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JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI

JONUI ■ PAULIUI II
Vatikanas 

Šventasis Tėve,
Mes, Lietuvos katalikai, su dideliu dė

mesiu sekame per Vatikano iir kitas Vaka
rų radijo stotis Jūsų žodžius, pamokymus, 
darbus ir nuolatines keliones po įvairius 
žemynus, nešant pasimetusiam šių dienų 
pasauliui Tiesą ir Meilę.

Mus, daug iškentėjusius per paskutinius 
.keturis dešimtmečius, jaudina Jūsų šven
tenybės nuolatinis rūpestis pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, kurios pas mus ypač ne
gailestingai yra trypiamos ir nuostabi Jū
sų meilė savajai Tėvynei.

Lenkijos tragedija dėl geografinės ar
tumos ir panašių politinių sąlygų mums 
gerai žinoma ir suprantama, šios tautos 
vienoks ar kitoks likimas turės įtakos ir 
mūsų tolimesnėms pastangoms :bei kovai. 
Lietuvoje valdiški bedieviai, kovodami su 
tikinčiu jaunimu, nuolat kartoja: „Ir Len
kijoje viskas prasidėjo nuo rožančiaus...“

Šventasis Tėve, iš Jūsų veiklos mes mo
komės Dievo ir Tėvynės meldės. Dabar 
mes turime nenuginčijamą autoritetingą 
pavyzdį, jog, kovodami už Dievo, Bažny
čios ir tautiečių teises, mes neprasilenkia
me su savo tiesiogine misija.

Lietuvos, kunigai ir tikintieji malda ir 
žodžiu dėkoja už Jūsų tėviškos širdies ge
rumą, kasdieninį prisiminimą maldoje, už 
sveikinimus įvairiomis progomis lietuvių 
kalba, už lietuvišką pamokslą šv. Kazi
miero kolegijos koplyčioje, už vysk. Pau
liaus MARCINKAUS, vysk. Jono-Vytauto 
BULAIČIO ir msgr. Andriaus BACKIO 
paskyrimus į aukštas ir atsakingas bažny
tines pareigas. Tuo būdu, Jūsų Šventeny
bė, atkreipėte pasaulio dėmesį 'į mažą ka
talikišką tautą prie gintarinės Baltijos, 
kuri jau virš 40 metų veda gyvybinę kovą 
■už Dievą žmonių širdyse, Bažnyčios ir 
Tautos egzistenciją, ši moralinė parama 
mums yra neįkainuojamai svarbi ir būti
na.

Mūsų tauta, jau keturi dešimtmečiai 
mokioj auna, sutelkė visas savo dvasines 
jėgas ir su viltimi, ypač per paskutinį de
šimtmetį, eina į atgimimą su šūkiu- „Vi
sa atnaujinti Kristuje!“

Lietuvos katalikai nuolat meldžiasi už 
Jūsų Šventenybę, prašydami Aukščiausią
jį apsaugoti Jūsų gyvybę nuo samdomų 
žudikų, išlaikyti ilgus metus Dievo 'garbei 
ir Bažnyčios gerovei. Brandinkime mintį, 
kad 1987 metais, švenčiant Krikščionybės 
įvedimo Lietuvoje 600 metų garbingą su
kaktį, galėsime deramai sutikti Jūsų šven
tenybę prie Aušros Vantų Dievo Motinos, 
kuriai, užimdami šv. Petro Sostą, padova
nojote kardinolišką pijusę.

Mes, Lietuvos kunigai ir tikintieji, mi
nėdami „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro 
■nikes“ dešimtmečio sukaktį, suklaupę prie 
Jūsų Šventenybės kojų, prašome: „Šven
tasis Tėve, palaiminkite mūsų Bažnyčios 
ir Tėvynės keturių dešimtmečių kovą, kan- 
fiąs, didžiules aukas, mūsų visus kalinius 
su mokytoju Petru PAULAIOIU prieša
kyje (jis šiemet spalio 30 d. baigs 35 me
tų bausmę), vyskupus, ypatingai tremti
nius, — Julijoną STEPONAVIČIŲ ir Vin
centą SLADKEVIČIŲ, — praleidusius virš 
20 metų tremtyje, kunigus (trečdalis jų 
ėjo Gulago kančios keliais), vienuolius, ti
kinčiuosius ir mūsų brolius išeivijoje“.

Lietuvos kunigai ir tikintieji
(LKB Kronika Nr. 51)

NAUJAS TARPSNIS 
ARK. J. MATULAIČIO 

BEATIFIKACIJOS BYLOJE
Gegužės 11 d., dalyvaujant popiežiui 

Jonui Pauliui II, šventųjų Skelbimo Kong 
regacija Vatikane paskelbė, kad Dievo tar
nas arkivyskupas Jurgis Matulaitis buvo 
nuostabus savo dorybėmis, atseit pripaži
no jo dorybių heroi'škumą.

Tai popiežiaus palankumas, atsižvel
giant į lietuvių prašymus.

„L'Osservatore Romano“ gegužės 12 d. 
paduoda oficialų minėtos Kongregacijos 
pranešimą, kuriame sakoma, kad Dievo 
tarnas J. Matulaitis yra Marijonų vienuo
lijos reformuotojas, Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų ir Jėzaus Tarnaičių Eucha
ristijoje vienuolijų steigėjas, gimęs 1871 
m.^balandžio 13 d. Loginėje (Lietuvoje) ir 
miręs 1927 m. sausio 27 d. Kaune (Lietu
voje).

Nuo šiol jis bus vadinamas jau Garbin
guoju Dievo tarnu. Tai paskutinis tarps
nis prieš paskelbimą palamintuoju. Dabar 
reikia bent vieno stebuklingo (be medici
nos pagalbos) išgijimo iš nepagydomos li
gos, užtariant Dievo tarnui, kad galiba bū
tų užbaigti taip trokštamą beatifikacijos 
bylą.

BRITANIJ0S-ARGENT1N0S 
KONFLIKTAS

BRITŲ DESANTAS iFALKLANDO 
SALOSE

Gegužės 22 d. britų laivynas išsodino de 
santą San Carlos vietovėje, Falklando sa
lose, stabilizavo prietiltį. Argentinos karo 
lėktuvai puolė britų karo laivus, nuskan
dino fregatą „Ardent“ ir sužalojo kelis ki
tus laivus. Oro mūšyje ir raketomis buvo 
numušti keli Argentinos karo lėktuvai.

Pirmos dienos operacijoje, nukritus bri
tų helikopteriui, 21 karys žuvo, kiti buvo 
išgelbėti Raketoms susprogdinus britų fre 
gatą, 22 kariai žuvo ir 30 buvo sužeista.

KOVOS ORE IR VANDENYNE
Gegužės 25 d. — Argentinos nepriklau

somybės 'šventė buvo atžymėta jos aviaci
jos puolimais prieš britų karo laivyną. Ne
atsižvelgiant į didėlius nuostolius karo lėk 
tuvai, argentiniečiai sunkiai sužalojo dar 
vieną britų karo laivą — naikintuvą.

Nuskandintas britų karo laivas „Covent 
ry“ buvo tos pačios klasės, kaip anksčiau 
nuskandintas „Sheffield“. Tą pat dieną 
Argentinos aviacija nuskandino vieną bri
tų prekybos laivą, rekvizuotą karo trans
portui.

POPIEŽIAUS PRAŠYMAS ATMESTAS
Popiežiaus prašymas, nusiųstas Argenti 

nos ir . Britanijos vyriausybėms, sustab
dyti karo veiksmus Falklando — Malviną 
salų rajone, buvo tuoj pat priimtas iš Ar
gentinos pusės, bet atmestas iš D. Britani
jos pusės.

Gegužės 24 d. Britanijos min. pirminin
kė M. Thatcher atsakė popiežiui, kad ne
gali būti kalbos apie jokias paliaubas, kol 
Argentina nepasitrauks iŠ salų. Ji pasakė, 
kad konfliktą sukėlė Argentina, kurios ka
rinės pajėgos užpuolė salas ir sudrumstė 
taiką.

GINČAS .SAUGUMO TARYBOJE
Gegužės 24 d. Irlandija įteikė JTO Sau

gumo tarybai, kuri svarstė D. Britanijos 
- Argentinos konflikto klausimą, rezoliu
cijos projektą paliauboms Falklando salo
se. Argentina pritarė tam pasiūlymui ir 
ragino JTO gen. sekretorių daryti žygių 
deryboms atnaujinti.

VII). RYTAI
IRANO - IRAKO KARAS

Irano - Irako kare, po ilgiau, užtrukusių 
mūšių, Irano kariuomenei pavyko apsupti 
Charamša miestą, kur tūkstančiai irakie
čių paimta nelaisvėn. Tai yra didelis lai
mėjimas Irano kariuomenei, pirmas ir le
miamas nuo karo pradžios prieš 20 mėne
sių.

IRANO SĄMOKSLAS ARABUOS 
KRAŠTUOSE

Bahraino apeliaciniai rūmai nuteisė 73 
Shia sektos musulmonus nuo 10 metų ka
lėjimo ir mirties bausmes už sąmokslą nu
versti monarchinę santvarką ir įvesti Ba- 
hraine islamo revoliucinę valdžią, panašią 
kaip yra Irane.

Buvęs Irano diplomatas M. Baralbzadeh, 
dabar gyvenąs Londone, pasakė, kad Ira
nas planuoja tokius perversmus eilėje 
Arabijos kraštų.

SOV. RUSIJOJE
ANDROPOVAS VIETON SUSLOVO

Sovietų komunistų partijos centro ko
miteto posėdyje gegužės 24 d. Jurij Andro
povas, KGB viršininkas, buvo išrinktas 
partijos sekretoriato nariu vieton neseniai 
mirusio M. Suslovo.

Nuo dabar J. Andropovas ‘bus vienas iš 
penkių sekretoriato narių, kurie sudaro 
aukščiausią Sov. Sąjungos valdžią. Pirmuo 
ju sekretorium yra L. Brežnevas (75 m. 
amžiaus), kiti keturi yra K. Čemenko (70 
m.), A. Kirilenko (75 m.), M. Gorbačiovas 
(.51 m. ir J. Andropovas (67) m.).

Gegužės 26 d. Maskvoje pranešta, kad 
J. Andropovas yra atleistas iš Valstybės 
saugumo komiteto (KGB) pirmininko pa
reigų. Jo vieton paskirtas Vitąlij Fedprču- 
kas, ligšiolinis KGB vingininkas Ukrainoje.

Vakarų korespondentai spėja, kad J. 
Andropovas dabar yra numatytas į L. 
Brežnevo vietą, kai pastarasis pasitrauks.

PALEISTA G. J. STANELYTĖ
LKB Kronikos 51 Nr. praneša, kad 

1982 m. vasario 1 d. iš darbo stovyklos 
Nižnij Tagile .į laisvę buvo paleista Gema 
- Jadvyga Stanelytė, atlikusi tik pusę 
bausmės.

Ji buvo nuteista 1979 m. už eisenos į 
Šiluvą organizavimą.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME 
JO ŠVENTENYBĘ POPIEŽIŲ 

JONĄ PAULIŲ II 
D. BRITANIJOJE

POPIEŽIAUS VIZITAS D. BRITANIJOJE
Vatikanas oficialiai pranešė, kad popie

žius atvyks vizitui į Britaniją penktadie
nį, gegužės 2'8 d. Vizitas užtruks 6 dienas.

POPIEŽIUS VYKS ARGENTINON
Oficialiai pranešta, kad tuoj po vizito 

D. Britanijoje, birželio 10 d. popiežius 
vyks dviem dienoms Argentinon.

BALTIJOS BYLA EUROPOS PARLAMENTE
(Mūsų [specialaus korespondento praneši mas)

laimėjimais Prancūzijoje. Bet didžioji Eu-Lietuvos Diplomatinės Tarnybos narys 
Dr. A. Genutis balandžio 27 d. turėjo Bon- 
noje ilgą pasikalbėjimą su vokiečių atsar
gos brigados generolu Wolfgang Schall, 
Europos Parlamento nariu, o gegužės 11 
d. aplankė Sirasburge Europos Parlamen
to narį Dr. Otto von Habsburgą, austrų- 
vengrų karališkosios giminės seniorą.

Mūsų .tautietis turėjo su von Habsbur- 
gu du pasikalbėjimus (priešpiet ir popiet), 
užtrukusius daugiau kaip dvi valandas. 
Minėti susitikimai ir pasikalbėjma lietė 
tokiį svarbų Baltijos valstybių reikalą:

Dar 1981 m. sausio 9 d. Europos Parla
mento šeši britų konservatorių partijos na 
riai įteikė parlamentui pasiūlymą dėl pa
dėties Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. Pa
siūlymas remiasi 45 baltų pareiškimu, pa
darytu 1979 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje. 
Tame pareiškime autoriai reikalavo, kad 
Jungtinių Tautų Organizacija (UNO) pri
pažintų Baltijos valstybių teisę į laisvą 
apsisprendimą bei nepriklausomybę ir pa
reikalautų tautos atsiklausimo. Toliau bri
tų pasiūlyme kreipiama dėmesio į Helsin
kio susitarimus, pagal kuriuos garantuo
tas laisvas tautų apsisprendimas1 'bei laisvė 
pačioms tautoms nevaržomai pasisakyti 
dėl savo politinės ateities bei režimo. Bri
tų pasiūlyme nurodoma į tai, kad buvu
sios laisvos, neutralios Baltijos Valstybės 
1940 metais okupuotos Sovietų Sąjungos, 
pasirėmus Molotovo - Ribbentropo susita
rimu, ir toji okupacija dar šiandien tebe
trunka.

Britų parlamentarai reikalauja, kad Eu
ropos Bendruomenės užsienių reikalų 
ministrai susitartų dėl teigiamo nusista
tymo minėtų baltų reikalavimų atžvilgiu 
■ir kad Madrido konferencija nuodugniai 
užsiimtų sunkiu minėtų tautų likimu.

Pagaliau pasiūlyme reiškiama vilties, 
kad užsienių reikalų ministrų konferenci
ja diairys viską, kas įmanoma, kad minėtų 
tautų norai dėl jų valdžios formos būtų 
įgyvendinti.

Europos Parlamentas jau 1981 m, sausio 
12 d. perdavė britų parlamentarų pasiū
lymą politinei komisijai. Tų pat metų rug 
sėjo 23-25 d. posėdžiuose komisija nutarė 
paruošti pranešimą (raportą) ir spalio 27- 
28 d. posėdžiuose paskyrė Dr. Otto von 
Habsburgą pranešėju. 1982 m. vasario 24- 
26 d. komisija svarstė pranešėjo paruoštą 
dokumentaciją ir balandžio 28-30 d. posė
džiuose priėmė pranešėjo (raportieriaus) 
nutarimo pasiūlymą. Jame, tarp kita, siū
loma Baltijos valstybių klausimą perduo
ti UNO dekolonizacijos komisijai ir pra
nešti apie rezoliuziją Europos Bendruome
nių vyriausybėms bei užsienių reikalų mi
nistrams.

Pranešėjas von Habsburg paruošė išsa
mią rezoliucijos motyvaciją. Joje išveda
ma, kad Sovietų Sąjunga yra paskutinė 
kolonlalinė valstybė. Taip pat Baltijos 
valstybėse — Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje, kurias Sovietų Sąjunga užėmė, pasi
rėmusi Stalino - Hitlerio paktu, — įves
tas kolonialinis režimas. Sovietų Sąjunga 
jas užpuolė, pasinaudodama hitleriniais

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 
VERSALYJE

Birželio 4-6 dienomis Versalyje (prie 
Paryžiaus.) 'įvyks didžiųjų valstybių viršū
nių konferencija, kurioje dalyvaus JAV 
prez. Reaganas, Kanados min. pirm. Pier
re Trudeau, D. Britanijos min. pirminin
kė Margare Thatcher, Vokietijos kancle
ris Helmut Schmidt, Italijos min. pirm. 
Giovanni Spadolini, Japonijos min. pirm. 
Zenko Suzuki ir Prancūzijos prez. M. Mit
terrand.

Versalio rūmai, kuriuos per metus ap
lanko apie 12 milijonų turistų, nuo gegu
žės 25 d. yra uždaryti konferencijos paruo
šimui ir .turistai neįleidžiami.

Versalio rūmai po pirmojo pasaulinio 
karo buvo naudojami taikos konferencijai.

PALEIDO „SOLIDARUMO“ [LYDERI
Lenkijos karinė valdžia paleido inter

nuotą „Solidarumo“ veikėją Jan Jozef 
Lipskį ii- leido jam išvažiuoti į Angliją 
gydytis. Jis buvo kaltinamas organizavęs 
„Ursus“ fabrike streiką, esant karo sto
viui. J. Lipski pasakė, kad jis ketina grįž
ti atgal į Lenkiją ir su savo žmona nesi
ruošia emigruoti.

Prieš 4 metus J. Lipskiui buvo įdėtas 
dirbtinas širdies vožtuvas Londono ligoni
nėje.

BOMBA PRANCŪZIJOS 
AMBASADOJE

Prancūzijos ambasadoj kieme, Beirute, 
sprogus bombai, keturiolika žmonių buvo 
užmušta ir 20 sužeista. Bomba buvo įdėta 
į automobilį, kuriuo ambasados tarnauto
ja atvažiavo į kiemą.

ropos valstybių dalis, taip pat Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Australija bei Kana
da tebepripažįs'ta Baltijos respublikų vals
tybingumą.

Toliau motyvacijoje sakoma: „Istoriš
kai tos trys baltų tautos priklauso vakarų 
kultūrai. Jų raštas yra lotyniškas, o ne 
kirilica; jų tikyba yra vakarietiška, — 
evangeli'ška Estijoje ir Latvijoje, kataJikiš 
ka Lietuvoje; jų kalbos nėra slaviškos“.

Pranešėjas savo motyvacijoje sako, kad 
nuo pat okupacijos pradžios Maskva sis
temingai stengiasi nutautinti baltų tautas 
ir išnaudoti gamtos turtus Rusijos naudai. 
Toliau skaičiais įrodoma, kaip svetimtau
čių, ypač rusų, įkurdinimu siekiama pra
skiesti ba’jtų tautų substanciją: Planingai 
išstumiamos pačių baltų kalbos ir jų vie
toje brukama rusų kalba. Ekonominėje 
srityje vykdomas vietinių gamtos turtų 
grobuoniškas išnaudojimas. Kaip pavyzdį 
nuirod'oma į Estijos skalūno eksplotaciją, 
pavertus jos kraštą mėnuliniu gamtovaiz
džiu.

Toliau1 sakoma: „Sovietų Sąjungos' poli
tika neigiamai atsiliepė žmonėms. Plačiai 
paplitusi neviltis privedė prie ryškaus 
gimstamumo mažėjimo ir prie alkoholiz
mo, kuris Baltijos valstybėse priėmė ka
tastrofinę apimtį ir prisideda prie gyven
toji! nuosmukio“.

Referentas prieina išvadą, kad galima 
pagrįstai kalbėti apie planingą šaltą geno
cidą. Visa tai yra griežtai priešinga tiek 
Helsinkio susitarimams, tiek UNO Char- 
tai, „jau nekalbant apie apsisprendimo 
teisės paneigimą baltams“.

Autorius savo motyvacijoje 'išsamiai 
dėsto tikybos persekiojimą Baltijos vals
tybėse, ypač sustodamas ties katalikišką
ja Lietuva. Jis pamini nuo 1972 m. leidžia
mą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką“ ir prieina išvadą, kad visi faktai ro
do, kaip „po 40 metų svetimos okupacijos 
tautinis ir religinis pasipriešinimas lieka 
stiprus“.

Motyvacijos pabaigoje išvedama: „Bal
tijos valstybės priklauso Europai. Jos bu
vo praeityje, ypač tarp abiejų pasaulinių 
karų, .demokratinės tautų bendruomenės 
dalis ir Tautų Sąjungos nariai. Todėl Eu
ropa negali kalbėti apie žmogaus teises, 
jeigu ji nesirūpintų šių europiečių likimu. 
Jeigu jos būtų užmirštos, galima būtu, pa
grįstai daryti veid'mainiavimo priekaištą, 
nes būtų tylima tiktai atveju, kai prie
spaudą vykdo didelė valstybė, tuo tarpu 
kai mažesniųjų valstybių atžvilgiu gar
siai šaukiama“.

Pranešėjas savo motyvacijoje aiškina, 
kodėl jis siūlo visą reikalą pavesti UNO 
dekolonizacijos komisijai. Jis mano, kad 
tuo visai bylai.būsianti' duota „pozityvinė 
linkmė“. Tuo pagrindu jis -siūlo Europos 
Bendruomenės ministrams apsvarstyti 
klausimą, kad reikalas būtų perduotas 
UNO dekolonizacijos komisijai. „Dekoloni
zacija yra nedaloma. Kas galioja Afrikai 
ir Azijai, turėtų galioti ir Europai“, bai- 

nukelta į 4 pusi.

PASAULYJE
— JAV žemės ūkio ekspertai tvirtina, 

kad busimasis Sov. Sąjungos grūdų der
lius 'šiais metais gali siekti 200 mil. tonų. 
Penkmečio plane užsibrėžta 237 mil. Dėl 
to, 1982-83 m. laikotarpyje sovietai vėl tu
rės ‘įsivežti apie 37 mil. tonų.

1981-82 m. laikotarpy grūdų importas 
buvo vienas iš didžiausių — 44 mil. tonų. 
Gegužės mėn. pabaigoj Paryžiuje bus pra
dėtos amerikiečių - sovietų derybos r pasi
rašytos grūdų prekybos reikalu naujos su
tartys.

— Po 13 metų draudimo, JAV senatas 
nubalsavo leisti cheminių ginklų gamybą. 
Taip pat buvo patvirtintas 97.8 milijardų 
svarų gymybos biudžetas 1983 metams.

— Everesto nugalėtojas Sir E. Hillary 
atidarė pirmąją Himalajų aukštąją mo
kyklą kalniečių vaikams.

— Lamanšo kanale susprogdinta mina, 
kuri nuo praėjusio karo išplauktojo nepa
stebėta.

— Biritų parlamente pravestas nutari
mas uždrausit! ligonių gydytojams dirbti 
ilgiau, kaip 60 valandų savaitėje.

— Turistai, tyrinėdami šiaurinio Tai
lando urvus, atrado 5 pėdų ilgio dinozau
ro griaučius.

— Prieš Kalėdas pagrobtoji vokiečių 
bankininko 8 m. dukrelė, atrasta gyva vie
name automobilių parke, kai tėvas sumo
kėjo 350.000 sv. išpirką. .

— S. Pooley ‘iš Rochfordo, D. Britanijo
je, pagimdė ketvertuką: tris mergaites ir 
berniuką. Visi sveiki.

— Amerikiečių evangelistas Dr. 'B. Gra
ham, grįždamas iš Maskvos, sustojo D. 
Britanijoje. Gegužės 18 d. Karalienės rū
muose jam buvo įteikta 110.000 sv. Temp- 
leltono premija, kuri prilygsta Nobelilo pre 
mijai. .Templetono premija skiriama pa
saulio religiniam gyvenime pasižymėju
siems asmenims.

Spaudos 'konferencijoj jis pareiškė, jog 
Sov. Sąjunga yra ateistinė valstybė, ir re
ligija ten suvaržyta, bet jeigu palyginsim 
su 1930 metais, tai reikia būti dėkingiems, 
kad dar ti'ek leidžiama reikštis Bažny
čioms.

— Infliacija D. Britanijoje sumažėjo iki 
10.4 proc., bet vis tiek yra didesnė už JAV 
(6.8), V. Vokietijos (5.2) ir Japonijos (2. 
8).

— Didžiuosiuose šio šimtmečio potvy
niuose Pietinėj Kinijoj, žuvo daugiau.kaip 
300 žmonių ir tūkstančiai liko be pastogės.

— Vatikano darbininkai grasina streiku, 
jeigu laiku nebus pradėtos algų pakėlimo 
derybos.

— Šveicarų automobilistas nubaustas 30 
dienų kalėjimo už pastatymą naujo rekor
do: iš viso jis buvo gavęs 170 parkinimo 
baudų.

— New Yorko teismas priteisė vienam 
Irano milijonieriui sumokėti 100.000 sv. 
skolą Londono azartinių lošimų klubui. 
PraisilošėSis tikėjosi išvengti mokėjimo, 
nes New Yorko valstijoj azartiniai lošimai 
yra uždrausti.

— D. Britanijos Pietų Televizijos stotis 
pirmą kartą rodė trierdvinę (3-D) prog
ramų. Žiūrovai turėjo apsirūpinti specia
liais spalvotais akiniais.

— Mažiau pusės procento D. Britanijos 
policininkų yra juodukai.

— Tailandas atmetė J. Tautų 3.6 mil. 
dolerių planą apsaugoti Vietnamo pabėgė
lius nuo jūros piratų. Svarbiausia atme
timo priežastis — Tailandas nenori prisi
imti .daugiau pabėgėlių į savo 'kraštą.

— JAV karo aviacija praėjusią savaitę 
virš Utah dykumos bandė naująją „Tama- 
hawk“ raketą.

— 1976 metais Sudanas ir Egiptas pasi
rašė ibendros gynybos paktą. Dabar Suda
nas prašo Egipto padėti apsaugoti 1.200 
mylių Abisinijos sieną. Abisinija remia 
Sudano prez. Nimeirto oponentus ir duota 
jiems politinį prieglobstį. Libija taip pat 
siekia nuversti dabartinę Sudano valdžią 
ir tuo tikslu bendradarbiauti su abisinie- 
čiais.

— Tarptautinio Darbo Organizacijos de
legacija lankėsi Lenkijoje. Delegacijai bu
vo leista visur lankyti ir su visais kalbė
tis. Delegacijos pirm.. N. Valtlkos pasima
tė ir su Lechu Valelnsa.

Birželio mėn. įvyks tbs organizacijos 
metinė konferencija, todėl gen. Jaruzels
kis, nenorėdamas susilaukti kritikos, gra
žiai priėmė svečius ir jų nevaržė.

— Penkių valstybių protestantų ir kata 
li'kų Bažnyčių vadovai, kurie nuo 1977 
metų deda pastangas padėti Namibijai iš
sikovoti nepriklausomybę, siūlys pradėti 
naujas sankcijas prieš Pietų Afriką, jeigu 
ji ir toliau dels nepriklausomybės pripa
žinimą.

— 1977 m. mirusio garsiojo dainininko 
Bing Crosby našlė paskelbė dalies jo tur
to ir asmeninių daiktų varžytynes.

73 metų Crosby mirė Ispanijoje, lošda
mas golfą.

1
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Lietuva didžiajam
3400 kovotojų už pilietines, tautines ir 

religines teises Sovietų Sąjungoje įtraukti 
į didžiuli (kompaktinį žodyną „Biographi
cal Dictionary of Dissidents in the Soviet 
Union“ (1956-1975), tik ką pasirodžiusį 
Olandijoje — (Hagos leidykla Martinus 
Nijhoff). Daugiau kaip 7 metus dirbta 
prie to Dictionary Amsterdamo Universi
teto Rytų Europos Tyrinėjimų Institute. 
Redaktoriai — sudarytojai S.P. de Boer, 
E.J. Driessen, H.L. Verhaar. Atitinkamas 
projektas gimė Rytų Europos Institute, iš 
vadovaujančių to instituto veikėjų. Ku
riant Žodyną aktyviai bendradarbiavo 
prof. J.'W. Bezemer ir d-ras M. Jansen. 
Keletą metų prie lietuviškos dalies talki
ninkavo Amsterdame gyvenąs I. Kaplanas.

Specialiame leidinio Patariamajame Ko
mitete dalyvavo Olandijos, Didž. Britani
jos, JAV, Vak. Vokietijos bei Prancūzijos, 
mokslininkai. Finansiniai parėmė projek
tą Olandijos Mokslo Tyrinėjimų Fondas 
(Netherland Foudation for the Advance
ment of Pure Research — olandiškas su
trumpintas pavadinimas ZWO).

1956 metai pasirinkta kaip pradinė da
ta, nes tai laikoma svarių pasikeitimų So
vietų politikoje metais. Pasinaudota pir- 
m-on eilėn gauta Vakaruose savilaidlne 
medžiaga, vardų ir vietovardžių transkrip
cijos pagrindan padėta rusų kalba, ta
čiau nurodant ir nacionalinę originalią 
formą. Tai sudarė nemaža sunkumų su 
ukrainiečiais disidentais (kartais net trys 
vardų formos: Originalus vardas, rusiška 
transkripcija ir surusintas varijantas!), 
bet nemaža galvosūkio būta ir su lietuviš
kais vardais.

Turime pilną teisę žodyną pavadinti ne 
tik biografiniu, ibet ir geografiniu: Dictio
nary pirmą kartą pateikė pasauliniam dė
mesiui tokią plačią — kad ir lakonišką — 
paramą, kuri turi pašalinti dar kai kur 
laivaljame pasaulyje slypinčią nuomonę, 
kad esą disidentų judėjimas veiklus bene 
tik Maskvoje ir Leningrade. Žodyno ko
lektyvas ryžosi parodyti žmogaus teisių 
įgynėjų kalvarijas visoje teritorijoje, ku
rią tiesioginiai, be tarpininkų, valdo Krem 
liūs.

Neturime tikslių skaičių, bet lietuvių 
disidentų lyginamasis svoris Dictionary 
labai didelis — žinoma, skaitlingiausi yra 
•rusai -iir ukrainiečiai, po jų gal žydai ir 
Krymo totoriai, bet Lietuva atstovauja 
Žodyno „dygliuotuose puslapiuose“, kaip 
jau komentavo Rytų Europos Institute, 
ryiškiai ir įtaigiai. Gal norėtųsi tą lietu
višką dalį dar praplėsti, bet tikimės kad 
tai pasiseks žodyno Papildomajame Tome 
„Supplement“, kuris jau pradedamas ruoš
ti ir turės apimti įvykius iki 1980 metų. 
. ši unikalinė knyga teikia pagrindinę in
formaciją apie disidento išeitą mokslą, 
dirbtą darbą, apie jo disidentinę veiklą, 
represijas, teismus, lagerius ir kalėjimus, 
„psichkaiėjimus“, savilaidines publikaci
jas — jo paties ar apie j'į. Kelios šykščios 
eilutės — ir prieš jus iškyla nenustojan- 
čios kovos kariai — kankiniai, pasišven
tėliai.. Lyg vyksta Gaubės ir Laisvės Le
giono — kartais pomirtinis — patikrini
mas didžiuliame žemės plote.

Mums šis žodynas svarbus kaip galinga 
tribūna, iš kurios skelbiamos žinios apie 
kovojančią Lietuvą — juk Vakaruose toli 
gražu ne visi informuoti apie mūsų kraš
to liūdną dabartinį likimą.

Pagal abėcėlinę tvarką pirmą vietą Žo
dyne gavo K. Andriuškevičius, kuris sek
damas R. Kalantos didvyrišką žygį suside
gino protestuodamas prieš Lietuvos ver
govę 1972 metais.

Mes paprašėme vieną iš Dictionary re-

Atsiusta paminėti
Ateitis, Nr. 1-2, 1982 m. Ateitininkų Fe

deracijos leidžiamas katalikiškos - lietu
viškos orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Chicago, JAV.

Lietuvių Kultūros Instituto Vokietijoje 
leidinių serijos pirmieji sąsiuviniai:

Nr.l — Vincas Bartusevičius, Instituto 
uždaviniai ir darbai.

Nr.2 — Kajetonas J. Čeginskas — Juo
zas Lukša Daumantas (1921-1951) — Iš 
Lietuvos laisvės kovų istorijos.

Lampertheim, Vokietija, 1982.
Pasaulio lietuvis. Nr. 5, 1982 m. gegužė. 

PTjB leidžiamas mėnesinis žurnalas „min
čiai ir gyvenimui“. Šiame numeryje 44 p. 
Prenumeratos kaina 10 dol. metams. Ad
resas: 5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636, USA.

Lietuvos miestu rotušės
Zigmantas Kiaupa (M ir G)

Trijų Lietuvos miestų — Vilniaus, Kau
no ir Kėdainių — senamiesčius tebepuo
šia rotušės. O būta jų Lietuvoje kadaise 
geros a'štuonios dešimtys: rotušę turėjo 
kiekvienas XV—XVIII a. savivaldus mies
tas.

Rotušė buvo miesto valdžios būstinė. 
Kai 1387 m. Vilniui, 1408 m. Kaunui ir 
daugmaž tuo pačiu metu Trakams — pir
miesiems Lietuvos miestams —• didysis 
kunigaikštis suteikė savivaldą, jis į tuos 
miestus paskyrė savo vietininkus, kurie 
kartu buvo ir miestiečių bendruomenės 
galvos ;— vaitai. Siems tvarkyti miestą ir 
realizuoti savo valdžią visuomeninio pa
stato — rotušės — dar nereikėjo. Tačiau 
netrukus jjš turtingesnių ir įtakingesniųjų 
miestiečių susiformavo miesto savivaldos 
organai, kurie palaipsniui siaurino vaito 
valdžią ir perėmė svarbiausias miesto val
dymo funkcijas. Tai buvo miestiečių teis
mas — vadinamųjų šuolininkų kolegija 
bei iš burmistrų ir tarėjų susidedanti mies 
to taryba — magistratas, kuris ėmėsi tvar 
kyti visus miesto reikalus: rūpintis miesto 
tvarka ir mlesiečių saugumu, organizuoti 
prėkybą, reguliuoti amatininkų veiklą, 
rinkti mokesčius ir įvairias rinkliavas, at
stovauti miestui pas didįjį kunigaikštį, 
vaivadą, seniūną. Šis kolektyvinis valdžios 
organas negalėjo veikti be nuolatinės rezi
dencijos. Ir Lietuvos miestuose, matyt, jau 
XV a. I pusėje atsirado pirmosios rotu'šės 
— miesto tarybos namai. Pats terminas ro

tulšė kilęs iš vokiško žodžio Rathaus — 
tarybos namai, rodo, kad Lietuvos miestų 
rotušių prototipų reikia ieškoti Vakarų 
Europoje, Ten miestai XI—XH a. nuėjo 
tą savivaldos kūrimo kelią, kurį Lietuvos 
miestai pradėjo 1387 m. Ten XII a. atsira
do ir pirmosios rotušės.

Rotušių reikšmė lėmė jų vietą mieste Ir 
išvaizdą. Nežinia, kaip atrodė pirmosios 
Vilniaus, Kauno ar Trakų rotušės, nei kas 
j>as statė. Tačiau žinoma, kad jos, kaip ir 
Vakarų Europos miestuose, stovėjo centri
nėje miesto aikštėje ar prie pat jos. Ir 
vėliau rotušės buvo taip statomos, išliku
sios Vilniaus, Kauno rotušės stovi aikštės 
viduryje, Kėdainių — aikštės kraštinėje. 
Rotušės stengtasi statyti išvaizdžiais, tū
riu. aukščiu, papuošimu jos turėjo pranok
ti ir pranokdavo kitus miesto pastatus 
(gal tik su bažnyčiomis neįstengė varžy
tis), rotušės pastatas su mažne privalomu 
boklštu turėjo simbolizuoti miesto turtin
gumą, miestiečių bendruomenės savaran
kiškumą.

'Pasitelkę to meto šaltinius (kas gali ge
riau papasakoti apie praeitį už tuo metu 
gyvenusius žmones), bandysime pasekti, 
su kokiomis problemomis miestiečiai su
sidurdavo statydami rotušes, kaip jos at
rodė, kas jose įsikurdavo. Stengsimės pa- 
patelkti daugiau faktų apie vidutinių ir 
mažųjų miestų rotušes — apie jas žinoma 
ir rašyta kur kas mažiau negu apie Vil
niaus ar Kauno rotušes.

Pastatyti rotušę buvo miestiečių reika
las ir pareiga. Tai pabrėžiama savivaldos 
suteikimo privilegijose ir kituose valdovų 
ar miestų savininkų raštuose. Antai, 1569

J. Budreika 

; disidentu žodyne 
daktonių — sudarytojų E.J. Dtiesseną pa
reikšti savo nuomonę apie lietuvių vietą 
ir vaidmenį disidentiniame judėjime. Jis 
pasakė:

— Mūsų žodyne aiškiai atsispindi tas 
faktas, kad lietuvių disidentų, palyginus 
su kitomis tautomis, proporcingai gyvento
jų skaičiui yra žymiai daugiau. Tas, ma
no nuomone, yra tipinga Lietuvai1 •— disi
dentų sąjūdžio išsiplėtimas turu ryšio su 
katalikų (Bažnyčia ir inspiruojančiu Popie
žiaus vaidmeniu. Taip pat jaučiamos tos 
stiprios lietuvių tautinės tradicijos, kurios 
pasireiškia kovoje už žmogaus teises.

Klausiame: Kaip Tamsta vertini, kiek 
plačioji olandų viysuomene yra informuo
ta apie Lietuvą?

— Olandijos masinės informacijos prie
monės „media“ nepaprastai mažai teikia 
žinių apie Lietuvą. Vidutinis olandas net 
nežino, kad iki pasaulinio karo Pabaltijo 
kraštai buvo nepriklausomos valstybės. 
Pati Olandija buvo nacistinės Vokietijos 
užgrobta, bet čia daugybė žmonių mažai 
suvokia Stalinistinės Pabaltijo okupacijos 
tragediją ir net vidutinis studentas neži
no, kaip Stalinas 1940 metais nusiuntė į 
Kauną, Rygą, Taliną tris savo „gauleite
rius“ Dekanozovą, Vyišinskį ir Ždanovą, 
kurie ten tvarkė vad. „Liaudies vyriausy
bes“.

ilki 1968 m. — iki Čekoslovakijos okupa
cijos — buvo sunku mūsų spaudoje rašyti 
apie disidentus Sovietų Sąjungoje. Dabar 
tai žymiai lengviau. Net ir kairesniųjų 
pakraipų sluoksniuose gerai suvokia opo
zicijos veiklą (SSSR. Seniau vyravo tokia 
nuomonė, kad opozionieriai Sov. Sąjungo
je — būtinai dešinieji, nelabai ir dabar 
atskiria tautinius judėjimus nuo naciona
listinių. O juk Olandija yra mažas kraš
tas, ir mums labai rūpi kitų mažų kraštų 
likimas!

— Kokį vaidmenį, informuojant plačią 
olandų visuomenę apie Lietuvą, suvaidino 
Tomo Venclovos dalyvavimas 1980 m. Ro
terdamo Tarptautiniame Poezijos festiva
lyje?

— T. Venclovos įspūdingas pasirodymas 
populiariajame kultūriniame renginyje 
sukėlė didelį susidomėjimą spaudoje. Juk 
jis ne tik žymius poetas, bet ir Lietuvos 
Helsinkio grupės narys. Tai yra geras bū
das informuoti apie situaciją Lietuvoje.

— Kaip Tamsta žiūri į naujagimę „Dai
ną“ — jaunųjų olandų chorą atliekantį 
lietuvių dainas Olandijoje ir už jos ribų?

— Tas simpatiškas choras neabejotinai 
gali pagilini susidomėjimą Lietuva, lietu
vių tauta, jos menu.

NAUJOS KNYGOS
ATOGRĄŽŲ SAULĖ

Tokiu pavadinimu yra išleista Ispanų 
Amerikos Naujosios Poezijos Antologija. 
Rinktinės poezijos vertėjas Povilas Gau- 
čys Leidinys, didelės .apimties, išleistas Rū 
tos Čikagoje. Vieton įvado, vertėjas pripa
žįsta ypatingą sunkumą perduodant poeto 
mintį iš vienos kalbos į kitą. Poezija yra 
daugiau, negu romanas, sako vertėjas. Daž 
nai poeto mintis nėra įmanoma perduoti 
pažodžiui. Norint kad vertimas kiek gali
ma daugiau atitiktų poeto mintį, kartais 
yra reikalinga pakeisti žodžius ir net išti
sus sakinius. Ispanų kalba, kaip ir lietu
vių, yra labai turtinga žodžių ir išsireiški
mų gausumu. Lietuvių kalbos ir ypatingai 
geras gramatikos žinojimas, šiuo atveju 
daug padėjo vertėjui. Toliau vertėjas pami 
ni vietinių indėnų kalbų įnašą. Klasinė is
panų kalba buvo praturtinta tūkstančiais 
naujų žodžių tiesioginiai paimtų iš vieti
nių indėnų kalbų. Taip pat amžiams bė
gant atsirado tarmės. Vertėjo nuomone, 
šiuo. atveju lietuvių, dar palyginti jaunai 
poetinei kalbai, būtų reikalinga naujada
rai, kurie padėtų nugalėti tos praturtin
tos ispanų kalbos sunkumus.

Didžiulis ir platus yra Pietų Amerikos 
kontinentas. Aštuoniolika atskirų valsty
bių su daugiau kaip du šimtai milijonų 
gyventojų amžių bėgyje yra davusios tūks 
tančius dainių ir poetų. Poetai yra pana
šūs tik savo kalba ir tradicijom, bet skir
tingi socialine pažiūra. Antologijoje ver
tėjas patelkia virš šimto poetų rinktinės 
poezijos vertimus ir tuo pačiu poetų gyve
nimo aprašymus. Vertėjo parinkti poetai 
ir rinktinė poezija daugumoje atvejų yra 
giliai religingi. Kiti poetai eiliuoja apie 
gamtą ir jos santykius su vidiniu žmogišku 
pergyvenimu, kaip kad Meksikos poetas 
Octavio Paz sako:

Vasara, tu palieti, tu jauti nakties 
kūną 

kai tu maudais upėse, 
dvelkimas, kuriame paskęsta žvaigždės, 

iš žemės lūpų...
Paragvajaus dainius Elvio Romeo liūd

noje religingoje poezijoje sako:
Viešpatie, apeik;
ateik pažiūrėti šios žemės, ateik...
Vidurnakčio tamsoje, krūmuose 
paslėpta kančia, kurį glūdina žievę...

Čilės poetė Gabriela Mistral, Nobelio li
teratūros premijos laureatė, kurios kūryba 
persunkta religingu skausmu, kaip mato
me iš (šių eilučių:

Tėve mūsų, kuris esi danguje, 
Kodėl Tu užmiršai mane...

Kitoje vietoje išreiškiama pasitikėjimas 
ir viltis:

Dievas Tėvas tūkstančius savo 
pasaulių

Tyliai supa.
Tamsoje jausdama jo ranką 
Savo kūdikį supu...

Paralelė tarp sunkaus vargo, kurio galo 
nematyti, taip būdingo mums lietuviams, 
randame vieno iškiliausių Argentinos poe
tų Leopaldo Lugeness poezijoj; ten sako
ma:

Keleli, keleli,
Taip panašus į mano sielvartą,
Lyg jį būtų smėlyje
Mano ašaros išrašiusios...

ir toliau:
Ir kelelis bėga tolyn
Ramia lyguma...
Kelelis ilgas ir liūdnas,
Panašus į mano sielvartą...

Taip labai artima lietuvio širdžiai prisi
minimas ir kartu viltis matyti, iš šio Urug
vajaus poetės Juana Ibarbourou poezijos:

Aš sakau: pušys! ir jaučiu 
kad man .nušvinta siela

m. Žygimanto Augusto privilegijoje Mer
kinei sakoma, kad miestiečiai privalo 
„...rotušę to miesto turgaus aikštėje savo 
lėšomis pastatyti... o prie tos rotušės ir 
aplink rotušę, kurią jie pastatys, turi bū
ti leidžiama bendrai naudai taip pat pa
statyti krautuvėlių pastatą įvairioms smu-1 
kioms prekėms sukrauti ir pardavinėti“...

Rotušės statyba būdavo didelis įvykis 
jauno, dažnai dar nesutvirtėjusio miesto 
gyvenime. Kadangi rotušė buvo miestiečių 
pastatas, tarnavo miesto reikalams, tai 
pats miestas turėjo finansuoti jos statybą, 
nesitikėdamas valdovo ar miesto savinin
ko pagalbos. Iš kur imdavo lėšų pirmieji 
rotušes statydinę Lietuvos miestai, nežino
me, XVIII a. pagrindines lėšas statybai 
magistrai jau sukaupdavo Iš įvairių spe
cialiai tam reikalui įvestų rinkliavų. Tarp 
K. Radvilos 1610 m. patvirtintų Biržų mies 
to tvarkymo nuostatų buvo ir šis: „Rotu
šės statyba būtinai turi prasidėti birželio 
23 d. O kadangi lėšų iš miesto skrynios 
tam negali užtekti, tai ponas Pilipovskis 
su miesto taryba surado tokias priemones, 
ilš kurių gali būti nemažai pajamų: kas iš 
miestiečių atvež į Biržus druskos, prieš 
ją iš vežimo iškraudami, privalo vaitui 
apie tai pranešti, nepranėšus gali būti vi
sos prekės nusavintos. Kiek birkavų ar 
statinių druskos bus suskaičiuota, privalo 
nuo kiekvienos statinės, taip pat ir birka- 
vo, duoti po 2 grašius į miesto skrynią“. 
Tokia pat rinkliava buvo nustatyta ir nuo 
įvežamų silkių; mokėti į rotulšės statybos 
fondą turėjo ir prekiautojai apyniais, mė
sininkai, kepėjai.

(Bus daugiau)

Aš sakau: pušys! ir mano ausyse 
Ošia giria...

Lietuvių tauta amžių bėgyje yra davu
si daug dainių ir poetų. Lietuviui labai 
prie širdies daina ir poezija, kuri paleng
vina sunkią dalią, ar džiaugsme paskatina 
viltį, šioje knygoje skaitytojas ras dau
giau, nei poetų žodžių. Pietų Amerika, to
limas ir svetimas mums kraštas, skirtin
gas gyvenimo būdas, ir tradicijos, tik po
etas atverdamas savo širdį, gali padėti 
mums suprasti jų gyvenimą. Reikia tik 
pasveikinti vertėją už jo taip gražiai at
liktą darbą, šis didis lietuvio vertėjo kū
rinys bus neįkainuojamas įnašas mūsų 
verstinei literatūrai.

TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS
Aloyzas Baronas mums žinomas kaip ra 

šytojas, vertėjas ir poetas. Deja, Aloyzas 
Baronas yra miręs, ir šis paskutinis jo 
novelių rinkinys, išleistas Lietuviškos Kny 
gos Klubo Čikagoje, jau po jo mirties.

Aloyzas Baronas buvo plataus mąsto 
rašytojas, ką mums parodo labai gausus 
jo kūrinių palikimas. Jis buvo labai pla
čios aplinkos, sugebąs skoningai ir lengvai 
suprantamu stiliumi aprašyti bet kokį pa 
sitalkiusį gyvenimo įvykį, ar apraišką. 
Trisdešimt Istorijų taikoma lengvojo sti
liaus mėgėjams, kuriems prie širdies ar
tima ir lengvai prieinama aplinka susijusi 
su jų gyvenimu. Novelės, parašytos leng
vu stiliumi, pavaizduoti atsitikimai pilnai 
užbaigti. Leidinys labai skonin-kai išleis
tas tinkamas praturtinimui (knygos mėgė
jo bibliotekai. Klemensas Savonis

Su lietuviui#

BERNARDAS BRAZDŽIONIS TORONTE
Balandžio 25 d. Toronte buvo suruoštas 

literatūros vakaras, kuriame savo kūrinius 
skaitė poetas Bernardas Brazdžionis, at
vykęs iš Kalifornijos, Mirga Bankaitytė, 
atvažiavusi iš Klevelando, palydėjo poeto 
liriką kanklėmis.

Literatūros vakarą, kuris užruko dvi 
valandas, surengė KLK Moterų draugija. 
(Per šį parengimą buvo surinkta daug lė
šų kalinamiesiems tautiečiams Lietuvoje 
ir Sibire bei jų šeimoms paremti.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Gegužės 2 d, Toronto Lietuvių Namuo

se įvyko visuotinis Kanados- Lietuvių Fon
do susirinkimas, per kurį paaiškėjo, kad 
Fondas šiuo metu turi pusę milijono do
lerių pinigų. Palūkanų ir kitų pajamų gau 
ta 73 406.40 dol. Organizacijoms paremti 
išmokėta 20.600.00 dol.

Buvęs tarybos pirmininkas V. Ignaitis, 
dėl ligos pasitraukė Iš tarybos. Naujuoju 
tarybos pirmininku išrinktas inž. H. La
pas.

PENSININKŲ VEIKLA KANADOJE
Toronto Lietuvių Pensininkų klubo val

dyba rūpinasi pastatyti pensininkams na
mus, kuriuose būtų ir maža salė, skirta 
vien tų namų gyventojų poreikiams.

Pensininkų klubas be to ruošia narių iš
vykas ir gegužines.

LIETUVIŲ KNYGOS VIEŠOJE 
BIBLIOTEKOJE

Sao .Paulo miesto bibliotekoje (Av. Ze
tina, 157), Brazilijoje yra lietuvių litera
tūros skyrius. Kaip praneša MŪSŲ LIE
TUVA, liet, skyrius nuolat auga, nes gau
nama daugiau naujų knygų.

ĮTEIKTOS KULTŪROS PREMIJOS
Gegužės 17 d. Klevelande (įvyko Premi

jų įteikimo šventė, pei- kurią JAV LB Kul 
tūros tarybos premijos po 1000 dol. buvo 
įteiktos:

dailininkui Adolfui Valeckai, prof. Rim 
vydui Šilbajoriui, muzikos profesoriui 
Juozui Žilevičiui, redaktoriui prof. dr. 
Vytautui Ka-voKui, Margučio radijo vedė
jui 'Petrui Petraičiui ir Čikagos aktorių 
sambūriui „Antrasis kaimas“.

Premijų mecenatas — Lietuvių Fondas, 
kurio tarybos pirmininku ‘šiuo metu yra 
Stasys Baras.

3000 dol. Literatūros premiją gavo ra
šytojas Jurgis Jankus už apysakų rinki
nį „Paparčio žiedas“.

PASTEBĖJO KLAIDĄ
Australijos lietuvių MŪSŲ PASTOGĖ 

rašo, kad „gerai informuotas“ EUROPOS 
LIETUVIS nuolat kartoja tą pačią klaidą: 
raižant apie lietuvių 'gyvenimą Australijo
je, sako, kad informacija paimta iš TĖ
VIŠKĖS PASTOGĖS.

Sako, kad tokios PASTOGĖS Australi
joje nėra.

Atsiprašome už klaidą ir pasižadame 
daugiau jos nekartoti.

DEMOGRAFIJOS PARADOKSAS
Prancūzų demografai negali paaiškinti 

keisto reiškinio — Paryžiuje žmonės gy
vena ilgiau negu provincijoje. Prancūzijos 
sostinėje šiuo metu yra 250 ilgaamžių (su
laukusių daugiau kaip šimto metų), o pa
skaičius procentais, tai triskart daugiau 
negu visame krašte.

Kazimieras Senkus
40 METŲ KUNIGAS

V. Vokietijoje Stuttgarto mieste gyve- 
nantis kun. Kazimieras Senkus gegužės 
30 sulaukia savo kunigystės šventimų 40- 
tosios sukakties. Jo gyvenimas taip susi
klostė, kad jau 1940 m. atsirado Vokieti
joje. Tada jis buvo teologijos studentas, 
kaip Lietuvoje žmonės sakydavo, klieri
kas. Nepaisant to, kad prasidėjus Vokie
tijos - Sovietų Sąjungos karui teko kurį 
laiką pabūti kalėjime, vlstik galėjo gan 
normaliai tęsti savo studijas Miunsterio 
(Vestfalijoje) (kunigų seminarijoje ir bu
vo įšventintas kunigu nedaug vėliau už 
savo kurso draugus Vilkaviškyje (jie 
įšventinti gegužės 10).

Po 'šventimų buvo paskirtas vikarauti į 
Roxel parapiją, netoli Miunsterio, bet čia 
gyveno neilgai. Netrukus gavo uždavinį 
būti lietuvių kapelionu Saksonijoje ir ap
sigyveno Dresdene. Kone stebuklingu bū
du išvengė didžiojo Dresdeno bombordavi- 
mo, nes iš vakaro išvyko į Bavariją.

Karui pasibaigus, lankė Regensfourgo 
bažnytinė muzikos mokyklą (1945-1946), 
vėliau išvyko į Romą l-r ten tęsė bažnyti
nės muzikos studijas Popiežiškame muzi
kos institute, kartu būdamas muzikos mo-‘ 
kytoju ir vargonininku šv. Kazimiero ko
legijoje. Romoje jis gavo muzikos magist
ro laipsnį už diplominį darbą -apie liau
dies giedojimą. Po studijų grįžo atgal į 
Vokietiją, kur 1955 iš Baltų instituto Bon 
noje gavo lietuvių liaudies dainų studijų 
stipendiją.

Vėliau kun. K. Senkus kurį laiką buvo 
bažnytinės muzikos profesorium Rotten- 
burgo vyskupijos kunigų seminarijoje, o 
galop buvo paskirtas lietuvių klebonu Rot 
tenburgo vyskupijoje, savo gyvenviete pa
sirinkdamas Stuttgarto miestą. Stuttgarte 
jis tebegyvena ir šiandien.

Dabar jo pagrindinis uždavinys yra lie
tuvių sielovada Rottenburgo vyskupijoje. 
Kadangi lietuviai ten gyvena labai plačiai 
išsisklaidę, tai nuolatinės pamaldos jiems 
tėra laikomos kartą per mėnesį Stuttgar
to mieste. Tačiau kun. Senkus stengiasi pa 
siekti tautiečius ir kitose vietovėse. Uo
liai bendradarbiaudamas su lietuvių evan 
gelikų dvasiškiais, jis dar laiko lietuviams 
pamaldas karts nuo karto Pforzheime ir 
kitur.

Šalia tiesioginių sielovados darbų, kun. 
K. Senkus visą 'laiką reiškiasi muzikos pa 
šaulyje. Pirmąjį glesmynėlį paruošė 1946, 
jį pavadindamas „Giedanti Bažnyčia“, vė
liau „Garbė Dievui“ ir 1981 — „Liturgi
nės giesmės“. Įvairiais titulais jis organi
zuoja -įvailausius 'lietuvių suvažiavimus ir 
jų metu rūpinasi giedojimu. Jau eilė me
tų yra Vokietijos lietuvių kunigų vieny
bės valdyboje, eilę metų jai pirmininkavo. 
Tuo titulu remdamasis yra ruošęs kelis 
kunigų suvažiavimus. Ypatingai yra susi
rūpinęs lietuviškos kultūros puoselėjimu 
užsieniuose. Jis yra buvęs, bene, pagrindi
nis lietuvių kultūros draugijos sumanyto
jas, vienas iš steigėjų, vienas iš tų, kurie 
rūpinosi nuostatų parengimu, o dar ir da
bar aktyviai dalyvauja jos veikloje, šiuo 
metu eidamas vicepirmininko pareigas. 
Kun. K. Senkus taip pat aktyviai dalyvau
ja ir LB veikloje, eilę metų yra buvęs LB 
Stuttgarto apylinkės valdyboje.

Kun. Kazimieras Senkus gimė 1917 sau
sio 24 Tei'berių kaime, Žaliosios parapijo
je, Vilkaviškio apskrityje. Mokėsi Vilka
viškio gimnazijoje Ir Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje pradėjo ruoštis kunigystei. 
Savo kunigystės 40 metų sukaktį jis iškil
mingai pamini 1982 m. birželio 6 Stuttgar-
te, kur išv. (Mikalojaus bažnyčioje laikys 
kartu su vysk. A. Dekanių šv. Mišias, o 
vėliau praleis valandas Stuttgarto prie
miestyje Bad Cabstatt kartu su savo ger
bėjais. Kun. Br. Lubinas

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 61

Tarpas tarp dviejų telefonų stulpų yra 
17 metrų, o ant vielos kas 17 centimetrų 
tupi žvirblis.

Kiek žvirblių liks, jei atėjęs ūkininkas 
nušaus du?

Atsakymas Nr. 60
Trys kilogramai.

Lenkijoje karo stovio metu, kareiviai 
sulaiko iš darbo grįžtantį namo darbinin
ką. Patikrina -dokumentus, užsirašo -adre
są ir čia pat vietoje jį sušaudo.

Prieina karininkas Ir sako:
— Vyrai, dar nėra draudžiamas laikas! 

-Ko jūs tą nekaltą žmogų sušaudėt?
— Mes žinom jo adresą. Iki- draudžia

mo laiko dar liko lygiai penkiolika minu
čių. Per tą laiką jis niekad nebūtų spėjęs 
pareiti namo, — paaiškina -vienas kareivių.

Amerikos Havajų oro linija visad klau
sia savo keleivių svorio.

Ga-vęs -tokį klausimą, vienas keleivių 
aiškinasi:

— Ar su drabužiais, ar be?
— Tai priklauso, kaip jūs manote skris

ti, — nusišypsojo linijos tarnautoja.
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Anapus Atlanto
Visada prisimenamas savanoris-kūrėjas 

a.a. Juozas Grybauskas
1977 m. vasario 1 d. Hot Springs, Arkan

sas valstijoje, mirė (ten ir palaidotas) 
Lietuvos savanoris-kūrėjos Juozas Gry
bauskas. Jis buvo gimęs Latvijoje, Rygos 
mieste, 1901 m.

Pirmojo Pasaulinio karo metu atsirado 
Rusijoje, Voroneže ir ten toliau mokėsi 
Lietuvių Martyno Yčo vardo gimnazijoje. 
Išgirdęs Lietuvos nepriklausomybės ipaskel 
bimą, tuoj parskubėjo tėvynėn Lietuvon 
4r savanoriu įstojo į kuriamą Lietuvos ka
riuomenę.

Apgynęs Lietuvos nepriklausomybę nuo 
priešų, velionis perėjo į normalų civilį gy
venimą. Apsigyveno Klaipėdoje, gavęs sek 
rotoriaus darbą muzikos konservatorijoje. 
Kiek vėliau persikėlė Kaunan ir dirbo bu
halteriu „Lietuvos Linas“ bendrovėje.

Lietuvą 1940 metais okupavus Sov. Są
jungai, buvo areštuotas ir uždarytas Ka
lėjimam Išsilaisvino prasidėjus Vokietijos 
— Sov. Sąjungos karui. Tada gyveno Vil
niuje ir dirbo vyr. revizorių „Maisto" bend 
rovėje.

1944 m. Sov. Sąjungai vėl grįžtant Lie
tuvon, velionis pasitraukė į Vakarus. Pa
sibaigus karui apsigyveno Kempteno lie
tuvių stovykloje. Iš Vokietijos buvo nuke
liavęs Aniglijon, bet po kurio laiko pasiekė 
JAV ir apsigyveno Chicagoje. čia dirbda
mas sulaukė ir pensijos amžiaus. Po kurio 
laiko nusikėlė į Hot Springs, Arkansas.

Velionis Juozas buvo labai draugiškas, 
sugyvenamas, ramus, sąžiningas ir parei
gingas. Jis taipgi buvo didelis Lietuvos pat 
rietas. Jo buto lange iš gatvės pusės, visa
da ir visi praeiviai matė Lietuvos valsty
bės ženklą - Vytį, pažymintį, kad čia gy
vena lietuvis.

Velionis Juozas, iki pat mirties nuošir
džiai dirbo lietuviškus darbus. Visada bu
vo išrenkamas sekretorių patriotinėse orga 
nizacijose. Taipgi buvo dosnus lietuviš
kiems reikalams, pav. Pedagoginiam Litu
anistikos Institutui Chicagoje yra pado
vanojęs Lietuvių Eenciktopedijos visus to
mus ir d'ar 24 įvairiausių lietuviškų knygų.

Velionis Juozas visą laiką laibai liūdė
jo paliktos okupuotoje Lietuvoje žmonos ir 
trijų vaikų. Jiems visą laiką siuntė siun
tinius. Taipgi susirašinėdavo laiškais, tai 
jo .vienišas dienas tie laiškai pradžiugin
davo.

Nors a.a. Juozo Grybausko šeima toli gy 
vena, bet geri patriotai lietuviai gyveną 
Hot Springs, Lietuvos savanorio-kūrėjo 
kapą visada aplanko ir visada jį papuošia 
gėlėmis.

LB Vidurio Vakarų apygardos metinis 
susirinkimas

Kiekvienais metais pavasarį LB Vidurio 
Vakarų apygarda sušaukia LB apylinkių 
valdybų pirmininkų, kontrolės komisijos 
pirmininkų ir apylinkių atstovų (jie apy
linkių susirinkimuose esti išrinkti) susirin 
kimą. Čia apygardos ir apylinkių atstovai 
svarsto praeitų metų atliktus darbus. Vis
ką išsiaiškinę ir aptarę, nustato 'ateinan
tiems metams veiklos gaires ir išsirenka 
naują apygardos valdybą (kas treti metai 
rinkimai).

Ši apygarda yra pati didžiausia JAV. Į 
ją lįeina šio 'LB apylinkės: Aurora, Bridge- 
portas, Brighton Parkas, Cicero, East Chi
cago Indiana, East St. Louis, Gege Parkas, 
Indianapolis, Kenosha - Racine, Lementas, 
Marquette Parkas, Milwaukee, Wankeja- 
nas ir Beverly Shores. Melros Parkas, Hot 
Springs Arkansas.

šiais metais apygardos susirinkimas bu
vo sušauktas balandžio mėn. 25 d. Jauni
mo Centre, Chicagoje, susirinkime dalyva
vo 105 atstovai ir dar nedidelis būrys sve
čių. Susirinkimą atidarė ir pirmininkavo, 
apygardos pirm. Kazys Laukaitis, sekre
toriavo Agnė Katiliškytė. Pranešimus apie 
apygardos veiklą padarė pirm. Kazys Lau
kaitis', o apie piniginius reikalus — apy
gardos iždininkas Linas Šoliūnas. Tie pa
tys pranešimai buvo raštu išdalinti vi
siems susirinkusiems dalyviams, taip kad 
tų pranešimų išsiaiškinimai ilgai neužtru
ko.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad apygardos 
valdyba, praeituose metuose gana daug 
dirbo: dalyvauta JAV LB Tarybos sesijo
se, apylinkių susirinkimuose bei minėji
muose. O ir pati apygardos valdyba taipgi 
rengė kultūrinius renginius bei minėji
mus. Pav. vasaromis surengta, gražiame 
valdiškame parke gegužinę. Tokiose gegu
žinėse dalyvauja keli tūkstančiai lietuvių 
(net ir mažiukai — visos šeimos). Pinigi
niai reikalai taipgi tvarkyta labai gerai 
ir kasoje turi nemažą sumą.

švietimo reikalais pranešimą padarė, 
JAV LB krašto valdybos švietimo Tarybos 
Ipirm. Juozas Plu'čas. Jis labai skundėsi, 
kad lituanistinėse mokyklose, labai mažė
ja mokinių skaičius. Šiuo metu, JAV dar 
yra 32 lituanistinės mokyklos su 1490 mo
kiniais ir apie 300 mokytojais, du trečda
liai jau tų pačių mokyklų buvę mokiniai. 
Jis siūlo, jau asmeniškai ieškotilituanistl- 
nėrns mokykloms mokinių.

Dar veiklos pranešimus padarė ir apy
linkių valdybų pirmininkai. I'š pranešimų 
matosi, kad vienos iš jų veiklesnės, kitos 
mažiau, 'bet visos stengiasi dirbti lietuviš
kus darbus, kiek įmanydamos. Vienos apy
linkės, kaip 'Lemento .auga, kitos, kaip 
Bridgeporto mažėja, tai, kad Bridgeporto 

lietuviai, jei neišmirė tai jie išsikraustė 
toliau į vakarus. Toje buvusioje lietuvių 
didelėje kolonijoje, lietuvius išstūmė, kitų 
tautų žmonės, daugiausia tai meksikiečiai. 
Lemonte jau 23 metai veikia lituanistinė 
mokykla su apie 150 mokinių. LB jau 1962 
m. — įsteigta, šiuo metu tutinti apie 350 
šeimų savo sąrašuose.

Susirinkime kalbėjo dar PLB valdybos 
narys Antanas Juodvalkis. Jis valdybos 
vardu linkėjo darnaus ir vaisingo darbo ir 
padėkojo apygardai bei apylinkėms už pa
ramą PLB valdybai. Prašė ir toliau remti 
PLB didelius darbus, kaip tai: Lituanisti
kos Katedros įsteigimą, Pasaulio Lietuvių 
dienų ruošimą ir t.t. Jis mano, kad „Tik 
visų sutartinu darbu, talka ir parama pa
sieksime didžiųjų Lietuviu Bendruomenės 
tikslų ir įgyvendinsime didįjį tautos troš
kimą atgauti laisvę ir valstybinę Lietuvos 
nepriklausomybę“.

O taipgi dar kalbėjo ir „Pasaulio Lietu
vio“ redaktorius Bronius Nainys. Jis pa
prašė, kad čia susirinkusieji daugiau tal
kintų korespondencijomis ir ieškotų dau
giau naujų prenumeratorių „Pasaulio Lie
tuviui“.

Trumpai į susirinkusius prabilęs dr. An
tanas Razma, prašė taipgi paramos orga
nizuojamoms suruošti 1983 m. vasarą, 
Chicagoje „Pasaulio Lietuvių Dienoms“.

Susirinkime senoji apygardos valdyba, 
baigusi 3 metų kadenciją atsistatydino. 
Naujon valdybon išrinkti: pirm. Kazys 
Laukaitis, vicepirmininkais Modestas Ja
kaitis ir Viktoras Garbonkus, sekr. Agnė 
Katiliškytė, ižd. Linas Šoliūnas, švietimo 
reikalams Rasa Šoliūnaitė ir Kultūros rei
kalams Remigijus Sužiedėlis.

Revizijos komisijom Julius Balutis, Sta
sys Jakubauskas ir Danguolė Valentinaitė.

Susirinkimas praėjo ramiai, be jokių 
ginčų, barnių ar užgauliojimų, vienas kito 
įžeidimų. Kalbama, kad dabar visi susirin 
kimai ramesni, nėra kam tuos bereikalin
gus ginčus kelti ar vienas kitą įžeidinėti, 
nes visi tie pikti smarkuoliai iš LB išėjo 
ir įsisteigė sau kitą organizaciją. Vls?,ge- 
rai dar .atsimena, kaip jie keldavo triukš
mus per metinius apygardos susirinkimus. 
O bene 1976 m. jie norėję susirinkimą net 
išardyti, sukeliant muštynes. Ypatingai 
narsios buvo kelios moterys. Viena jų pri
bėgusi prie prezidento stalo, pasigriebusi 
nuo stalo ąsotį—uzboną su vandeniu, užsi 
mojo juo kirsti, už stalo sėdinčiam. Bet 
laimė suspėta pakeltą ąsotį iš jos atimti. 
Jie tada dar kiek pasiginčiję su prezidiu
mu ir susirinkimo dalyviais demonstraty
viai visi iš susirinkimo išėjo.

Nuvažiavę tiesiai į Lietuvių Vyčių salę, 
kurią iš anksto jau buvo išsinuomavę 
tuoj įsisteigė reorganizuotą L.B.

Vidurio vakarų LB apygardos susirin
kimas — suvažiavimas, kuris tęsėsi su pie 
tų pertrauka iki vakaro, t.y. visą sekmadie 
nio dieną. Iš to matome, su kokiu ryštingu 
mu ir pasišventimu patriotai lietuviai, dir
ba lietuvybės ir Lietuvos labui.

Susirinkimas užbaigtas, visiems daly
viams sugiedojus Lietuvos himną.

Su garžiausiais linkėjimais vienas ki
tam, susirinkimo dalyviai atsisveikino, 
džiaugdamies, kad darniai ir vieningai 
svarstė LB reikalus.

Pagerbti senesnio amžiaus,' Lietuvių 
krikščionių demokratų veikėjai

Chicagos, Lietuvių Krikščionių Demok
ratų Sąjungos skyriaus valdyba (pirm. 
Jonas Jokubka) pagerbė savo senesniuo
sius narius — veikėjus. Pagerbti: Antanas 
Balčiūnas, Kazimieras Mickevičius, dr. 
Balys Paliokas (po pagerbimo netrukus 
mirė), Stasys Rauckinas, Petras Spetyila, 
Jonas Švedas, prof. Balys Vitkus, Bernar
das Žukauskas ir Vincas žemaitis.

Jiems ruoštuose pietuose dalyvavo bū
relis lietuvių. Atskirai apie kiekvieną pa
gerbiamąjį pakalbėjo skyriaus pirm. Jo
nas Jokubka. O pagerbiamųjų vardu — 
Bernardas Žukauskas. Pakalbėjęs apie pra 
bėgusius metus sąjungos veikloje, dar guo
dėsi, kad ir .ateityje galės veikti, nes ir 
85 m. sulaukusieji dar yra darbingi.

Apie Lietuvių krikščionių demokratų 
sąjungos veiklą kalbėjo skyriaus vicepirm. 
kun. Fabijonas Kireilis. Pagerbiamuosius 
sveikino ALTos valdybos pirm. dr. Kazys 
Šidlauskas. Jis daugelį metų dirbo Lietu
vių krikščionių demokratų sąjungoje, bu
vęs Ir centro valdybos pirmininku. Dr. Ka
zys Šidlauskas dabar vadovauja ALTai. 
Dar sveikino Vladas Šoliųnas, Lietuvių 
krikčionių demokrtų sąjungos pirminin
kas. Ignas Petrauskas sveikino Lietuvos 
Darbo Federacijos vardu.

Pagerbiamųjų garbei studentė Ramunė 
Trlčytė dar paskaitė poeto Bernardo Braz 
džionio porą eilėraščių.

Labai gražu, kad organizacijos pagerbia 
vyresnio amžiaus sulaukusius savo narius. 
Bet gaila, kad ruošia tik tarp savųjų ir 
mažame būrelyje, o būtų geriau jei ruoš
tų viešai ir kad galėtų dalyvauti keli šim
tai. Andrius Laukaitis

NAFTOS ŠALTINIAI PRIE 
FALKLANDO

'London OBSERVER (V.23) praneša apie 
turtingus naftos šaltinius, kurie yra rasti 
jūros dugne tarp Falklando salų ir Argen
tinos krantų. Specialistai apskaičiavo, kad 
Malvinas baseine yra tarp 40 ir 200 bilijo
nų statinių naftos, t.y. 4 kantus daugiau 
negu šiaurės jūros baseine, iš kur diabar

Tautos Fondo suvažiavimas
Metinis TAUTOS FONDO narių suva

žiavimas įvyko š.m. gegulės 1 d. Kultūros 
Židinyje, Brooklyne, N.Y. Šis įvykis svar
bus, kaip proga išgirsti vykdomo darbo 
pranešimus, pareikšti nuomones ir išrink
ti sekančių metų TAUTOS FONDO Tary
bos Ir revizijos komisijos narius.

Suvažiavimo proga 8:30 vai. ryto Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje Tėvas Leonardas 
Andriekus .atnašavo Šv. Mišias Tautos Fcn 
do narių ir darbuotojų intencija. Pats su
važiavimas buvo pradėtas 10:00 ryto lai
kantis iš anksto pasiūlytos ir dalyvių pri
imtos darbotvarkės.

Suvažiavimą sveikino Lietuvos Genera
linis Konsulas A. Simutis, VLIKo pirmi
ninkas Dr. K. Bobelis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vice-pirmininkas T. Blinstrubas. 
Sudarius komisijas — Mandatams iš p.p. 
A. Katinienės, J. Pumputienės, J. Zabiels- 
kio, ir Nominacijų komisiją iš VLIKo Val
dybos atstovo Dr. K. Bobelio, P. Minkūno 
ir A. Splrausko — buvo priimtas praėjusio 
suvažiavimo protokolas ir išklausyti Tau
tos Fondo pareigūnų pranešimai: Tarybos 
pirm. A. Vakselio, Valdybos pirmininko 
J. Giedraičio, iždininko V. Kulpos, Kana
dos Atstovybės pirmininko A. Fiiravlčiaus, 
TF sekretorės M. Noreikienės, VLIKo Val
dybos pirmininko Dr. K. Bobelio, Manda
tų komisijos — A. Katinienės, ir Nomina
cijų komisijos — A. Spirausko.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad šiame su
važiavime dalyvavo 30 atstovų ir 4 svečiai, 
kurie atstovauja 1290 teisėtų balsų. 1981 
metais į Tautos Fondą įsijungė apie 400 
naujų narių — aukotojų.

Piniginės apyskaitos parodė, kad 1981 
metais Tautos Fondą rėmė aukotojai iš 
Kanados — Kan. $50,000, — iš JAV 
$49,445.09, iš Australijos — $9,207.93, iš 
Didž. Britanijos — $2,265, — ir kt. Viso 
1981 metais gauta $124,836.59. Rėmėjai 
gyvena viso devyniose valstybėse.

Tautos Fondo išlaidos 1981 metais buvo 
$91,249.09, kurių $74,396.50 buvo išleista 
sekantiems darbams vykdyti: ELTOS .pa
ruošimui, spaudai, ekspedicijai penkiose 
kalbose — $60,801.50; Radijo programos 
(Romos ir Vatikano stočių) — $5,805.00; 
kitiems reikalams ir inventoriui —$7,790. 
00; Tautos Fondo ir įgaliotinių administr.a 
cinės išlaidos atsiėjo $13,796.59. Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone namų remon
tui pagal aukotojų valią perduota $3,056. 
0'0.

Taip pat Tautos Fondo yra ugdomas 
Laisvės Iždas, kurio pagrindinis kapitalas 
yra neliečiamas. Naudojama tik už kapita
lą gaunamos palūkanos. Laisvės Iždas tel
kiamas laisvai Lietuvai.

Iš pranešimų matyti, kad Tautos Fondo 
.pajėgumas tampriai derinasi su VLIKo 
veiklos gyvumu. Todėl yra nepaprastai 
svarbu, kad lietuviai kuo stipriau remtų 
Tautos Fondą ir Laisvės Iždą.

Kanados Tautos Fondo Atstovybės pir
mininkas A Firavičius nurodė, kad atsto
vybė buvo praplėsta. Gaunamų aukų dy
dis iš Kanados pralenkia visų kitų kraštų 
lietuvių proporcingą dosnumą. Kanadoje 
veikia 20 Tautos Fondo apylinkių. Atsto
vybė pristatė Tautos Fondo Centrui 950 
.aukotojų adresus ELTAI gauti. Atstovybė 
taip pat įteikė eilę „Soviet Genocide in Li
thuania“ knygos kopijų įtakingiems Kana
dos pareigūnams, žurnalistams, profeso
riams, burmistrams.

Tautos Fondo ir autoriaus šeimos finan
suotos Dr. J. Pajaujo knygos „Soviet Ge- 

gauna naftą D. Britaniją, ir Norvegija.
Bandomuosius gręžimus yra padariusi 

Amerikos bendrovė ARCO, praeitais me
tais susitarusi su Argentinos valdžia. Ki
tas konsortiumas, į 'kurį įeina Ispanijos 
žibalo bendrovė, Kanados, Vak. Vokietijos 
ir Brazilijos bendrovės, taip pat bandė su
sitarti su Argentina dėl teisės ištirti naf
tos šaltinius, kurie yrh lygiame atstume 
tarp Argentinos ir Falklando (Malvinų sa
kų.

Bernardo Grossling, tarptautinis naftos 
žinovas, anksčiau dirbęs JAV geologinės 
agentūros tarnyboje, o dabar aukštas pa
reigūnas Inter - American .Development 
banke, pareiškė spaudai: „Naftos pramo
nėje yra daug žmonių, kurie Argentinos 
jūros pakraščius laiko svarbiausia naftos 
sritimi visame pasaulyje, ir aš su jais su
tinku“. Nuo Argentinos iki Falklando salų 
arba Malvinas Islas, kaip argentiniečiai 
jas vadina, turėtų būti naftos šaltinių, pa
gal paskutinius JAV energijas departamen 
to ir geologinių tyrimų duomenis. Nežinia 
tik, ar tie šaltiniai nesibaigia pusiaukely- 
je .tarp Argentinos ir salų. Tą galėtų pa
tikrinti tik bandomieji gręžiniai, tačiau 
didžiosios bendrovės, žinodamos, koks ten 
oras, ir žinodamos, kad naftos kainos pa
saulyje krinta, nelabai nori investuoti lė
šų į bandomuosius gręžinius. Specialistai 
mano, kad užtruktų septyneil metai, kol 
paaiškėtų, kaip toli nuo krantų eina tie 
spėjami naftos tuntai. Gal prie salų naftos 
jau ir nebūtų? Dr. Albert Baily, buvęs vy
riausias Shell Oil Co. geologas, dabar Rice 
un-tete geologijos profesorius, mano, kad 
Argentinos vyriausybė turi tikrų įrodymų, 
kad 'Malvinų salos sėdi ant naftos ežerų. 
Exxon korporacijos atstovas pareiškė, kad 
neseniai „Esso Explaradora Y Productora 
Argentina“ bendrovė baigė kelis jūros dug 
no bandomuosius gręžimus ir 'šiuo metu 
apskaičiuoja duomenis. 

nocide in Lithuania“ pareikalavimas bu
vo didelis ir po poros mėnesių reikėjo iš
leisti antrą jos laidą.

Suvažiavimas- išrinko naują 1982/1983 
metų Tautos Tarybą iš 15 narių. Taip pat 
buvo priimtas nutarimas, kad Taryba susi 
tarusi su VLIKO Valdybo kooptuotų dar 
vieną narį. Į Tarybą buvo išrinkti: J. Au
dėnas, I Banaitienė, J. Bobelis, A. Firavi- 
čius J. Giedraitis, L. Grinius, A. Janačie- 
nė, A. Markevičius, M. Noreikienė, A. Pa
tamsis, J. Petrulis, A. Rinkūnas, J. Valai
tis, A. Vakselis ir C. Vilnis.

Naujai išrinkta Taryba susirinko savo 
pirmajam posėdžiui ir pasiskirstė pareigo 
mis: Pirmininkas A Vakselis, vice-pilrmi- 
ninkal A. Firavičius, J. Giedraitis, L. Gri
nius, A. Patamsis ir J. Valaitis; Sekreto
rė I. Banaitienė; nariai — J. Audėnas, J. 
Bobelis, A. Janačienė, A. Markevičius, M. 
Noreikienė, J. Petrulis, A. Rinkūnas, C. 
Vilnis.

Taryba sudarė naują Valdybą iš pirmi
ninko J. Giedraičio, iždininko V. Kulpos, 
finansų sekretorės A. Katinienės, J. Pum
putienės; narių — J. Vytuvienės, A. Stak- 
nienės ir B. Lukoševičienės. Finansų ir re
vizijos komisijos ir teisiniai patarėjai pa
liko tie patys.

Bendroje išvadoje suvažiavimas buvo 
pozityvus savo darbų ir veiklos sprendi
muose. Suvažiavimas baigtas Tautos Him
nu.

Rašo K. Valteris 

Laisvalaikio 
mastymai

Padėka ir pasiaiškinimas
Lengva yra įsivaizduoti savijautą kuni

go, įkopusio sakyklon ir žvelgiančio į tuš
čią bažnyčią arba paskaitininko, neturin
čio nė vieno klausytojo!.. Ale sunku skai
tytojams įsivaizduoti mano kelių savaičių 
nusiminimą ir .apmaudą: virš mėnesio bu
vo spausdinami mano rašiniai 'šiame laik
raštyje ir vis nepastebėdavau dėl jų jokios 
kritikos ar pastabos! Pasidariau išvadą 
kad niekas (neskaitant redaktoriaus) ne
skaito mano rašinių...... Europos Lietuvio“
17 nr. mane nudžiugino, nes paaiškėjo, kad 
turiu net du skaitytojus, skaičiusius mo
no vieną rašinį ir net malonėjuslus pareikš 
ti savo pastabas! Dėkoju abiems tautie
čiams už pastabas dėl kurių noriu čia pa
siaiškinti.

Ponas Levandauskas pastebėjo net tris 
klaidas mano rašiny. Su Hammurabi (anot 
p. L. Hammuvabi) tai nėra jau taip aiš
ku, kaip p. L. tvirtina. Ir dėl vardo ir dėl 
gyvento laiko ginčyjamasi. Lietuvių En
ciklopedijoj jis vadinamas Hamuraibi ir 
sakoma, kad jis gyvenęs 1728-1686 m. 
prieš Kristų, o Lietuviškoji Tarybinė En
ciklopedija jį vadina Hamurapi'u ir jo gy
venimo laikotarpis duotas 1792-1750 m. 
pr. Kr. Chamibers’o Enciklopedijoj rašo
ma Hammurabi ir sakome, kad jis gyve
nęs 18-tame 'šimtmety pr. Kr. Mano duo
menys buvo imti i'š knygutės, kurioj sako
ma, kad Khammurabi (reikia skaityti 
Chammuraibi — taip kaip Khruchev rei
kia skaityti Chruščev!) gyvenęs apie 
2.250 m. pr. Kr. Pono Levandausko duoti 
metai, skiriasi nuo visų čia paminėtų. 
Kaip žinoti kas teisus?
. Ponas Levandauskas tvirtina, kad Phtah 
- Hotep (p. L. rašo Pt'ha - Horeb) buvęs 
vienas iiš senovės Egipto dievaičių. Pagal 
mano šaltinius jis gyvenęs Memphis'e 
maždaug prieš 4.000 metų pr. Kr. Būtų 
labai keista jei egiptiečiai dievaičiui dirb
tų grabą ir jame jį laidotų! Mano turimo
mis žiniomis faraonai tais laikais buvo lai 
komi dievais, o jų vaikai ir net gimlnai- 
niai —- dievaičiais.

Trečioji p. L. pastaba, tur būt, teisinga. 
3000 m. pr. Kr. Persijos valstybės vardas, 
tikriausiai, buvo nežinomas. Aš ir, manau, 
skaitytojai apgailestaus, kad p. L. nepasa
kė vardo valstybės, kurios karalius buvo 
Jensheed. Ta valstybė turėjo būti dabar
tinio Iran'o (buvusios Persijos) teritorijoj.

Skaitytojas, .be abejonės, geriau žino 
šventraštį už autorių knygutės, kuri man 
buvo žinių šaltiniu. Taigi aiišku, kad aš 
nežinau ar Noah (Nojus) dažnai buvęs 
girtas. — Nejaugi skaitytojas mano, kad 
kiekvienas žmogaus žingsnis, kiekvienas 
judesys gali būti knygose apraišytas?

Į antrą skaitytojo klausimą, iš kur aš 
žinąs, kad Adomas su Jev.a buvę išmesti 
Iš rojaus už girtavimą, atsakyti lengva: 
nežinau, kaip ir niekas nežino, kur tas ro
jus buvo, kada pasakojimas apie Adomą 
ir Jevą atsirado ir kas tai buvo per medis, 
kurio vaisių nevalia buvo jiems valgyti. 
Tikėjausi, kad visi skaitytojai pastabą 
apie Adomą ir Jevą supras kaip humorą. 
Svarbiausia, kad šia proga šventraštis ne
buvo paminėtas...

DIDŽIULIS VENESUELOS KANJONAS
Anglų dienraštis „The Times“ praneša, 

kad Karališkoji geografinė draugija rengia 
ekspediciją į Didįjį kanjoną, kuris yra, 
kaip rašo dr. Džonas Hemingas (Hem
ming), labiausiai neprieinamame Pietų 
Amerikos kampelyje. Kanjonas vinguriuo
ja Venesuelos pietuose prie pat Brazilijos 
sienos šiauriau pusiaujo. Tai tropinių miš

LIETUVOJE
SUŠAUDĖ DAR DU

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS (V. 15) pra 
nešė, kad Lietuvoje buvo sušaudyti dar du 
vyrai. Tai V. Domaševičius ir A Jakov
levas, kuriuos aukščiausias teismas anks
čiau buvo nutaisęs mirties bausme. Jų 
malonės prašymą atmetus, nuosprendis bu 
vo įvykdytas.

Sušaudytieji buvo 'didesnės gaujos na
riais, į kurią įėjo įbroliai Vilius ir Kęstu
tis Domaševičiai, A. Jakovlevas ir kiti. Jie 
veikė grupėmis ir 1980 m. gruodžio — 1981 
m. sausio mėnesiais Klaipėdoje ir šiauliuo 
se įvykdė keletą žiaurių nusikaltimų. An
tai, Klaipėdoje 1980 m. gruodžio 25 d., t.y. 
Kalėdų pirmą dieną, V. Domaševičius ir 
A. Jokovlevas, būdami ginti, apipllėšė ir 
nužudė E. Klrietienę.

1981 m. sausio 4 d. broliai V. ir K. Do
maševičiai ir A. Jakovlevas apiplėšė ir 
nužudė nėščią E. Milkevičienę. Teismas 
nuteisė V. Domaševičių ir A. Jakovlevą 
— sušaudyti, K. Domaševičių — 15 metų 
laisvės atėmimo Kiti teisiamieji, kuriuos 
laikraštis neišvardino, taip pat nuteisti 
laisvės atėmimo bausmėmis.

RANDA SPROGMENŲ
Trečdaliui šimtmečio praėjus po karo, 

Lietuvos laukuose, daržuose ir miškuose 
vis randama artilerijos sviedinių, grana
tų, minų, aviacijos bombų, kapsulių, pat
ronų ir kitų sprogmenų. Ilgai išgulėję že
mėje, rūdžių išėsti, jie yra ypač pavojingi.

Gegužės 4 d. netoli Klaipėdos aerodro
mo, valant šiukšles, buvo rastas dėžę pri
menantis daiktas. Tai buvo prieštankinė 
mina. Mėginant atidaryti, ji sprogo. Du 
aviacijos technikai žuvo ir du buvo su
žeisti.

Neseniai, sprogus mestai minos kapsu
lei, Raseiniuose buvo sužeistas jaunuolis 
Romas Stirblys. Balandžio 23 d. Žagarės 
moksleivis Juozas Sakalauskas mėgino su
daužyti miške rastą granatą. Jai sprogus, 
žuvo 'jis pats, ir buvo sužeistos trys mer
ginos, jų tarpe Sakalausko sesuo.

REČIAU IŠEINA DIENRAŠTIS
Matomai dėl popieriaus trūkumo, pasta

ruoju laiku rečiau išeina TIESA, Lietu
vos komunistų partijos organas. Nors 
skelbiama, kad laikraštis „išeina kasdien, 
išskyrus pirmadienį", dažnai jame pasiro
do žinutė ketvirtadienio numeryje, kad 
sekantis numeris išeis tik šeštadienį.

„DRAUGIŠKI“ VIZITAI
Gegužės 11 d. į Dubliną išvyko Lietu

vos komunistų partijos C.K. sekretorius 
L. Šepetys. Jis vadovauja Sov. Sąjungos 
kom. partijos delegacijai, kuri yra pakvies 
ta į Airijos komunistų partijos suvažiavi
mą.

Tą pat dieną kita delegacija, kuriai va
dovauja A. česnavičius, „Lietuvos minist
rų tarybos pirmininko pavaduotojas“, iš
vyko į Rytų Vokietiją „pasikeisti darbo 
patirtimi“.

PRISIMINĖ VYTAUTĄ BACEVIČIŲ
Retas išeivijoje gyvenantis rašytojas ar 

muzikas yra minimas okupuotos Lietuvos 
spaudoje. Tik tie, kurie gyvendami užsie
nyje nepapildo „nuodėmių“, gali tikėtis 
po mirties „atsikelti iš numinusių“ savo 
tėvų žemėje.

Tarp „laimingųjų“ atsirado 1970 metais 
New Yorke miręs kompozitorius ir žymus 
pianistas Vytautas Bacevičius. Paskutinę 
'šių metų balandžio dieną Vilniuje, Kom
pozitorių namuose, buvo suruoštas jo kū
ninių koncertas.

Prieš karą Vytautas Bacevičius (buvo ge
rai žinomas muzikas netik Lietuvoje, bet 
ir už 'jos ribų. Jis koncertavo įvairiuose 
kraštuose, atstovaudavo Lietuvai tarptau
tiniuose koncertuose, organizacijose ar 
renginiuose. Kaune jis dėstė Valstybės 
konservatorijoje, parašė daug kūrinių for
tepijonui ir vienam baletui muziką. Bet 
po karo, išvykęs į užsienį, Lietuvoje bu
vo užmirštas.

Pagaliau, kaip sako Vytautas Landsber
gis (TIESA, V. 11.) „ „Vilniaus muzikinė 
visuomenė Išgirdo vertingus ir brandžius 
jo kūrinius“.

Geriau vėliau, negu niekad!

TURISTAI SU KAUKĖMIS
TIESA atspausdino ilgoką Mindaugo 

Skaistgirio tokiu pavadinimu straipsnį, 
kuriame sakoma: „Mes laukiame dorų, su 
gerais tikslais atvykstančių svečių. Tačiau 
mūsų durys uždarytos užsienio slaptųjų 
tarnybų ir jų įstaigų, antitarybinių organi 
zacijų emisarams bei kurjeriams“.

kų ir didžiulių plokščiakalnių kraštas, 
Oilnoko ir Amazonės upių baseinų van
denskyra. Venesuela ir Brazilija abiejose 
sienos pusėse įsteigė nacionalinius parkus, 
nors, beje, į šias vietas po pirmosios 1953 
m. ekspedicijos vargiai buvo įkėlę koją 
daugiau kaip šeši žmonės. Parkas vadina
mas Neblina, t.y. debesiu, nes toks yra 
aukščiausios 'šio rajono viršūnės pavadi
nimas.
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KALENDORIUS 1982 M.
V. 29-V.31 — Pavasario sąskrydis Lietuvių 
Sodyboje.
VI. 5 Baisiojo Birželio Minėjimas, 7 rue 
des Lions St. Paul, Paris 8, Prancūzija.
VL13 Baisiojo Birželio Pamaldos, St Mar
tin in the Fields, Trafalgar Sq., London, 
DB., 14.30 val. '
VIL17VIH.1 Vaikų stovykla, Vasario 16 
d. Gimnazijoje, Huettenfeld, Vokietijoje.
VII. 24-31 33-ji Skautų Stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Anglijoje.
VW. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hili, Twickenham, DB.
VHI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa- 
vaitcalia, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

POPIEŽIAUS LANKYMOSI
D. BRITANIJOJE PROGRAMA

Penktadienį, gegužės 28 d. — Popiežius 
atvyksta į Gatwick aerodromą, Londone, 
ir tuoj vyksta į Westminsterio katedrą, 
kur bus iškilmingos mišios, koncelebruo- 
jant Anglijos ir Valijos vyskupams.

šeštadienį, gegužės 29 d. — Popiežiaus 
susitikimas su katalikų dvasiškiais ir vie
nuolėmis Westminsterio katedroje.

Tą dieną po piet —vizitas į Canterbury.
Vakare — didžiosios mišios Wembley 

stadione.
Sekmadienį, gegužės 30 d,, 7.25 vai. — 

Mišios Crystal Palace stadione, Londone, 
•lenkų bendruomenei.

10 vai. Popiežius atvyksta į Coventry ae 
rodromą, kur koncelebuojant vyskupams 
■ir kunigams (tarp jų ir lietuvis), atnašaus 
šv. Mišias ir tars pamokslą. Vėliau — Li- 
verpoolyje.

Pirmadienį gegužės 31 d. — Heaton 
Parke Manchesteryje, ir vėliau pamaldos 
Yorke.

Antradienį birželio 1 d. vizitas Ško
tijoje.

Trečiadienį, birželio 2d. — mišios po 
atviru dangum Pontcanna Fields, prie Car- 
diffo. Vėliau — susitikimas su jaunimu 
Nilian Park stadione.

Vakare — popiežius grįžta į Romą.

AUKOS SPAUDAI
O. Gudienė, St. Pocius, A. Stašaitis ir 

J. Pukteris po 1.50 s v.
Anglijos Lietuvių klubas Čikagoje — 71 

dol.
Ačiū.

Derby
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Birželio 12 d., šeštadienį, DBL S-gos 
Derby Skyrius rengia birželio mėn. tra
giškų įvykių

Minėjimą.
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo pa

talpose, 27 Charnwood St., Derby, 6.00 vai. 
vakaro. Programoje oficialioji dalis su 
DBL S-gos C-ro V-bos nario p. V. Dargio 
paskaita.

Po minėjimo bus daromas pranešimas 
Iš metinio DBL S-gos bei B-vės Suvažia
vimo Londone, bei pasitarta bendrais sky
riaus reikalais. Vakaro eigoje veiks lote
rija.

Visus tautiečius bei svečius, i'š arti ir 
toli, maloniai kviečiame atsilankyti.

Sk. Valdyba

Manchesteris
išvestųjų minėjimas

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas Š.m. birželio mėn. 12 d. rengia

Išvestųjų minejimx
Kuris vyks dviemis dalimis: 4 vai. Mosto- 
no kapinėse bus padėtas vainikas prie pa
minklinio lietuvių kryžiaus ir atliktos re
liginės apeigos ir 6 vai. M.L.S. klube kun. 
A. Puitcės paskaita ir meninė dalis.

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlin
giausiai minėjime dalyvauti.

M.L.K. Komitetas

Noltingliamas
SUSIRINKIMAS

Birželio 6 d. 5 vai. p.p. ukrainiečių klubo 
mokykos salėje, 30 B entinck Rd. šaukia
mas skyriaus ir visų lietuvių susirinkimas.

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.

Bus padarytas pranešimas iš visuotino 
DBLS suvažiavimo ir išaiškintas visų ko
lonijų lietuvių apsisprendimas Namo — 
klubo 'įsigijimo klausimu Todėl visų daly
vavimas svarbus ir būtinas.

Skyr. Valdyba

Stoke-on-Trent
SUSIRINKIMAS

Birželio 5 d., 6 vai. vakare, The Archers 
aludėje, Wolstantone, šaukiamas skyriaus 
narių susirinkimas. Susirinkimo darbo
tvarkėje — pranešimas iš DBLS-gos me
tinio suvažiavimo Londone Ir kiti sky
riaus reikalai bei sumanymai.

Skyriaus narius ir rėmėjus maloniai 
kviečiame jame dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Wolverhamptonas
DBLS SKYRIAUS (SUSIRINKIMAS
Birželio mėn. 5 d., šeštadienį, 6.30 vai. 

vak.. The Newhampton Public House šau
kiamas šio skyriaus narių susirinkimas. 
Ant. Petkevičius darys pranešimą i'š Ak
cininkų suvažiavimo Londone, taip pat ap
tarsime skyriaus veiklą ir ateities planus.

Visi nariai ir prijaučiantys maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Sk. Valdyba

Skautiškuoju keliu
STOVYKLAI AUKOS

Manchesteris
Motinos Dienos minėjimo proga Man

chesteryje lietuvių socialiniame klube, 
skautų stovyklai surinkta ir gauta per I. 
Gerdžiūnienę. (J. Verbickas — Klubo sek
retorius tvirtina). — 9.30 svarų.

Stokc-ou-Trent
Per Br. Puodžiūnienę skautų stovyklai 

Skautiškos idėjos rėmėjai aukavo 11.00 sv., 
ir DBLS Stoke-on-Trent skyriaus Valdy
bos stovyklai skirta 10.00 sv. Viso — 21.00 
sv.

Aukotojai: O. P. Venčaičiai — 1.00 sv., 
B. B. Puodžiūnai — 2.00 sv., Balniai — 
1.00 sv.

V. Karabas — 0.50 sv., K. Kamarauskas
— 0.50 sv., S. Čekanauskas — 0.50 sv.

P. Kamarauskas — 1.00 sv., A. Petronis
— 1.00 sv. P. Gruodis — 0.50 sv.

Murinas -— 2.00 sv. VI. Dangis — 1.00 
sv.

Kettering
Per skautiškos idėjos rėmėją A. Kuka- 

nauską skautų stovyklai gauta: 15.00 sv.
Aukotojai: B. Mardosas — 1.00 sv., P. 

Požerskis — 5.00 sv., V. Karanausas — 
1.00 sv., J. Liaibė — 0.50 sv. P. Adamaitis
— 1.00 s v., F. Lewis — 1.00 s v., G. Kuka- 
nauskas — 1.00 sv., Alek. Kukanauskas — 
4.50 sv.

Klubo valdybai, DBLS skyriaus valdy
bai, aukų rinkėjams, aukotojams ir skau
tiškos idėjos rėmėjams išreiškiamas nuo
širdus, didelis ir skautiškas AČIŪ.

Budžiu,
v.s. J. Maslauskas 

LSB Europos Rajono Vadeiva

SAVAITGALIO STOVYKLĖLĖ 
NOTTINGHAME

Balandžio 17-18 dienomis Nottinghamo 
Aušros Vartų Marijos Židinio draugovė 
surengė skautų,čių savaitgalio stovyklėlę, 
Židinio patalpose.

Anksti šeštadienio popietėj atvyksta 
skautai,-tės ir, vadai iš Bradfordo, Man
chesterio Huddesileld, Derby, Coventry, 
Maidenhead ir vietiniai Nottinghamo. 
Skautų šeima išauga iki 24 dalyvių.

Viskas vyksta pagal numatytą progra
mą. V.s. J. Maslauskas praveda pašneke
sį apie lietuvių skautų uniformą, jos ženk
lus, ordinus, kartu pailiustruodamas at
sivežtais pavyzdžiais.

Iš Derby atvažiavusi Rūta Popikienė, 
Manchesterio lietuvių filatelistų klubo 
pirmininkė, turi pašnekesį tema: „Lietu
vos Ir Anglijos jubiliejiniai pašto ženklai. 
Vaizdžiai išaiškina apie pašto ženklų rin
kimą, jo būdus. Pašnekesį paįvairindama 
atsivežtais pavyzdžiais — pašto ženklais, 
pirmos dienos vokais, albumais... Visiems 
buvo labai įdomu pamatyti turtingą Lietu 
vos pašto ženklų rinkinį — lietuviškame 
albume. Be pašto ženklų dar buvo atsive- 
žūsi parodyti meno dirbinių su kiaušinių 

•kevalais, kuriais visi stovyklautojai žavė
josi.

p. .Rūtai stovyklautojų vardu nuošir
dus skautiškas ačiū.

Po vakarienės rengėmės lauželiui, Žoli
nio salėje. Mūsų skaičių padidino atvykę, 
tėveliai, skautų rėmėjai, svečiai.

Vietoj imitacinio lauželio buvo uždeg
tos trys žvakutės — geltona, žalia, raudo
na. Geltoną žvakutę uždegti buvo pakvies 
tas S. kun. dr. S. Matulis M.I.C, žalią — 
K. Bivainis if raudoną seniausioji skautų 
rėmėja T. Bakaitienė.

Lauželį puikiai pravedė Vida Gasperie- 
nė, talkininkaujant I. Vensklenei. Algiu
kas ir Rimutė Gaspenai ir Andriukas su 
Renata Venskai puikiai pasirodė prie lau
želio. Poetas Česlovas Obcarskas paskaitė 
Henriko Nagio poezijos „Fuga apie pava
sario vaikus“ ir anglišką vertimą „Sala“.

Laike lauželio programos, skautininkų 
ratelyje, s. kun. dr. S. Matulis, s. E. E. So
va ir s. S.B. Vaitkevičius pakartojo skau
tininkų (įžodį.

V.s. B. Zinkus kviečia visus dalyvius at
sistoti ir tylos minutėlę prisiminti mūsų 
skautų vadus, skautininkus, kurių jau ne
bėra gyvųjų tarpe, kartu primindamas ką 
tik palikusią šį pasaulį buvusią L.S. Sese
rijos Vyriausiąją Skautinįnkę v.s. Oaną 
Zailkienę.

Laužlalis baigiamas tradicine skautų 
malda „Ateina naktis“.

Toliau seka s. E.E. šovos filme „32-oji 
skautų,-čių vasaros stovykla Sodyboje“. 
Mintimis grįžtame į Sodybos miškelį, pri
simindami puikiai praleistą savaitę.

Broliui Eimučiui nuoširdus ačiū.
Jaunimas skirstosi poilsiui, o skautinin

kai dar turi rajono posėdį. Posėdžiui pir
mininkauja s. E. Šova, sekretoriauja s. S. 
B. Vaitkevičius. Dalyvauja: s. kun. dr. S. 
Matulis, M.I.C., v.s. J. Maslauskas, v.s. B. 
Zinkus, s. A. Jakimavičius, s. J. Traškie- 
nė, s. Algis ir ps. Irena Gerdžiūnai, V. ir 
H. Gasperai ir I. ir J. Venskai.

Europos rajono vadeiva v.s. J. Maslaus
kas perduoda gautus rajonui sveikinimus 
Iš LSB Vyriausio Skautininko, Sk. Vyčių 
vadovo, Vokietijos Vasario 16-tosios gim
nazijos skautų, p. Levinsko ir židinio. Ap 
'tarti einamieji rajono reikalai: ateinančio
ji stovykla Sodyboje, „Budėkime“ leidi
mas, Rajono albumo išleidimas.

Sekmadienio rytą draugovės dvasios va
das parodė ant ekrano paveikslų iš skau
tiško gyvenimo.

Toliau sekė šv. Mišios, kurias atnašavo 
d-vės dvasios vadas s. kun. dr. S. Matulis 
M.I.C, pasakydamas puikų skautams pri
taikytą pamokslą. Šv.' Mišioms patarnavo 
uniformuoti skautai.

Po šv. Mišių sekė iškilminga sueiga so
de. Įnešus tautinę vėliavą, sekė seserijos 
ir brolijos vadijų įsakymai. Jaunesnioji 
skautė kandidatė Samani a MHner duoda 
įžodį. Jai kaklaraištį užriša Anglijos Se
serijos rajono vadeivė s. J. Traškienė, o 
gero darbo mazgelį užriša s. kun. dr. S. 
Matulis M.I.C. D-vės draugininkas įteikia 
jaunesniems skautams A. Gasperui ir A. 
Venskui antro patyrimo laipsnio, o R. Gas 
peraitei pirmo patyrimo laipsnio pažymė
jimus.

Trumpus sveikinimus tarė s. kun. dr. S. 
Matulis M.I.C., DBLS skyriaus pirminin
kas K. Bivainis.

Stovyklos vadas, s. S. B. Vaitkevičius 
padėkoja s. 'kun. dr. S. Matuliui M:I:C ir 
DBLS skyriaus pirmininkui K. Bivainiul, 
T. Bakaitienei už patalpas, Notti.ngihamo 
moterų d-jos pirmininkei F. Domaševičie- 
nei, R. ir P. Popikams, puikioms šeiminin
kėms V. Montvilaitei ir O. Jasevičiūtei ir 
visiems, kurie vienu .ar kitu būdu prisidė
jo prie sėkmingos savaitgalio stovyklėlės, 
taip pat tėveliams ir svečiams už apsilan
kymą.

Nuskamba Tautos Himno .aidai, išneša- 
me vėliavą — stovyklėlė uždaroma.

Po skanių pietų skautai ir vadai skirs
tėsi namo, atsisveikindami iki susitikimo 
24-to liepos, Sodybos miškelyje — 33-čioje 
vasaros skautų stovykloje.

Stovyklautojams maistą rūpestingai ir 
skaniai gamino V. Mcntvilaitė ir O. J-ase- 
vičiūtė. Puikioms šeimininkėms skautai 
ir vadai širdingai dėkoja. S.B.V.

Vokietija
MOTINOS DIENA MIUNCHENE

MOTINOS DIENOS minėjimas Miunche
ne gegužs 8 d. sutraukė svetelių iš toli
miausių apylinkių. Reikia paminėti pa
čius tolimiausius — p.p. A. A. Raulinai- 
čius iš Los Angeles.

„Oi neverk, matušėle“ bendrai sudainuo 
ta daina pradėtas motinų pagerbimas. 
Apylinkės pirmininkas inž. R. Hermanas, 
taręs atidarymo ir pasveikinimo žodį, pa
kvietė paskaitai stud, filosofą Andrių 
Valevičių. Prelegentas aptarė motinos 
meilę, kaip pačią švenčiausią iš visų emo
cinių santykių. Jei artimo meilė arba ero
tinė meilė remiasi lygybe, tai motinos 
meilė vaikui yra altruistinė, viską atiduo
danti visiškos pagalbos reikalingam vai
kui. Mąstant ar kalbant apie motinas, vi
sada nukrypsta mintys prie gražiausių jų 
savybių, prie geriausių pavyzdžių. Bet "juk 
yra ir ne tokių idealių motinų. Šiuo metu 
pergyvenama motinystės krizė. Daug kal
bama apie moters ir motinos kovą už sa
vo tapatybę, šiandien moteris yra peržen
gus tradicines šeimos ribas ir yra įėjusi 
į visuotinį gyvenimą, turi ir profesiją. 

Nėra lengva suderinti motinystę 'bei profe
siją Ir visuomeninį gyvenimą. Pagaliau’, 
prelegento nuomone, žmogaus nuvertini
mas apskritai yra giliausioji motinystės 
krizės priežastis. Tad Motinos diena turė
tų būti netik gražių žodžių Ir jausmų iš
raišką, bet ir susimąstymo ir motinystės 
problemų apsvarstymas.

Vargo mokyklos ir darželio vaikučiai 
nuoširdžiai eilėraštukais (nenuleisdami 
akių nuo savo mamyčių veido!) dainelė
mis, muzika ir vaidinimėliu apie vargšą 
žvilbielį džiugino motinų ir ne motinų šir
dis. Moterų grupelė padainavo liaudies 
dainą „Oi žiba žiburėlis“, Gorbulskio „Oi, 
motinėlė“ ir linksmąją „Mano mama Ceci 
lija“. Klaipėdietė poetė Ch. K.uegel pa
deklamavo eilėraštį, o „Ratuko“ mergai
tės pašoko Mikitienę bei Sadutę, apdova- 
nodamos motinas gėlių puokštelėmis.

Neapsiėjo ir be vaišių, kurias sunešė 
motinos ir merginos.

Buvo Išstatytos Moterų klubo susirinki
muose papuoštos kelios tautinės lėlės.

B9 A S A BJL Y JE
— Seniausia moteris Jugoslavijoje, 117 

metų M. Sunjavic, mirė praėjusią savaitę. 
Jos šeimoje visi igai gyveno: tėvas mirė, 
išgyvenęs 120 metų, o sesuo — 100.

— Neseniai JAV vicepirm. Bush lankė
si Kinijoje. Kiniečiai tuo vizitu patenkinti, 
nes amerikiečiai padarė nuolaidų ginklų 
tiekimo Taiwano reikalu.

BALTIEČIŲ ^SANTALKOS POSĖDIS
Gegužės 15 d. VLIKO patalpose, Wa

shingtone, vyko Pasaulinės Baltiečių San
talkos posėdis. Dalyvavo Pasaulinės Estų 
Tarybos atstovai, vadovaujami pirminin
ko, L. Savi; Pasaulinės Laisvų Latvių Fe
deracijos delegacija vadovaujama Dr. O. 
Pavlovsklo, ir Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atstovai su pirmininku, 
Dr. K. Bobeliu.

Baltiečių Santalkos pirmininkavimas 
keičiasi rotacine tvarka ir šiais me
tais vadovavimas priklauso VLIKUI. Po
sėdžiui pirmininkavo Dr. K. Bobelis. Taip 
pat iš lietuvių dalyvavo Dr. K. Jurgėla, 
Dr. D. Krivickas ir inž. L. Grinius.

Buvo plačiai aptarta ir pranešta apie 
paskirų tautybių veiklos atsiekimus. Taip
gi buvo aptarti (bendri veiklos planai ir 
•nustatytos gairės sąryšyje su šį rudenį 
numatyta Madrido konferencijos trečiąja 
faze, taip pat Pabaltijo valstybių laisvės 
bylos atstovavimas kituose tarptautiniuo
se forumuose. Sutarta peržiūrėti ir pa
remti Vakarų valstybių pozityvius pasiū
lymus padarytus Madrido konferencijoje 
Žmogaus Teisių gynimui sustiprinti. Taip 
•pat sutarta paremti okupuotų 'Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojų raštą (1981 
•m. spalio 10 d.), dėl Pabaltijo valstybių 
įtraukimo į laisvą niuo atominių ginklų 
zoną. Sutarta liepos mėnesį atžymėti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos de jure pripaži
nimą, kurį JAV joms suteikė 1922 m. lie
pos 28 d. Bendrai buvo neigiamai pasisa
kyta prieš kai kurių pabaltiečių organizuo 
jamą naują Baltų Laisvės Lygą — buvo 
pastebėta, kad Jungtinis Baltiečių Komi
tetas (JBANC) ir pasauliniu mastu vei
kianti Baltiečių Santalka pilnai atstovau
ja visus pabaltiečius politinėje veikloje, 
turi daugelio metų patyrimą ir yra žino
mos JAV ir kitų pasaulio valstybių vy
riausybėms.

Posėdis užsitęsė 4 valandas ir praėjo 
nuoširdžioje, darbingoje dvasioje.

PLB pirmininkas, p. V. Kamantas buvo 
VLIKO pirmininko pakviestas paskirti sa
vo atstovą į lietuvių delegaciją Santalko
je, tačiau jis į kvietimą neatsiliepė.

(Elta)

BALTIJOS BYLA EUROPOS 
PARLAMENTE 

(Atkelta iš 1 psl.) 
gia raportierius.

Taip šiuo metu atrodo britų atstovų Eu
ropos Parlamente pradėtoji byla dėl Bal
tijos valstybių okupacijos ir pranešėjo Dr. 
Otto von Habsburgo pasiūlymas dėl bylos 
perdavimo UNO dekolonizacijos komisijai.

Visais klausimais, susijusiais su minė
tąja byla, Lietuvos, Latvijos ir Estijos dip 
tematiniai atstovai A. Gerutis, A. šildė ir 
E. Reisenberg, kalbėjosi pradžioje Bonno- 
je su Europos Parlamento ir tos instituci
jos politinės komisijos nariu, atsargos 
brigados generolu W. Schall, o kaip bend
ras baltų įgaliotinis mūsų tautietis Išsa
miai visą reikalą Strasburge aptarė su po
litinės komisijos pranešėju Dr. Otto von 
Hamsburgu. Dr. Gerutis, 'be to, susitiko 
Strasburge su Europos Parlamento nariais 
W. Schall ir prof. W. Hahn.

Pakartotinų pasikalbėjimų metu paaiš
kėjo, kad Austrijos - Vengrijos karališko
sios 'šeimos senioras von Habsburgas, sa
vo laiku gyvendamas Jungtinėse Valsty
bėse, pažino Lietuvos ir Latvijos pasiunti
nius P. žadeik'į ir A. Bilmanį. Jo motina, 
ekskarallenė Zita, būdama New Yorke, re
guliariai lankiusi pamaldas lietuvių bažny
čioje. Šiuo metu buvusioji karalienė gyve
na Šveicarijoje, kur gegužės 9 d. galėjo 
atšvęsti 90 metų amžiaus sukaktį. Pasi
kalbėjime su A. Geručiu buvęs Austrijos- 
Vengrijos sosto įpėdinis (jis savo bei šei
mos vardu atsisakė visų teisių į sostą), 
tarp kita, išsitarė, kad mielai sutikęs būti 
pranešėju Baltijos valstybių byloje. Nors

tų kraštų nčca lankęs, jis eąs susipažinęs 
■ su baltų tautomis, jų praeitimi, kultūrą 
bei dabartine padėtimi. Dir Gerutis galėjo 
su pasitenkinimu konstatuoti, kad kuni
gaikštis reiškia baitų tautoms daug sim
patijų.

Atsargos generolas W. Schall praeito 
karo melu kaip jaunas karininkas pakarto 
tinai lankėsi Baltijos valstybėse ir pažino 
jų tautas. Jis taip pat turi didelių simpa
tijų Baltijos kraštams.

Dr. Wilhelm Hahn yra vienintelis Euro
pos Parlamento narys, kilęs iš Baltijos 
kraštų, iš Estijos. Jis yra Heidelbergo uni
versiteto profesorius ir ilgus metus išbu
vo Baden - Wuerttembengo švietimo mi
nistru.

Numatoma, kad Europos Parlamento 
pilnatis pasisakys dėl rezoliucijos Baltijos 
valstybių reikalu ateinantį rudenį, rugsė
jo - spalio mėn.

KOVOS KVADRATUOSE
Balandžio 15-30 dienomis, Didž. Brita

nijos sostinėje Londone, vyko didžiausias 
kokybės atžvilgiu tarptautinis šachmatų 
turnyras. Jame dalyvavo pasaulio šachmą 
tų čempionas A. Karpov, buvęs pas. šemp. 
B. Spasky, didmeisteris E. Geller, šie 3 iŠ 
USSR. Dldmeisteriai: L. Christiansen ir 
Y. Seiravan iš USA, didm. U. Andersson 
i'š Švedijos, didm. L. Ljubojec iŠ Jugosla
vijos, didm. L. Portisch iš Vengrijos, did- 
meisteriai. iš Anglijos: T. Miles, J. Nunn, 
J. Speelman Ir taip pat iš Anglijos meiste
riai: J. Mestel ir N. Short, šis paskutinis 
tik 16 metų amžiaus, jauniausias šio tur
nyro dalyvis, bet spėjęs pasižymėti kituo
se didesnio masto turnyruose. Jų visų pa
jėgumo įvertinimo laipsniai (rating) pagal 
J'RL: 2430-2720 ir pagal BCF: 229- 265. 
Pirmą kartą Didž. Britanijoje sukviesta 
tiek daug pajėgiausių pasaulio šachmati
ninkų.

Turnyro premijoms buvo paskirta 1'3 
tūkstančių svarų. Varžovai, labai sunkio
se kovose, laimėjo sekančiai: U. Anders
son ir A. Karpov pasidalino pirmą ir antrą 
vietą su 8| taško po 2850 įsv., Y. Seinavan 
su 8 taškais 1600 sv., J. Speelman, J. Tim- 
man,- L. Portisch ir L. Ljubojevic su 7 
tašk. po 825 sv., B. Spasky ir T. Milės su 
6į t. po 350 sv., E. Gelller su 6 t. 280 sv., 
J. Nunn 5į t. 260 sv., L. Chrisiansen ir J. 
Mestel su 5 t. po 230 sv. ir N. Short su 3į 
t. 200 sv.

Pasaulio čempionui A. Karpov nepavy
ko čia vienam prasimušti lį pirmą vietą. 
Iš 13 partijų (visi dalyviai lošė po 13 par
tijų) jis išlošė 5 partijas, 7 partijas baigė 
lygiomis ir 1 partiją pralošė ir turėjo pa
sidalinti I-II vieta, net U. Andersson lai
mėjimų lentelėje įrašytas pirmuoju. Taip 
pat jauniausiam dalyviui N. Short nepasi
sekė žymiau pasireikšti; jis 5 partijas 'bai
gė lygiomis, 7 pralošė ir vis dėlto 1 išlošė.

Turnyrą organizavo British Chess Fede
ration, finansavo bankininkai (Stockbro
kers) Phillips & Drern ir The Greater 
'London Council. Šis turnyras pavadintas 
„Kings“. Šalia šio turnyro, tuo pačiu me
tu vyko vadinamas „Knights“ 'turnyras, 
kuriame žaidė žemesnio laipsnio 16 tarp
tautinių dalyvių. Turnyrai vyko 'arti Par
lamento rūmų, kitoje Temzės pusėje.

šachmatų žaidimas Didž. Britanijoje 
darosi vis papuliaresnis. Daugėja jaunų 
žaidėjų ir auga pajėgumas, šį turnyrą ste
bėjo kasdien apie 500-600 žiūrovų, kurie 
galėjo sekti visas partijas, kurios buvo cte- 
monstruojamos ant didelių parodomųjų 
šachmatų lentų. Taigi, ir žiūrovų netrūko 
nors bilietai nebuvo pigūs.

Čia dar galima pažymėti varžovo į pa
saulio čempionus, didmeisterio V. Korch
noi nusiskundimą, kad nebuvo pakviestas 
į šį turnyrą. Turnyro organizatoriai paaiš
kino, kad šį kartą buvo pakviestas pasau
lio čempionas, kuris būtų nesutikęs daly
vauti, jei būtų pakviestas ir V. Korchnoi. 
Bet čia jau kita politika.

Kas įdomaujasi šachmatais, tiems čia 
dar patiekiama nusiskaninimui, šiame tur 
nyre sužaista gražiausia partija, laimėju
si 250 sv. premiją. Baltais žaidė J. Timman 
ir juodais L. Portisch.

Id4, Žf6, 2.c4, e6, 4.g3, Rb7, 5.Rg2, Re7, 
6. 0—0, 0—0, 7.d5, exd, 8.Žh4, c6, 9.cXd, 
ŽXd5, Rf6, ll.Rel, Ra6, 12.e4 Že7, 13.Že3, 
Re5, 14.žg4, Rc7, 15.e5, d5„ 16.Rg5, Rc8, 
17.Žf6 + , Kh8, 18.ŽC3, Že6, 19.Žfxd5! cxd, 
2O.Žxd5, Re6, 21.Rxe7, Vd7, 22.Žxc7, 
Vxc7, 23.Rd6, Vc4, 24.Rfl ir juodieji ka
pituliavo! A. Bučys

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — gegužės 30 d., 12.30 vai., 

St. Chad's bažn.
Nottinghame — gegužės 29 d., šeštadienį, 

galioja už sekmadienį, 18 vai., Židinyje.
Nottinghame — birželio 6 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Stoke-on-Trent — birželio 6 d., 14.30 vai., 

■šv. Vulstane.
Gloucester — birželio 12 d., 12 vai., šv. 

Petre.
Stroude — birželio 12 d., 17.30 vai., Bee

ches Green.
Nottinghame — birželio 13 d., 11.15 vai., 

Židinyje, minint tragišką - heroišką bir 
želį.
Bradfordas — birželio 6 d., 12.30 vai.
Eccles — birželio 13 d., 12.15 vai.

i Rochdalėje — birželio 20 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — birželio 27 d., 12.30 vai.
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