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Vilnius.
Lietuvos TSR Prokurorui

1980 liepos 8 d., baigusi nutrėmimą Si- 
bire->Bogučanuose, gavau pasą ir per Ry
gą išskridau į Vilnių. Liepos 9 d., vos nu
sileidus lėktuvui Rygoje, stiuardesė liepė 
visiems keleiviams paruošti pasus ir bilie
tus, kuriuos, išlipant iš lėktuvo, tikrino 
trys uniformuoti milicijos darbuotojas. 
Patikrinę mano pasą, mane sulaikė ir, 
pasakė, kad yra neaiškumų, įsodino į ša
lia lėktuvo stovinčią „Volgą“ kurioje ma
nęs laukė du saugumo darbuotojai ir jų 
vairuotojas iš Vilniaus. Kartu su manimi 
sulaikė atvykusį manės parsivežti į Vil
nių giminaitį. Vietoje to, kad mes par- 
sltristume lėktuvu iš Rygos į Vilnių per 
1 vai., turėjome praleisti 5 vai. saugu
miečių „Volgoje“. Kas davė jiems teisę 
naudoti grubią moralinę prievartą -be jo
kios tam priežasties sulaikyti mus milici
jos pagalba ir dar meluoti kad yra neaiš
kumų, kurių taip ir nebuvo. Parvežę į 
Vilnių, jie taip ir nepasakė, kodėl buvome 
jų Rygoje sulaikyti ir kas jiems buvo 
neaišku. Tuo jie pademonstravo savo 
sauvalę, prisidengdami melu ir sulaiky
dami mus kaip nusikaltėlius. Pasirodo, 
ir po 6 metų Lietuvoje niekas nepasikei
tė, čia taip pat, kaip ir ankščiau, grubiai 
pažeidinėjamos elementariausios žmogaus 
teisės, tyčiojamąisl iš žmogaus orumo ka
da tik to panori saugumo darbuotojai, 
kuriems visikas leidžiama.

Reiškiu protestą ir pasipiktinimą tokiu 
jų elgesiu.

N. Sadūnaitė 
1980 m. liepos 21 d.

1980 liepos .30 d. N. Sadūnaitė gavo tokį 
atsakymą:
pareiškimas, kurį rašėte Respublikos Pro
kurorui, prokuratūroje gautas ir tikrina
mas“.
Pasirašė LTSR prokuroro padėjėjas 3-os

narei
EUROPOS 28
LIETUVIŠKŲJŲ——.

SUDUUSAWTE
SV/’EIKINIMAS TĖVYNEIjv •

Susirinkę į 28-ją Lietuviškųjų Studijų 
savaitę Paryžiaus apylinkėje, sveikiname 
jus, brangūs broliai ir sesės, dirbančius 
mūsų tautos ateičiai ipo gražiu, nors ir ne 
visada giedriu, Lietuvos dangumi.

Mus Skiria dideli nuotoliai ir sunkiai 
.peržengiamos sienos, bet mes nuolat do
mimės ir rūpinamės jumis. Atvykę iš visų 
Vakarų Europos kraštų, kartu su svečiais 
iš užjūrio, mes čia svarstėme ne tik išei
vijos problemas. Kartu mes džiaugėmės 
jūsų jaunų dailininkų pasiekimais, gillno- 
mės į jūsų literatų kūrybą, klausėmės jū
sų kompositorių muzikos. Mus domina ir 
stiprina jūsų pastangos ugdyti lietuvių 
kultūrą ir kovoti už pagrindines žmogaus 
teises.

Linkime jums kūrybinio polėkio keliant 
lietuviškąją kultūrą į naujas aukštumas, 
drąsos ieškant platesnių horizontų ir iš
tvermės siekiant Lietuvai laisvės ir vals
tybinio suverenumo.

VAIŠĖS UŽ RIAUŠIŲ ORGANIZAVIMĄ
„Tiesa“ (1981.VIII.7) pranešė: „Vakar 

'i Tarybų Lietuvą poilsiui atvyko . Airijos 
komunistų partijos generalinis sekreto
rius Maiklas O'Riordanas, viešintis šaly
je TSKP CK kvietimu.

Svečią iš Airijos priėmė TSKP CK na
rys, Lietuvos KP Centro Komiteto pirma
sis sekretorius P. Griškevičius. Įvyko 
draugiškas ir nuoširdus pokalbis, kuria
me dalyvavo Lietuvos KP Centro Komite
to sekretorius L. šepetys ir CK užsienių 
ryšių skyrjaus vedėjasF. Strumilas.“

Reikia pažymėti, kad nuo to laiko, kai 
šiaurės Airijoje vyksta kruvinos riaušės, 
kurioms ginklus tiekia komunistu valsty
bės, Airijos komunistų partijos vadas kas 
met labai vaišingai priimamas Sov. Sąjun
goje.

Mūsų mielą narę, 
Oną VENCAITIENĘ, 

jos hiylimai motinai Lietuvoje mirus, 
jos liūdesio valandoje nuoširdžiai, 

užjaučiame ir su ja liūdime. 
DBLS Stoke-on-Trent 

skyriaus Valdyba, 
nariai ir pažįstami

klasės valstybinis justicijos patarėjas
A. Kirijenka

Jau praėjo 8 mėnesiai kai LTSR Pro
kuratūra „tikrina“ ir tyli.

KOMUNISTŲ SAUVALIAVIMAS
Rainiai. (Telšių raj.). 1980 m. gruodžio 

42 d., vykstant rajono partinei konferen
cijai,'buvo nupjautas ir sunaikintas kry
žius, stovėjęs toje vietoje, kur 1941 m. 
tarybiniai pareigūnai labai žiauriai nu
kankino 73 vyrus. Tikintieji juos vadina 
žemaičių kankiniais, žmonės, juos gerb
dami, prie kryžiaus dažnai atnešdavo gė
lių. To negalėjo pakęsti komunistai, ku
lių nusikaltimą primindavo šis kryžius, 
pastatytas maždaug prieš pusę metų.

Kelmė. 1981 m. kovo 3 d. naktį pikta
dariai nusiaubė Kelmės kapines — sudau
žė 32 paminklus.

Bukonys (Jonavos raj.). 1981.1.1 d. bu
vo apiplėšta Bukonių bažnyčia: išlaužę 
tabernakulio dureles, piktadariai išniėki- 
no Švč. Sakramentą, pavogė komuninę, 
žvakides, keletą paveikslų.

Vilėkai (Ignalinos raj.). 1980 m. rude
ni! ateistiniai vandalai nudaužė nuo kry
žių visas Nukryžiuotojo figūrėles, esan
čias Ignalinos raj., Dysnių apylinkės, kai
mo kapinėse.

Kupreliškls (Biržų raj.). 1981 m. vasa
rio 13 d. Kupreliškio parapijos tikintieji 
išsiuntė pareiškimą RRT įgaliotiniui P. 
Anilionlui, kuriame reikalaujama, kad į 
Kunigų Seminariją galėtų įstoti tiek kan
didatų, kiek, Bažnyčios nuožiūra, jų rei
kia aptarnauti tikinčiuosius. Taip pat 
reikalaujama netrukdyti eiti savo parei
gas kunigams, baigusiems neakivaizdines 
teologines studijas ir gavusiems kunigys
tės šventimus. Pasirašė 50 tikinčiųjų.

Europos spaudoje
ŠVEICARAI APIE BALTUS

Šveicarų Rytų Instituto Berne organas 
„Zeitibild“ liepos mėn. numeryje paskelbė 
baltų tautų bičiulio Hans Rychenerio 
straipsmį .apie Baltijos valstybes. Autorius 
atkreipė dėmesį į sovietų ambasados Aust 
rijos sostinėje platinamą leidinj, kuriuo 
stengiamasi įrodyti, kad baltų tautos lais
va valia pasirinkusios sovietinę santvar
ką ir įsijungusios į Sovietų Sąjungą.

H. Rychener reiškia nusistebėjimą, kad 
sovietų leidiniai laiko Vakarų Europos 
skaitytojus tekiais neišmanėliais, jog 
drįsta skleisti aiškų melą. Visiškai nuty
limas Stalino-Hitlerio paktas; 1940 .m. va
saros tariamieji rinkimai 'į „liaudies sei
mą“ pavaizduojami kaip laisvas baltų 
tautų valios pareiškimas; sovietinė kons
titucija perstatoma kaip garantuojanti 
teisę laisvai Išeiti iš Sov. Sąjungos sudė
ties ir t.t. Visi tokie teiginiai tėra Įžūlūs 
melas, lygiu būdu kaip ir nuolatinis kar
tojimas, kad Sovietijoje viešpataujanti 
tikėjimo laisvė ir kad nebrukama rusiš
kumo. Tuo tarpu tikrovėje Maskva vykdo 
politiką, kuri reiškia ne ką kita, kaip ge
nocidą.

Straipsnio pabaigoje Rychener reiškia 
pasitenkinimą, kad sovietinis melas nepa
jėgia pakeisti Vakarų demokratinių vals
tybių nusistatymo Baltijos kraštų atžvil
giu. Tos valstybės dar ir šiandien teisiš
kai nepripažįsta Baltijos valstybių anek
sijos.

VOKIEČIAI APIE PADĖTĮ LIETUVOJE
Vakarų Vokietijoje leidžiamas savait

raštis „Ostpreussenblatt“, Rytų Prūsijos 
vokiečių organas, liepos 25 d. paskelbė 
ilgą straipsnį, pašvęstą lietuvių tautos lai
kysenai okupuotoje Lietuvoje. Autorius 
išsamiai pavaizdavo lietuvių tautos visuo
tinį pasipriešinimą ypač tikinčiųjų perse
kiojimui. Skaitytojai supažindinami su 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, 
su Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto 
vėiklė, su gausiomis kunigų ir pasaulie
čių peticiomis. Lygiu būdu atpasakotos 
bylos, iškeltos tiems asmenims, kurie ne
pabūgo pasipriešinti persekiojimams.

Laikraštis išvedė, kad savaime padėtis 
Lietuvoje esanti panaši kaip Lenkijoje. 
Skirtumas tik tas, kad tiesioginiai Mask
vos valdomuose kraštuose valdžia turi 
priemonių užgniaužti pasipriešinimą. '

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakarus pasiekė šie Lietuvos pogrindžio 

leidiniai:
AUŠRA Nr. 17 (57), išleista 1979 m. rug
pjūčio.

AUŠRA Nr. 18 (58), 1979 m. spalio.
AUŠRA Nr. 24 (64), 1980 m. rugsėjis.

POPIEŽIUS PASVEIKO
Po antros operacijos popiežius Jonas 

Paulius II grįžo iš ligoninės į Vatikaną. 
Rugpjūčio 16 d. išvyko 6 savaitėms poilsio 
iį savo vasaros rezidenciją Castelgondolfo.

PASIRINKO LAISVŲ
Aeorofloto lėktuvui, skridusiam iš Ha

vanos i Maskvą, sustojus Lisabonoje, ru
sė Ana Michailovna Jacuza paprašė por
tugalų policijos politinio prieglobsčio. 26 
m. amžiaus moteriai, kuri yra Sovietų 
branduolinių tyrimų instituto sekretorė, 
duotas laikinas leidimas gyventi Portuga
lijoje.

LENKIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Liepos 19 d. prie Dariaus ir Girėno pa
minklo Pščelnike (buv. Soldinas) susirin
ko per 500 Lenkijos lietuvių, suvažiavusių 
iš Suvalkų, Punsko, Dainavos krašto, Bal
tijos pajūrio, Gdansko, Slupsko, Bydgoš- 
čo, Ščecino, Varšuvos ir Vroclavo. Tokiu 
būdu Lenkijos lietuviai paminėjo Dariaus 
ir Girėno skridimo per Atlantą 48 metų 
sukaktį.

Sąskrydžio aprašymas bus atspausdin
tas vėliau.

AMERIKIEČIAI NUŠOVĖ LIBIJOS 
NAIKINTUVUS

Libijos ikaro aviacijos naikintuvai rug
pjūčio 18 d. apšaudė JAV lėktuvus, skri
dusius Viduržemio jūros erdvėje netoli 
Libijos krantų. Amerikos naikintuvai, ku
rie dalyvavo JAV laivyno šeštos flofllės 
manevruose tarptautiniuose vandenyse, 
60 jūrų mylių nuo Libijos krantų, paleido 
raketas į puolančius Libijos lėktuvus. Du 
Libijos naikintuvai nukrito i jūrą.

JAV naikintuvai sveiki grįžo į lėktuv
nešį Nimitz.

Amerika šiuo metu neturi savo diploma 
tinių atstovų Tripolyje. Todėl protestą Li
bijai, kad jos lėktuvai puolė Amerikos lėk
tuvus tarptautinėje erdvėje, .pareiškė per 
savo atstovą Briuselyje ir per JTO New 
Yorke.

RUSAI PAŠALINO BRITŲ DIPLOMATĄ
Sov. Sąjunga, kerštaudama dėl rusų 

diplomato Viktoro Lazino pašalinimo iš 
Londono, pareikalavo, kad Britų, ambasa
dos Maskvoje kultūros attache John Gor
don apleistų Sov. Sąjungą. Oficialiai jis 
buvo apkaltintas „nepriimtina veikla“. 
Foreign Office paprašė paaiškinimo.

LAIKRAŠČIŲ STREIKAS LENKIJOJE
Spaustuvininkų streikas Lenkijoje su

stabdė dviem dienom visus laikraščius. 
Su kariuomenės pagalba, valdžiai pavyko 
mažu tiražu išleisti „Tribūna Ludu“ ir 
„Zolnerz Wolnosci“ laikraščius.

LENKIJOJE VIS NERAMU
Lenkijos valdžios potvarkiu, už kelių 

dienų duonos kaina bus pakelta nuo 18 P. 
Iki 47 p. už kepaliuką. Panašiai bus pakel
tos ir kitų maisto produktų kainos. Daug 
prekių bus parduotama pagal normas o 
mėsos normos sumažintos.

Komunistinė vyriausybė stengiasi labiau 
suvaržyti profsąjungų „Solidarumas“ veik 
lą. Iš antros pusės, Lech Walęsa ketina 
nenusileisti valdžiai. „Susidūrimas yra 
neišvengiamas“ — sako „The Daily Tele
graph“.

KARINIAI MANEVRAI
Belgijos, Kanados, Valk Vokietijos, Olan 

dijos, Norvegijos, Portugalijos, Britanijos 
ir JAV karo laivynai dalyvaus NATO 
manevruose, kurie vyks rytų Atlante nuo 
rugsėjo 8 iki 18 d.

RUSAI TURI NEUTRONO GINKLUS
Vak. Vokietijos socialdemokratų partijos 

veikėjas Egon Bahr, kuris su Rytų - Va
karų nusiginklavimo komisija lankėsi 
Maskvoje, pasakė Bonoje spaudos atsto
vams, kad rusai suteikė komisijai įrody
mus, jog Sov. Sąjunga yra išbandžiusi ne
utrono sviedinius. E. Bahr pasakė: „Aš 
visai neabejoju, kad jie jau turi neutro
no ginklus“.

Rugpjūčio 10 d. Prancūzijos gynybos 
ministras Charles Hernu sakė, kad rusai 
tokius bandymus yra darę, T

„NERAMI MASKVOS IMPERIJA
„Nepriklausomybės geismas gyvas viso

se Pabaltijo respublikose: Estijoje, Latvi- 
jojo ir Lietuvoje“ — Christian Science Mo 
nitor skiltyse rašo Josęph C. Harsch. Anot 
jo, paviršiuje Sovietų Sąjungos ir jos sa- 
teli'tių 'gyventojai atrodo lojalūs, bet tik
rovėje :„nuolat reiškasi rezistencija, nu
krypimai ir disidentizmas“. Hafsch pami- 
•ni demonstracijas Estijoje praėjusį rude
nį, kurių dalyviai nešė iškėlę neprikišu-1 
somos Estijos trispalvę — „nepaprastai 
drąsus mostas bet kur Sovietų Sąjungoje“.

(Elta)

BALTŲ GENOCIDO PAMINĖJIMAS 
JAV KONGRESE

Birželio 11 d. JAV Atstovų Rūmuose vi
sa eilė kongreso narių pasakė kalbas sąry
šy su deportacijomis, kurias atliko Sov. 
S-ga 1941 m. birželio 14-21 d. iš Baltijos 
kraštų. Ta proga buvo pasmerktas Moloto- 
vo-Ribbentroppo paktas ir Baltijos valsty
bių okupacija, sovietų įvykdyta 1940 m. 
Prasmingas ir gerai dokumentuotas kal
bas pasakė DOUGHERTY (Penna.). DOR
MAN (Calif.), ANNUNZIO (Hl.), DER- 
W1NSKI (Ill.), FENWICK (N.J.), FAS- 
CELL (Fla.) ir kiti. Viso tą dieną kalbė
jo tuo klausimu 32kongresmanai. Jų kal
bas atspausdino Congressional Record, 
No. 88, June 11, psi. H2896-2906. Iki bir
želio 16 d. viso tuo klausimu pasisakė ir 
padarė pareiškimus 48 kongresmanai ir 
senatoriai. Kalbose daugiausia buvo mini 
ma Lietuva.

Po kalbų Atstovų Rūmuose Jungtinio 
Baltijos Komiteto (Joint Baltic Commi
ttee) iniciatyva birželio 11 d. buvo su
ruoštas Kapitoliuje priėmimas — pietūs, 
kuriame dalyvavo Valstybės Dep-to at
stovai, Baltijos kraštų diplomatai, per 30 
kongresmanų ir senatorių ir apie 150 pa- 
baltiečių. Tame priėmime buvo įteiktos 
„Baltic Freedom Award“ Kongreso na
riams kurie pasižymėjo Baltijos valstybių 
laisvės gynimu. (Elta)

GFWC (SUVAŽIAVIMAS PARĖMĖ 
PETKAUS NOMINAVIMĄ (NOBELIO 

TAIKOS PREMIJAI
Birželio 8-11 d. Cedar Rapids, Iowa, vy

ko tarptautinis General Federation of Wo
men's Clubs suvažiavimas, kuriame daly
vavo virš 1500 delegačių. Lietuviu Moterų 
Klubo Federacijos pirmininkė Margarita 
Samatienė, atstovavusi lietuves moteris, 
įnešė pasiūlymą, kad suvažiavimas parem
tų JAV Kongreso „Commission on Secu
rity and Cooperation" nomlnavimą Orlo
vo, Ščeransky, Rudenko ir Petkaus Nobe
lio Taikos premijai. M. Samatienės pasiū
lymas buvo suvažiavimo delegačių vien
balsiai priimtas.

(Elta)

KGB KAMANTINĖJA SKUODIENĘ IR 
TERLECKO SŪNŲ

USSR News- Brief (Briuselis, 1981 bir
želio 15 d.) praneša, kad vasario mėnesį 
KGB perspėjo I. Skuodienę, politkalinio 
Vytauto Skuodžio žmoną, nesusitikinėti su 
užsienio korespondentais. Balandžio 14 d. 
politkalinio Antano Terlecko sūnų Ramū
ną mokykloje anie pogrindžio spaudą ka
mantinėjo KGB pareigūnas. (Elta)

PERSEKIOJAMAS BUVĘS LIETUVOS 
HELSINKIO (GRUPĖS NARYS 

FINKELSTEIN AS
Buvęs Lietuvos Helsinkio Grupės na

rys Eitanas Finkelšteinas su šeima jau 
devynerius metus Vilniuje laukia leidimo 
emigruoti į Izraelį.. Apie jo sunkią padėtį 
gegužės 28 d. JAV-ių Atstovų Rūmuose 
pranešė kongresmanas Phillip Burton (Ca
lif.). Finkelšteinas yra fizikas, o jo žmona 
Aleksandra biologė — olkeonografė. Jam 
draudžiama dirbti savo profesijoje ir kliu
doma net gauti fizinio darbo. Finkelštelnų 
šeima gyvena beveik visiškoje izoliacijoje 
— juos nuolat seka, klausosi jų pasikal
bėjimų telefonu, nepristato laiškų. Burton 
ragina geros valios žmones visame pasau
lyje atkreipti dėmesį į šį „grubų žmogaus 
teisių pažeidinėjimą“. (Elta)

— Sovietų krašto apsaugos min. marša
las Ustinovas vadovaus naujiesiems karo 
manevrams, kurie prasidės rugsėjo mėn. 
ir vyks Baltijos jūroje ir Lenkijos pasie
nyje. Šį kartą satelitinių kraštų daliniai 
nedalyvaus.

Trys statybos bendrovės (dvi amerikie
čių ir viena turkų.) pakviestos paruošti ge
ležinkelio tunelio planą. Tunelis eitų Bos
foro sąsiauriu ir jungtu Europą su Azija. 
Tai sumažintų esančio tilto trafiką.

— Amerikiečiai gerins savo karinius 
.aerodromus britams priklausančioje In
dijos vandenyne Diego Garcia Koralų so- 
loj.

Kai kurios Afrikos valstybės reikalau
ja, kad ta sala būtų atiduota Mauricijui.

— JAV ir Japonija pradeda galvoti apie 
naują kanalo kasimą per amerikiečių są
smauką Panamoje. Naujasis jūros lygio 
kanalas jungtų abu vandenynus. Dabar
tinis Panamos kanalas, kuris buvo atida
rytas 1914 m., negali aptarnauti didžiųjų 
laivų,mės nėra jūros lygio ir turi naudoti 
vandens užtvaras.

— Britų Southampton© miesto savival
dybė paskyrė 3 mil. svarų projektui, ku
riuo žemės šiluminė energija bus naudo
jama pastatų apšildymui: karštas uolos 
žemės gilumoje, kur temperatūra siekia 
70° Celzijaus, šildys specialiais vamz
džiais į ten nuvestąjį vandenį.

PASAULYJE
Praėjusią savaitę Irane Islamo re- 

voliusinial gvardininkai suėmė kelis šim
tus dabartinės valdžios oponentų.

Rugpjūčio 15 d. Teherano radijas Pra
nešė, kad mirtim nubausti 14 kairiųjų ,gru 
pių narių.

Nuo prez. Bani-Sadr pašalinimo birželio 
mėn., jau įvykdyta apie 400 egzekucijų.

— Ukrainos disidentas Jevgenev Ant
supov, kuris buvo pareiškęs norą išvykti 
į Izraelį, už antisovietinę veiklą nubaustas 
11 metų kalėjimo ir ištrėmimo.

■— 51 m. valas D. Sinnett-Jones, kuriam 
prieš kiek laiko buvo padaryta vėžio ope
racija, išpjauta plautis ir dalis širdies, iš 
plaukė kelionėn aplankyti savo dukters P. 
Afrikoje. Kelionė truks apie 9 mėn.

—JAV už kyšių ėmimą kalėjimo baus
mėm nuo 3 iki 6 metų nubausti 3 buvę 
kongreso nariai, buvęs burmistras ir vie
nas miesto tarybos narys. Taip baigėsi va
dinamasis Absoamo kyšių Skandalas.

— Ilgesnį laiką trukęs tarptatutinis gin
čas dėl pabėgusio 13 metų ukrainiečių vai
ko, baigėsi tėvų sugrįžimu namo, o užsi
spyręs jaunuolis liko Amerikoje. Tėvai 
buvo iškviesti iš Sov. Sąjungos perkalbė
ti sūnų, kuris prašėsi politinio prieglobs
čio.

— Kinijos „Liaudies dienraštis“ paskyrė 
trečdalį .pirmo puslapio aiškinimui, kad 
laikraščio strapsniai esą per ilgi.

— Či.kagietls Jon Erikson .be sustojimo 
perplaukė tris kartus Lamanšo sąsiaurį. 
Iki šiol perplaukimas be sustojimo i abi 
puses, plaukikų buvo aukštai vertinamas.

—Lenkijos finansų min, M. Krzak pareiš 
kė, kad krašto vyriausybė svarsto galimy
bes vėl tapti Tarptautinio Finansų Fondo 
nariu, bet pirmoj eilėj turi pasitarti su 
savo sąjungininkais.

1950 m. Lenkija pasitraukė. Iš visų sa
telitinių kraštų tik Rumunija tebėra to 
Fondo nariu.

Šių metų prekybos defisitas su Sov. Są
junga sieks 555 mil. svarų.
Po paskutinio Kanios pasimatymo su Brež
nevu, greičiausia, tie norai ir galimybės 
bus persvarstytos, nes sovietai pažadėjo 
lenkams penkerių metų palengvinimo pla
ną skoloms išsimokėti.

— Cirko savininkas I. Chipperfield, no
rėdamas įsitikinti, ar tikrai Kartaginos 
generolas Hanibalas (3-2 šimt. prieš Kris
taus gimimą) per tris dienas su 37 kovos 
drambliais galėjo pereiti Alpių kalnus, iš
leido kelionėn savo dramblį „Niną“.

Dramblys ir grupė britų inžinerijos ka
rių, vadovaujamų kpt. M. Melvino, 8,000 
pėdų aukščio kalną Col de Clapier, ski
riantį Prancūziją nuo Italijos, nugalėjo 
per 9 valandas.

— Italijos Neapoly siaučia kelios Mafi
jos grupės, kurios kovoja tarp savęs. Nuo 
šių metų pradžios 132 gangsteriai buvo 
nužudyti. Policija iį jų reikalus mažai ki
šasi. Stipriausia yra „Camorros“ grupė 
kurios vadas M. Zaza, vadinamas „kara
lium“. Vienam laikraščio korespondentui 
jis pasakė, kad Neapoly apie 150.000 žmo
nių pragyvena iš cigarečių kontrobandos, 
automobilių vogimo ir namų apiplėšimų. 
Plačiai toleruojamas atvejis, kai apiplėšta
sis gali vėl .atpirkti savo daiktus.

Nesenaii .bare nužudytas 17 metu jau
nuolis, kuris neužleido pirmos eilės šalia 
stovinčiam gangsteriui.

„Nusikaltimai šiame mieste eina lygia
grečiai su pramone“, pareiškė vienas po
licijos pareigūnas.

■— Kalbėdamas 300.000 piligrimų čens- 
takavos Juodosios Madonos šventovėje, 
lenkų primatas arkivysk. J. Klemas palygi 
no .Lenkiją plūduriuojančiam laivui ir siū
lė Kat. Bažnyčios tarpininkavimą nesan
taikai krašte mažinti.

— Po daugelio egzekucijų, Kinijos di- ■ 
džiųjų miestų .kriminaliniai nusikaltimai 
sumažėjo. Taip pat įvestas iki gyvos gal
vos draudimas žinomiems- nusikaltėliams 
apsigyventi miestuose.

— Prieš metus laiko atplaukęs ir su
stojęs prie Devono, D. Britanijoje, didžiu
lis 233 tonų tankeris „Phillips Enterprise“, 
tebėra vis dar ■ toje pačioje vietoje, nes 
niekas neperka naftos.

Pasaulio naftos perteklius ir pareikala
vimo sumažėjimas kėlia rūpestį naftos 
kompanijoms, tačiau jos nemažina, bet vis 
kelia 'benzino • kainą.

— 250.000 svarų vertės Rembrandto dar 
bas pavogtas trečią kartą iš Dulwicho ga
lerijos Londone. Prieš 14 metų pavogtasis 
portretas per savaitę buvo surastas.

1973 m. portretas vėl dingo bet laimin
gu atveju policija patikrino valiuojantį 
dviratininką, kuris maiše vežėsi tą meno 
turtą. -,tI

— (Pietų Korėja paskelbė amnestiją 
1.061 politiniams kaliniams. Tačiau buvęs 
kandidatas prezidentus 1971 metais Kim, 
kuris nubaustas kalėti iki gyvos galvos už 
priešvalstybinę veiklą, nebus paleistas.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1981 m. rugpjūčio 24 d. Nr, 32 (1571)

K. VILKONIO

„Rūpintojėlio paunksnėje
Kai 1956-7 m., redagavau „Žibinto“ žur

nalą ir dairiausi bendradarbių, kurie pa
dėtų kadenti religinius, kultūrinius ir li
teratūrinius klausimus, man i talką atė
jo Kazimieras Vl’Jkonis.

Gavęs vieną kitą rašinį, pajutau, kad 
labai arti jo lietuvišikos širdies visos mi
nėtos sritys. K. Vilkonio raSinių buvo nei- 
ijmanu įglaustl į dailiosios literatūros žan
rą: nors komponavo neilgus vaizdelius bei 
apsakymus (ip(g., Rūpintojėlis verkia, Te- 
resienės sapnas, Nuotykis Kūčių vakarą), 
tačiau įgalima buvo jausti, kad jam rūpėjo 
nušviesti visuomeninio lietuviu gyvenimo 
klausimus, liečiančius religinį sąmonin
gumą, taurų kultūringumą, skaidrų pat
riotiškumą, siekiantį net mūsų tautos po
litines aspiracijas.

Kai vėliau teko sekti jo Britanijos lie
tuvyje, šaltinyje, Išeivių drauge, Europos 
lietuvyje (plg., Motiną, Romą Kalantą, 
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Toleranciją ir p,), pastebėjau, kad auto
rius jau nepynė literatūrinių vaizdelių, 
bet iš karto ėmėsi sklaidyti visuomeninę 
.temą: „Yra dalykų, kurie mūsų išeivijos 
gyvenime yna visiems Šventi ir dėl kurių 
negali būti kompromisų“.

Grožinė publicistika
Šiais metais K. Vilkonis surinko spau

doje iškiaidintus savo rašinius ir sudarė 
„Rūpintojėlio paunksnėj“ knygą, kurią 
atspausdino mūsų Nidos spaustuvėje.

Skaitant tą jo 30 rašinnių rinktinę, lie
čiančią mūsų visuomeninio gyvenimo rū
pesčius, ne sunku nustatyti, kad tai .groži
nė publicistika, suregzta vaizdinga min
ties ir jausmo forma. Autorius, jausda
mas gyvenimo rudenį, įžangoje prisipažįs
ta įgyvenęs sunkų tremties gyvenimą, „to
dėl ir be maži darbeliai buvo atlikti di
delėm pastangom ir gila Tėvynės meile“.

šalia to autorius yra kuklus ir neprer 
itenzingas. Pasak jo, šios knygelės tikslas
— ,Jkad išsklidę mano artimieji ir gimi
naičiai užsienyje ir tėvynėje, kurių sutik
ti negalėjau, rastų mano pėdsakus, varga
noj tremties kelionėj“. Taigi, jis nesiver
žia į skaitlingą auditoriją, apsiribojęs ar
timųjų draugų ir giminaičių šeimynišku 
rateliu.

Tėvynės meilė
Visų šių kūrinėlių pagrindą sudaro gi

li Lietuvos ir tebebūdinčio Rūpintojėlio 
meilė. Jam Lietuva, „nusmaigstyta pilia
kalniais ir milžinkapiais“, nati gražiau
sia: ten ir plačios girios, ir mesvi ežerai, 
ir gėlėtos lankos,, ir vaisiais nuraudę so
dai. Lietuvos žmonės — savanoriai, parti
zanai, Sibiro tremtiniai, sengalvės moti
nos, pareigingi veikėjai ir darbininkai — 
jaudina jo širdį, nes lietuvis „tėvynėje 
nešiojosi savo širdyje per motinos krau
ją įdiegtą lietuviškos doros principą: el
getą sušelpti, pakeleivį į namus priimti ar 
našlaitį priglausti, niekad tuo nesididžiuo- 
jant“.

Svetimoje žemėje, kur „aplinkui vien 
melas ir smurtas,, o ieškantiems teisybės
— neapykanta“, be abejo, neįmanu prigy
ti. Paskutiniame rašinyje, kuriame auto
rius padaro tartum sąžinės sąskaitą ir,, 
apkaltindamas save, prisipažįsta galėjęs 
„padaryti daug daugiau“, tvirtina, kad 
„tremtis — tuščia spraga m ano .gyveni
me“. Ta prasme K. Vilkonis nesidairo su 
prof. J. Eretu šviesesnių pragiedrulių 
tremtyje, kai pastarais „Tremties lietu
vis idėjų sūkuryje“ studijėlėje rašė: „Sa
vaime peršasi mintis, kad mus išvedė auikš 
tesnė ranka, skirdama mums tą uždavinį,

kurį šiuo metu negali atlikti tėvynėje 
dvasiškai kalinamieji“. K. Vilkonis kai 
kur priartėja prie dali. J. Dagio, kuris ra
šo, jog, atsiminus tėviškę, klajūnui ašaros 
byra ir trokšta sugrįžti, kad „kaip gėlė 
praėjus žiemai vėl naujai pražystų“. Ta
čiau kai kur ir jis žybteli (įkvepiančia min
timi, kad „mūsų nesvyruojąs ryžtas, pa
grįstas darbu ir tarpusavio susiklausymu, 
pateisins mūsų tremties buitį“.

Kūrybinės emocijos
Publicistikoje paprastai liečiami gyve

nimo įspūdžiai, įtaigojant siektinus idea
lus ir atkreipiant dėmesį į neigiamus reiš
kinius. Autoriaus minties gylis, logiški ar
gumentai, pasirinktos temos aktualumas 
patraukia ar atstumia skaitytojus.

K. Vilkonio paliestos temos aktualios, 
bet kai kurios nė naujos, nuolat kartoja
mos paskaitose, laikraščių vedamuosiuose. 
Ten, kur mūsų autoriaus sausai įtaigoja 
'lietuviško gyvenimo vertybes (motinos 
meilę, vienybę, tautinę savigarbą) ar trum 
pai iškelia neigiamus reiškinius (rietenas, 
šunuodegiavimą, savanorių nutylėjimą), 
kažin ko naujo nerandame. Tačiau, kai 
jis įjungia kūrybines emocijas, plėšdamas 
metaforinius vaizdus, —• jo publicistika, 
priartėjusi prie grožinės literatūros, pra
byla sodresniu, įtaigesniu žodžiu. Šiais lai 
kais mažai kas pakenčia didaktinį stilių, 
įprastą deklaravimą, įkyrėjusius šūkius 
ir pastabas.

Emocija, jausminė įtaiga paprastai šau
kiasi šalto, argumentuojančio proto, išva
dą pagrindančių premisų atramos. Šito
kios sintezės užtinkamos ne viename K. 
Vilkonio rašinyje (Belaisvių mintyse, Lap 
ikričio 23, Motinai) ir jais galėtų pasnau- 
doti minėjimų rengėjai. Pvz., spręsdamas 
klausimą, ką geriau Švęsti — gimtadienį 
ar vardadienį, autorius ypač pabrėžia var 
dinių prasmę: „Lietuvis visais laikais ger
bė žmogaus vardą, juo aukštino savo tau- 
taus didvyrius, reikšdavo meilę savo arti
miesiems mažybiniais ir maloniniais var
dais ir niekad nenaudojo žmogiškų vardų 
kitiems gyviams pavadinti“.

Gyvenimiškos temos
Sakoma, rašytojas rašo, nes turi ką pa

sakyti. Ypač daug ką gali pasakyti publi
cistas, pasirinkdamas naujas, drąsias. įdo 
mias, gyvenimiškas temas, sukeliančias 
net vertingas polemikas.

K. Vilkonis, pats pavadinęs savo raši
nius darbeliais, vis dėlto pririša dėmesį 
gražiomis pastagomis, tėvynės meile, vi
dine kultūra ir ateities vizija: „Viltis ir 
tikėjimas stiprina. Kaip .naktį seka diena, 
o audrą giedra, taip Ir nukryžiuotoji Lie
tuva sulauks pergalės“...

„Dangau, neatmesk jų aukos“ jautrus 
rašinys autoriuas paskirtas „žuvusiems 
partizanams prisiminti“. Tačiau pačiame 
rašinyje žuvusieji partizanai vadinami 
„kritusiais broliais“. Pamenu, nepriklau
somybės laikais mūsų spaudoje tūlas kal
bininkas patarė naudoti žuvusiojo žodį, 
nes esą krintą dėl kokios nors priežasties 
tik gyvuliai. Lygiai tas . pats teigtina 
apie Kūrėją, .kuris mūsų rašomoje įkalboje 
tvirčiau įsiipilietino nei Tvėrėjas.

Nedidelė 132 >psl. knyga gražiai išleista, 
šį kartą Nidos spaustuvė buvo atidesnė ir 
paliko vos vieną kitą korektūros klaidą. 
Klaidingai, matyt iš atminties,, pacituotas 
V. Kudirkos „Maniesiems“ eilėraštis, kurio 
originale rašoma: „Namas negrius — l'š 
baimės jūs neišlakstykit, tik vieton ano 
stulpo tąją pačią dieną tuoj kitą statykit!“ 

Dėkojame K. Vilkonlui už aktualią ir 
įdomią publicistikos knygą!

Knygą galima gauti Liet. Namuose.
Knygos kaina: 1.00 sv„ be persiuntimo.

A. GERUTIS
u 

PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
Karas tarp Berlyno ir Maskvos tikrai prasidė

jo birželio 22 dieną.
Čia nedėstysiu, kaip užsiliepsnojo ir kuo pa

sibaigė didvyriškas lietuvių tautos sukilimas prieš 
maskvinį okupantą. Pats sukilimo vyriausias in
spiratorius pulk. Kazys Škirpa tai aprašė veikale 
„Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti“.

Paminėsiu tiktai, kad su pulk. Škirpa buvome 
sutarę, jog kai gausiu ženklą, turėsiu atvykti į Ber
lyną. Toks ženklas atėjo ir nuėjau į vokiečių pa
siuntinybę Berne įvažiavimo vizos. Turėjau tuo
met dar Lietuvos diplomatinį pasą, bet karo metu 
ir su tokiu pasu reikėjo gauti vizą. Vokiečių pa
siuntinybėje man pareikšta, kad reikią atsiklausti 
Berlyno. Neilgai trukus gavau raštu atsakymą, kad 
mano prašymas išspręstas — neigiamai (abschla- 
gig). Skubiai painformavau pulk. Škirpą. Iš jo pa
siteiravimų paaiškėjo, kad vokiečių užsienių reikalų 
ministerija (Auswartiges Amt) sutikusi įvažiavimo 
vizą duoti, bet nusvėręs vokiečių saugumo polici
jos (Gestapo) neigiamas nusistatymas.

Kaip žinoma, pulk. Škirpa irgi negalėjo iš Ber

ALOYZO BARONO VARDO NOVELĖS 
KONKURSAS

Lietuvių Rašytojų Draugija, norėdama 
prasmingiau paminėti savo mirusį manį, 
buv. LFD pirmininką, novelistą ir roma
nistą Aloyzą Baroną, skelbia Aloyzo Ba
rono vardo novelės konkursą.

1. Novelės temą bei meninę idėją auto
riai pasirenka laisvai (tačiau pageidautina 
lietuviškas turinys ir personažai).

2. Novelės ilgis — ne daugiau 20 maši
nėle rašytų laiškų popieriaus puslapių.

3. Terminas: 1982 m. kovo 1 d.
4. Rankraščiai (rašyti mašinėle su tar

piais) pasirašomi slapyvardžiu; atskirai 
pridedamas užlipintas vokelis, pažymėtas 
tuo slapyvardžiu, o viduje — autoriaus 
pavardė adresas ir telefonas.

5. Rankraščiai siunčiami LRD valdybai, 
kuri juos (perduos jury komisijai. (Valdy
bos adresas: 306 — 22 nd St.. Santa Moni
ca, CA 90402), U.S.A,)

6. LRD valdyba sudaro 3-ju asmenų ko
misiją, kuri sprendžia balsų dauguma (Jei 
komisija nerastų verto premijuoti kūrinio, 
premija atidedama kitiems metams. Ko
misijos sprendimas galutinis.

7. Geriausia pripažintos novelės auto
riui skiriama 500 dol. premija, kurios me
cenatai yra Nijolė Baronienė ir LRD.

8. Jury komisijos sudėtis bus paskelbta 
vėliau.

9. Dėl premijuotos novelės spausdinimo 
LRD valdyba susitaria su autorium.

LRD valdyba

„EUROPOS LIETUVIO“ STOVYKLA 
AMERIKOJE

Jau 25-tą vasarą Čikagos skautų Ir skau
čių stovykloje Rakė stovyklauja vaikai ir 
jaunimas. Spėjama, kad per tą laiką sto
vyklavo 12,000 Skautų sąjungos nariu, vie 
nu kartu daugiausia 1968 m. Tautinėje 
stovykloje (virš 1.500). Šiais metais daly
vauja ne tik Čikagos, bet ir Detroito. Cle- 
velando, Omahos Ir kitų vietovių LSS Vi
durio Rajono stovykloje.

Sutarta šių metų stovyklas ir pastovyk- 
les pavadinti lietuviškų laikraščių vardais. 
Brolijos stovykla su 150 dalyvių pavadin
ta „Varpas“ Seserios su 200 skaučių — 
„Aušra“. O vyresniųjų skaučių pastovyklė 
šioje liepos 11—25 d. stovykloje vadinosi 
„Europos Lietuvis“.

Sktn. Danutė Dirvonienė vadovauja 44 
vyr. skautėm ir kandidatėm, kurių penkios 
davė vyr. sk. įžodį. Būreliai buvo pava
dinti Lietuvos pogrindžio spaudos vardais: 
Laisvės šauklys, Vytis, Perspektyvos, Al
ma Mater, Aušrelė, Rūpintojėlis, Varpas. 
Tarp pokalbių temų buvo pogrindžio spau 
da, jaunimo organizacijos. Jaunimo są
junga Lietuviu Bendruomenė. EL pasto
vyklė taip pat kaip kitos turėjo pravesti 
vieną dieną ir vieną ypatingą renginį vi
sai skautų stovyklai. A.S.

PR. ČEPĖNO ISTORIJA JAU 
SPAUSDINAMA

Prano Čepėno „Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos“ II tomas neužilgo pasirodys 
knygų rinkoje.

Istoriją leidžia dr. K. Griniaus fondas. 
Pirmąjį tomą, kuris apėmė tautinio atgi
mimo laikotarpį iki I pasaulinio karo, iš
leido 1977 metais. Antrame tome yra ap
rašytas tolimesnis laikotarpis: Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas Ir valstybės 
aparato kūrimas iki 1922 m.

Nelaimei, vos baigęs rašyti II tomo 
rankraštį, 1980 m. spalio 3 d. mirė kny
gos autorius. Tolimesnis knygos paruoši
mo darbas krito ant jo žmonos Albinos 
Sirutytės-čepėnienės, kuri ir anksčiau dir
bo technišką darbą, pečių.

II-sis tomas bus beveik dvigubai dides
nis už I-jį tomą, nes vien grynojo teksto 
bus virš 760 psl. Be to bus dar žemėlapiai, 
lentelės, nuorodos, didelis vardynas ir 
įvairios rodyklės.

Knygą spausdina M. Morkūno spaustu
vė Čikagoje.

lyno nuvykti į Kauną, kur jis sukilėlių buvo pa
skelbtas laikinosios vyriausybės ministru pirminin
ku. Negana to. Vokiečių saugumo policija uždėjo 
jani Berlyne naminį areštą.

Išpuikusiems, didybės manijos apsėstiems ano 
meto vokiečių valdovams buvo nepakeliui su Lie
tuvos pasiuntiniu, kurio įkvėpti sukilėliai jau antrą 
karo dieną paskelbė, atstatą Lietuvos valstybės ne
priklausomybę.

Po 40 metų pažvelgus į praeitį, galima padary
ti išvadą, kad tauta, palikta be vadovybės, parodė 
daugiau nuovokos bei ryžto, nekaip anų laikų vy
riausybė bei .karo vadovybė. Tuo tarpu kai pa
skutiniame ministrų kabineto posėdyje 1940 m. 
birželio 14-15 d. dalyvavę generolai pareiškė, kad 
kariuomenė nesanti paruošta (!) pasipriešinti įsi
brovėliui, lygiai po metų sukilusi tauta ėjo ginti 
savo šventų teisių su tokiu pat pasiaukojimu bei už
sidegimu kaip ir savanoriai 1918-1920 metais.

Dar Lietuvos laisvės laikais Kaziui Škirpai bu
vo suteiktas garbingas pirmojo kariuomenės kūrėjo 
— savanorio vardas. 1940 metais tautos sukilimo 
prieš maskvinį okupantą vyriausias įkvėpėjas vėl 
buvo ne kas kitas kaip Kazys Škirpa.

Veikalo „Sukilimas Lietuvos suverenumui at
statyti“ autorius, įvade rašė: „žemai nulenkdamas 
savo galvą ties mano kovos draugų kapais visur 
Lietuvoje, kritusių po LAF vėliava kovoje už lie
tuvių tautos šventą teisę į laisvę ir valstybinę nepri

Su lietuviais 
įtasaulyje

R. DAUNORAS VOKIETIJOS OPEROJE
Užbaigęs sėkmingai Sttugarto aukštąją 

muzikos mokyklą, solistų skyrių, Ričardas 
Daunoras buvo tuojau angažuotas į Kre- 
feldo Moechenglatbacho operą. Dabar pa
sibaigė jo pirmieji operos gastrolių metai 
Vakarų Vokietijoje, Ričardas Daunoras 
pasirodė per tuo metus, kaipo geras ir la
bai darbštus dainininkas. Operos ladminist 
racija labai greitai tai atpažino ir dar vi
duryje sezono paprašė jo sutartį prailgin
ti dar vieneriems metams. 1981 - 1982 me
tų sezone Ričardas Daunoras dainavo šias 
roles:

Herman Ortel ir Nachtwaechter — 
„Meistersinger“, Lotario „Minion“, 
Miaulwurf — „Der Mantel“, Simon — 
„Gianni Schicchi“, St. Brioche — „Die 
Lustige Witwe“, Zuniga — „Carmen“, 
Don (Fernando, Minister — „Fidelio“, Der 
Grossinquisitor — „Don Carlos" ir Der 
Komtur Ir Masetto — ..Don Giovanni“. 
Tai dižiulis repertuaras pirmiems metams!

Alina Veigel Plechavičiūtė

MIRĖ INŽ. A. INASVYTIS
Birželio mėn. Clevelande, JAV, mirė inž, 

Algirdas Leonas Nasvytis, visuomenės 
veikėjas, žurnalistas ir sportininkas.

A. Nasvytis gimė 1910 m. birželio 12 d. 
Subačiuje. Technikos mokslus išėjo Kau
no u-te, Berlyno ir Hanoverio technikos 
mokyklose. Buvo aktyvus studentų orga
nizacijose, Liet. inž. s-goje, Lietuvių Bend 
ruomenėje ir sporto organizacijose.

MIRĖ ŽURNALISTAS A. VILAINIS
Čikagoje mirė Adomas Vilainis - Šid

lauskas, žurnalistas, dirbęs įvairiose Ame
rikos lietuvių redakcijose. Jis buvo gimęs 
1905 m. sausio 21 d. Vaikiulauikio km., 
Tauragės iapskr. Jo įsteigta leidykla „Ne
munas“ išleido 32 knygas.

L. RIMKUS DIRBS VAŠINGTONE
Buv. „Draugo“ redaktorius Linas Rim

kus nuo rugpjūčio 1 d. (persikelia i Vašing
tone, kur dirbs Amerikos Balso radijuje.

Atsiųsta paminėti
Pašvaistė, Nr. 9, 1981 m. birželis. Ko

lumbijos lietuvių jaunimo biuletenis, Re
daktorius V. K. Slotkuis, Aip. Aer. No. 20- 
29, Villavicencio-Meta, Colombia, South 
America.

Šaltinis, Nr. 3, 1981 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas, leidžia Marijonai 
ir Šv. Kazimiero S-ga, Nottngham. Angli
ja.

Skautų aidas, 1981 m. gegužė. Lietuvių 
Skautų S-gos organas, Chicago, JAV.

Metmenys, Nr. 41, 1981 m. Kūrybos ir 
analizės žurnalas. Red. Vyt. Karolis, lei
džia AM ir M (Publications, Chicaga, JAV. 

Chronicle of the Catholic Church in Li
thuania Nr. 45, October 22, 1981.

Taip pat, Nr. 46, December 25, 1980. L. 
K.B. Kronikų vertimas į anglų kalbą, iš
leista knygučių pavidale. Red. kun. K. Pu- 
gevičius, 351 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Sieki
mai, tikslai ir uždaviniai, organizavimas, 
pobūdis, santvarka, Lietuvių Charta ir 
PLB konstitucija. 32 psl. knygutė, išleido 
PLB Valdyba, 5620, So, Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

Juozas Kapaeinskas, SPAUDOS BA
RUOSE, atsiminimai. Išleido Chicagos Lie
tuvių Literatūros d-ja, 1979 m. 216 psl. 
(knyga, įrišta į kietus viršelius.

Krivūlė Nr. 2, 1981 m. birželis. Vakarų 
Europos Lietuvių Sielovados leidžiamas 
žurnalas. Bad Woerishofen, Vokietija.

klausomybę, skiriu šį savo veikalą jų amžinam pa
gerbimui visur ir visada, nes testamentas, kurį tos 
aukos paliko naujoms mūsų tautos kartoms, neiš
bluks jos istorijos puslapiuose“.

Škirpa šiuos žodžius parašė Vašingtone, tu
rėdamas 80 metų amžiaus. Paties veikalo išleidi
mas, pasiekus tokio amžiaus, taip pat byloja, ko
kios nepaprastos, vienkartinės asmenybės būta pul
kininko Kazio Škirpos! Baigęs rašyti veikalą apie 
sukilimą, Škirpa dar rūpinosi jo išleidimu vokiečių 
kalba, tačiau šio užmojo jau nebesukubo įvykdyti.

Ne viskas, kas anuo metu dėjosi ir su kuo su
sietas pulk. Škirpos vardas, išlaiko bešališką kriti
ką. Tiek tuo metu ėjęs Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos šefo pareigas Dr. J. šaulys (atstovas Švei
carijoje), tiek Romoje gyvenęs ministras S. Lozo
raitis keliais atvejais pareiškė savo kritinę nuomonę 
dėl pulk. Škirpos kai kurių vėlesnių iniciatyvų, kai 
karo eigoje vėl ėmė kilti sovietinės okupacijos nau
ja grėsmė. Bet, ką bedarydamas, Škirpa vadovavosi 
tik savo susirūpinimu Lietuvos likimu. Valstybės 
nepriklausomybė jam visada buvo aukščiausias 
idealas. Škirpai be atodairos siekiant pasistatytojo 
tikslo, jis užsitraukė vokiečių saugumo organų 
keršto. 1944 m. vasarą Škirpa išsiųstas į politinių 
kalinių stovyklą. Tik karo pabaigoje amerikiečių 
kariuomenė jį išlaisvino.

(Pabaiga)

SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS
Santaros Šviesos 28-tame suvažiavime, ku 

ris įvyko rugsėjo 10-13 d.d. Tabor Fermo
je, Sodus, JAV, pirmą kartą tarn lietuvių 
vių kultūrininkų dalyvaus Lenkijos disid 
tas Stanislaw Baranczak, poetas, vertėjas, 
literatūros kritikas. Nuo 1968 m. jis Len
kijos demokratėjimo sąjūdžio dalyvis, vie
nas iš KOR (Darbininkų Gynimo Komi, 
teto) steigėjų, neoficialaus literatūrinio 
žurnalo „Zapis“ vienas iš redaktorių, po 
trijų metų trukdymų išleistas dėstyti len- 
kų literatūrą Harvardo universitete. Su
važiavime jis kalbės apie „Beyond and 
against the Censorship: Polish Literary 
Life 1976-1981“.

Audronė Barunaite-Willeke skaitys pa- 
skaitą apie „Aldoną Gustą ir tėviškės 
narvų voratinklius“.

Povilas Mažeika apie „Baltijos jūros 
gamtinę apsaugą“.

Paulius Lantuchas apie Vilniaus daili
ninkų .gyvenimą.

Bronius Vaškelis nagrinės „Trečią fron
tą istorinėje perspektyvoje“; Bronys Raila 
svarstys „Trečią Frontą dalyvio žvilgs
niu“; Tomas Venclova žvelgs į „Trečią 
Frontą šiandieniniu vertinimu“.

Nijolė Martinaitytė Raganiaus ir Mero 
Striptizo rašybos stilius leksi.ko-semanti- 
nių požiūriu.

Algis Mickūnas kalbės apie „Vakarų 
ir lietuvių demonus moderniojoje poezijo
je“.

Aušra Liulevičienė apie katalikų radi- 
kalizmą šiandieniniam pasauly.

Violeta Kelertienė svarstys „Mariaus 
Katiliškio kalbą Ir stilių“.

Rimvydas Šilbajoris „Mariaus Katiliš
kio apsakymo struktūrą“.

Stanislaw Baranczak, Liūne Sutema ir 
Tomas Venclova pakviesti dalyvauti po
ezijos vakare, ir Audronė Simonaitytė ■ 
Gaižiūnienė — konsertuoti.

LIETUVIŲ JAUNIMAS KOLUMBIJOJE
KLJ S-gos Valdyba suruošė Bogotos lie

tuvių kolonijai kiek pavėluotą Vasario 1S 
d. minėjimą. Lietuviai susirinko kovo 1 
dieną S. Siručio ūkyje. Buvo gerai pa
ruošta programa, vaišės ir pasilinksmini, 
mas. Ta proga buvo iškeltas reikalas kvies 
ti į tekius pabūvius ir tą jaunimą, kuris 
nemoka lietuvių kalbos, nes „ir be kalbos 
galima labai daug pasitarnauti savo Tė
vynei“.

1980 m. lapkričio 4-11 dd. Bogotos Liet. 
Moiterų d-ja buvo suruošus! lietuviškos 
kultūros savaitę su dail. A. Tamošaitienės 
liet, audinių ir dail. A. Tamošaičio spalvo
tų litografijų paroda. Savaitės metu vyko 
dail. A. Tamošaitienės audimo kursai ir 
buvo rodomas filmas „From our Amber 
past“. Kursus lankė per 50 studenčių. 
Prof. dr. J. Zaranika skaitė paskaitą apie 
lietuvių kalbą ir jos kilmę.

Lapkričio 7 d. „Skandijos“ salėje buvo 
suruoštos Nerijos Linkevičiūtės ir B. Pra- 
puolenio koncertas. Pabaigtuvėms buvo 
suruošta vakarienė, kurioje dainavo at
vykusi iš Argentinos Adriana Jocytė.

Kolumbijos liet, jaunimas taip pat bu
vo suruošęs savo narių suvažiavimą, ku
riame buvo apžvelgta ligšiolinė veikla ir 
nubrėžti planai ateičiai. Naujon valdybos 
išrinkti: Juozas Stasiukynas, Vytas Siru
tis, Anita Radžiūnaitė, Nelly Vileikytė ir 
V. Kęstutis Slotkus. Š.m. birželio 25-29 
dd. Slotkų ūkyje jaunimas suruošė savo 
stovyklą.

PLB rūpesčiu, Kolumbiją aplankys Ra
sa Šoliūnaitė, tautinių šakių ir dainų mo
kytoja. Ji Kolumbijoje pabus porą savai
čių.

I. IPONSIIIELLIO „I LITUANI“ į 
ČIKAGOJE

Pirmieji trys operos „I lituani“ spektak
liai, kuriuos pastatė Čikagos lietuviu ope- 
ros kolektyvas birželio mėn., praėjo ne 
paprastai sėkmingai.

Operą numatoma pakartoti rudenį, ga
limas daiktas, 1983 m. Pasaulio Lietuviu 
Dienų metu, kad ją galėtų .pamatyti lietu
viai, suvažiavę į Čikagą iš 'kitų kontinen
tų.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 23

Ant stalo turime 10 krūvelių metaliniu 
pinigų' kiekvienoj krūvelėj po 10 monetų 
Vienoj .krūvelėj visos monetos netikros- 
Tikrosios sveria po 19 gramų, o netikro
sios — 1 gramu sunkesnės.

Atsakymas Nr. 22
Kaip sužinoti, tik vieną kartą pasvėrus, 

kurioj krūvelėj netikrosios monetos?
a) XL (atimk X) — L
b) XIX (atimk I) — XX
c) V (pridėk 1.) — IV

Vieną kartą prie virtuvės lango ūkiniu- j 
kas pastebėjo savo berną su žiburiu ran- j 
ko j e.

— Ką tu- ten darai? — paklausė.
— Aš čia pas Onutę... — sumišo bernas,
— Jei pas Onutę, tai .ko tau tas žibin

tas? Aš kai jaunas pas mergas ėjau, tai 
be žibinto...

— Žinoma. Pasižiūrėjus į tavo žmonų 
savaime 'aišku, — pagalvojo bernas.

— Tabakas smegenims nekenkia, — 
kiną rūkorius.

— O, taip. Kas turi smegenis —nerūko!
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20-ji Europos Liet. Studijų Savaite
Rugpjūčio 2 dienos popiete Prancūzijoje 

vykusios Studijų Sasaitės dalyviai pradėjo 
rinktis gražiose Montvillargenne patalpo
se. Tai sena prancūziška chateau, pavers
ta i vasarvietę ir praplėsta nauju pastatu, 
kurio iabirintiškuose koridoriuose sve
čiams iš pradžių nebuvo lengva susigaudy
ti. Dar prieš vakarienę, jos metu ir po to 
jau restorane, vyko senų pažinčių atnau
jinimas ir susipažinimas su pirma, kartą 
atvykusiais. Teko susitikti ir tokių, kurie 
prisimena pirmąją Studijų Savaitę, ku
rioje bemaž visi dalyviai sudarė vienodų 
įsitikinimų grupės ratelį. Metams bėgant, 
tos užsienio lieutvių kultūros rekolekcijos 
išsivystė daug plačiau, ir dabar apima 
įvairių politinių srovių ir religinių pažiū
rų žmones.

Rugpjūčio 3 d. rytą Studijų Savaitės 
kapelionas kun. A. Saulaitis, S.J. (JAV), 
asistuojamas kitų trijų kunigų, atlaikė 
pirmąsias mišias. Po 15 min. pertraukos 
prasidėjo oficialusis St. Savaitės atidary
mas, kurį pravedė Prancūzijos L.B. vice, 
pirm. Z. Mikšys, pasveikindamas atvyku
sius, linkėdamas sėkmės ir prisimindamas 
praėjusiais metais mirusį Dr. J. Grinių, 
vieną iš pirmųjų St. Savaičių iniciatorių. 
Po jo kalbėjo ir sveikino P.L. B-vės vice- 
p'irm. V. Kleiza (JAV), kuris įteikė vi
siems šios St. Savaitės Organizacinio Ko
miteto nariams po auksini P.L.B. ženkle
lį. Oficialioji dalis baigta Dr. K. Čegins
ko iš Miuncheno sveikinimu, kurį perskai
tė Ž. Mikšys.

Liūdesio ir rūpesčio sukėlė žinia, kad 
mūsų J. E. vysk. A. L. Deksnys yra ligo
ninėje ir negalės atvykti

Pirmoji paskaita, kurią skaitė Dr. jur. 
A, Gerutis (Šveicarija), pavadinta „Pašne 
kesys .apie Lietuvos bičiulius Prancūzijo
je“. Tai didžiulė krūva medžiagos, kurią 
prelegentas iš įvairiausiu šaltinių surin
ko ir paruošė. Pradėjęs nuo Napoleono 
1812 m. Vilniuje laikinosios Lietuvos vy
riausybės sudarymo, Dr. A. Gerutis supa
žindino klausytojus su daugybe prancū
zų, kurie domėjosi Lietuva, jos įkalba ir 
kultūra. Dėl laiko stokos, paskaitininkas 
viską sutrumpino ir vaizdžiai pateikė tik 
pačius įdomiausius faktus.

Diskusija pravedė Ž. Mikšys. Jų metu 
buvo iškeltas pasiūlymas tą kruopštų 
Dr. A. Geručio darbą išleisti atskiru lei
diniu“.

Vakarinę tos dienos paskaitą apie „Jau
nuosius Lietuvos dailininkus“ skaitė E. 
Gaputytė (D. Britanija). Iš daugiau kaip 
200 menininkų pasirinko ir plačiau api
būdino keturis: A. Švėgždą, K. Dereškevi
čių, A. Kurą ir A. Šaltenį, o jų darbų 
skaidres parodė ekrane. Diskusijas pra
vedė meno srities žinovas dail. ž. Mikšys.

Rugpjūčio 4 d. rytinę paskaitą vėl pra
vedė ž. Mikšys, apibūdindamas praėju
siais metais lapkričio 14 d. palaidoto, 27 
St. Savaičių dalyvio, Dr. J. Griniau asme
nį. Jo atminimas buvo pagerbtas tvlos mi
nute. Po to dar perskaitė kun. S. Matulio, 
MIC, sveikinimą iš D. Britanijos.

Savo paskaitoje „Dr. Jono Griniaus li
teratūrinė kritika“, lituanistas V. Natkevi
čius (Vokietija) nuodugniai ir kritiškai 
apžvelgė Dr. J. Griniaus straipsnius. Se
kė diskusijos.

17 vai. kapelionas kun. A. Saulaitis 
pravedė religinį pašnekesį, kuriame ypač 
reiškėsi laibiau abejojantieįi ir kritiškiau 
nusistačiusieji tikėjimo' atžvilgiu.

20.30 vai. Dr. J. Norkaitis pristatė pa
skaitininką chemiką Dr. K. Keblį (JAV), 
kuris prieš pradėdamas savo pasirinktą
ją temą: „šposininkai šermenyse: Bara
nauskas ir Šaltenis“, pabrėžė, kad jis yra 
tik literatūros mėgėjas, ir norįs tik Pasi
dalyti mintimis aule dabartine lietuvių 
literatūrą, kurioje, jo nuomone, stinga 
humoristinio elemento.

Diskusijose buvo pareikšta nemaža skir
tingų nuomonių.

Rugpjūčio 5 d, pirmosios paskaitos pre
legentą Kęstutį Jokubyną (Vokietija) pri
stato Dr. A. Gerutis, kuris įspėja, kad 
šioje paskaitoje humoro nebus.

K. Jokubynas — herojinės Lietuvos at
stovas. Gimęs 1930 m. Vilkaviškio apsk, 
17 metų iškalėjęs sovietų kalėjimuose ir 
Sibiro stovyklose. 1977 m. atvyko i Vaka
rus. Dabar dirba Laisvės radijo įstaigoje 
Miunchene.

K. Jokubynas supažindino klausytojus 
su buvusia ir dabartine tvarka sovietų ka
lėjimuose ir darbo stovyklose. Anksčiau, 
sako, buvę milijonai suimtųjų, dabar tik 
šimtai, tačiau režimas vis tiek labai griež
tas, nors politiniai jau nuo 1948 metų at
skirti nuo kriminalinių kalinių. Noras gy
venti ir viltis buvo svarbiausioji išlikimo 
priežastis. Būdamas darbo stovyklose, iš
moko keletą svetimų kalbų, nes kalinių 
tarpe buvę įvairiausių tautybių žmonių. 
Reikėjo tik noro ir pastangų.

Diskusijų metu, prelegentas atsakinėjo 
į klausimus ir suteikė dar daugiau žinių 
ir paaiškinimų.

Po pietų — išvyka autobusu į Paryžių. 
Už 25 frankus porą valandų pasivažinėta 
po šį gražųjį didmiestį. Pasigėrėta Luvro 
rūmais, Eifelio bokštu, puikiuoju teatru. 
Notre Dame katedra ir (kitais žymiausiais 
pastatais ir gatvėm. Įdomiai aiškino pa
ryžietė Eglė Klimaitė.

20.30 vai. Dr. A. Kušlys pristato veik
lųjį P.L.B. pirm, pavaduotoją Vaclovą 

Kleizą (JAV), kuris pradėdamas savo te
mą „kai kurias išeivijos gyvenimo apraiš
kas — žvilgsnis ateitin“, paaiškina, kad 
tai ne kokia paskaita ar referatas, bet tik 
minčių apie lietuvių išeivių gyvenimą pa
sidalinimas. Tačiau jis gana plačiai ap
žvelgė daug dalykų: gyvenamųjų kraštų 
įtaką imigrantams, išeivių spaudą, para
pijų mažėjimą Ir kitas problemas. Iš viso 
išeivijoj turime 45 laikraščius ir žurnalus. 
Gal jų per daug. Reikėtų juos jungti. Su
mažinus kiekybę, pakiltų (kokybė, Čikagoj 
beliko tik 5 lietuviškos parapijos, nes 
trūksta kunigų. Taip -pat iškėlė M. Drun- 
gos pasiūlymą jungti „lituanofilus“ t.y., 
tuos lietuvius kurie nemoka lietuviškai, 
bet galėtų padėti mūsų reikalui. Savo min 
tis V. Kleiza baigė viltimi dar tvirta lie
tuviška emigracija 'įžengti į 21-mąjį am
žių.

Diskusijoje kai kas įrodinėjo, kad šiais 
laikais lietuvybės Išlaikymui parapijos 
jau nebeturi tekios didelės reikšmės, kaip 
prieš Pirmąjį karą. Z. Juras pažymėjo, 
kad vis dar dirbama su nemažesniu entu
ziazmu politinėj ir kultūrinėj plotmėj.

Rugpjūčio G d. rytinę paskaitą praveda 
kun. A. Saulaitis. Tai ypač įdomiai pa
ruošta ir puikaus kalbėtojo kun. Augusti
no Rubiko (Vokietija) -perduota, 100 m. 
nuo -garsiojo jėzuito kun. Teilhard de Char 
din gimimo proga, paskaita: „Kodėl tokį, o 
ne kitokį Dievas sukūrė pasaulį?“ Jis pla
čiai supažindino klausytojus su Chardino 
filosofine antropologija. „Dievas leidžia 
daiktams darytis, bet nedaro juos“, — 
skelbė Chardinas savo visuotinio evoliu
cionizmo filosofijoj.

Vakarinės paskaitos tvarkytojas Dr. J. 
Noikaitis pranešė, kad prelegentas žurna
listas Isaakas Kaplanas iš Olandijos dėl 
ligos negalįs atvykti, ibet atsiuntęs savo 
paruoštąjį darbą.. Jo paskaitą „Lietuvių ir 
žydų santykiai praeity ir dabarty“ skaitė 
ž. Mikšys (Prancūzija).

Diskusijose objektyviai kalbėjo rašyto
jas I. Meras iš Izraelio; ragindamas vienį 
kitų nekaltinti, bet ieškoti naujų sugyve
nimo kelių.

Pabaigoj -buvo suredaguotas ir visu pa
sirašytas sveikinimas žurnalistui I. Ka-p. 
lanui.

Po ilgesnės pertraukos visiems tikin
tiesiems buvo -bendra išpažintis — absoliu
cija, kurią pravedė trys kunigai.

Tą pačią dieną, 14 vai., įvyko ir Euro
pos L.B. kraštų darbuotojų susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo senasis Prancūzijos 
L.B. -pirm. kun. J. Petrošius ir naujasis —
J. Tomkus. Sekretoriavo rašytoja Irena 
Joerg — Naudžiūnaitė. P.L.B. pirm, pava
duotojas V. Kleiza sveikino ii' kalbėjo 
apie P.L.B. idėją ir darbus. Buvo perskai
tyti Diplomatijos -šefo S Lozoraičio. Lie
tuvos Pasiuntinybės D. Britanijoje atsto
vo V. Balieko, S. Lozoraičio, jnr., ir Pran
cūzijos L.B. sveikinimai.

Po to sekė kraštų pranešimai, kuriuos 
padarė: S. Baltus (-Belgija), kun. J. Pet
rošius (Prancūzija), Dr. A. Kušlys (Švei
carija), J. Lukošius (Vokietija), Z. Juras 
(D. Britanija), I. Joerg (Austrija) ir A. 
Balandytė — Broland (Švedija).

P.L.B. valdybos pranešimus perdavė V. 
Kleiza ir kun. A. Saulaitis. Jaunimo (Prob
lemas ir jų pageidavimus išdėstė jaunasis
K. Ivinskis. Vasario 16 Gimnazijos ir Lie
tuvių Kultūros instituto reikalus nušvietė 
Dr. J. Norkaitis. Z. Juras iškėlė „Europos 
Lietuvio“ leidimo sunkumus ir redaktorių 
klausimą. Ilgesnį pranešimą padarė Lie
tuvių Informacijos Centro JAV-se darbuo
toja Gintė Damušytė apie informacijų tei
kimo svarbą jr Kestono koledžą.

Apie Pasaulio Lietuvių Dienas ir šeš
tąjį Pasaulio Lietuvių Seimą 1983 metais 
informacijų davė V. Kleiza.

Pabaigoj -buvo apsvarstyti kiti reikalai 
Ir sumanymai. Dr. A. Gerutis siūlė steigti 
Lietuvių Bičiulių Draugiją, kuri apjung
tų visų kraštų panašias organizacijas. 
Kun. J. Petrošius pasiūlė -pasiųsti sveiki
nimą į Lietuvą.

Sekantį Europos L.B. darbuotojų suva
žiavimą nutarta kviesti 1982 m. D. Brita
nijoje St. Savaitės metu.

Rugpjūčio 7 d. pradėta pamaldomis už 
Lietuvą. Penki kunigai laikė mišias, gie
dojo solistė Bronė Gailiutė-Spi'es (Belgi
ja). Po pertraukėlės M. Bajorlnas perėmė 
tvarką, pristatė Ir pakvietė -paskaitai da
bar Paryžiuje .gyvenantį Simoną šišmaną, 
■kuris moksliškai išdėstė karaimų Istoriją. 
Tema — „Lietuvos karaimų praeitis: le
gendos ir istorinė realybė“. Vytautas Di
dysis 1398 m. pilies apsaugai į Trakus 
parsikvietė 300 karaimų šeimų, tačiau jau 
prie tai karaimai buvo įsikūrę kitose isto
rinės Lietuvos vietose. Vytauto D, kariuo
menėj buvo garsus karaimu raitelių pul
kas.

Diskusijų metu plačiau domėtasi pačia 
karaimų religija.

16 vai., .koncertų salėje, G. Damušytė 
dalyvius supažindino su Berlyne muzikos 
•mokslus baigusia docente Raminta Lamp- 
satyte Kollers (Vokietija). Jos paskaita 
„Lietuvių kompozitorių (kūriniai stygl- 
nams instrumentams“ buvo papildyta mu
zikiniais pavyzdžiais. Po to muzikos ži
novai iškėlė keletą paklausimų.

21 vai. — visų lauktasis Laimos Stepai- 
-tienės (JAV.) dainų ir arijų rečitalis, pa
lydint R. Lampsatytei-Kollers.

Laima Stepaitlenė jau Lietuvoje, būda
ma 6 metų amžiaus, buvo priimta į Lietu
vos Valst. Operos vaikų chorą. Chicagoje 
įstojo prof. J. Butėno dainavimo klasę, 
vėliau studijas tęsė Frankfurto konser
vatorijoje. Koncertavo Vokietijoje ir Švei 
carijoje. Milane buvo priimta oas žymųjį 
profesorių V. Badiali, kur ir apvainikavo 
savo dainavimo studijas.

Pirmojoj daly ji išpildė kelias operų 
arijas ii- kitataučių kompozitorių dainas, 
o antrąją paskyrė tik lietuviškiems kom
pozitoriams ir liaudies dainoms. Klausyto
jams plojant, neatsisakė dai- keliom dai
nom pratęsti malonaus vakaro.

Šis Tėvynės valandėlės vakaras salėje 
užsibaigė visiems susikabinus ir giedant 
„Lietuva’brangi“, o po to nukeltas į res
toraną, -kur linksmajai solistei Laimai ve
dant, dar ilgai skambėjo mūsų dainos.

Rupjftčio 8 d. ryte Dr. A. Gerutis prista
to Oklahomos universiteto profesorių, dau 
gelio knygų ir straipsnių autorių Vytautą 
S. Vardį (JAV). Sienoje iškabintas isto
rinis 1941 m. birželio 25 d. prancūzų „Pa- 
ris-Soir“ dienraštis, kurio pirmame pus
lapyje didelėm raidėm skelbiama „Lietu
va paskelbė nepriklausomybę“. Aprašo
mas sukilimas Kaune.

„1941 metų sukilimas istorinėje per
spektyvoje“ — prof. V. Vardžio paskaitos 
tema. Pasirodo, pasaulinėse enciklopedijo
se ir kituose istoriniuose raštuose tas su
kilimas mažai kur minimas. Daugiausia 
medžiagos randama sovietų šaltiniuose.

Įvairios nuomonės ir patyrimai sukėlė 
įdomias diskusijas.

14 vai. pradėta šios Studijų Savaitės 
apžvalga, kurią pravedė Dr. A. Kušlys.

Organizacinio Komiteto darbo ir apy
skaitos pranešimą padarė kun. J. Petro
šius. Iš viso dalyvavo 126 žmonės iš 12 
kraštų: Vokietijos — 55, JAV — 20. Pran
cūzijos — 15, Šveicarijos — 12, D. Brita
nijos — 7, Olandijos — 6, Belgijos — 5, 
Italijos 2, Švedijos 1, Australijos — 1, 
Austrijos — 1 ir Izraelio — 1.

Paskaitininkų buvo 11, menininkų — 
4 5 dailininkai (visi iš Prancūzijos) išsta- 
tatė parodoje savo darbus.

Aukų gauta: Iš Liet. Fondo — 1000 dol., 
iš dalyvių 9639 frankai. Registracijos mo
kestis surinkta 9637 frankai. Išleista: jau
nimui — 3356 frankai. Kitos išlaidos dar 
neapskaičiuotoš (vėliau bus paskelbtos).

Buvo pareikšta padėka visiems prele
gentams, solistei, muzikams, rašytojams, 
parodų organizatoriams ir kitiems talki
ninkams, ypač P.L.B. Valdybai, kun. A. 
Saulaičiui ir daugiausia darbo įdėjusiems 
P. ž Klimams ir J. Tomkui.

P.L.B. pirm, pavaduotojas V. Kleiza pa
dėkojo kun. J. Petrošiui ir įteikė jam Vil
niaus universiteto 400 m. sukakties meda
li.

-Dr. A. Kušlys iškelia mintį išleisti šios 
St. Savaitės paskaitas atskiru leidiniu.

Nutarta pasiųsti radijo -bangom du 
sveikinimus Tėvynėn (visu dalyvių vardu 
ir P.L.B.). Tie sveikinimai buvo perskai
tyti.

Sprendžiant kitų metų St. Savaitės vie
tą, kalbėjo Z. Juras ir -kun. T. Ereminas 
(Italija). Nubalsuota už D. Britaniją. Tai
gi sekanti Studijų Savaitė bus D. Brita
nijoje rukpjūčio mėn. pirmąją savaitę.

Jaunimo.vardu kalbėjo ir dėkojo už pa
ramą veiklusis stud. K. Ivinskis. (Iš viso 
dalyvavo 25 jaunuoliai. Susirinkę iš ke
lių kraštų, -lietuviškai kalbėjosi, sporta
vo, turėjo savo pobūvius, pasikalbėjimus, 
įspūdingas vidurnakčio mišias, ir ypač su
tarė su St. Savaitės kapelionu kun. A. Sau 
■laičiui.

Taip pat buvo gauta linksma žinia, kad 
J. E. vysk. A. Deksnys jau išėjęs iš ligoni
nės ir sveikina visus dalyvius.

Studijų Savaitė baigta Tautos himnu.
Prieš literatūros vakarą padaryta bend

ra visų nuotrauka, Ypač daug fotografa
vo inž. Stepaitis.

18.45 vai, prasidėjo literatūros vakara- 
ras, kurį pravedė K. Keblys. Savo poezi
ją skaitė Eglė Juodvalkytė (Vokietija) ir 
Vitalė Bogutaitė (JAV). Eduardas Cinzas 
(Belgija) paskaitė iš savo paskutiniųjų 
kūrybos darbų, o Irena Joerg (Austrija) 
linksmesnį apsakymėlį — „Abitūros šven
tė“, kurio, deja, dėl laiko stokos negalėjo 
užbaigti. K. Jokubynas Skaitė vieną iš Si
biro stovyklų -gyvenimo apsakymėlį „Ka
nopa“, o rašyt. I. Meras iš Izraelio įspū-. 
dingai perdavė savo „Dingęs -be žinios“.

Daug dėmesio sukėlė Zigmo Banevi
čiaus, neseniai per Lenkiją pasiekusio 
Prancūziją, kelios pantominos. šio meno 
srityje jis yra daug atsiekęs.

Tuoj, po ilgokai užsitęsusio literatūros 
ir vaidybos vakaro, visi Skubėjo į specia
liai paruoštą atsisveikinimo vakarienę, 
kuri vyko restorano salėje. Čia greit vy
nelis pravėrė burnas, skambėjo dainos ir 
juokas, o apie vidurnaktį prasidėjo šokiai.

Rugpjūčio 9 d. sekmadienio rytą atlai
komos įspūdingos atsisveikinimo mišios: 
penki kunigai prie altoriaus, K. Ivinskis 
skambino gitara.

Po mišių paskutiniai rankų paspaudi
mai ir linkėjimai vėl pasimatyti sekančio
je 29 St. Savaitėje — D. Britanijoje!

Studijų Savaitės metu, parodų kamba
ryje, buvo išstatyti Prancūzijos lietuvių 
menininkų Bonitės, Prano Gailiaus. Vy
tauto Kasiulio, žibunto Mikšio ir Antano

Kiti rašo
KAM PATIKĖTI VADŽIAS?

Dirva vedamajame (1981.VI.4) svarsto 
Ko trūksta mūsų šauniajam jaunimui?

Sako: „Įvairios priežastys skatina spar
tinti ir balsingiau plėsti mūsų politinę 
veiklą, ypač informacijų taip svetimųjų“. 
Vieni siūlo samdyti svetimų specialistų, 
kiti — visas vadžias perleisti jauniems.

„Dirva“ sako, kad yra jaunų tikrai gabių 
ir darbščių, -bet politikoje daug lemia gi
li nuovoka ir -gausus patyrimas, ko jau
niems dažnai trūksta. Todėl būtų klaida 
visas vadžias patikėti vien jauniem. Bet 
mūsų pajėgos ir -patyrę politikai jau retė
ja. Dairantis į naujiesnius žmones. „Dir
va“ siūlo atkreipti dėmesį į disidentus, 
atvykusius -į Vakarus paskiausiais laikais. 
Tarp pastarųjų laikraštis randa, kad Ang
lijoje gyvenąs dr. A. Štromas išsiskiria 
savo talentu. „Dirva“ saiko: „Jis visapusiš
kai gilinasi į Lietuvos problemas ir jas 
aprėpia pasaulinėj skalėj. Jo įžvalga ir 
išvados — ne tik gerų norų ek-presija, bet 
atsakingo žinovo realus dalyko gvaldy
mas; o dėsto jis objektyviai, be išsišokė
lio „gudrumų“, be drastiškų staigmenų. 
Tokio -lygio senokai pasigendam. Jo pa
siūlymai mūsų dabarties veikl-ai yra -pa
grįsti ok. Lietuvos tikrove, todėl reikš
mingi ir patikimi. Ir jo jautrumas Lietu
vos nelaimei nuoširdus“.

„Dirva“ išvardina kelis kitataučius, ku
rie 'įspūdingai pasitarnavo mūsų tautai, 
ir baigia: „O dr. A. Štromui Lietuva — 
gimtoji šalis ir be rezervų jo mylima. Ir 
jo politinė išmintis šiandien mums pravar
ti.“

Skaitytojų laiškai
DAUGIAU ŽINIŲ APIE LIETUVIŲ 

SODYBĄ!
Leiskite man pasisakyti dėl Lietuvių 

Sodybos. Daugelį kartų yra nusiskundžia
ma, -kad nedaug kas iš lietuvių nori atvyk
ti arba atostogauti Lietuvių Sodyboje. 
Tai nėra nieko nauja ir valdyba turėtų 
suprasti, kodėl taip yra.

Jau daugelį metų praslinko kai Sodyba 
yra nupirkta, bet per tuos ilgus metus ne
teko matyti skelbimo — reklamos E. Lie
tuvyje. Neteko matyti E. L. koks yra So
dybos adresas. Kur ir kaip atvykti? Koks 
arčiausias miestas, ar yra -geležinkelio sto
tis ir -kaip Iš ten atvykti į Sodybą?

E. Lietuvyje turėtų būti skelbiama klek 
kainuoja sa-vaitg-alis, savaitė, ar vra at
liekamų kambarių ir kada bus atliekamų. 
Ypatingai turėtų -būti skelbiama E. L. va
saros laiku, .bent kas antrą savaitę. Taip 
pat apie Lietuvių Namus, jeigu -kas norė
tų atvykti ir pamatyti Londono įžymybes, 
ar šiaip paviešėti L. Nam-uose.

Daug kartų buvo kalbėta ir rašyta, ka-d 
visa veikla priklauso nuo pajamų iš Lie
tuvių Namų ir Sodybos, bet visiškai nėra 
skelbiama ar reklamuojama, kad žmonės 
daugiau būtų patraukiami ir žinotų ko
kios sąlygos, kur ir kaip yra.

Per suvažiavimus ir E. L. yra nusiskun
džiama, kad Sodyba yra per toli. Tas nu
siskundimas neturi pagrindo. Daugelis iš 
mūsų važiuoja atostogų į Prancūziją. Is
paniją ir kitur, ir nėra toli, bet į Sodybą 
jau -per toli.

Daugiau į pietus visuomet oras yra dau
giau šiltesnis, daugiau saulėta, negu į šiau 
rę, kaip yra siūloma pirkti naują Sodybą. 
Vidurinėje -Anglijoje.

O dėl kultūrinės ir politinės veiklos, 
ikai-p sakoma, k-ad tai būtų daug geriau 
Vidurinėje Anglijoje, tai visiškai nevykęs 
sumanymas, tik veiklos ardymas.

K. Jankus

KAS TĄ PASAKĖ?
„Jeigu pasirinktumėte kaip pavyzdį, -ką 

mes turime krautuvėse, tai mano atsaky
mas yra, kad komunizmas labai mažai 
mums davė. -Bet jeigu imsite pavyzdžiu, 
kas yra mūsų sielose, tada aš atsakysiu, 
-kad komunizmas davė mums laibai daug, 
Iš tikrųjų, mūsų sielose yra viskas prie
šingai, ko jie norėjo. Jie norėjo, kad mes 
būtume materalistiški, nepajėgiantys au
kotis. Tuo tarpu mes esame anti-materia- 
listai sugebantys aukotis. Jie norėjo, 
kad mes bijotume tankų, ginklų, gi prie
šingai mes jų nė kiek nebijome“.

Teisingai, atspėjote, kas tą pasakė. Tai-p 
atsakė Lech Walesa, Lenkijos profesinės 
sąjungos vadas, „Catholic Rera-ld“ (kores
pondentui į klausimą, ką komunizmas at
nešė Lenkijai.

Pranešama, kad viena skutimosi prie
taisų bendrovė pasiūlė Lech Walesai mi
lijoną dolerių kad jis reklamos dėlei sutik
tų būti nufilmuojamas nusiskutant savo 
ūsus.

Tą pasiūlymą jis atmetė.

Mončio darbai. Organizavo Rima Puniš- 
kaitė.

Vertingas P. Klimo senų Lietuvos žemė
lapių ir graviūrų rinkinys kėlė didelį su
sidomėjimą.

Paskaitų salėje K. Ivinskis iškabino 
praėjusiiĮ metų St. Savaitės padidintų 
nuotraukų. Ten pat -buvo galima 'įsigyti 
knygų, mūsų solisčių plokštelių, „Euro
pos Lietuvį“ ir daug įvairiom kalbom bro
šiūrų apie Lietuvą. V.K.

LIETUVOJE
w

MIRĖ J. KATELĖ
Atšventęs savo 97-tą gimtadienį, Lietu

voje mirė buv. Valstybės teatro operos so
listas (bosas) Juozas Katelė.

J. Katelė buvo gimęs 1884 m. liepos 10 
d. Suvainiuose, Kupiškio rajone. Nuo 1921 
iki 1939 m. dainavo Kauno Valst. operoje 
Vėliau dirbo muzikos konservatorijoje.

PAMINKLAS V. MYKOLAIČIUI- 
PUTINUI

Kačerginėje, prie namo, kuriame nuo 
1961 m. gyveno ir 1967 m. birželio 7 d. mi
rė lietuvių literatūros klasikas, prof. Vin
cas Mykolaitis Putinas, pastatytas skulp
toriaus Broniaus Zalenso pagamintas pa
minklas.

Paminklo atidarymo diena. į Kačerginę 
buvo suvažiavę velionles artimieji.

KAIME VERGIJAI NĖRA GALO
„Valstiečių laikraštis“ rašo kaip vyk

domi įsipareigojimai, kuriuos padarė vals 
tybi-niai ūkiai, sudarę sutartis su darbi-nin 
kais ir kitais kaimo gyventojais, kurie au
gina ir parduoda valstybei gyvulius ir ki
tus ūkio produktus.

Štai ką rašo to laikraščio skaitytojai:
„Bėdos prasidėjo, kai pieną pradėjo par 

duoti Žagarės valstybinio žirgyno sąskai- 
ton, — rašo redakcijai Joniškio rajono 
Žagarės gyventojas pensininkas A. Leoa- 
vičius. — Krei-piausi (į ūkio specialistus, 
kad padėtų nusišienauti. Apie tai niekas 
ir kalbėti nenori.“

„Kaimynės bulvės jau žydėjo, o mano 
dar nebuvo nė pasodintos, — skundėsi 
Trakų rajono Semeliškių apylinkės Bar- 
boriškių kaimo gyventojaM. Ratkevičienė. 
— Nors Kirovo kolūkio vadovai žadėjo 
įdirbti mano sklypą bulvėms, nors už tai 
į kasą įmokėjau, nei traktorininkų, nei ma 
šinų iki birželio pabaigos nesulaukiau. 
Traktorininkai sakė, kad agronomas J. 
Sindaravičius neleidžiąs.“

NĖRA NEI TRAKTORIŲ NEI ARKLIŲ
„Valstiečių laikraščio“ skaitytojai siū

lo, kad prekybinės organizacijos greičiau 
parūpintų sodybiniam ūkiui pritaikytų 
traktoriukų, kuriuos pradėjo gaminti Mins 
ko, kai kurios .kitos šalies traktorių gamyk 
los, nes...

„Reikia į pastogę sugabenti šieną, o 
nėra kuo“, — guodžiasi Jonavos rajono 
„Nėries“ kolūkio šaltkalvis tekintojas P. 
Akmenskas.
„Kolūkyje mažai arklių, derliaus doro
jimo metų užimti traktoriai, transporto 
priemonės“, — rašo redakcijai ir Lazdijų 
rajono „Spartuolio“ kolūkio kolūkiečiai.

O grupė Šakių rajono „Paryžiaus Ko
munos“ kolūkio Plieniškių gyvenvietės 
kolūkiečių nusiskundė, kad sunku prista
tyti atliekamą pieną, nes kelias apleistas, 
juo negalima -nei išvažiuoti, nei privažiuo
ti.

„Ant nugaros tempti pieną tokiu keliu 
ne kiekvienas gali,“ — rašė kolūkiečiai.

KRYŽIAI Į UŽDARAS PATALPAS
Kėdainių rajono vadovai atsiliepė 'į ©ii. 

A. Urbšio pasiūlymą, kaip apsaugoti liau
dies skulptoriaus V. Svirskio kūrybos pa
likimą „Literatūra ir Menas“ (1981.IV.25) 
rašo:

Kėdainių rajone yra 25 respublikinės 
reikšmės dailės -paminklai — V. Svirskio 
kryžiai. Jie stovi sodybose, ©akelėse, kapi
nėse, 12 perkelta į Kėdainių kraštotyros 
muziejaus parodų salę. Vienas konservuo
tas, kiti nuvalyti, sustiprinti mediena, pa
ruoštas jų konservacijos projektas. Pa- 
kruostės kaime, Urbelio sodyboje, (kryžius 
konservuotas ir paliktas vietoje, šiais me
tais bus konservuotas kryžius Naujuose 
Lažuose, Grinevičiaus sodyboje, šeši V. 
Svirskio kryžiai perkelti į Vilnių, LTSR 
valstybinį dailės muziejų.

Paminklų konservavimo institutas ruo
šia projektinę dokumentaciją vietinės 
reikšmės istorijos paminklo, Šv. Juozapo 
bažnyčios, restauracijai, kuri prasidės 
1982 metais. Nuo 1986 m. šioje bažnyčioje 
numatoma eksponuoti V. Svirskio kry
žius ir rengti rajono liaudies meistru pa
rodas.

Likusius V. Svirskio kryžius, pagaminus 
jų kopijas, iš sodybų numatyta perkelti 
į uždaras patalpas.

VALSTYBINĖS PREMIJOS
1981 m. valstybinės premijos Lietuvoje 

paskirtos: poetui A. Bernotui, poetui L. 
Gutauskui, filologijos mokslų daktarui V. 
Kubiliui, kompozitoriui F. R. Bajorui ar
tistui R. Katiliui, dail. R. Jasudytei, dail. 
S. Jusioniui ir režisoiiui I. Petrovui, pasta 
čiusiam J. Grušo „Barborą Radvilaitę“ 
valstybiniame rusų dramos teatre Vilniu
je.

PORCELIANO GAMYKLA LIETUVOJE
Kauno „Jiesios“ dailiosios keramikos 

gamyklos teritorijoje pastatytas naujas 
pastatas porceliano gamyklai. Įrengimai 
šiai gamyklai yra atvežti iš Italijos. Busi
mieji specialistai buvo Išsiųsti mokytis 
Čekoslovakijoje ir Italijoje.
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PARAMA SPAUDAI
DBLS Stoke-on-Trent skyriaus vienas 

iš steigėjų ir ilgametis veikėjas Petras 
Dudėnas, kuris šiuo metu sunkiai serga 
ir yra paguldytas ligoninėn, atsiuntė ..Eu
ropos Lietuviui ir jo sūnui LYNiES“ — 
šimto svarų auką.

Europos Lietuvio leidėjai, Lietuvių Na
mų B-vė ir DBLS Valdyba nuoširdžiai dė
koja Petrui Dudėnui už šią dosnią para
mą ir linki jam kuo greičiau pasveikti.

AUKOS SPAUDAI
P. Girnys 8.00 sv.
Ačiū.

DBLS-Gos CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIŲ DĖMESIUI

Prieš pora savaičių buvo išsiuntinėta 
blankai, kai kuriems DBLS-gos Centrinio 
Skyriaus nariams užpildyti. Deja, iki šiol 
dar t'lk pora narių blankus grąžino.

Tie blankai turi būtinai būti užpildyti, 
nes to reikalauja anglų įstatymas. Tie, ku
rie to nepadarė, maloniai prašomi, kuo 
greičiau užpildyti ir prisiųsti DBLS-gos 
Centriniam Skyriui.

S. Bosikis
Kasininkas

Londonas
IŠVYKA I (SODYBĄ

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, autobusas 
išeiną 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.

EKSKURSIJA JĮ MANCHESTER!
Didžiosios Britanijos lietuvių rudens 

tradicinis Sąskrydis įvyks š.m. rugsėjo 
12 d. (šeštadienį,), Manchesteryje. Žada 
būti puiki meninė programa ir pasilinks
minimas bei atgaiva...

Iš Londono ruošiama ekskursija auto
busu, kelionė kaštuos 8 svarai. Jei susi
darytų norinčių važiuoti didesnis skaičius, 
būtų atitinkamai pigiau.

Išvažiuojame šeštadienį, (12 rugsėjo) 
nuo lietuvių bažnyčios lygiai 11 vai. ir 
nuo Lietuvių Namų 11.30 vai., nevėluoti.

Grįžtame sekmadienį anksti rytą.
Norintieji važiuoti skubiai užsisako ir 

sumoka Lietuvių Namuose pas A. Žu
kauską (telef. ot-727 2470), V. Jurienę 
(Ot-460 2592) ir P. Mašalaitį.

KUN. A. SAULAITIS LONDONE
PLB Centro Valdybos vicepirm. kun. 

Antanas Saulaitis, dalyvavęs Studijų Sa
vaitėje Prancūzijoje ir D. Britanijos Lie
tuvi Jaunimo Stovykloje, kuri vyko rugp
jūčio 13-16 d.d. Lietuvių Sodyboje, sekma
dienį rugpjūčio 16 d. buvo sustojęs ke
lioms valandoms Londone. Lietuviu Na
muose jis turėjo pasikalbėjimą su DBLS 
Centro Valdybos nariais ir L.N.B-vės di
rektoriais. Buvo pasikeista informacijo
mis apie organizacijų numatomą veiklą.

Tą patį vakarą svečias išvyko į konti
nentą

LIET. NAMUOSE VIEŠĖJO
Dalyvavusios Skautų stovykloje Lietu

vių Sodyboje skautės — Vasario 16 d. 
Gimnazijos septynios mokinės, vieną sa
vaitę viešėjo Lietuvių Namuose. Londone, 
lankydamos mieste esančias paveikslų ga
lerijas, muziejus ir kitas turistams įdo
mias vietas.

Lietuvių Namų b-vės viešniomis buvo; 
Lidija Kairytė, Monika Gaižauskaitė. Li
dija Kuršytė, Kristina Veršelytė, Dana 
Giesaitė, Monika Klaušinaitvtė ir Kristi
na Kotovaitė. Rugpjūčio 17 d., kupinos 
gražių įspūdžių, jos išvyko i Vokietiją.

Kokonas
SKYRIAUS VEIKLA

Rugpjūčio mėn. 14 d. ukrainiečių klube 
boltonišklai susirinko aptarti savo eina
mųjų reikalų. Buvo nutarta daryti sky
riaus kasos paremiamą ekskursiją į Brad
ford© lietuvių klubą ir taip pat gausiai 
dalyvauti lietuvių suvažiavime Mančeste

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.

ryje rugsėjo mėn. 12 d.
Tradiciniai Boltono lietuvių šokiai, ku

rie 'įvyksta spalio mėn. 10 d. taip pat bu- 
vos apsvarstyti, šokiai įvyks gražioj uk
rainiečių salėj ir visi tautiečiai, artimi ir 
tolimi, yra nuoširdžiai kviečiami šiuose 
šokiuose gausiai dalyvauti. įėjimo kaina 
— 1.50 sv.

Susirinkimas, kaip ir visi kiti boltoniš- 
kių susirinkima'i, praėjo labai smagioj 
nuotaikoj. Po oficialios dalies buvo išger
ta, pasijuokta ir net pasiskusta, kad su
sirinkimai per retai įvyksta.

Manchesteris
SĄSKRYDIS

DBLS-gos Manchesterio Skyrius 1981 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. šeštadienį, Cheetham 
Town Hali, Cheetham Hill Road, Manches 
ter M8 ruošia Lietuvių Rudens Sąskrydį, 

Tautos šventės Minėjimą ir Koncertą.
Programoje

DBLS-gos pirm. p. Z. Juro paskaita ir 
Meninė dalis, kurią atliks žinoma daininin 
kė V. Gasperienė, Nottinghamo mišrus 
choras „Gintaras“ (vad. p. V. Gasperie
nė), Nottinghamo ir Derby jauni skautu
kai (vad. I. Venckienė) ir Londono tauti
nių šokių grupė „Lietuva“.

Po to šokiams gros puiki ukrainiečių 
kapela. Veiks lietuviškas baras su užkan
džiais.

Salė pasiekiama šiais autobusais Nr. 
Nr. 59, 60, 61, 35 ir 167, 81.

Pradžia 6 vai. vakaro. Punktualiai.
Įėjimas £1.50. Jaunimui ir pen. £1.00

Skyriaus Valdyba

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 

š.m. rugsėjo mėn. 12 d. 2 vai. p.p. Man
chesterio lietuvių klube.

Visi Draugijos nariai ir kiti lietuviai 
filatelistai yra .kviečami šiame susirinki
me dalyvauti ir atsinešti Lenkijos ir Ru
sijos pašto ženklus parodymui ir pasikei
timui.

Pašto ženklų parodos rengimas šių me
tų rudenį bus taip pat apsvarstytas.

Nollinghainas
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Rugsėjo 12 d. 3 vai. po pietų, šeštadle- 
nį, iš Mount Street Skills autobusų sto
ties išvyka į didįjį lietuvių Sąskrydį Man
chesteryje. Kadangi laiko mažai beliko, 
vietas užsakyti pas K. Bivainį, tel. 411119, 
arba pas J. Damaševičių, tel. 702762, arba 
pas kitus Nitttnghamo DBLS Valdybos na
rius.

Nottinghamo Skyriaus Valdyba

Liet. Sodyba
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Sodybos Skyrius, rugsėjo 
mėn. 19 d. rengia Tautos Šventės minėji
mą. Paskaitą skaitys H, Vaineikis.

Pradžia 19-30 vai.
Skyriaus Valdyba

JAUNIMO SAVAITGALIS
Pirmasis DBLJS suruoštas kultūrinis pa 

rengimas įvylko Lietuvių Sodyboje, š.m. 
rugpjūčio 14-16 d.d. Dalyvavo 22 asmenys 
iš Anglijos, Vokietijos ir JAV-biu. Progra
mą sudarė paskaitos, diskusijos, sportas, 
televizijos, filmai ir laužas.

Paskaitas skaitė A. Dambriūnnas (lietu
vių kalba), A. Vilčinskas (Lietuvos isto
rija), G. Damu'šytė (pogrindžio spauda), 
R. Kinka (tautosaka) ir V. O'Brien (lietu
vių tautos perspektyvos). Apie PLB veiklą 
painformavo kun. A. Saulaitis, PLB vice
pirmininkas švietimui. Mančesterio Radio 
ir Filmų Vienetas suruošė televizijos juos
tų (Video) vakarą, kuriame buvo pakarto 
tas neseniai britų televizijoje rodytos pro
gramos apie lietuvius („Lithuania Christ
mas" ir „Spirits of an Amber Past“).

Dalyviai nutarė kad savaitgalis buvo 
laibai sėkmingas ir, tad reikia ruošti dau
giau panašaus pobūdžio parengimų. Nu
matytas lietuvių kalbos pasitobulinimo 
savaitgalis šį ruderiį ir kultūrinis savait
galis 1982 m. vasarą.

Vokietija
VAIKŲ STOVYKLA GIMNAZIJOJE
Liepos 19 rugpjūčio & Vasario 16 gim

nazijoje stovyklavo netoli 40 vaiku iš įvai
rių Vokietijos vietovių, atvykdami ir iš
vykdami pagal kraštų atostogų laiką. VLB 
globoje veikiančiai stovyklai vadovavo Ži
vilė Vilčinskaitė, kuri kartu su Maryte 
Wegneriene pravedė rankdarbius bei dai
nas. Ričardas Baltulis mokė pradedančius 
lietuvių kalbos, Ž. Vilčinskaitė — mokan
čius, kurių yra beveik ketvirtadalis sto
vyklautojų. Sportas teko Richardui Kuhn.

Vadovų sumanumą išbandė devynios 
lietingos dienos iš. eilės, kai vietoj laužų 
reikėjo ruošti žaidimų vakarus, šokius, pa
sirodymus ir kitas pramogas viduje. Pa
sipylė ir rankdarbių įvairumas: didžiuliai 
piešiniai, lėlėms gaivos, maskės, žibintai. 
Valkai mielai sportavo su liepos 26 d. pra
sidėjusios jaunimo stovyklos dalyviais, 
jauniesiems paruošusiais ir smagų laužą 
gimnazijos sodo „saloje“. Vieną vakarą 
žiūrėjo skaidres iš Brazilijos lietuvių val
kų stovyklos, smagiausias vaikams va
karas buvo laužas miške su keptom bul
vėm ir pasaka apie baidykles.

Kone kasdien vaikai išmoksta po vieną 
lietuvišką dainą ir nuotaikingai dainuoja, 
ypatingai „Ridikėlį ir petrušką“. Gimna
zijos kapelionas kun. J. Dėdinas liepos 28 
d. filmavo visą savaitę repetuotą ir vaikų 
sugalvotą „kriminalinį filmą“ apie „Lavo
ną lietuviškoje jūroje“ ir vėliau video te
levizoriuje matė savo vaidybinius sugebė
jimus.

Tai jau trečia stovykla po kele.riu metų 
pertraukos. Tikimasi tiek vaikus, tiek tė
vus labiau su gimnazija supažindinti ir 
sulaukti iš stovyklautojų tarpo mokinių.

Liepos 30 d. p. J. Valiūnas pasikvietė 
visus į Schwetzinge.no kareivines ekskur
sijai. Sekmadienį, liepos 26 d. buvo eku
meninės pamaldos prie parko dižiojo sta
lo su R. Baliuliu ir PLB stovyklon atsiųs
tu kun. A. Saulaičių. Rugpjūčio 2 d. pa
maldoms tąip pat vadovavo kun. F. Skė
rys. ,

AS

Švedija
Lietuvių Švedijoje yra apie 100-tas šei

mų, išsiblaškiusių po visą kraštą. Dau
giausia jų gyvena Stockholme ir Goetebor 
ge. Švedijos LB valdyba .yra Stodkholme, 
,į kurią šiais metais buvo išrinkti pirminiai 
kas Valentinas Vilkenas, vicepirmininkas 
Juozas Lingis, sekretorius Gintautas Bū
ga, iždininkas Feliksas Takas Ir valdybos 
narė Kristina Gusenius. Prie Bendruome
nės veikia jaunimo sekcija, kuriai vado
vauja Marija Čeginskas. Bendruomeninė 
veikla apima einamuosius lietuviškus rei
kalus, Vasario 16-sios įdienos minėjimus 
ir talkininkavimą bendrose pabaltiečių 
organizacijose.

Skautiškuoju keliu
MŪSŲ PADĖKA

LSS Europos Rajono skautų-buvusio 
LSS Anglijos Rajono nuotaikoje baigus 32- 
ją skautų vasaros tradicinę rajoninę sto
vyklą Sodybos žaliame beržyne, liko mums 
gilūs ir brangūs atsiminimai. Kėlėm ir lei
dom trispalvę su malda ir himno žodžiais, 
buvo religinio turinio pašnekesiai, skau
tiška programa, lituanistika, dainų repe
ticijos, tautinių šokių, įvairiausi pašneke
siai, iškylos, žaidimai, sportas, darbas, po
ilsis, stovyklos uždarymo įžodis, iškilmės 
■ir laužas dideliame organizacijų, rėmėju, 
svečių, tėvelių, sesių ir brolių ratelyje. 
Atsisveikinimas - sudiev iki sekančių me
tų stovyklos susitikimo... Beržyne liko ty
lu, bet mūsų ausyse dar girdėti aidai mū
sų pačių maldų, dainų, pašnekesių, įvai
riausių užsiėmimų ir komandų, organiza
cijų ir skautiškos idėjos atstovų žodžių 
ir maldos bei himno.

Iš gražios ir sėkmingai vykusios skautų 
stovyklos tepasiekia VISUS ir VISAS mū
sų nuoširdus skautiškas AČIŪ. Tik jūsų 
nuoširdžios paramos dėka mes galėjome 
džiaugtis ir stovyklauti 7 dienas, ipagyven 
11 skautiškoj nuotaikoj, lietuviškoj aplin
koj ir dvasioj, su ps. Eimučio šovos pa
ruošta plačia, turtinga ir įvairia progra
ma.

Stovyklautojų vardu širdingai ir skau
tiškai dėkoju DBLS Centro Valdybai, Eu
ropos Lietuvio redakcijai. Sodybos Vedė
jams, dvaslškijai, DBLS skyrių valdy
boms, aukų rinkėjams, aukotojams, skau
tiškos idėjos rėmėjams, pavieniams asme
nims, globėjams, tėveliams, šeimoms, ku
rie globojo asario 16 gimnazijos skautus. 
Sodybos atostogautojams, VISOMS ir VI
SIEMS, vienokiu ar tai kitokiu būtu pri- 
sidėjuslems stovyklos organizavime ir jos 
pravedime bei dalyvavusiems stovyklos 
uždaryme.

Ypatingą skautišką padėką reiškiu sto
vyklos viršininkui ps,. Eimučiui šovai, su
maniai ir gražiai pravedusiam LSS Euro
pos Rajono 32-ją Tėvynės vardo skautų 
stovyklą.

Nuoširdi ir skautiška padėka priklauso 
maitinimo vadovui B. Butrimui. Progra
mų ir darbų talkininkams: M. Barienienel, 
G. Cornish, V. Gasperienei, I. Venskuvie- 
nei, kun. J. Sakevičiui MIC, kun. A. Ge- 
rybai, Gudiškiul, H. Gasperui. J. Vens- j 
kui, A. Vilčinskui, kun, S. Matuliui, MIC, '

Vysk. A. Deksnio pagerbimas Romoje
Mūsų labai gerbiamo Vyskupo, dr. A. 

Deiksnio residėsicijos kieme, dar tebebu
vo jam pabertų žiedų aromatas, o St. Ul- 
riko bažnyčios sienos, dar tebelaiko į sa
ve sugėrusios Mocarto karūnavimo Mi
šių preliudus, dar nėra nuskambėją būg
nų ir tiimitų garsai, o jau naujas balsas 
iš Romos, kvietė Excelenciją dr. De'ksnį 
keliaut per kalnus ir slėnius į . amžiną 
miestą, kad ten su savaisiais paminėtų 
50-idelši.mtąji savo kunigystės jubiliejų.

Mes jau žinome apie triumifalines iš
kilmes Bad Woerishofeno svečios šalies 
žmonių tarpe, bet spaudoje dar nebuvo 
minėta toji individuali jubiliejaus šventė 
su įsijautimu paruošta mūsų gerbiamo 
šv. Kazimiero Colegijos rektoriaus prela
to dr. L. Tulabos.

Šių metų birželio šeštos dienos vėlyvą 
popietę, nedidelės Vilos Lituania namų 
koplyčia, buvo perpildyta lietuvių ir sve
timtaučių, atvykusių pagerbti visų ger
biamo ir mylimo mūsų vyskupo. Prie gau 
siomis gėlėmis papuošto altoriaus, pro. at
virą langą, besileidžiančios saulės spindu
liai, apšvietė eilėse stovinčius, ir visų Eu
ropos kraštų suvažiavusius svečius. Susi
kaupusiųjų tarpe matėsi: Vyskupas Pau
lius Marcinkus, Arkiv. Enea Sėlis, (buvęs 
Conseuza Arkiv. ordinaras ir studijų Fri
burge draugas).

Kanaunikas Vaclovas Zakarauskas 
(kurso draugas, 50 metų kunigystės at
šventęs Chicagoje) Iš Floridos atvykęs 
Prel. Jonas Bakūnas. Kun Jonas Gašlū
nas (buvęs Vysk. K. Paltaroko sekretorius 
Panevėžyje, vėliau klebonavo Belleville 
vyskupijoje Amerikoje, dabar East St. 
Louis, buvusioj Vyskupo dr. Deksnio parą 
pijoj), Kun. Edvardas Abromaitis, (buvęs 
šv. Kryžiaus lietuvių parapijos klebonas 
Chicagoje). Kun. Vincentas Andruška. 
Kleb. kun. Ignas Urbonas (iš Gary India
na) šv. Kazimiero klebonas, buvęs vika
ras abiejų kunigų Deksnių).

Lietuvą atstovavo: Vyskupas Liudvikas 
Povilonis (Kauno arkiv. apaštalinis ad
ministratorius. Vyskupas Romualdas 
Krikščiūnas Panevėžio vyskupijos apaš
talinis administratorius) ir, Kun. Vaclo
vas Aliulis.

Šv. Kazimiero Kolegijos vadovybė:
Rektorius prel. dr. L. Tulaba. Vicerek- 

torius Monsij. Paulius Jatulis. Prefektas 
ku,n. Vladas Delininkaitis. Monsj. Stasys 
Žilys (dvasios tėvas). T. Marijonų gene
rolas, Tėvų Marijonų vicegenerolas kun. 
Ronald Petraitis, Tėvas Juozas Vaišnora. 
Gregorianum Univ. profesoriai:
Tėvas Antanas Liuima, SJ., Tėvas Paulius 
Rabikauskas, SJ.

Iš Saleziečių matėsi: Tėvas Mečislovas 
Burba ir Tėvas Tąsius Ereminas (Domo- 
dossola). Monsj. dr. Vytautas Kazlauskas, 
(Vatikano radijo Vedėjas) Kun. dr. Al
fonsas Savickas, (Vyskupo Sekretorius), 
Kun, Kazimieras Vilnis, (latvis iš Švedi
jos). Lietuvos Diplomatų šefas Stasys Lo
zoraitis, sen., ir Stasys Lozoraitis, jr., Lie 
tuvos charge d'affairs prie Vatikano. Iš 
toliau atvykę: Alfonsą Savickienė (Syd- 
nėjus) ir Vladas Buiblys (Klevelando).

Fontifikalines mišias koncelebravo pat
sai Jubiliatas vadovaujant Rektoriui prel. 
L. Tulabai, kurso draugams iš Amerikos 
ir jauniems šv. Kazimiero klerikams. Vi- 
cerektorius Monsj. Paulius Jatulis, per
skaitė šv. Tėvo asmeniškus sveikinimus, 
skirtus Vyskupo Deksnio jubiliejui pa
gerbti. Ta pačia proga, buvo pasakytas 
pamokslas, kuriame Prel. Jatulis ypatin
gai pabrėžė kunigystės didžiąją prasme. 
Simbolinėmis mintimis išpuoštoje kalbo-

v.s. kun. A. Saulaičiui, s. A. Veršeliui, v. 
s. S. Miknaičiui, v.s. J. Alkiui, mielajai 
ir plačiajai visuomenei, sesėms dr bro
liams skautiškas AČIŪ.

Pasispaudę rankas — sudiev, išsiskirs
tėm' į namus, prie savo kasdieninių rūpes
čių ir darbų, su viltimi, kad metų laike ir. 
vėl seseriškai ir broliškai susibūrę skau
tiškam būrin, pasvarstysime ir padiskutuo 
sime stovyklos pasisekimus, atsiektus lai
mėjimus jaunimo ir auklėjime ir trūku
mus, kad jaunimas suprastų mus o mes 
jaunimą šiame moderniame gyvenime, lai
kantis Lietuvių Skautų Sąjungos ir sto
vyklų nuostatų ir programos, atsakomy- 
mės ir pareigos jausmo.

Visiems dėkodamas, linkiu sėkmės moks 
le ir kasdieniniame gyvenime ir darbuose.

Visų stovyklautojų vardu.
Budžiu

v.s. J. Maslauskas 
LSB Europos Rajono Vadeiva

AUSTRALIJA
Australijoje iki rugsėjo mėnesio 1 die

nos vyksta PLB Valdybos paskelbtas lie
tuviškos spaudos naujų prenumeratorių 
konkursas-vajus, kuriam 1,000 dolerių pa
skyrė kun. dr. Juozas Prunskis iš Chica- 
gos, JAV. Konkurso rezultatus surinks ir 
premijas įteiks Australijos LB Krašto vai 
dyba, kurioje šiais reikalais rūpinasi LB 
KV narė Aldona Butkutė.

BRAZILIJA
Sao Paulo lietuvių jaunimo choras „Vo

lungė“, vadovaujamas K. Valavičiūtės, 
ruošiasi savo pirmajai koncertinei išvy
kai rugsėjo mėnesį į Pasaulio Lietuvių 
Dienas 1983 metais Chicagoje, JAV. 

je, buvo minimas badas, šaltis, mušimai 
ir marinimas nepajėgiąs nuslopinti pasi- 
aukavimui atsidavusios dvasios.

Giesmėms ir vargonams nutilus, Exce- 
lencija dr. Deksnys šiltais žodžiais dėko
jo visiems Mišių dalyviams iš arti ir toli 
atvykusioms paminėti kunigystės jubilie
jų, o pasibaigus Mišioms, reikėjo skintis 
kelią i pro suneštas gyvų gėlių puokštes, 
kurios vėliau puošė iškilmingos vakarie
nės skalus. Patį šventės pokylį (su ypa
tinga perfekcija.), organizavo ir paruošė 
šv. Kazimiero Kolegijos Rektorius prel. 
dr. Tulaba, kuriam turėta nemaža užda
vinio, palyginus nedidelėje Vila Lituania 
valgomoje salėje, tinkamai sutalpinti vi
sus svečius, kurių buvo gausiai susibūrę.

Nuoširdžiai pasveikinęs atvykusį kardi. 
dinolą Samore ir visus iš daugelio kraštų 
suvažiavusius Lietuvos atstovus Prel. dr. 
Tulaba savo įgimtu įsijautimu, sveikini
mo kalboje, mūsų gerb. Jubiliatą apibū
dino kaipo tautos ambasadorių, vadovau
jantį visuomenei ir individualiai tarnau
jantį artimo meilės gerovei .

Pakėlus taures ir sugiedojus „Ilgiausių 
Metų“, sveikinimo kalbas tęsė: kardino
las Samore, Vyskupas Paulius Marcinkus 
ir Lietuvos tikinčiųjų vardu; Vyskupas L. 
Povilonis. Tėvų Marijonų vardu; vicege
nerolas Ikun. K. Petraitis, Prel. Jonas Ba- 
kūnas, Prel. Bačkys, kun. Jonas Gasiūnas, 
kleb. Vilnis ir Stasys Lozoraitis.

Iš Lietuvos atvažiavęs kum. Vaclovas 
Aliulis, visus nustebino nuoširdžiai pra
dėjęs savo kalbą: „Užaugau Lietuvoj, ša
lelėj mylimoj“, ir, visų akyvaizdoje atida- 
ręs su savim atsigabentą nemažą valyzą, 
ėmė traukti iš Lietuvos atsivežtas dova
nas; liaudies meną: audinėlius ir juostas. 
Nevienam sudrėko akys matant, kaip ku
nigas Aliulis, Jubiliatą Vyskupą apdova
nojo puikiai surištą puokštę rugių varpų, 
priskintą Lietuvoje tėviškės laukuose. 

Juostomis buvo taipgi apdovanatas ir 
kardinolas Samore, Ilgametis lietuvių bi
čiulis ir užtarėjas.

Po skoningai paruoštų valgių ir gėrimų, 
sveikinimų ir plojimų, Exelencij'a dr. A. 
Deksnys atsistojo padėkoti visiems daly
viams, vienu ar kitu būdu prisidėjusiems 
prie didžio ir garbingo 50-to kunigystės 
Jubiliejaus. Sujaudintu balsu Vyskupas 
priminė ir .tai, kad mūsų tautos stiprus ti
kėjimas liko mumyse giliai įsišaknijęs ir 
kad nesugriaunamas idealizmas padeda 
mums laikytis. Ir kad jam kaipo kunigui 
- Vyskupui, visos Dievo paskirtos parei
gos ir jungas yra Jo Džiaugsmas.

čia norima ypatingai paminėti, kad 
mes, po vakarų Europos kraštus išblašky
ti lietuviai galime teisėtai didžiuotis tu
rėdami tokį turtingą dvasios vadovą, ži
noma, mūsų Excelencija neturi aukso Svei 
cailjos bankuose), bet kas iš mūsų, reika
lui esant, negalėtų pasinaudoti Vyskupo 
dr. Antano Denksnio gėrybėmis!? Teisin
gumas. Pavyzdingumas, šildantis geru
mas. Prasmingumas turiningumas, kuklus 
Paprastumas, arba švelnus Nuolaidumas. 
Tai yra tik maža dalis vertybių, kurias 
Vyskupas dr. Antanas Deksnys praktikuo
ja 50-tį metų, visus telkdamas ir vieny
damas.

Kunigystė reikalauja ne vien—ilgų me
tų pasiruošimo, bet ir didžių pastangų, 
savęs atsižadėjimo ir gilios atsakomybės. 
Visą tai, mūsų Vadovas — Vyskupas atlie
ka nuoširdžiai lojaliai, su .karšta meile sa
vo tautiečiams svečioje šalyje, priespau
doje ar laisvėje gyvenamajame pasaulyje.

Tad Exelencijos žodžiai: mano jungas 
yra mano Džiaugsmas, tegyvena mumyse 
kaipo simbolis Jo asmens individualumui 
išreilškti.

Iškilmėms baigiantis, buvo šiltai dėkoja 
ma ne tlik mūsų Jubiliatui, bet ir šv. Ka- 
zimiero Kolegijos Rektoriui, prel. L. Tu
labai, kuris stebėtinu sugebėjimu, — par 
exelence, — meistriškai išsprendė visus 
su ta didžia švente surištus 'uždavinius, ne 
pamirštamas daugelį svečių, nuvežti į ša
lia esančią vietovę Tivolį, kur senoje liet, 
sodyboje įgyvenančios seseiės iš Brazilijos, 
buvo paruošusios ypatingus jubiliejinius 
pietus mūsų mielam Vyskupui pagerbti.

Ir ten, seselių sodybos koplyčioje, Ex- 
celencijos draugai ir bičiuliai, susibūrę 
prašė Visagalio Dievo naujų jėgų ir palai
mos mūsų Vyskupui, keliaujančiam per 
žydinčias vasaras ar balzganus rudenis.

Tegul dar ilgai tebedega žvakė, kuri 
kitiems šviesą skleidžiant, nati tirpsta.

I. J.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 23 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
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.
Bradfordas — rugsėjo 6 d.. .12.30 vai.; šv.

Mišios už a.a. Vladą ČAPĄ, gimusį prieš 
80 metų.

Leeds — rugsėjo 13 d„ 3 vai. p.p„ pami
nint Tautos Šventę.

Manchesteryje — rugpjūčio 30 d„ 12.30 
vai.

Rochdalėje — rugsėjo 6 d., 12.15 vai.
Eccles — rugsėjo 13 d., 12.15 vai.
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