomatinį kurjerį 
vežamas laiškas pasiekė pulk. Škirpą jau kitą dieną! 
Tame laiške pasiuntinys, tarp kita, rašė: „Trumpai 
pasakysiu tik tiek, kad pasikeitimų rytuose tikrai 
galima laukti. Neturiu kitų davinių, kurie galėtų 
keisti mano pažiūrą, kuri buvo ir pasilieka pilna 

'vilčių. (...) Turiu rimto pagrindo spėlioti, jog apie 
birželio vidurį mūsų lūkesčiai išsipildys“...

(bus daugiau)

Su lietuviais 
Įįasaulyje

G. DAMUŠYTĖ LONDONE
Liepos 24 d. Lietuvių Namuose, Londo

ne, lankėsi Gintė Damušytė, kuri laikinai 
dirba Keston College, Bromley. Ji apžiū- 
rėoj „Nidos“ spaustuvę ir dalyvavo Vie
nybės klubo posėdyje.

Ji papasakojo apie Lietuvių Informaci
jos Centro, kurio būstinė yra Brookiyne, 
JAV, veiklą. Centras yra palyginti jauna 
organizacija, išplėtusi savo veiklą per pa
staruosius porą metų. Ji daugina iš Lietu
vos gautus pogrindžio leidinius ir išsiun
tinėja lietuvių išeivijos spaudai. Taip pat 
verčia į anglų kalbą L.K.B. Kronikas ir 
platina jas viso pasaulio katalikiškose in
stitucijoje. Tokiu būdu žinios apie padėtį 
Lietuvoje išsiuntinėjamos pagal 5000 iki 
10.000 adresų. Tas žinias perspaudina 
Amerikos ir kitų anglosaksų kraštų laik
raščiai.

Centro veiklai lėšos sudaromos iš aukų. 
Centro adresas: Lithuanian Information 
Centre, Highland Blvd., 351, Brooklyn, 
N.Y. 1120(7, U.S.A.

MIRĖ INŽ. K. REISONAS
Liepos 17 d. Adelaidėje, Australijoje, 

mirė staiga sunkiai susirgęs inž. Karolis 
Reisonas, sulaukęs 87 m.

Inž. K. Reisonas nepriklausomoje Lie
tuvoje ilgą laiką dirbo Kauno m. savival
dybėje, eidamas Statybos skyriaus vedė
jo pareigas. Lietuvoje yra suprojektavęs 
ir pastatęs daug gražių pastatų.

Liūdesy paliko žmoną Eleną, teisininkę 
ir visuomenės veikėją Adelaidėje, sūnų 
ir dukterį su šeimomis.

E. iŠULAITIS EUROPOJE
Edvardas šulaitis, lietuviškų laikraščių 

bendradarlbus iš Čikagos, birželio mėne
sį viešėjo Europoje. Viešnagės metu ap
lankė Lietuvą ir Vokietiją. Grįždamas į 
namus, dvi savaites pabuvojo New Yorke, 
kur pagelbėjo „Vienybės“ leidykloje. Taip 
pat užsuko ir “į Susivienijimo Lietuvių 
Amei’ikoje centro raštinę, nes jis yra 
tos organizacijos Čikagos 65-tos kuopos 
organizatorius ir vadovas. New Yorke 
jis kalbėjo per Dariaus-Girėno skridimo 
į Lietuvą minėjimą ir prof. dr. Jokūbo 
Stuko vedamoje „Lietuvos Atsiminimų“ 
radijo programoje liepos mėnesio 18 die
ną, kur papasakojo savo įspūdžius iš 
Lietuvos.

EUROPOS L.B. SUVAŽIAVIMAS
Europos kraštų Lietuvių Bendruomenių 

pirmirAnkų suvažiavimas, kuris įvyks rug 
pjūčio 6-7 did. Prancūzijoje, turės apsvars 
tyti visą eilę svarbių klausimų. Darbotvar
kėje numatyta atskirų kraštų pranešimai, 
PLB Valdybos pranešimas, ir diskusijos 
visiems Europos kraštams rūpimais klau
simais. Tarp tokių yra jaunimo klausi
mas, kurį referuos Kęstutis Ivinskis, Va
sario 16 gimnazijos — kalbės dir. J. Ka
valiūnas, „Europos Lietuvis“ — Z. Juras, 
Lietuvių kultūros institutas — V. Bartu
sevičius, ir labai svarbus lietuvių infor
macijos centro veiklios klausimas, kurtį re
feruos Gintė Damušytė, dabar dirbanti 
Keston College, Anglijoje.

Suvažiavimas taip pat turės numatyti 
ateinančių metų darbus: pasirinkti vietą 
1982 m. suvažiavimui ir aptarti planus 
Pasaulio Lietuvių Dienoms, kurios yra nu 
matytos 1983 metais.

KALENDORIUS PARUOŠTAS TALKOS 
BŪDU

Bendrom Bradfordo ir Londono keturių 
talkininkų pastangom paruoštasis „Euro
pos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo 1982 
m. kalendorius su pasiskaitymais jau ati
duotas spausdinti.

Tikimasi jį laiku išsiuntinėti esamie
siems prenumeratoriams. Norintieji gauti 
daugiau egzempliorių, prašomi nedelsiant 
pranešti „Nidai“.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 22

a) Iš 40 atimk 10 ir gauk 50.
b) Iš 19 atimk 1 ir gauk 20.
c) Prie 5 pridėk 1 ir gauk 4.

Atsakymas Nr. 21 
a) Kai yra22.
2) 8.
c) 9.

Tarybinis pilietis, gavęs leidimą iše
migruoti iš sovietinio rojaus, trina rankas 
ir džiaugiasi.

— Be reikalo džiaugies! Ten gera, kur 
mūsų nėra, sako liaudies patarlė, — per
spėja jį milicijos karininkas.

— Visiškai teisingai, drauge majore. 
Aš ir važiuoju ten, kur jūsų nėra! — at
sako jam laimingasis.

—- Koks skirtumas tarp prieškarinių ir 
dabartinių laikų gegužės pirmosios de
monstracijų dalyvių? — klausia jaunuo
lis savo senelio.

— Matai, sūneli, anksčiau demonstravo 
tie, kurie turėjo drąsos, o dabar — kurie 
Kijo, — paaiškino senukas.
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Laisves
Savo studijoj „Laisvės sapnas“ anglų 

kalba Andres Kung duoda pilną komunis- 
t’inio režimo vaizdą per paskutiniuosiius 
40 metų Pabaltijo kraštuose. Knyga pa
rašyta pasinaudojant oficialiais ir slaptais 
šaltiniais, o taip pat ir paties autoriaus 
kelionės patyrimais.

Cardiffo, Va'.ljoje, Boreas leidyklos 1980 
metais išleisoji knyga plačiai supažindina 
kiltas .tautas su Pabaltijo kraštais.

Keliavęs po visą pasaulį, A. Kungas pa
matė ir stebėjosi, kad tiek maža yra ži
noma apie tas tautas, nors visam Pabalti
jy gyvene apie 7 su puse mil. žmonių, 
daugiau negu Danijoje, Norvegijoje ar 
Šveicarijoje, dvigubai daugiau kaip Airi
joj, Izraely ar N. Zelandijoj. Geografiškai 
Pabaltijo kraštai yra tarp rytų ir vakarų. 
Vakarai turėtų žinoti, kad socialiniam ir 
kultūriniam lauke pabaltdečiai atlieka 
svarbų Vakarų idėjų ir tradicijų perda
vimo Rytams vaidmenį.

1970 matais autorius pirmą kartą ap
lankė Estiją. Mokėdamas gerai estų kal
bą, jis galėjo sueiti į kontaktą su vieti
niais gyventojais, Viena senutė, paėmusi 
jį už rankos, tarė: “Grįžęs namo, aprašyk 
ką matei, girdėjai ir jautei. Pasakyk pa
sauliui, kad mes dar išlikę, ir niekad ne- 
tapsim rusais ar komunistais.“

Nuo to laiko Kungas parašė ir keliom 
kalbom išleido nemaža knygų. Ši knyga 
skiriama angliškai skaitantiesiems. Ji 
prasideda Estų demokratinio judėjimo na
rių teismu. Jie buvo kaltinami Jungti
nėms Tautoms memorandumo pasiunti
mu. Knygoj aprašomas teismo procesas, 
remiantis slaptai iš Estijos gauta medžia
ga, pristatomi kaltinamieji, jų kalbos teis
me (jie patys save gynė) ir supažindinama 
su Estų demokratinio judėjimo programa. 
Teismo sprendimas, kuriuo kaltinamieji 
nubausti nuo 3 iki 6 metų griežto režimo 
darbo stovyklos, parodo sovietinį „teisin
gumą“.

Toliau paeiliui aprašomi visi „Pabalti
jo kraštų gyvenimo aspektai ir iškeliama 
labai ribota tų tautų autonomija. Vietinės 
komunistų partijos visiškai priklauso 
nuo Maskvos. Antrieji partijų sekretoriai 
dažniausiai rusai, kurių retas kuris kalba 
vietine kalba. Jie atlieka vyriausių sargų 
vaidmenį ir visą kontrolę.

Kūrėjai, rašytojai ir menininkai pajung 
ti partijos politiniams reikalams ir turi 
tarnauti komunizmui. Jeigu jie tai gerai 
atlieka, jiems duodamos visos privilegijos 
sovietinėj visuomenėj, o atlyginimai sie
kia bent 20 kartų daugiau už paprastų 
darbininkų. Tačiau „nelojalūs elemen
tai“ gali lengvai atsidurti psichiatrinėse 
ligoninėse ar Sibiro stovyklose. Nors kons 
titucija skelbia religijos laisvę. Bažnyčia

Karo prisiminimai
ŽURNALO „NEMUNAS“ PUSLAPIUOSE

Kaune leidžiamas mėnesinis literatūros 
žurnalas „Nemunas“ atspausdino pirmą 
kartą agr. Mato Mickio (1896-1960) die- 
naraščio, kurį išsaugojo jo žmona, ištrau
ką.

Kaip žinoma, agr. M. Mickis buvo pir
mos sovietų sudarytos Lietuvos „liaudies 
vyriausybės“ žemės ūkio ministras. Karo 
išvakarėse Jis buvo Maskvoje, štai ką jis 
užrašė savo dienoraštyje“.
1941 birželio 19 d.

Telefonu iš Maskvos kalbėjausi su žmo
na. Kas žino, ar tai nebus paskutinis mū
sų pasikalbėjimas. Negaliu su šia mintimi 
susitaikyti. Žmonos balse jaučiau susirū
pinimą. Tačiau kuo aš galėjau ją paguos
ti? Po poros dienų žadu būti Kaune. 
Birželio 22 d.

Traukinys iš Maskvos skubėjo į Kauną. 
Pakeliui, rodos, Minske, per radiją išgir
dau drg. Molotovo įkalbą. iBemat supra
tau momento svarbumą.

Daugumai buvo aišku, kad karas su fa
šistine Vokietija neišvengiamas. Tačiau 
kad ši nelaimė užgrius taip greitai, nesiti
kėjome. Apie tai Maskvoje mes kalbėjo
mės su drg. Rotomskiu. Jis minėjo, kad 
su Vokietija gyvename paskutines taikos 
dienas.

Iš drg. Molotovo kalbos sužinojau, kad 
jau bombarduotas Kaunas. Persmelkė min 
tis, kas laukia šeimos, ką lemia jai liki
mas? Prieš mane Iškilo žmonos ir abiejų 
sūnų paveikslai. Tai buvo nenusakomo 
skausmo antplūdis. Kokio reikia nervinio 
įtempimo, kad sulaikytum ašaras!

Ar dar pamatysiu savo šeimą?
Traukinys artėjo prie Vilniaus Naujoji 

Vilnia skendėjo ugnyje. Degė du fabrikai. 
Pačiame priemiestyje traukinį pradėjo 
atakuoti fašistų lėktuvas. Į mūsų vagoną 
įėjęs vyriškis pranešė, jog traukinys to
liau nebevažiuos. Priešas užminavo kelią. 
Buvo aišku, kad traukiniu pasiekti Kauną 
neįmanoma. Ryžtuosi keliauti pėsčiomis.

Aplink laukai, laukai. Nepraėjo nė pus
valandžio, ir lėktuvai ėmė bombarduoti 
traukinį. Kas iš jo liko ...nežinau...

Išbuvęs pavilnės laukuose iki paryčio, 
visą laiką stebėjau, kaip buvo bombaduo- 
jamas Vilnius. Prieš mano akis iškilo vi
sas karo košmaras. Pilni laukai bėgančių 
žmonių.

Tame sąmyšyje sutikau fabriko darbi
ninką Antaną Seiboką. Su juo ryžomės ei-

sapnas
vis dar persekiojama, o tikintieji įvai
riausiais būdais diskriminuojami. Norė
dama įtikinti Vakarus, kad religija nėra 
persekiojama, sovietų valdžia išleidžia į 
užsienį Bažnyčių atstovus dalyvauti Pa
saulio bažnyčių tarybos ir Liuteronų fede
racijos suvažiavimuose. Sovietai įsitikinę, 
kad nuolatinė ateistinė propaganda ga
lop užgniauš religiją.

Estija ir Latvija dažnai vadinamos „tur
tingomis respublikomis“. Tačiau .taip vi
siškai nėra. Vietoje pagamintosios prekės 
išvežamos į kitas respublikas, kai krašte 
visko trūksta.

Didelė imigracija slaviškų elementų 
pavojinga Pabaltijo tautoms, bet tai pri
stabdyti yra sunku. Aukštesnieji vietinių 
komunistų partijų pareigūnai, kurie ban
dė kritikuoti ir ginti savo žmonių intere
sus, buvo apkaltinti „nacionalizmu ir šo
vinizmu. Jie tapo nužeminti ar išmesti iš 
tarnybų.

Konfliktas tarp centralizmo ir naciona
lizmo A. Kungo plačiai išnagrinėtas ir 
pavaizduotas atskirais atvejais, paminint 
nusižudymą pirmojo Sov. Estijos min. pir 
mininko, poeto ir daktaro J. Varės Bar
barus, kuris nusivylė režimo praktika.

Yra pavojus, kad pabaltiečiai savo kraš 
tuose paliks tik mažuma. Nuo pat komu
nistinės santvarkos pradžios, jie prarado 
tūkstančius savo žmonių. Dabartinė rusų 
imigracija ir mažas gimimų skaičius, 
sparčiai atlieka tą darbą. Sovietų valdžia 
skatina tą imigraciją ir visokiausiais bū
dais padeda naujai atvykusiems, pirmoje 
eilėje aprūpindami juos butais ir darbais.

Butų stoka yra svarbiausioji gimimų 
mažėjimo priežastis. Nepasitenkinimas ir 
vilties praradimas skatina alkoholizmą ir 
skyrybas.

’Ginkluotas pasipriešinimas, kuris tęsėsi 
iki penkiasdešimtųjų metų .vidurio, virto 
pasyvia rezistencija. Neramumai padidėjo 
nuo šešiasdešimtųjų metų pabaigos. 
Knyga baigiama Estijos prezidento laiš
kais iš Sibiro. Tie laiškai pasiekė Vakarus 
tik 1977 metais, bet nėra žinoma, kada jie 
buvo rašyti.

Pirmame laiške jis raišo apie savo liki
mą: „Aš esu be teismo sprendimo kalina
mas Rusijoje... Antrame yra skatinimas 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovo
tojams. Paskutinysis laiškias adresuotas 
Jungtinių Tautų gen. sekretoriui, kurio 
pradžia tokia: „Aš kreipiuos į Jungtines 
Tautas ir visą civilizuotą pasaulį su pra
šymu padėti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmonėms, prieš kuriuos rusų okupantai 
naudoja žiaurią jėgą...“

„Laisvės sapnas“ yra gerai dokumen
tuotas komunizmo nesėkmės įrodymas. 
Laike 40 metų komunistai neištesėjo duo

ti Vilniun.
Ties Žaliuoju tiltu degė aplinkiniai na

mai, nes .priešas čia smarkiausiai mėtė 
bombas, norėdamas sugriauti tiltą.

Lagaminėlį su baltiniais palikau pas 
Seibcuką, o pats, perėjęs tiltą leidausi plen 
tu Mai’šiogalos link, vildamasis pasiekti 
Kauną.

Pakeliui užsukau į Bukiškių žemės ūkio 
mokyklą, čia nusiprausiau, pavalgiau. 
Jaučiau, kad mokytojai nėra man palan
kūs. Jie patenkinti kalbėjo, jog Kaunas 
jau vokiečių rankose. Ten jau sukurta 
„lietuviška vyriausybė“. Pajutęs tikrą ne
draugiškumo aplinką, greitai pasišalinau. 
Vėl į kelią... Kauno link. Pakeliui daugy
bė žmonių. Jie Irgi j Kauną. Niekas neti
ki, kad miestas vokiečių rankose.
Birželio 23 d.

Jau dvidešimtame kilometre nuo Uk
mergės galutinai įsitikinau, kad Kauno 
nebepasieksiu. Ir vėl prieš akis šeimos pa
veikslas. O aš visiškai bejėgis. Vieninte
lis kelias — trauktis. Su dviem bendra
keleiviais leidžiamės Giedraičių link. Tš 
čia — į Uteną. Paskui sėdome į karinius 
sunkvežimius. Liepsnoja Utena. Nerimsta 
priešo lėktuvai.
Birželio 24 d.

Važiuojant pro Zarasus, į mūsų sunk
vežimį iš bažnyčios bokšto pasipila kul
kosvaidžio papliūpa. Tai siautėja lietuviai 
nacionalistai. Tačiau netoliese stovinti ta>- 
rybinė baterija bemat nutildo kulkosvaidį. 
Dvinskas (dabar Daugpilis. — Red.). Ir 
čia ilgiau pasilikti neįmanoma. Artėja 
mūšių zona.

Birželio 26 d.
Einu Baltarusijos sienos link. Diena ne 

paprastai karšta. Keliai pilni pabėgėlių. 
Zuja kariški sunkvežimiai. Nenurimsta 
fašistų lėktuvų antpuoliai. Aplink šiur
pas. Einančiųjų veiduose, degančiuose ke
liuose... Šiandien jau nuėjau per keturias
dešimt kilometrų. Iš pakrūmių tai vienur, 
tai kitur nuaidi šūvių papliūpos. Tai fa- 
fistuojantys vietiniai banditai. Išsikama- 
vau, išvargau. Numetu netgi portfelį su 
reikalingiausiais daiktais. Likau kaip sto
viu, su keliais rubliais kišenėje.
Birželio 27 d.

Kuo tik nesimaitinau kelionėje! Galvi- 
nausi įvairiausiu vandeniu. O gerti reikė
jo, nes karštis ir dulkės dusinte dusino.

BALTISTIKOS KONFERENCIJA
BALTISTIKOS IINSTITUTO TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

STOCKHOLME BIRŽELIO 5-8 D.
Baltistikos konferencija šiais metais 

vyko kiek kitokioj atmosferoj ir kitokios 
dalyvių sudėties negu ankstyvesniais me
tais. Tada konferencijų visa programa 
su paskaitomis ir kitais parengimais buvo 
pravedama vien tik Baltiečių bei kitų da
lyvių, gyvenančių už Sovietų Sąjungos ri
bų (jei neskaityti keleto Estijoj gyvenan
čius estų, pakviestų konferencijon, vyku
sioj prieš porą metų), šįmet gi Instituto 
Valdyba pakvietė visą eilę mokslininkų iš 
Pabaltijo kraštų: netgi 34 profesoriai, do
centai ir kiti žymesni oficialūs asmenys 
iš tų trijų respublikų dalyvavo šių metų 
konferencijoj. Iš Lietuvos atvyko 7 moks
lininkai. Iš užsieny gyvenančių lietuvių 
mokslininkų dalyvavo tik prof. Marija 
Gimbutienė (USA, Cal. Uu.) su savo pa
skaita, nors pagal konferencijos progra
mą turėjo su paskaitomis dalyvauti dar 4 
lietuviai iš JAV ir Kanados, bet jie dėl 
kai kurių priežasčių, gal būt politinių, į 
konferenciją nelbeatvyko. ‘Be to, su tiesio
giniai Lietuvą liečiančiomis paskaitomis 
dalyvavo ir svetimtaučiai; 2 mokslininkai 
iš Izraelio (anksčiau gyvenę Lietuvoj), 1 
iš V. Vokietijos ir 1 iš USA.

Eilė Baltistikos Instituto narių neseniai 
pasitraukė iš jo, protestuodami dėl In
stituto Vadovybės pradėto intensyvaus 
bendradarbiavimo su sovietinėmis Pabal
tijo respublikomis ir jos pakvietimo tokios 
didelės mokslininkų delegacijos dalyvauti 
šių metų konferencijoj Stockholme.

Ryšium su Pabaltijo mokslininkais su
stiprinti bei juos kviesti dalyvauti šių me 
tų konferencijoj Instituto Vadovybė buvo 
pasiuntusi (2 estu ir 1 latvį), kuri aplan
kė Tallinną, Tartu Rigą, Vilnių bei Kau

tųjų gerovės Ir laisvės pažadų, o tik su- 
skurdino žmonių gyvenimą.

Šeimų nuosmukis yra pati didžioji yda. 
Šeima juk yra pagrindas kiekvienos vi
suomenės.

Tačiau svarbiausias faktas, kad per 40 
metų Pabaltijo kraštuose ir per 60 metų 
visoj Sovietų Sąjungoj, komunistai neįsi
gijo žmonių pritarimo, ir išsilaikyti val
džioj turi naudotis jėga ir žiaurumais.

A iDREAM OF FREEDOM by Andres 
Kueng, 272 psi. knyga, kurioje aprašyta 
gyvenimas Estijoje, Latvijoje Ir Lietuvo
je per pastaruosius 40 metų. Rezistencinis 
sąjūdis ir pogrindžio spauda. Knyga gra
žiai išleista su kietais viršeliais ir meniš
kai nupieštu aplanku. Knygą išleido Bo
reas Publishing House, 63, Ninian Road, 
Cardiff CF2 5EL, Gr. Britain. Galima gau
ti pas platintojus ir užsisakius iš leidėjo. 
Kama 6,60 sv., plus 60 p. paštui. 

Kišenėje dar buvo keletas gabalėlių cuk
raus. Jėgos seko. Norėjau griūti, tačiau 
kažkokia jėga vis neleido pasiduoti...

Prekiniu traukiniu važiuoju i Polocką. 
Iš čia — i Vitebską, toliau — Maskvon, 
Kelionėje susitikau rašytoją J. Šimkų ir 
dailininką V. Žuką. Mes buvome nepana
šūs į žmones. Nesiprausę, apaugę barzdo
mis ir nesvietiškai išvargę. Niekada gy
venime nenorėčiau patirti pabėgėlio dalios.

Viazmoje su V. Žuku ir kitais draugais 
Išsiskiriame.
Birželio 30 d.

Pagaliau Maskva. Postpredstvoje (įBuv. 
Lietuvos pasiuntinybė). Čia sutikau Kriš
čiūną, Brašiškį, Kvedarą, Nainį, Venclovą, 
Girdzijauską, Šumauską, Girą ir kitus. 
Deja apie šeimą niekas nieko nežinojo. 
Su jautrių draugų pagalba įsigijau dvi 
poras baltinių, kitų reikalingausių daiktų. 
Liepos 4 d.

Su keletu lietuvių išvykstame į Tambo- 
vą. Šis miestas savotiškai jaudina. Mat 
čia per pirmąjį pasaulinį karą gyveno ir 
mokėsi mano žmona, o dabar šienai liki
mas sviedžia mane.
Liepos? d.

Tamlboive ilgiau neužtrukome. Važiuo
jame į Saratovą, čia kreipiamės į vado
vaujančias įstaigas. Pažada darbą. Gauna
me penkiasdešimt rublių avanso ir 350 rb. 
pašalpos. Čia susitikau pažįstamą dar i‘š 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos septinto
sios sesijos deputantų drg. Tenkovą. Po 
ilgų klajonių imuosi darbo. Mane paskiria 
agronomu sodininku Saratovo priemies
tiniame tarybiniame ūkyje.
Liepos 14 d.

Tarybinis ūkis didžiulis. Kol kas tik su- 
sipažįstu su žemės ūkio organizacija. Pa
grindinis mano uždavinys — išstudijuoti 
žemės ūkio organizavimą Tarybų Sąjun
goje. Tarybinio ūkio teritorijoje yra eko
nominių mokslų Institutas, su kuriuo vi
liuosi užmegzti glaudesnius ryšius, žodžiu, 
darbo pakaks. Tačiau be perstojimo ka
muoja mintys apie šeimos likimą.
Liepos 18 d.

Saratove kasdien eidavau į geležinkelio 
stotį, vildamasis surasti šeimą. Deja, vel
tui slankiodavau ir klausinėdavau pabėgę 
lių, niekas nieko man neatsakydavo.

Liepos 21 d.
Šiandien lygiai metai, kai Lietuva pa

skelbta Tarybų Respublika. Sakytum, sap 
nas būtų buvęs. Juk prieš metus net gal
voti negalėjau, kad pirmąsias metines pri
siminsiu čia, už Volgos.

ną ir vedė pokalbius su Universitetų lek
toriais bei tų kraštų mokslo akademijų 
vadovybėmis. Instituto delegacija buvo 
ten maloniai sutikta ir jų šeimininkai 
mielai priėmė kvietimą dalyvauti konfe
rencijoj. Galima pažymėti, kad ta dele
gacija, prieš važiuodami į Pabaltijo Vals
tybes, tarėsi kultūros - politiniais reika
lais su Švedijos vyriausybės ir Stockhol- 
mo Universiteto atstovais.

1) Pati konferencija buvo pradėta Šve
dų Akademijos gražioje iškilmių salėje, 
kur paauksuoti) oniško stiliaus piliastrai 
sienose, veidrodžiais dekoruotos baltų or
namentinės koklles seno stiliaus krosnys 
ir 13 didelių krikštolinių šviestuvėa slklei 
dė jaukią klasikinę atmosferą dalyviams. 
Įžanginį žodį tarė Balt. Instituto valdybos 
pirm. fil. lie. G. Larsson. Toliau sekė 
trumpos kalbos švedų švietimo ministerės 
U. Tillander ir Stockholmo Universiteto 
rektoriaus prof. St. Hemfrid.

šių metų konferencijos paskaitos lie
tė visą eilę baltistikos sričių: laisvą me
ną, literatūrą, istoriją, arkeologiją ir 
etnografiją, muziką ir foklorą, tautoty- 
rą,socialinius mokslus.

Dar prieš konferencijos pradžią, ka
da dalyviai rinkosi atidarymo iškil
mėms, gatvėje, prie 'įėjimo į rūmus, de

monstravo su plakatais baltiečių grupė 
ir kiti, protestuodami prieš sovietų val
džią už suėmimą keturių mokslininkų 
Pabaltyje ir prieš šios konferencijos ren 
gėjus, kad tie pastarieji, anot plakatų 
tekstų, pradėjo bendradarbiauti su so
vietais ir pasidarė KGB — patarnauto
jais, kad ši konferencija pradėjo būti 
platforma sovietinės valdžios propagan
dai ir nustelbimui laisvų užsienio bal
tiečių mokslinio darbo.
Tarp kitų, tą priešpietį laikė paskaitą 

tą prof. M. Gimbutienė tema „Senovinis 
simbolizmas lietuvių liaudies mene“. Ji 
gražiai ir laisvai (be manuskripto) anglų 
kalba dėstė savo mintis, imponuodama 
kalbos sklandumu ir aiškumu. Į konferen
ciją atvyko ji tiesiog iš Lietuvos, kur pra
buvo keletą mėnesių savo studijų reika
lais.

Tą pačią dieną Stockholmo mieštas sa
vo gražios rotušės iškilmių salėj suruošė 
konferencijos dalyviams (apie 150 asm.) 
pietus (13.00). Vėliau, Baltistikos Insti
tutas padarė svečiam iš užsienio ir ki
tiems norintiems bendrą priėmimą su mu 
zikine programa Wenrier-Gren'o centre.

Sekančiom dienom konferencija didžiau 
šia dalimi vyko Haesselby pily (Stockhol
mo vakarinėj dalyj ir dalinai Karališkos 
Muzikos Akademijos rūmuose. Tarybinės 
Lietuvos mokslininkai skaitė savo paskai
tas sekančiomis temomis (iš eilės pagal 
darbotvarkę): Romantizmas lietuviškame 
mene ir jo reikšmė tautinei kul
tūrai (iprof. fil. dr. J. Jurginis), šiuo
laikinė lietuvių tapyba (doc. fil. dr. V. 
Gečas), Lietuvos kompozitorių mokykla 
ir M.K. Čiurlionis (prof, fil. dr. J. Gaud
rimas), Menas ir architektūra sename 
Vilniaus universitete (prof. fil. dr. Šid
lauskas), Lietuvių literatūra ir tarptauti
niai ryšiai (fil. dr. P. Bražėnas), Aukšto
ji technikos mokykla ir jos reikšmė Lie
tuvos kultūrai (prof. dr. P. Aksamitas) 
ir Lietuvių-Švedų santykiai 1933-1939 m. 
(fil. dr. R. Žiugžda).

Be to, buvo skaitoma eilė paskaitų Lie
tuvos temom ir kai kurių svetimtaučių, 
atvykusių iš kitų kraštų: Kirties funkcija 
lietuvių kalboj (prof. fil. dr. J. Levin., 
Cal. Un., Reverside), Semantinė analyze 
lietuvių kalbos priešdėlio ap — (fil. dr. 
H. Rinnholm, Oslo), Karaliaus įsodinimas 
Lietuvoje 1918 m. (prof. fil. dr. Aba Stra- 
žas, Haifa), apie lietuvių frazeologiją 
(doc. fil. dr. N. Stražas, Haifa), Čiurlio
nio palikimas šiuolaikinėj lietuvių muzi
koj (fil. dr. D. Eberlein, Koeln), Gintaro 
radiniai Juodkrantėj (fil. mag. S. Schue
tte, Goettingen) ir kt.

Kaip matome, visų čia paminėtų lietu
vius liečiančių paskaitų temos buvo gry
nai mokslinio, nepolitinio pobūdžio.

Konferencijos metu veikė Stockholme 
užsieniečių gyvenančių baltiečių trys ta
pybos ir skulptūros parodos, kur vienoje 
su savo emalio ir akrylio paveikslais 
Haesselby pily dalyvavo ir vienas lietu
vis, Švedijoj gyv. menininkas Eug. Bud
rys.

Dar porą dienų prieš pačią konferenci
ją buvo suruoštas riboto dalyvių skaičiaus 
darbo seminaras 15 ir 16-to šimtmečio Pa
baltijo istorine tema ir „apvalaus stalo“ 
konferencija leksikologijos problemomis.

Konferencijos bėgyje vyko net keli bal
tiečių koncertai, kurių viename aktyviai 
dalyvavo ir Vilniaus operos baritonas Pra
nas Zaremba. Jam akompanavo pianinu 
Elrutė Barauskienė.

Konferencijos dalyviams — lietuviams 
mokslininkams pagerbti Švedijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir būreis čionykš
čių tautiečių suruošė iš savo pusės nedi
delį privatų priėmimą p. Takų viloj. Kr.

Patarimus žmonės duoda viedrais, bet 
priima tik lašais.

W. Alger
Kiekvienas žmogus nori ilgai gyventi, 

bet nenori būti senas.
Swift

LIETUVOJE
MIRĖ RAŠYTOJAS J. (PAUKŠTELIS
Liepos 20 d., eidamas 83-uosius metus, 

Lietuvoje mirė rašytojas Juozas Paukš
telis. Velionis po karo gyvendamas Lietu
voje, buvo vienas iš tų rašytojų, kurie iš
vengė įsijungti į komunistų partiją ar tap
ti okupantų pataikūnais.

J. Paukštelis gimė 1899 m. kovo 3 d. 
Titoniuose, Pakruojo raj. 1927 m. baigęs 
Kauno universitetą, mokytojavo Kėdainių 
gimnazijoje.

LAIŠKAI V.L. REDAKCIJAI
Aplinkui ūžavo traktoriai, sėjėjai baigė 

išberti sėklą į paskutinius plotus, o Ger- 
venų kaimo vienišos moters, pirmos gru
pės invalidės A. Židelevičienės ir jos aš
tuoniasdešimtmetės motinos sodybinis 
sklypas dar buvo nejucfintas.

— Darbingi sveiki vyrai šiaip taip išsi
verčia, o ką daryti mums? — susirūpinu
sios kalbėjo šios Alytaus rajono „Naujo 
gyvenimo“ kolūkio moterys.

— Dar pernai kreipėmės į kolūkio val
dybą, kad bent miežius leistų pasėti bend
rame sklype. Nesutiko. Girdi, kaip nori, 
taip ir verskis, — rašė moteriškės laiške 
redakcijai.

Dar eidami lį A. Židelevičienės sodybą, 
sutikome brigadoss kolūkietį J. Čepulį.

— Seniai laikas sodybiniame sklype sė
ti miežius, sodinti bulves, bet negaunu 
nei arklio, nei traktoriaus, žodžiu, kaip 
moki, taip šoki. Reikėtų bent sodybinius 
miežius sėti ir auginti bendrame plote, — 
pareiškė ir 'šis kolūkietis.

Daug tokių pageidavimų pasiekė kolū
kio valdybą ir jos pirmininką A. Siderį. 
Deja, reikalai ir ši pavasarį nepajudėjo iš 
vietos.

Panaši tvarka visuose kituose rajono 
kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose. Sun
kios naštos nuo kolūkiečių pečių vis dar 
nesurišta nuimti tik „Naujo gyvenimo“ 
kolūkio valdyba. Beje, šiemet kolūkio par 
tinė organizacija pripažino, kad reikia pa 
sekti kitų ūkių pavyzdžiu, padėti žmo
nėms tvarkytis asmeniniame pagalbinia
me ūkyje. Nei kolūkio valdyba, nei pir
mininkas. A. Sideris neįsiklausė į komu
nistų pasiūlymą.

— Pagaliau turime kone aštuoniasde
šimt arklių. Tegul žmonės jais sklypus įsi- 
dirba, — atsikalbinėjo jis.

— Tiesa, arklių ūkyje yra. Bet jie ne 
ūkio ir net ne brigadininkų, o atdkirų as
menų žinioje, šie ir pelnosi iš tų ūkio ark
lių. — skundėsi laiške redakcijai A. Žide- 
levičienė.

Mat ūkio arkliai ibe tvarkos, be atsako
mybę uždedančio dokumento išdalyti at
skiriems kolūkiečiams. Jei ir išsiprašo bė
rį iš jų vienas kitas, tenka mokėti arklio 
laikytojui.

— O ką? Ar duosi veltui arklį tam, ku
ris jo nei šėrė, nei prižiūrėjo? — atsikirto 
vienas šių laikytojų, Bazorų brigados ko
lūkietis P. Cegelis, lyg ūkio arklys būtų 
jo nuosavas.

— Netekus vilties, kad ūkis padės, už 
60 rublių neseniai suderėjau, kad arklį 
laikantis P. Joneika įdirbtų sodinį sklypą, 
papasakojo A. Židelevičienė.

MIRĖ JAUNIAUSIAS PUTINO BROLIS
Gegužės 5 d. vos baigęs 70 amžiaus me

tus, Prienų ligoninėje, ilgai ligų vargintas, 
mirė Juozas Mykolaitis, Vinco Mykolaičio 
-Putino jauniausias brolis. Palaidotas ge
gužės 7 d. Igliaukos kapinėse.

Nuo pat jaunystės velionis buvo silpnos 
sveikatos. Gal ši priežastis lėmė, kad jis 
nesiryžo mokytis (3 metus mokėsi Prienų 
„žiburio“ gimnazijoj), nors vyriausias 
brolis Putinas ir tėvai ragino ir lėšų bū
tų pakakę.

Juozas buvo gabus, didelis gamtos my
lėtojas. Iš Ivoniškio miškų gautame tė
viškei priklausančių servitutų gabale — 
dirbamos žemės, gražaus miško — pasi
statė namus, užvedė bityną. Griaunant 
Lietuvos kaimą ir jungiant prie kolūkių, 
Juozas, kaip silpnas darbininkas buvo jo 
sodybėlėj paliktas ir paskirtas Ivonilškio 
miško prižiūrėtoju. Jis dabar turėjo pa
kankamai laiko ir savitos kūrybos bandy
mams: daugiausia rašė eilėraščių, pagrįstų 
atsiminimais bei tautosaka, piešė paveiks
lus, kurių keli, kaip saviveiklininko, buvo 
nupirkti į M. K. Čiurlionio galeriją, o vė
liau jau buvo paimtų į parodą Maskvoje 
ir jų autorius įtrauktas į meno istoriją. 
Savo apylinkėje Juozas išpopuliarėjo — 
pradėjo gauti nemaža užsakymų. Dabar 
Juozas, pergyvenęs daugiau pusę am
žiaus, pajuto turįs gabumų, kurių jaunys
tėj neišnaudojo. Sveikata — širdis silpo, 
nuolatiniai vidurių skausmai, žaizdos, gy
veno pabaigą padarė sunkią ir tik jaus
mas, kad jis šį tą paliks, jį guodė ir leng
vino skausmus.

Prieš pat lemtingąjį susirgimą jo seno
ji sodybėlė buvo priskirta prie kolūkio, 
jis Naujos Ūtos gyvenvietėj buvo kom
pensuotas sklypeliu, ant kurio vėl statė 
namelį, statė bičių avilius, rašė, piešė, bet 
mirtis nutraukė jo darbus ir gyvybės giją.

J. S.
(Tėviškės aidai)
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B. Kijauskas £5.00, F. Paulilkas £4.50, 

J. V. Petrušaičiai, P. šumauskas ir K. 
Mickevičius po £2.50. A. Tamošaitienė 
£2.00.

Ačiū.

EUROPOS LIETUVIUI PAREMTI 
AUKOJO

Stasys Jagėla ir A. Jage'.lenė, gyv. To
ronte, apsilankę Lietuvių Namuose paau
kojo Europos Lietuviui paremti 20 sv.

K. Steponavičius, gyv. Mančesteryje, — 
5 sv.

Jonas Normantas, gyv. Australijoje, — 
5 sv.

Visiems nuoširdus Ačiū.

KAS ĮGALI (SUTEIKTI ŽINIŲ
Kas žino iš kur buvo kilęs Pranas Luč- 

kauskas, gyvenęs Gloucesteryje ir miręs 
1972 m. spalio 19 d.

Jo duktė, dabar gyvenanti Londone, no 
retų susisiekti su tėvo giminėmis.

Rašyti „E.L." redakcijai.

Londonas
EKSKURSIJA J (MANCHESTER!

D. Britanijos lietuvių rudens tradicinis 
sąskrydis įvyks šjm. rugsėjo 12 d. (šešta
dienį), Manchesteryje. Žada būti puiki 
meninė programa ir pasilinksmininmas 
bei atgaiva...

Iš Londono ruošiama ekskursija. Jei su
sidarys pakankamas norinčių važiuoti 
skaičius, kelionė bus neperbrangl. Sek
madienio ankstų rytą būsime Londone. 
Smulkiau bus vėliau skelbiama.

Kadangi laiko mažai beliko, tai, norin
tieji važiuoti kuo skubiausiai užsisako 
vietas — Lietuvių namuose pas A. Žu
kauską (telef. 01-727 2470), V. Jurienę 
(telef. 01-460 2592) ir P. Mašalaitį.

LIET. (NAMUOSE (LANKĖSI
Kazimieras Čiurlys su žmona dantų dr. 

Gina (iš USA) lankėsi Liet. Namuose, 
spaustuvėje ir Sodyboje.

Aukojo E.L. £5.00.
Taip pat jo pusbrolis Petras Stančikas su 
žmona Regina.

Aukojo E.L. £10.00.
Austraiietis Jonas Normantas iš Mel

bourne, apkeliavęs Ameriką ir daugelį Eu
ropos valstybių, Vokietijoje aplankė savo 
brolį I. Sragauskį (Hamburge) ir užsuko 
į Angliją.

Būdamas Lietuvių Namuose iškėlė Lie
tuvių Vedybų Mūro reikalą ir ragino tokį 
biurą įsteigti. Jis būtų naudingas visiems 
lietuviams, išsisklaidžiusioms po platųjį 
pasaulį.

J. Normantas dalyvavo Rožinio Kry
žiaus ordino kongrese, kuris vyko Londo
ne nuo liepos 23 iki 26 dienos. Jame da
lyvavo apie 2500 žmonių, suvažiavusių iš 
70 valstybių.

Iš Londono J. Normantas išvyko į Liet. 
Studijų Savaitę Prancūzijoje.

IŠVYKA J (SODYBĄ
Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, autobusas 

išeina nuo Lietuvių bažnyčios 8.30 vai. 
ryto, o nuo Liet. Namų 9.00 vai. Kaina 
3,50 sv. Pinigai įmokami S. Kasparui ir S. 
Bosikiui.

LIETUVIŠKOS VEDYBOS
Liepos 4 d. Lietuvių šv. Kazimiero 

bažnyčioje Londone susituokė Jonas V. 
Parulis su Zuzana M. šemėtaitė. Abu gi
mę Londone. Tėvai Juozas ir Magdalena 
Žemėtai yra lietuviškos kolonijos veikė
jai. Jaunojo tėvelis Jonas, miręs 1979 m., 
buvo muzikos mėgėjas, motina yra dabar
tinė Šv. Onos draugijos pirmininkė.

Pamaldose, kuriose vyko jungtuvės, 
dalyvavo daug žmonių. Solo giedojo J. 
Černis. Į iškilmes buvo atvykę svečiai gi
minės iš Kanados Antanas ir Marija Gar- 
kūnai. Taip pat dalyvavo jaunosios močiu 
tė Magdelena Kalinauskienė, kuri prieš 
keletą dienų laidojo savo sūnų Leoną. 
Taip pat buvo atvykę ilš Škotijos jauno
sios teta K. Šneiderienė su dviem sūnu
mis ir dukrele, kuri buvo pamerge.

Vestuvių vaišės vyko Lietuvių Sporto 
ir Socialinio klubo patalpose.

A-(-A STASYS STAROLIS
Liepos 3 d., po ilgos su viršum 14 mė

nesių užsitęsusios paralyžiaus ilgos, mirė 
Stasys štarolis, sulaukęs 76 metų.

Velionis, kilme panevėžietis, okupantų 
Išvestas darbams į Vokietiją, Lietuvoje 
paliko žmoną, du sūnus ir vieną dukterį. 
Ten sunkiai dirbęs ir vargęs, po karo at
vyko 'į Angliją. Kurį laiką padirbėjęs že
mės ūkyje, atvyko į Londoną ir čia įsi
jungė į lietuvišką veiklą, eidamas įvairias 
pareigas. Jis buvo Lietuvių Sporto ir So
ciali© klubo sekretorius, parapinio komi
teto narys. Su malonumu velionis patar
naudavo pamaldų metu — procesijose ir 
šv. Mišioms. Mielai tvarkydavo lietuviškų 
kapinių skyrių. Visuomet buvo paslaugus 
ir patarnaująs. Todėl lietuvių buvo myli
mas. Laidotuvių pamaldose gausiai daly
vavo ve’.ionies gerbėjai, daugelis vietoje 
gėlių ir vainikų aukojo už velionį šv. 
Mišioms. Kapinėse atsisveikinimo žodį 
tarė St. Kasparas ir Z. Juras. Užbaigiant 
sugiedota „Marija, Marija“.

Agota Putinienė, kuri rūpestingai 
globojo velionį ligoje, beveik kasdien jį 
lankydama, nuoširdžiai dėkoja visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse ir visokeriopai 
parėmusiems.

IŠKELIAVUSIEJI ,[ AMŽINYBE
Birželio 15 d. Saudi Arabijoje mirė 

Leonas Kalinauskas, 58 m. Velionis ten 
gyveno ir dirbo Anglijos valdžios siun
čiamas to krašto gerovei. Laidotuvės įvy
ko Woodford Green (Londone), kur velio
nis turėjo savo namus. Liko liūdinti žmo
na, trys sūnūs ir dvi dukterys.

Liepos 15 d. mirė Pranas Kurtinaitis, 
71 metų, gimęs Londone. Velionis turėjo 
galvos operaciją. Gyveno su savo seseri
mi Julija, kuri yra taip pat ligonė. Palai
dotas iš Lietuvių bažnyčios liepos 22 d. 
Šv. Patriko ‘kapuose, lietuvių skyriuje.

Liepos 16 d. palaidotas Londone ilš Lie
tuvių bažnyčios Viktoras Bučinskas, at
vykęs po karo į Anglija. Velionis buvo 
rastas savo bute jau miręs širdies smū
giu prieš keletą dienų. Jo tėvai mirė taip 
pat staiga. Anglijoje liko veMonies du pus 
broliai ir Lietuvoje brolis.

Bradfordas
BALETO ŠOKIAI

Romanas Rimonis jau eilė metų pats 
šoka baletą ir savo studijoje moko mažuo
sius. Liepos 25 d. šv. Juozapo mokyklos 
salėje jis surengė metinius savo ir moki
nių šokius. Viso laibo R. Rimonis su savo 
talkininke K. Moutaln ir keturiomis mer
gaitėmis pašoko devynis šokius.

Pats jaunasis entuziastas gražiai pasi
rodė „Rytų princo“, „Romeo ir Julijos", 
„Lėlių šokio ir XVII amž. šokių epizoduo
se. Graži laikysena, plastiški judesiai, šo
kių disciplina visus sužavėjo. Vykusiai 
suvaidino ir seno orkestro dirigento vaid
menį. Malonų įspūdį padarė 'keturios ba
leto studijos mokinės, jieškodamos dru
gelio, žaizdamos su muilo burbulais ar 
pačios pavirsdamos lėlėmis. K. Mountain 
vykusiai pašoko „Mergaitės fantaziją“ 
būti baleto šokėja. Visus sužavėjo jaunas 
akordeonistas P. Hudoley su melodijų po
puri.

Jaunieji su savo baletmeisteriu įdėjo 
daug širdies ir parodė, ką galima padary
ti, siekiant tikslo. Tačiau gaila, kad di
džiulė salė buvo pustuštė ir mažai kas do- ( 
mėjosi atžalyno pasiektais laimėjimais.

Derby
RAMI TAUTINĖ (MAŽUMA

Tokiu pavadinimu atspausdino sraįpsnį 
Derbyje einąs laikraštis „Derby Trader" 
(1981.VII.81, atpasakodamas apie DBLS 
Derbio skyriaus veiklą.

Anglų laikraščio korespondentas Mike 
Wilson aprašė Birželio trėmimų minėjimą 
Derbyje ir .pasikalbėjimą su Skyriaus 
pinm. Vladu Junoku, kurio ir atvaizdas čia 
pat buvo atspausdintas.

V. Junokas papasakojo korespondentui 
kokiu būdu jis ir daugelis lietuvių atsira
do D. Britanijoje. Atvykęs į Angliją, jis 
pradžioje dirbo žemės ūkyje. Vėliau persi
kėlė į Derby ir pradėjo dirbti pramonėje. 
Dabar jau 24 metai dirba metalo fabrike, 
vedęs anglikę ir turi penkis vaikus: ke
turis sūnus ir vieną dukterį. Prieš du me 
tu jis buvo Išrinktas DBLS Derbio sk. pir
mininku. Skyrius turi 80 narių, vysto kul
tūrinę ir socialinę veiklą, dalinai ir lab
darybės.

Neatsižvelgiant, kad V. Junokas gyvena 
Derbyje jau 34 metus, jis — kaip ir dauge 
Ils lietuvių — trokšta matyti laisvą Lietu
vą. Ramaus būdo lietuvis, pradeda jau
dintis, kai užsimena savo tėvynę. „Jeigu 
Lietuva atgautų laisvę, aš tuoj pat grįž
čiau. Pėsčias nueičiau“ — pasakė V. Ju- 
ncikas. „Nors mes esame dėkingi Anglijai, 
kad suteikė mums pastogę, mes vistlek 
ilgimės savo tėvynės, kaip ir kiekvienas 
žmogus“.

V. Junokas savo ilgokame pasikalbėji
me pasakė anglų laikraščio koresponden
tui, 'kad lietuviai nesiskiria nuo kitų žmo
nių. „Mes norime matyti mūsų kraštą Tais 
vą ir demokratinį“.

Haliiaxas
PIRMOJI (KOMUNIJA

Nors Halifaxe beliko tik saujelė lietu
vių, tačiau kas galėjo, liepos 26 d. susirin
ko šv. Kolumbo jaukioje bažnyčioje lietu
viškų mišių. Dėmesio centre buvo gražiai 
lietuviškai kalbąs 8 metų Petriukas Papie
vis: tai buvo jo Pirmosios Komunijos die
na.

Bažnyčioje aidint „Avė Maria“ sol’.o 
giesmei, Petriukas, palydėtas našlės mo
tutės ir broliuko Juozo, susitelkęs sekė 
Mišių eigą, virpančiais pieštais spausda
mas rūtelėmis papuoštą žvakę.

.Kun. kapelionas trumpame pamoksle 
apgailestavo, kad šios šventės nesulaukė 
Petriuko tėvelis, pakirstas sunkios ligos, 
Ragino nepamiršti lietuvių kalbos, uoliai 
mokytis ir glaustis prie rūpestingos motu
tės.

Po įspūdingų iškilmių E. Papievlenė su
rengė vaišes, žvakelei degant, šeimyni- 
koje nuotaikoje buvo pasidžiaugta Petriu
ko taip gražiai pergyventu džiaugsmu.

J.K.

Nottinghamas
MIRĖ (LITVINAVICIUS

Liepos 13 d. eidamas 59 metus, po trum
pos vėžio ligos mirė Antanas Hbvinavičius.

Gimęs gražiame Dzūkų krašte prie Ne
muno krantų. Alytaus apylinkėje Anta
nas pergyveno visas karo audras. Po ka
ro 1947 metais atvyko į Angliją, ir nuo 
1950 metų gyveno Birminghame.

Paskutiniu laiku buvo įsigijęs nuasavą 
namą, kad galėtų ramiai baigti gyvenimą.

Lietuvoje paliko 3 seseris ir brolį.
Palaidotas liepos 22 d. Witton kapinėse, 

susirinkus gražiam būreliui tautiečių, Re
ligines apeigas atliko kun. S. Matulis.

Amžiną Atilsį Antanui S.J.

Studiją Savaitės Programa
1981 M. RUGPIŪČIO 2 9 d.d.

Chateau de Montvillargenne
60270 GOUVIEUX
Tel. 16 (4) 457 05 14;
Telex: CREAR 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 i Paryžių.
20,30 vai. Vaclovas Kleiza (JAV):

„Kai kurios išeivijos gyvenimo apraiškos: 
žvilgsnis ateitin“.

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

„Lietuvių ir žydų santykiai praeity ir da
barty“.

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

VYSK. A. DEKSNIO PAGERBIMAS
Mane sugėdino P. Volungės laiškas re

dakcijai (atspausdintas E.L. 29-me nume
ryje), kad neatsirado kas aprašytų gražių 
vysk. Deksnio jubiliejų minėjimų Vokie
tijoje. Pasijutau lyg ir kaltas, nors galė
čiau mėginti pasiteisinti, kad atostogau
damas Čikagoje, tą įvykį aprašiau Drauge 
birželio 19‘-tos numeryje. Taip pat jis yra 
išsamiai aprašytas Krivūlėje, kuri jau 
netrukus turėtų pasirodyti.

Kad Europos Lietuvio skaitytojam 
skriauda bent dalinai būtų atitaisyta, 
siunčiu šiokį tokį įvykių aprašymą. Bet 
taip pat turiu pastebėti, kad vyskupo ju
biliejai išsamiai buvo paminėti taip pat 
ir Romoje birželio 6 d.

Bad Woerishofen
Tai vyskupo gyvenvietė Vokietijoje. 

Parapijos klebonas kun. Antanas Bunga 
jau prieš metus laiko buvo pradėjęs ruoš
tis vyskupo jubiliejų minėjimams. Jo ini
ciatyva į tą ruošimą buvo įtraukti Bad 
Woerishofen miesto vadovai, o ypač Augs 
bungo vyskupas, nes Bad Woerishofenas 
juk yra tos vyskupijos ribose. Minėjimas 
pramatytas tarpe abiejų sukakčių — tarp 
9 iir 30 gegužės. Gegužės 16 į Bad Woeris- 
hofeną susirinko nemažas būrys svečių, 
daugiausia lietuvių. Pirmoj eilėj, aišku 
buvo Vokietijoje gyvenantys lietuviai ku
nigai, kurių tik keleto trūko. Bet buvo 
tai pat ir gražus būrys pasauliečių, o taip 
pat atstovų ir iš1 kitų V. Europos kraštų. 
Iš Romos buvo atvykęs apaštališkasis pro- 
tonotaras prel. dr. L. Taluba, iš Pran- 
sūzijos kun. Jonas Petrošius, iš Švei
carijos visas būrelis tautiečių. Iškilmės 
pradėtos šv. Uiriko parapijos klebonijo
je, kurios sodelyje miesto jaunimas svei
kino vyskupą įvairių instrumentų muzika. 
Tada vyko vyskupo pagerbimas miesto 
namuose, kuriam vadovavo burmistras 
Ulrich Moeckel. Jis ir apskrities viršinin
kas dr. Hermann Haisch pasakė po gra
žią kalbą, kuriose suminėjo miesto ir ap
skrities džiaugsmą, kad Bad Woerishofe
nas yra tapęs vyskupo būstine. Jie džiau
gėsi, kad nepaisant sukakčių, kurios skai
čiais rodytų vyskupo vyresnį amžių, iš 
tikro jis atrodąs laibai jaunatviškai. Jie 
maną, kad pile to bus prisidėjęs ir Bad 
Woerishofeno klimatas, nes čia juk suva
žiuoja daug vyresnio amžiaus žmonių tai
syti savo sveikatos. Į miesto valdybą bu
vo susirinkęs gražus būrelis žmonių, dau
giausia lietuvių Ir jie visi buvo pavaišin
ti vynu bei pikantiškais užkandžiais.

Iš čia visi susirinkusieji skubėjo į ku
rorto salę, kurioje turėjo vykti vyskupo 
garibei meniška programa. Salė buvo pil
nutėlė, tačiau lietuviams vietos j ieškoti 
nereikėjo, nes jas buvo rezervavę rengė
jai. O lietuvių jau buvo gražus būrys. Pa
skaitą apie jubiliato gyvenimą ir jo dar
bus laikė iš Šveicarijos atvykęs Lietuvos 
diplomatas dr. Albertas Gerutis. Aišku, 
jis kalbėjo vokiškai, nes juk didžioji dalis 
klausytojų buvo vokiečiai. Jubiliatą jis 
apibūdino, kaip didelį patriotą, sugebantį 
vienumoje surišti tautiškumo ir tikėjimo 
reikalus Kalbėjo taip pat ir apie sunkią 
tikinčiųjų padėtį rusų okupuotoje Lietu
voje. Meniską programą išpildė visa eilė 
Specialių grupių, jų tarpe šv. Ulrich para 
pijos choras ir Vasario 16 gimnazijos tau
tinių šokių šokėjai. Ypač pažymėtinas 
choras, kuris atliko eilę dainų lietuvių 
kalba, nors dainininkų tarpe nebuvo nė 
vieno lietuvio, čia aiškiai matyti vietos 
klebono kun. Antano Bungos įtaka į savo 
parapijiečius. Jie taip myli savo kleboną, 
kad net išmoko jo gimtąją kalbą. Visa 
programa tęsėsi apie 3 valandas, ji 

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 llte- 
ratyros vakaras: savo kūrybos skaitys 
Vitalija Bogutaitė (JAV), Eduardas Cin
zas (Belgija), Irena Joerg (Austrija), 
Eglė Juodvalkė (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.
Parodos

— Prancūzijos lietuvių menininkų (Bo- 
nitės, Prano Gailiaus, Vytauto Kasiulio, 
Žilbunto Mikšio ir Antano Mončio) dar
bai. Orgonizuoja Rima Puniškaitė.

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

buvo įdomi visiems dalyviams, taip kad 
niekas nenorėjo, kad ji baigtųsi. Pabaigo
je į sceną buvo iškviestas jubiliatas, jis 
padėkojo visiems programos organiza
toriams ir jos atlikėjams ir kartu su dide
le grupe menininkų dar sudainavo vokiš
ką dainą „Kviečiu tave širdingai pabūti 
kartu“. Namo gri'žtantį vyskupą dar lau
kė viena maloni staigmena — būtent, 
prie jo namų vartų tamsioje žolėje švietė 
gelsvų kvepiančių rožių žiedais nusagsty
tas didžiulis kielikas.
Sekmadienis

Jubiliejų šventimo viršūnė buvo sekma, 
dienį, kai vysk. Deksnys aukojo iškilmin
gas šv. Mišias. Kartu su juo šv. Mišias 
aukojo Augsburgo vyskupas dr. Joseph 
Stimpfle ir 26 kunigai, daugiausia lietu
viai. Prieš šv. Mišias koncelebrantai nuė
jo į vysk. Deksnio namus ir iš jų iškil. 
mingai atsivedė į bažnyčią. Eiseną vedė 
lietuvių ir bavarų jaunimo grupės, pasi
puošusios savais tautiniais rūbais, nešda
mos vėliavas, o juos sekė miesto orkes
tras su trimitais ir būgnais. Sv. Mišiose 
skaitymus vokiškai atliko prel. dr. L. 
Tulaiba ir kun. Br. Liubinas, o lietuviškai 
— Vasario 16 gimnazijos direktorius Jo
nas Kavaliūnas. Pamokslą sakė Augsbur. 
go vyskupas dr. J. Stilmpfle. Jis kalbėjo 
kad būti vyskupu reiškia būti nuolat 
Dievo mėginamu, tiriamu. Savo pamoksle 
įjungė ir kaip tik įvykusį Šv. Tėvo Jon0 
Pauliaus II sužeidimą. Aišku jis iškėlė 
vysk. A. Deksnio darbą ir jo nuopelnus 
lietuvių sielovadoje V. Europoje. Pamal
dų metų, šalia puikios Mozarto muzikos 
su orkestru ir choro solistais, taip pat bu
vo sugiedota lietuviškai „Apsaugok, Au
kščiausias“. Pabaigoje vysk. Deksnys dė
kojo pilnutėlei bažnyčiai ir, ypač Augs
burgo vyskupui, jam dovanodamas didžiu 
lę meniškai išpuoštą žvakę. Galop vysk. 
Stimpfle apkabino vysk. Deksnį tuo gestu 
parodydamas brolišką meilę lietuviams 
ir visiems persekiojamiems krikščionims 
Rytuose. Po šv. Mišių šv. Uiriko parapi
jos salėje buvo Iškilmingi bendri pietūs, 
kuriuose dalyvavo apie 200 žmonių. Tų 
pietų metų (buvo per 20 sveikinimų vokiš
kai ir lietuviškai. Vokietijoje dirbančių 
lietuvių kunigų vardu vyskupui buvo pa
dėkota už jo prasmingą veiklą ir įteikta 
piniginė dovana. Aišku, pietūs užtruko 
keletą valandų. Bet tai jau ir buvo pa
skutinė iškilmių dalis.
Homburg ir Schwetzingen

Savaitę vėliau vysk. Deksnio sukaktys 
buvo gražiai paminėtos pačioje .pietva
karinėje V. Vokietijos dalyje, Homburgo 
ir Schwetzinge.no miestuose, Gegužės 23 
d. Hamburge susirinko daugiau negu 100 
lietuvių į vyskupo laikomas pamaldas, iš
klausė jo pamokslo, sugiedojo Marijos li
taniją, o vėliau salėje pasigėrėjo menine 
programa, kurią atliko Saaro krašte gy
venantis jaunuolis, Vytas Nagelis, ir Va
sario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė. 
Visai šventei vadovavo Saaro LB apylin
kės pirmininkas A. Palavinskas. šventėje 
dalyvavo taip pait Saaro krašto ministe- 
rės užsieniečių reikalams atstovas.

Gegužės 24 d. vėl buvo panaši šventė 
Schwetzingene, kuris yra apie 120 kilo
metrų lį rytus. Ir čia buvo gausus dalyvių 
skaičius. Vyskupą čia pasveikino Vokie
tijos LB valdybos pirmininkas inž. Jonas 
Valiūnas, Dalyvių taupė matėsi Vasario 
16 Gimnazijos direktorius Jonas Kavaliū
nas, LB reikalų vedėjas Justinas Luko
šius dr eilė kitų visuomeninkų. Vyskupas 
Ir čia pasakė turiningą pamokslą.

Abiejose vietovėse vargonais grojo vys 
kupo sekretorius kun. dr. Alfonsas Savic
kis, o kartu su vyskupu koncelebravo šv. 
Mišias vietos lietuvių kapelionas kun. 
Br. Liublinas ir vyskupo giminaitis, kun. 
Petras Šakalys, atvykęs iš B rock t oro,

Ir Hamburge ir Schwetzingene po vis-ų ! 
religinių ir meniškų programų buvo ben
dras paibuvimas su žmonėmis. Vyskupas 
nė vienur nė kitur neliko sėdėti prie save 
stalo, o ėjo nuo žmogaus prie žmogaus, 
sveikinosi, kalbėjosi.

Aišku, tai nebuvo vien vyskupo pager
bimo šventė, o pirmoj eilė, jo apsilanky
mas pas savo ganomuosius.

Br. Liubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingham© — rugpjūčio 9 d., 11.15 vai-, 

Židinyje.
Kettcringe — rugpjūčio 9 d., 14 vai., Lon
don Rd.
Northamptone — rugpiūčio 9., 18 vai., Š’- 

Lauryne, Craven St.
Nottinghamae — 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 va'-’

19 Park Rd., Moseley.
Nottingham© — rugpiūčio 23 d., 11.15 vai-' 

Židinyje.
Bradfode — rugpjūčio 16 d., 12.30 vai
Nottingham© — rugpiūčio 30 d„ 11.15- vai- 

Židinyje.
Leamington© - S-pa — rugpiūčio 30 d.,

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

(Elzbietoje, Elizabeth Rd.
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