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31-moji
31-sios Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitės atidaryme Augsburge, liepos .30, 
dr. Kajetonas J. Čeginskas taip kalbėjo:

Prieš 40 metų dešimtys tūkstančių 
lietuvių, nelaukdami antrosios tarybi
nės okupacijos, pasitraukė į Vakarus. 
Oficialioji pavergėjų propaganda iki 
šiandien juos niekina ir mėgina pavaiz 
duoti hitlerininkais, karo nusikaltėli a is. 
Iš tikrųjų tai buvo įvairaus amžiaus, ne 
vienodo išsilavinimo, skirtingos visuo
meninės padėties žmonės, pavieniai ir 
ištisos šeimos, gana daug studentų ir 
šviesuomenės, sąmoningi savo krašto 
piliečiai, nepriklausomos Lietuvos pa
triotai, pasiryžę nepakęsti naujos oku 
pacijos, keliavę į Vakarus su viltimi, 
kad čia bus naudingesni savo tėvynei, 
keldami jos laisvės bylą. Savo pasiro
dymu Vakaruose šitie pabėgėliai liudi
jo Lietuvai padarytą skriaudą. Savo 
kūrybine veikla jie atgaivino lietuviš
kąją išeiviją užsienyje, sukūrė daug 
naujų telkinių, skleisdami ir spindu
liuodami pasaulyje savo gimtojo kraš
to meilę ir jo kultūrines vertybes. Visa 
tai jie atliko savomis jėgomis, nugalė
dami emigrantinio gyvenimo sunku
mus. šiandien daugelyje pasaulio kraš 
tų, nors ir plačiai po pasaulį pasklidę, 
svetimoje žemėje ir po svetimu dangų 
mi, Lietuvos išeiviai gyvai ir kūrybiš
kai reiškiasi. Susikūrė savitus veiklos 
būdus ir savas tradicijas, kurios palai
ko tautinę gyvybę ir kūrybingumą. 
Prie tokių naujų tradicijų priklauso ir 
europinės lietuviškųjų studijų savaitės, 
prasidėjusios Vakarų Vokietijoje 1954 
metais. Jos rengiamos kasmet ir iki 
šiol dar nenutrūko. Kasmet į jas su
važiuoja lietuviai iš įvairių Vakarų Eu 
ropos kraštų, vienas kitas atvyksta ir 
iš dar toliau —■ iš užjūrių. Padėtis tėvy 
nėję, atskirtoje nuo pasaulio, vis dar 
tokia, kad apie dalyvavimą atvykusių 
jų iš Lietuvos galima tik svajoti. Šie su 
sitikimai pavadinti lietuviškųjų studijų 
savaitėmis ne šiaip sau. Čia iš tikrųjų 
kartą per metus visai savaitei susiren
ka išsisklaidyme gyvenantys lietuviai 
pagyventi drauge savomis nuotaikomis 
ir rūpesčiais. Pagrindą sudaro paskai
tos reikšmingais klausimais, kurie pa
deda geriau įsisąmoninti išeivio vietą 
tautoje tėvynės ir tremties sankryžoje. 
Iš čia ir lietuviškųjų studijų savaičių 
pavadinimas, kuris gana tiksliai nuro
do jų esminį pobūdį ir priminę paskir 
tį. Tačiau šiose savaitėse proto kultūra 
vienašališkai neužgožia kitų žmogiško
sios kultūros sričių. Kiekviena diena 
prasideda bendromis ryto maldomis, 
mąstymu, religinės kultūros ženkle. 
Toliau bendraujama valgykloje, pa
skaitų salėje, vyksta organizacijų ir vei 
kėjų posėdžiai, meninės programos, pa 
rodos. Visą savaitę skamba lietuvių 
kalba, iš visų pusių supama svetimos 
aplinkos, kuri nėra engėjiška, priešiš
ka, norinti nustelbti ar nuslopinti, bet 
priešingai yra palanki ir paslaugi nuo 
jos besiskiriančiai kitokios kultūros 
salai.

Europinių lietuviškųjų savaičių 
tradicija susikūrė nusižiūrėjus į pran
cūzų katalikų visuomeninių savaičių 
pavyzdį, kiek juo mūsų išeivių kuklio
mis sąlygomis buvo įmanoma pasekti. 
Jų pradininkai buvo trys Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto Teologijos- 
Filosofijos fakulteto profesoriai — fi
losofas Antanas Maceina, ir jau mirę 
— literatūros istorikas ir kritikas Jo
nas Grinius bei istorikas Zenonas 
Ivinskis. Kurį laiką savaites rengdavo 
rezistencinio Lietuvių Fronto sąjūdžio 
tradicijų tęsėjai, pasivadinę Lietuvių 
fronto bičiuliais. Vėliau rengėjų ratas 
prasiplėtė, glaudžiai bendradarbiauja
ma su Pasaulio lietuvių bendruomene. 
Pirmosios 20 savaičių vyko tiktai Va
karų Vokietijoje, nors įvairiose vietose. 
Po to jos apkeliavo ir kitus Vakarų 
Europos kraštus — Šveicariją, Italiją, 
Prancūziją, Angliją, Belgiją, Austriją.

Pernai jubiliejinė 30-ji Europos lie
tuviškųjų studijų savaitė įvyko vėl Va 
karų Vokietijoje, Augsburgo mieste, 
šventojo Ulricho akademijos namuose. 
Tai labai patogi, specialiai susitiki
mams ir studijoms pritaikyta įstaiga, 
priklausanti Augsburgo vyskupijai, ku 
riai vadovauja žinomas Lietuvos bičių 
lis vyskupas Jozefas Stimpflė. Daly
viams ši vieta labai patiko, todėl buvo 
nutarta ir šiemet čia surengti 31-ją sa
vaitę. Susirinkome štai į 31-ją Euro
pos lietuviškųjų studijų savaitę vėl 
Augsburge, sename europinės kultū
ros mieste, su kuriuo mus riša nuo se
niau glaudūs kultūriniai ryšiai. 16-18 
a. Augsburge lankydavosi Lietuvos žy 
mūs žmonės ir didikai, šiemet mes jų 
pėdomis atvykome čia, nes mus pairau 
kė atnaujinto lietuviško kryžiaus šven 
tinimas.

1945 metais, statydami šį kryžių, 
Kryžių šalies vaikai jame įrašė savo 
norą, kad jis primintų čia po karo gy
venusius lietuvius, kurie ilgėjosi Tėvy 
nės ir troško jos tautai laisvės.

Ir kiekvienos mūsų savaitės susiti
kimas buvo ir palieka tas pats liudiji
mas, kad yra pasaulyje lietuvių, ku
rie ilgisi savo Tėvynės ir trokšta jos 
tautai laisvės.

Dvi reikšmingos sukaktys žymi 31- 
ją savaitę:

1) Tautos Globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų jubiliejus ir

2) 40 metų nuo didžiojo egzodo, 
kurio atžala yra ir šios savaitės.

Savaičių tradicija jau įžengė į savo 
keturiasdešimtmetį. Todėl, linkėdamas 
visiems jaukios ir kūrybingos darbo 
nuotaikos, norėčiau prašyti pagalvoti 
apie šios tradicijos pratęsimą, jos per 
davimą į jaunesnes rankas, apie sa
vaičių pritaikymą prie besikeičiančių 
mūsų išeivijos sąlygų.

Padėtis Estijoje
Londono dienraštis The DAILY TELE

GRAPH (VIII.2) pranešė iš Maskvos, kad 
visi sovietų laikraščiai rugpjūčio 1 d. pa
skelbė Sov. komunistų partijos pareiškimą 
dėl „nepatenkinamos“ padėties Estijoje. 
Pareiškime sakoma, jog partijos pareigū
nai Estijoje nepakankamai kreipia dėme
sio į komunistini auklėjimą, o ypatingai į 
„sovietinio patriotizmo“ skiepijimą estų 
tautoje.

Laikraštis pažymi, kad Estijoje yra 
pusantro milijono gyventojų, iš kurių 60 
proc. estai ir 30 proc. rusai. Estija 1940 
metais buvo Įjungta į Sov. Sąjungą ir jos 
gyventojai, pasikalbėjimuose su užsienie
čiais, aiškiai rodo savo nacionalizmą ir 
neapykantą sovietinei santvarkai. Estai 
gali matyti Suomijos televizijos programą 
Ir todėl žino, kas vyksta pasaulyje.

Sovietų komunistų partijos susirūpini
mą padėtimi Estijoje aiškiai rodo Mask
voje paskelbtas pareiškimas, kuriame sa
koma, jog partijos pareigūnai respubliko
je privalo 'įtikinti žmones, kad „estų is
torinis likimas yra neatskiriamai surištas 
su Sovietų valstybės galia Ir vystymosi“. 
Partijos aktyvistai privalo panaudoti vi
sas galimas priemones, kad gyventojai bū
tų tuo įtikinti. Jie turi tiesioginiai jsijung 
ti į viešą gyvenimą, kad užtikrinus ideolo 
ginio sąmoningumo kilimą.

Pareiškime sakoma, jog partijos parei
gūnai nepatenkinamai dirba „internaciona 
linio sąmoningumo“ ugdymo srityje, kas 
pagal bolševikų žargoną reiškia, jos jiems 
nevyksta skiepyti estuose lojalumo Mask
vai. Pareigūnai raginami duoti atkirtį 
„šmeižtams“, kurie yra skleidžiami per už 
sienio televiziją ir radiją, o taip pat iš emi 
gracinių bei religinių grupių.
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AUGSBURGO KRYŽIUS-

Vienas iškilesnių lietuviškųjų studijų 
savaitės momentų buvo atnaujinto lietu
viško kryžiaus pašventinimas Augsburgo 
mieste. Tą kryžių pastatė Augsburgo lie
tuviai 1945 metais, „maldaudami Dievo pa 
laimos, gerbdami žuvusius ir dėkodami sa 
vo geradariams“, kad jis liudytų išeivių 
tėvynės ir jos laisvės troškimą. Prieš po 
rą metų buvo pradėti kryžiaus atnaujini
mo darbai, kurie šiemet buvo užbaigti. 
Studijų savaitės proga suvažiavę įvairių 
kraštų lietuviai ir vokiečių visuomenės at
stovai liepos 31 d. susirinko prie naujai 
pastatyto restauruoto kryžiaus šventini
mo iškilmėms. Jas atidarė Augsburgo mies 
to tarybos narys Gandenheimeris, kuris 
pasidžiaugė, kad bendromis viso pasaulio 
lietuvių ir vokiečių visuomenės aukomis 
lietuviškas kryžius buvo atnaujintas. Jis 
trumpai papasakojo kryžiaus atnaujinimo 
istoriją, glaudų lietuvių ir vokiečių bend
radarbiavimą.

Augsburgo miesto burmistras dr. Kot- 
teris, perimdamas į savo globą lietuvišką 
kryžių, iškėlė tris mintis. Pirma, šis kry
žius gilias religines tradicijas turinčiame 
Augsburgo mieste liudija tikėjimo išpa
žinėjų drąsą šiuolaikiniame pasaulyje. 
Antra, šis kryžius primena Lietuvą, ne
tekusią nepriklausomybės, bet prifclausan 
čią Europos tautų bendruomenei. Trečia, 
šis kryžius meniškai padarytas ir puošia 
miestą. Todėl burmistras linkėjo, kad lie
tuviškasis kryžius stovėtų šioje vietoje ne 
dešimtmečius, bet šimtmečius, nešdamas 
palaimą miestui, kuriame jis stovi.

Kryžiaus anaujinimo iniciatorius med. 
dr. Arūnas Laukaitis susirinkusiems pri
minė įvykius prieš 40 metų, kai karo su
naikintoje Vokietijoje pasirodė Lietuvos 
jpabėgėliai, penorėję gyventi komunistų 
priespaudoje. Tik iš tėvų pasakojimų gir
dėjęs apie lietuvių pabėgėlių gyvenimą 
pokario Vokietijoje, kaip jie išvykdami į 
kitus kraštus paliko savo buvimo ženklą, 
jis ryžosi jį atnaujinti ir sutvirtinti lietu 
vių ryšius su Augsburgo miestu. Dr. 
Laukaitis pabrėžė, kad be vokiečių visuo 
menės paramos lietuviško kryžiaus atnau 
jinimas nebūtų buvęs įmanomas.

Augsburgo vyskupas Jozefas Stimpflė, 
atlikęs šventinimo apeigas, savo kalbą pra 
dėjo Nijolės Sadūnaitės žodžiais apie ken 
tėjimo už Kristų prasmę. Jis taip pat pa
minėjo naujuosius Lietuvos kankinius — 
kunigus Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tam- 
kevičių. Vyskupas kalbėjo apie lietuvių 

tautai paneigtas žmogaus teises, raginda
mas pasitikėti kryžiumi, kuris neša tikrą
jį išganymą ir taiką.

Vyskupas Antanas Deksnys jautriais žo 
džiais priminė jau mirusį savo mokyklos 
draugą architektą Joną Muloką, Augsbur 
go lietuviško kryžiaus autorių, kuris bu
vo pasižymėjęs meniškų bažnyčių staty
tojas Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Atnaujintas jo kryžius toliau liudys karo 
ir vargo laikais užsimezgusi lietuvių ir vo 
kiečių solidarumą, kviečiantį į visuotinį 
žmonių solidarumą. Lietuvos krikščionys 
ir tauta — sakė vyskupas Deksnys — iš
gyvena sunkių išmėginimų laikus, todėl 
ypatingos padėkos šiandien nusipelno vi
si, kurie padeda skiaudžiamiesiems.

Med. dr. Borchersas papasakojo, kaip 
lietuviškasis kryžius visuomet žavėjo pra
eivius. Dėl to gimė mintis jį atnaujinti, 
kad jis toliau liudytų senus lietuvių ir vo 
kiečių kultūrinius ryšius. Kalbėtojas pri
minė vokiečių klasikų Herderio ir Gėtės 
susidomėjimą lietuvių liaudies dainomis.

Paskutinis kalbėtojas Memmingeno lie
tuvių klebonas kunigas Augusinas Rubi- 
kas pabrėžė, kad Augsburge vėl stovintis 
lietuviškas kryžius liudija bendro tikėji
mo ryšius. Jis pareiškė ypatingą padėką 
Lietuvos bičiuliui vyskupui Stimpflei. Su
sirinkusieji bendrai sukalbėjo „Tėve mū
sų“ vokiškai. Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu ir giesme „Marija, Marija“.

Kryžius papuoštas Sopulingosios Dievo 
Motinos, šventojo Kazimiero, vyskupų 
Giedraičio ir Valančiaus statulėlėmis, Vy 
čio ženklu. Lotynų kalba aukštai įrašyta: 
„Švenčiausioji Aušros Vartų Mergele Ma
rija, Lietuvos Globėja, sugrąžink laisvę 
mūsų tėvynei“. Apačioje toks 'įrašas lie
tuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbo
mis: „Augsburgo išeiviai lietuviai, maldau 
darni Dievo palaimos, gerbdami savo žu
vusius ir dėkodami savo geradariams, sta 
to šį lietuvišką kryžių, idant jis bylotų, 
kad čia karo audrų atblokšti lietuviai il
gėjosi savo tėvynės ir trokško jai laisvės. 
Anno Domini 28.X.1945.“ J. Vd.

119 LIKO AUSTRIJOJ
Iš Vienos pranešama, kad 119 lenkų 

maldininkų vykstančių į Romą, pasiekę 
Austriją, pasiprašė politinės globos. Pa
bėgėliai yra vyrai ir moterys tarp 18 ir 
30 metų amžiaus. Į Romą keliaujančių 
lenkų maldininkų grupę sudarė iš viso 
180 asmenų.

c—u—
HETUVOJE

Ekspozicija pilies muziejuje
Vilniuje, Pilies muziejuje, atidaryta nau 

ja salė. Joje nuo šiol veikla nuolatinė pa
roda „Vilniaus istorijos Ir kultūros pamin 
kilų apsauga ir panaudojimas“.
Geriausi raiteliai

Žagarėje paaiškėjo Lietuvos konkūrų 
čempionato nugalėtojai ir prizininkai. Ge
riausi raiteliai buvo: P. Milkintas, Z. Ni- 
prikas, R. Milkintas, F. Žiūkus. Veteranų 
kontūre nugalėtoju tapo nusipelnęs trene 
ris, Vilniaus valstybinio žirgyno atstovas 
V. Civinskas.
Liaudies draugovininkai

Joniškio rajono Bariūnų kolūkio liau
dies draugovė nuolat rengia reidus. Tuo 
užkertamas kelias viešosios tvarkos ir 
darbo drausmės pažeidėjams, stiprinama 
kova su grobstymais, girtavimu...

R. Rakčiukas tingėjo dirbti, vieną tam 
šią naktį iš Pašiupių fermos mėgino pa
grobti bekoną. Nusikaltimo vietoje jį su
laikė draugovininkai.

Reidų dalyviai užsuka ir !į mechanines 
dirbtuves, tikrina, kaip sutvarkytos iš ga
ražų išvykstančios mašinos, pasidomi, ar 
laiku jos sugrįžta.

Bariūnų kolūkio liaudies draugovinin
kai, kuriems už 1983 m. veiklos rezultatus 
.įteikta partijos rajono komiteto ir rajono 
vykdomojo komiteto pereinamoji raudono 
ji vėliava, savo veiklumu, principingumu 
žinomi visame rajone. Iš 36 liaudies drau 
govininkų 26 yra komunistai.

Pavergtosioms tautoms 
prisiminti

Prezidento Reagano kvietimu PLB Vai 
dyibos pirmininkas Vytautas Kamantas su 
žmona Gražina ir PLB vicepirmininkas 
Raimundas Kudukls liepos 16 dieną daly
vavo pavergtųjų tautų savaitės paskelbi
mo iškilmėse Baltuose Rūmuose Washing
tone kartu su kitais lietuviais ir kitų tau 
tų atstovais. Iškilmes pradėjo ir jas tinka
mai pravedė Baltųjų Rūmų pareigūnas 
Linas Kojelis. Jose dalyvavo vicepreziden 
tas Bush, ambasadorius Kampelman, kon
greso nariai, vyriausybės pareigūnai ir 
spaudos, televizijos 'bei radijo atstovai. 
Pradžioje kalbėjęs ambasadorius Kampel
man kelis kartus išskirtinai minėjo Pabal 
tijo tautų, lietuvių, latvių ir estų, herojiš
ką kovą už žmonių teises Ir sakė, kad turi 
me su dar didesniu pasiryžimu ir viltimi 
jiems padėti.

Prezidentas Reaganas savo žodyje pa
reiškė, kad pavergtosios tautos niekad ne
bus užmirštos ir kad teisybė laimės. Bus 
sustiprintos Amerikos Baiso ir Laisvės bei 
Europos radijo tarnybos. Vien Amerikos 
Balsui pagerinti yra numatyta išleisti 
apie vieną bilijoną dolerių per eilę metų.

Prezidentas Reaganas savo pasirašytoje 
pavergtųjų tautų proklamacijoje vienoje 
vietoje lietuvius minėjo kaipo pavyzdį, 
sakydamas: „Mes turime pasisemti jėgų iš 
milijonų laisvės kovotojų žygių komunis
tų okupuotuose kraštuose, tokių kaip Lie 
tuvoje už religijos laisvę pasirašiusių pe 
ticijas, arba solidarumo grupės narių, ku 
rių vieši protestai reikalauja asmeniškos 
rizikos bei pasišventimo, kuris yra beveik 
nesuprantamas vidutiniam laisvojo pa
saulio piliečiui“-

Pavergtųjų tautų savaitė Amerikoje 
buvo minima liepos 15-21 dienomis, šiais 
metais ji yra jau 25-toji nuo tada, kada 
buvo oficialiai pradėta skelbti.

PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Ka 
mantas ir JAV LB Krašto valdybos vyk
domasis vicepirmininkas bei Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkas Jonas 
Urbonas liepos 16 dieną, po pavergtųjų 
tautų savaitės proklamacijos pasirašymo 
iškilmių Baltuose Rūmuose Washingtone, 
turėjo pasitarimus su Prezidento Reagano 
štabo nariu Linu Kojelių ir Valstybės de
partamento pareigūne Beth Gibney įvai
riais Amerikos ir pasaulio lietuviams rū
pimais klausimais. Pasitarimas vyko Bal 
tųjų Rūmų 'įstaigoje.

Po pasitarimo Vytautas ir Gražina Ka
mantai ir Jonas Urbonas aplankė Lietuvos 
pasiuntinybę Washingtone. Lietuvos atsto 
vui bei Lietuvių Diplomatinės tarnybos 
šefui dr. Stasiui Bačkiui ir poniai išvy
kus atostogų, apie Bendruomenės pareigu 
nų pasitarimą Baltuose Rūmuose ir prezi 
dento Reagano paskelbtos pavergtųjų tau 
tų savaitės proklamacijos pasirašymo iš
kilmes buvo išsamiai painformuotas Lie
tuvos atstovą pavaduojąs Stasys Lozorai
tis, Jr. Su juo taip pat pasikalbėta ir ki
tais lietuvių veiklos reikalais, paliečiant 
ir Lietuvos atstovybių klausimą kituose 
kraštuose.
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L.S.S. AUGSBURGE PROGA JAUNIMUI

Į Augsburgo vyskupijos Akademijos ir 
sielovados centro St. Ulricho rūmus 31- 
sios lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai 
pradėjo rinktis liepos 29 d. sekmadienio 
popietę įtik keturi D. Britanijos atstovai 
jau šeštadienio vakarą užėmė savo kam
barius). Svečius priėmė ir vietas nurodė 
darbščiosios rengimo komisijos narės P. 
Ivinskienė ir stud. J. Barasaitė.Apie 60 da 
lyvių atvyko pirmąją dieną, o kiti pribuvo 
kitomis dienomis. Iš viso apie 90, vieni ii 
giau, kiti trumpiau, dalyvavo šioje studi
jų savaitėje.

Po pirmosios vakarienės, dalyviai susi
rinko gražiame svečių kambaryje oficia
liam susipažinimui, kurį pravedė, perskai 
tė atvykusiųjų pavardes, Jūratė Barasai- 
tė. Vakaras praėjo linksmoje nuotaikoje, 
dainos nenutilo dar ir po vidurnakčio. Vi 
sus žavėjo savo sodriais altais liaudies dai 
nų virtuozės Jolanta ir Eglė.
Liepos 30 d., pirmadienis.

Atidarydamas 31-mąją liet, studijų sa
vaitę ir pasveikindamas susirinkusius, sa
vaičių veteranas V. Natkevičius apibūdino 
jų reikšmę ir iškėlė susirūpinimą ateitimi.

Įžanginį žodį tarė dr. K.J. Čeginskas. 
Kalbėjo apie liet. st. savaičių tradiciją ir 
jų pradininkus: 20 pirmųjų st. savaičių 
buvo Vokietijoje, o paskui jos vyko ir ki
tuose kraštuose. Pabrėžė, kad šią liet, stu 
dijų savaitę žymi dvi sukaktys — šv. Ka 
zimiero 500 m. mirties jubiliejus ir 40 m. 
nuo didžiojo egzodo.

Rugpjūčio 1 d., trečiadienis.
„Ar tikrai ten didelių talentų knibždėte 

knibžda?“ — tai trečiadienio rytinė pas
kaita. Moderatorius dr. K.J. Čeginskas, ku
ris pasveikinęs tądien atvykusį Šveicari
jos įPL pirmininką N. Prielaidą, pristatė 
paskaitininką, šios studijų savaitės vyr. 
moderatorių, pedagogą, visuomenininką, 
lituanistikos specialistą, mokslo žmogų, li
teratūros kritiką, šiuo metu dėstantį 
Frankfurto universitete V. Natkevičių.

Prelegenas įdomiai ir kritiškai peržvel 
gė okupuotos Lietuvos literatūrą. Jis sa
kė:

„Mūsų išeivijos literatūros mokslinin
kai, kritikai ir mėgėjai gana skirtingai 
vertina šiuolaikinę OKupuotos Lietuvos li
teratūrą. Vieni jų, rods, nedidelė mažu
ma, visą dabartinę Lietuvos rašytojų kury 
bą laiko politine, todėl, jei iš vis ją skai
to, nenori jai pripažinti meninio lygio. An 
tri turbūt iš meilės lietuviškam rašytiniam 
žodžiui ar iš tam tikrų idėjinių bei politi
nių sumetimų ją kelia į aukštybes, kurių 
esą nepasiekusi nei išeivijos, nei nepri
klausomos Lietuvos literatūra. Nuosai
kūs vertinimai rečiau pasirodo. Gana gar 
sūs yra balsai tų, kurie ypač džiaugiasi 
Lietuvos romanu. Štai „Akiračiuose' skai
tome, kad romanistas Jonas Avyžius esą 
rašąs kaip Balzakas, tame pačiame lai
krašty jaunas Lietuvos rašytojas Saulius 
Tomas Kondrotas pavadintas nauja žvaigž 
de prozos sietyne. Kad sietyne yra miria
dai žvaigždžių, vadinas teigiama, jog dide
lių rašytojų prozininkų Lietuvoj nesu
skaitysi... Kaip aš proziškai pasakyčiau 
— jų ten turėtų knibždėte knibždėti. Tai 
jau gerokai pertempta. Man rodos, čia 
tiesos tik tiek, kad rašytojus Lietuvoj 
šiandien tikrai sunku suskaityti: vien ra
šytojų prozininkų Rašytojų sąjungoj 1982 
buvę 79! Kad ten romanistų ir romanų in
fliacija, rodytų ir jų statistika: per pasku
tinį dešimtmetį Lietuvoj pasirodė apie 80 
romanų, o per visus tris pirmuosius po
kario dešimtmečius (maždaug iki 1975) 
teišėjo tik 50 romanų. Jau vien ši romanų 
gausa kelia abejonių, ar daug jie verti. 
Šias abejones patvirtina kai kurie tarybi
niai kritikai, teigdami, kad prisiauginta 
grafomanų, kad paskutinio dešimtmečio 
romanai pasinešė ne kokybės, o kiekybės 
linkme. Turbūt tai, kad būti rašytoju yra 
didelė garbė ir pelninga, bus prisidėję 
prie jų skaičiaus nepaprasto išaugimo. 
Kritiškesnis žvilgis ir reiklesni vertinimo 
mastai, man rodos, galėtų šią Infliaciją su 
mažinti. Kaip tik griežtesnio romanų ver 
tinimo, nors ne juos rašančiųjų skaičiaus 
numušimo, reikalavo vienas žymiausių 
tarybinių kritikų Albertas Zalatorius 1982 
„Literatūroj ir Mene“ vykusiose kritikų 
diskusijose apie dabartinio Lietuvos ro
mano situaciją. Jo įsitikinimu, daugumas 
Lietuvos pokario romanų esą tik viduti
niai; jei jie laikyti aukšto ar labai aukšto 
lygio, tai kalta neatsakinga tarybinė kriti
ka, kuri praeity liaupsinusi kiekvieną nau
ją romaną . |

Prie savo amatą išmanančių ir pajėgių , 
rašytojų, bet nebūtinai didelių talentų, ( 
daugeliu atvejų sutariamai su tarybine 
kritika būtų galima priskirti keliolika ro 
mano autorių, kurie per minėtą laikotarpį 
išleido geresnių ar prastesnių romanų. Jų 
žymiausi būtų: Jonas Avyžius, Juozas Bal 
tušis, Vytautas Bubnys, Antanas Drilinga, 
Petras ir Povilas Dirgėlos, Saulius Tomas 
Kondrotas, Vytautas Martinkus, Jonas Mi 
kelinskas, Ema Mikulėnaitė, Bronius Ra
dzevičius, Mykolas Sluckis“.

Toliau V. Natkevičius išsamiau sustojo 
tik prie trijų romanų, kurie, jo manymu, 
tam tikru požiūriu verti didesnio dėmesio. 
Visi šie romanai atstovauja socialistiniam 
realizmui vienu ar kitu būdu: pasirenka
mu siužetu, idėja, filosofija, personažais 
ir t.t. Betgi kai kurių autorių duoklė so
cialistiniam realizmui minimali. Tai Jono

Sveikinimus raštu atsiuntė JAV ir D. 
Britanijos jaunimo sąjungos.

Pirmoji paskaita buvo prof. dr. V.J. Bie
liausko iš JAV. Paskaitininką pristatė 
paskaitos moderatorius V. Natkevičius, 
trumpai supažindindamas klausytojus su 
psichologijos prof. dr. V.J. Bieliausko dar 
bais. Profesorius yra parašęs 3 knygas ir 
89 straipsnius anglų ir vokiečių kalbo
mis. Jo paskaitą — „Bejėgiškumas ir 
smurtas: psichologiniai politinės represi
jos bruožai“ — neužilgo spausdinsime iš
tisai „E. Lietuvyje“. Diskusijose plačiau 
pasireiškė kun. Rublkas, kun. Dėdinas, dr. 
Gerutis, kun. Senkus, J. Lukošius, J. Vai
čaitytė, mod. V. Natkevičius.

Popiet — ekskursija į Bavarijos pilis. 
Diena pasitaikė labai graži. Pro autobuso 
langą matėsi jaukūs gėlėmis išpuošti ba
varų namai, tvarkingi javų laukai, žaliuo 
j an tieji miškai, upės Ir ežerai. Pakelyje ap 
lankyta nuostabiai išpuošta bažnytėlė. 
Tik trys ekskursijos dalyviai išdrįso kopti 
į aukštą uorą, ant kurios stovi Neuschwang 
stein pilaitė. Visi kiti vyko į kitą netoli 
esančią karališkąją Hohenschwangen pilį 
prie ežero. Į akis krito daug turistų ir vo
kiečių atostogautojų, kurie turbūt tą die
ną litriniais bokalais išgėrė ne vieną eže
rą alaus.

Vakare, 20 vai., — antroji paskaita. Mo 
deratorius dr. Norkaitis pirmiausia pa
sveikino ką tik atvykusius vysk. A. Deks- 
n!į ir prof. dr. kun. P. Rabikauską, paskui 
pristatė visiems žinomą mūsų diplomatą 
Šveicarijoj dr. A. Gerutį, kurio paskai
ta „Lietuvos kaimynas Latgala“ ypač 
sudomino klausytojus, nes maža turėta ži
nių apie tą Latvijos katalikiškąjį kraštą, 
kuris, pasirodo, kadaise buvo valdomas 
Lietuvos Didž. kunigaikštystės. Klausimus 
kėlė prof. dr. V.J. Bieliauskas, dr. K.J. če 
ginskas, dr. P. Rėklaitis, kun. Dėdinas ir 
Mti.
Liepos 31 d., antradienis.

Ši diena buvo skirta šv. Kazimiero su
kakčiai ir Augsburgo liet, kryžiaus šven
tinimui. Apie tai plačiau kalbėjo modera
torius dr. K.J. Čeginskas. Po to pasveikino 
naujai atvykusius ir supažindino su salė
je eksponuojamais dancigiečio menininko 
S. Hendelio darbais Maž. Lietuvos pama
rio temomis.

Paskaitininką pristatė Bažnyčios istori
jos Ir meno istorikas dr. P. Rėklaitis: jė
zuitas tėv. prof. dr. P. Rabikauskas dabar 
profesoriauja Pop. Grigalijaus universi 
tete ir atlieka kitus mokslinius darbus, 
yra išleidęs knygų ir paskelbęs daug moks 
linlų straipsnių. Jo paskaita, „Šv. Kazimi- 
mieras kadaise ir dabar“, buvo susijusi su 
ilga straipsnių serija apie šv. Kazimierą 
„Europos Lietuvyje“.

Diskusijose klausimus kėlė: dr. K.J. 
Čeginskas, kun. Senkus, J. Alkis, vysk. A. 
Deksnys, M. Milvidienė, kun. V. Šarka ir 
k t.

Popiet, 16 vai., prasidėjo iškilmingas 
lietuviškojo kryžiaus Augsburge šventini 
mas (platesnis aprašymas pirmajame pus 
lapyje). Studijų savaitės dalyviai ir vokie 
čiai svečiai dalyvavo iškilmėse. Kryžiaus 
atstatymas kainavo apie 40,000 DM. Dau
giausia suaukojo patys vokiečiai. Padeng
ti visoms išlaidoms dabar dar trūksta apie 
4,000 markių. Studijų savaitės dalyviai su 
rinko daugiau kaip 2 tūkstančius (1450 
DM, 100 s v. sterlingų, 100 šveic. frankų 
ir 75 oland. guldenus). Ąžuolinis kryžius 
labai įspūdingas ir žinomas visame Augs
burgo mieste. Po iškilmių buvo svečių 
priėmimas ir bendra vakarienė.

Vakaro paskaita — „šv. Kazimiero iko 
nograifijos pagrindai“ — vyko toje pačio
je patalpoje, kurioje buvo šv. Kazimiero 
ikonografijos paroda, kurią surengė pats 
paskaitininkas dr. P. Rėklaitis savo lėšo 
mis. Moderatorius V. Natkevičius pristatė 
dr. Povilą Rėklaitį, kuris yra Bažnyčios is i 
torijos ir meno istorikas. Jo darbai spau- •

dinami vokiečių ir lietuvių spaudoje.
Eotoparodoje „šv. Kazimiero ikonogra 

fija“ buvo eksponuojamos nuotraukos pa
gal meno kūrinius: tapybos, gratikos ir 
skulptūros darbus, iš jų 12 skirtos šven
tojo kilmei ir kulto topografijai pailius
truoti, 48 pačio šventojo bei 15 detalių 
padidinimų; visa medžiaga suskirstyta 
chronologine eile — XVI amžiaus seniau
sieji paveikslai, XVII amžiaus kultiniai 
paveikslai ir gyvenimo bei stebuklų sce
nos, XVi.II amžiaus kūriniai. Kiekviena 
nuotrauka smulkiai paaiškinta ir doku
mentuota. Nuotraukos surinktos iš specia
lios literatūros, bibliotekų ir muziejų, gau
tos iš kitų tyrinėtojų. Darbas sudarytojo 
(dr. P. Rėklaičio.) atliktas laike 8 mėne
sių, jo pradžia publikuota „Aiduose". Be 
to, ant stalų buvo išdėstyta įvairi kita 
vaizdinė šv. Kazimierą liečianti medžiaga: 
šv. Kazimieras liaudies raižiniuose, XIX 
amž. gratikos pavyzdžių, devodonalinių 
spaudinių, pašto ženklų ir vokų, medalių 
ir reljefų. Šios medžiagos nemažai atnešė 
parodai studijų savaitės dalyviai. Spaudi
nių ir nuotraukų gauta iš dabartinės Lie 
tuvos — leidiniai ir kūryba 500-jų mirties 
metų paminėjimui, taip pat iš buv. trem 
tinių stovyklų, JAV ir kitur. Laikraščių 
bei žurnalų atranka dokumentuoja š.m. 
kovo 4-sios dienos šventę Vatikane ir jos 

atgarsius. Dėl lėšų stokos nebuvo galima 
parodyti pilnesnio knygų ir brošiūrų rin
kinio apie šv. Kazimierą lietuvių kalba.

Avyžiaus „Chameleono spalvos“, Sauliaus 
Tomo Kondroto „Žalčio žvilgsnis“ ir Bro 
niaus Radzevičiaus (nusižudė 1980 m.) 
„Priešaušrio vieškeliai“.

Baigdamas V. Natkevičius pažymėjo: 
„įžvelgiau, kad didelių talentų ten neknibž 
da. Be abejo, jų yra, betgi mažiau nei kar 
tais mūsų laikraštinė spauda skelbia. Vie 
nas jų tikrai neabejotinas buvo Bronius 
Radzevičius“.

Diskusijų metu paskaitininko mintis 
gan plačiai dar papildė p. Jurašienė.

Popiet įvyko Vokietijos ateitininkų susi
rinkimas, kuriam pirmininkavo V. Bartu
sevičius. Valdyba palikta ta pati: M. Šmi
tienė, P. Ivinskienė, kun. Bunga ir dr. J. 
Norkaitis. Nutarta sekantį susirinkimą 
sušaukti per Velykas.

17 vai. kaimyninėje liuteronų bažnyčio
je .buvo prof. dr. V.M. Vasyliūno vargonų 
koncertas. Išpildė J.S. Bacho, F.M. Bart- 
holdy, J. Kačinsko, O. Messiaen ir J. 
Rheiniberger kūrinių.

20 vai. — Dr. K.J. Čeginsko paskaita: 
„Egzodas — 40 metų“. Prieš pristatyda
mas paskaitininką, mod. dr. J. Norkaitis 
pasveikino atvykusius: austrų kunigą J. 
Foerb, lietuvių bičiulį, kuris rūpinasi Lie 
tuvoj persekiojamais kunigais, PLB pirm, 
inž. V. Kamantą ir ponią, vicepirm. inž. 
A. Gečį su šeima, tėv. dr. Vaišnorą, kun. 
Bungą, Gimnazijos direktorių A. Šmitą 
ir ponią, kun. Tautkevičių, operos solistę 
Liliją šukytę ir kt. Taip pat perdavė svei
kinimą iš p. A. Grinienės., kuri dar tebe
buvo ligoninėje (rugpjūčio 6 d. sugrįžo na 
mo).

.Sociologijos daktaro K.J. Čeginsko pa
skaita sukėlė didesnių diskusijų, kuriose 
stipriau pasireiškė dr. Gerutis, J. Alkis, 
kun. Senkus, M. Bajorinas, dr. Norkaitis, 
kun. Dėdinas, A. Gečys, kun. V. šarka ir 
kiti.
Rugpjūčio 2 d., ketvirtadienis.

Ši diena buvo skirta Europos Lietuvių 
Bendruomenei.

Paskaitą .„PLB-nės struktūrinės prob
lemos“ skaitė mokyt. V. Bartusevičius. Mo
deratorius dr. K.J. Čeginskas pristatė pa
skaitininką, kuris yra baigęs pedagogikos 
mokslus Vokietijoje, anksti įsijungė į Pa
saulio liet, jaunimo veiklą, yra Lietuvių 
kultūros instituto vedėjas ir Vokietijos 
LB vicepirmininkas.

Išgvildenęs PLB-nės struktūrines pro
blemas, V. Bartusevičius padarė tokią iš
vadą: „Mūsų uždaviniai nėra atskirų žino 
nių uždaviniai, o bendro ir vieningo dar
bo uždaviniai, tai yra Bendruomenės už
daviniai, kadangi ji yra vienintelė tokio 
visuotinio masto demokratiškai besitvar
kanti organizacija, sukurta išeivijoje ir iš
eivijos reikalams. Tik visa Bendruomenė 
savo pastangomis tegali garantuoti lietuvių 
išlikimą išeivijoje“.

Diskusijose klausimus kėlė: A. Gečys, 
dr. J. Norkaitis, kun. Senkus, kun. Dėdi
nas, M. Bajorinas, inž. Stepaitis, V. Nat
kevičius ir kiti.

Tuoj po pietų, 14 vai., PLB pirm. inž. 
V. Kamantas pradėjo apžvalginį praneši
mą apie „PLB veiklą ir planus“. PLB vice 
pirm. A. Gečys perdavė buvusios valdybos 
sveikinimus, kalbėjo apie politinę veiklą 
ir apibūdino dabartinius VLIKo ir PLB 
santykius. Inž. V. Kamantas įteikė Lietu
vių Fondo 500 dol. čekį studijų savaitės 
reikalams.

Po to sekė Europos kraštų LB vadovų 
posėdis, kuilį atidarė, sveikino susirinku
sius ir pirmininkavo Vokietijos LB vice
pirm. V. Bartusevičius. Kalbėjo PLB pirm, 
inž. V. Kamantas ir vicepirm. A. Gečys. 
Pranešimus apie kraštų veiklą padarė: I. 
Joerg (Austrija), J. Vaičaitytė (Prancū
zija), J. Alkis (D. Britanija), N. Prielaida 
(Šveicarija), p. Šmitienė (Vokietija). Apie 
Vasario 16 gimnazijos reikalus kalbėjo 
direkt. A Šmitas, o Lietuvių Kultūros In
stituto veiklą nušvietė V. Bartusevičius. 
Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl Eu
ropos LB kraštų vadovų posėdžių reikalin 
gurno ir naudos studijų savaičių metu.

Tuo ir baigėsi Liet. B-nei skirtoji diena, 
o vakare, 20 vai., prof. dr. V . M. Vasyliū- 
nas kalbėjo ir aiškino jau apie kitus, daug 
sunkiau virškinamus dalykus. Jo paskai
ta: „Gamtos mokslai ir religija“. Mod. V. 
Natkevičius pristatė prelegentą: prof. dr. 
M. Vasiliūnas žymus fizikas, baigęs Har
vardo universitetą, nuo 1975 m. dirba Vo
kietijoje, parašęs daug straipsnių moks
lo spaudoje, pasižymėjęs muzikas, per 10 
metų yra davęs apie 120 koncertų JAV ir 
kituose kraštuose.

Profesorius kalbėjo apie pasaulio išsi
vystymą, tikinčiųjų ir netikinčiųjų moks
lininkų aiškinimus. Klausimus statė: dr. 
K.J. Čeginskas, V. Natkevičius, kun. Sen
kus, kun. Dėdinas, aiškino kun. Bernato
nis, patikslinimą pareiškė K. Ivinskis.
Rugpjūčio 3 d., penktadienis.

Penktadienio rytinei paskaitai mod. dr. 
J. Norkaitis pristatė jaunosios kartos ats
tovą, filosofijos mokslų daktarą Kęstutį 
Girnių, anksčiau dėsčiusį Čikagos univer
sitete, dabar dirbantį Laisvosios Europos 
radijo įstaigoje Miunchene.

Pradžioje dr. K. Girnius paaiškino savo 
paskaitos keistą užvardinimą: „Kodėl po
kario metais pusė kaimo bernų sulindo į 
mišką?“ Tokį išsireiškimą jis rado komu
nisto rašytojo, buvusio stribo Petkevičiaus 
knygoje.

Palyginus su kitomis tautybėmis, dar 
mažai mokslinių darbų yra atlikta apie 
lietuvius bei Lietuvą Australijos universi 
tetuose. Bet štai, yra užuomazga Tasmani 
jos universitete, kur įvairius fakultetus 
baigę asmenys gali toliau tęsti tyrimus (re 
serch) apie Lietuvą ar lietuvius liečian
čiomis temomis ir taip pelnyti magistro 
(Masters) arba daktaro (Ph:D.) laips
nius.

Tasmanijos universiteto profesoriai jau 
eilę metų gauna ir skaito BALTIC NEWS 
biuletenį. Taigi, jie yra gerai susipažinę 
su dabartine padėtimi Lietuvoje ir su jos 
praeitimi. Tokių profesorių priežiūroje 
yra puiki dirva rašyti mokslines diserbaci 
jas apie mūsų tėvynę bei apie mūsų tau
tą — reikia tik pasišventusių kandidatų 
(postgraduate candidates). O kandidatai 
gali būti visokį: kalbą lietuviškai ir lietu
vių kalbos nemoką: „tikri" lietuviai ir 
svetimtaučiai. Svarbu tik, kad domėtųsi 
Lietuva bei lietuviais.

štai, keletas sričių, kuriose Tasmanijos 
universiteto akademikai galėtų ypač prisi
dėti prie Lietuvos vardo garsinimo: 
Istorija (Prof. R.B. Rose):

Lietuvių tautinis atgimimas XIX am
žiuje.

Moderniosios Lietuvos istorija, XIX — 
XX amžiuose.
Politiniai Mokslai (Prof. H. Gelber):

Sovietų užsienio ir tautybių politika.
Lietuvių patriotai ir Rusija.

Sociologija (Dr. Jan Pakulski):
Lietuvių emigrantų antroji karta Aus

tralijoje.
Lietuvių intergracija Australijos visuo

menėje.
Teisės fakultetas

Lietuvių apsisprendimo teisė.
Lietuvos Statutas ir jo reikšmė teisės 

istorijoje.
Čia tik keletas pavyzdžių, ne pilnas są

rašas. Būtų net sunku viską išvardinti. Ta
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RELIGINIO PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESO, TORONTE, 
ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES

Sukakties programa
Rugsėjo 1, šeštadienis

10 v.r. atidarymas (organizacinio ko
miteto pirmininkas dr. Juozas Sungaila, 
Centrinio šv. Kazimiero sukakties komite 
to pirm. Vytautas Volertas, vysk. Vincen
to Brizgio invokacija).

10.30 v.r. paskaita „Kazimiero šventu
mas ir lietuviškumas“ — kun. prof. Pau
lius Rabikauskas, SJ, Iš Gregorinio univer 
siteto Romoje.

11.30 v.r. paskaita „Krikščionybės ir 
ateizmo grumtynės mūsų tautoje“ — dr. 
Juozas Grinius, buvęs „Lietuvių enciklo 
pedijos“, žurnalo „Aidai“ redaktorius, fi
losofinių studijų ir įvairių veikalų auto
rius iš Bostono.

Pietų 'pertrauka iki 2 v.p.p.
2 v.p.p. svarstybos (simpoziumas): 

„Religinė išeivijos jaunimo orientacija — 
kas stiprina ir kas silpnina jo tikėjimą“ 
— vadovė Gabija JUozapavičiūtė-Petraus 
kienė; nariai — Laima Gustainytė-Unde- 
rienė, Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, dr. 
Saulius Jankauskas, stud. Edis Putrimas.

8 v.v. vakaronė — sceninė jaunimo 
programa (kazimierlnis montažas, duetas 
ir kt.), pabendravimas jaunimo ir kitų kon 
greso dalyvių.

Visi šie renginiai bus „Royal York“ vieš 
būtyje (ilOO Front St. W.).

8 v.v. opera „Dux Magnus“ Ryersono 
teatre (43 Gerrard St. E.). Kompozitorius 
ir dirigentas — Darius Lapinskas, libreto 
autorius — Kazys Bradūnas. Smulkesnė 
informacija apie operą — atskirame lei
dinyje.

Jaunasis paskaitininkas moksliškai nu
švietė padėtį pokarinėje Lietuvoje, api
būdino priežastis, dėl kurių vyrai išėjo ko 
voti prieš okupantą.

Diskusijose savo nuomones pareiškė Z. 
Juras, kun. Bernatonis, dr. K.J. Čegins
kas, J. Lukošius, kun. Dėdinas, inž. Ste
paitis, M. Bajorinas.

16 vai. susirinkus paskutinei paskaitai, 
mod. dr. K.J. Čeginskas perskaitė poeto 
Bernardo Brazdžionio sveikinimo laišką, 
o po jo ir I. Kaplano sveikinimą iš Ams
terdamo, prašant paremti rengiamąją pa
rodą. Dar kartą trumpai peržvelgė visas 
buvusias savaitės paskaitas ir pristatė 
kun. B. Liubiną — teologijos ir Šv. Rašto 
licenciatą, buvusį Darbo kuopų kapelioną, 
Vasario 16 direktorių, visuomenininką. 
Jo paskaita: „Antano Rubšio Raktas 'į 
Šventąjį Raštą“.

A. Ruibšys — gilus šv. Rašto žinovas. 
Jo knyga padalyta i 10 skyrių. Paskaiti
ninkas peržvelgė visus tuos skyrius atski
rai. Baigdamas pažymėjo: „Vertinant šią 
knygą, pirmoj eilėj reikia pasidžiaugti 
jos pasirodymu. Aišku, dėl jos turinio ji 
negali virsti visų skaitomu romanu. Tai 
yra Šv. Rašto pristatymas mūsų laikų kal
ba, mūsų laikų sąvokomis. Kaip tik reikia 
laibai pasidžiaugti šios knygos gyva ir 
gražia kalba. Toliau labai džiugu, kad A. 
Rubšys ir asmeniškai ilgai studijavo, ty
rinėjo, pats pakartotinai keliavo po tuos 
kraštus, kuriuos aprašė savojoje knygoje. 
Esu tikras, kad tai yra labai svarus įna
šas į religinę literatūrą lietuvių kalba. 

čiau reikia pabrėžti, kad beveik kiekvieno 
je katedroje yra akademikų, kurie savo 
srities specialybę galėtų pritaikinti ir Lie 
tuvos klausimų tyrinėjimams.

O reikalas yra skubus, nes kaip tik da
bar Tasmanijos Universitetas siūlo stipen 
dij>as gabesniems studentams. Asmenys, 
nori gauti stipendiją turi turėti Bachelors 
degree with First Class Honours arba 
magistro (Masters) laipsnį ir geras re
komendacijas iš savo buvusių profesorių. 
Stipendijas skirs geriausioms iš geriausių, 
neatsižvelgiant į kandidatų mokslo sritį. 
Tokiu būdu kandidatai, numatą tyrinėti 
Lietuvių studijas, turės nemažesnę gali
mybę gauti finansinę paramą už fizikus, 
ekonomistus, 'botanikus ir visokiausius ki
tokius.

Stipendija yra 6,150 dol. 'į metus. Prašy 
mus reikia paduoti Iki šių metų rugpjūčio 
27 dienos. Tolimesnę informaciją ir specia 
liūs prašymams formuliarus galima gauti 
iš: The Registrar, The University of Tas
mania, Box 252 C, G.P.O., Hobart, Tas
mania, 7001, Australia.

Gavus tokią stipendiją, galima jau ku
kliai 'pragyventi. Pavyzdžiui, pradedan
tiems lietuvių studijas-tyrinėjimus bus 
galima parūpinti kambarį katalikų 'ben
drabutyje (St. John Fisher College), kur 
pilnas išlaikymas dabar kainuoja 79 dol 
į savaitę. Šios kolegijos biblioteka turi 
specialų rinkinį knygų apie Lietuvą ir apie 
visą Sovietų Sąjungą.

Taigi, jaunuoli — jaunuole: proga tau 
beldžiasi į duris — įsigyk daktaro ar ma
gistro laipsnį, ir sykiu praplėsk Australi
jos mokslų žinias apie Lietuvą. O Tasma
nijos universitetas yra labai gražioje vie 
toje, taųp kalnų ir upės, Hobarto miesto 
(150,000 gyventojų) priemiestyje. Nors lie 
tuvių čia nedaug, jie veiklūs: leidžia lai
kraštį anglų kalba, globoja kalinius, šoka 
tautinius šokius. Atvažiuok — ir atiduok 
savo duoklę Lietuvai! Algis Taškūnas

Rugsėjo 2, sekmadienis
1.1'5 v.p.p. pamaldos Šv. Mykolo kate

droje (St. Michaels Cathedral, 200 Church 
Street).

3 v/p.p. opera „Dux Magnus“ (antras 
spektaklis) Ryersono teatre (43 Gerrard 
St. E.).

7 v.v. pokylis ir kongreso užbaiga „Roy
al York“ viešbutyje (100 Front St. W.).

Baigminis rengėjų žodis ir kongreso 
manifestas.
Bilietų kaina į operą — nuo 15 iki 25 dol., 
į pokylį — 25 do1!. Jie gaunami pas kon
greso rengėjų komiteto atstovą V. Tasec- 
ką (3380 Galena Cres., Mississauga, Ont. 
L5A 3L8, Canada); N.J. Vaznelių parduo 
tuvėje Gifts International Inc“. (2501 W. 
77 St., Chicago, IL 60629, USA; tel. 471- 
1424); religinės šalpos įstaigoje (351 High 
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.USA; tel. 
212-647-2434); Dievo Motinos pagalbos 
parapijoje (18022 Neff Rd., Cleveland OH 
44119, USA: tel. 2'16-531-4263); pas E. Bin 
kį (209 Yellow Stone Rd., Plymouth Meet
ing, PA 19462, USA; tel. 215-828-1150).

Viešbučiai papigintomis kainomis: „Roy 
al York“ (100 Front St. W., Toronto, Ont. 
M5J 1E3, Canada; tel. 416-368-2511); 
,/Westbury Hotel“ (475 Yonge St., Toron
to, Ont. M4Y 1X7, Canada; tel. 416-924- 
0611.

Kambarių kainos: „Royal York“ — 74 
dol. vienam asmeniui, 89 dol. — dviem už 
parą; „Westbury Hotel“ — 68 dol. vienam 
arba dviem.

Telefonas informacijai iki kongreso: 
dr. J. Sungaila 416-239-1047.

Organizacinis komitetas

Knyga baigiama žodžiais: Senojo Testa
mento apreiškimas nėra iš dangaus nu
mesta plyta, negyvas praeities liudinin
kas, bet gyvas žodis, prašnekinąs skaityto
ją ateities viltimi. Jis yra nuolat atviras 
gilesnei įžvalgai“.

Yra išėjusi jau ir antroji dalis, kurios 
savo paskaitoje prelegentas nelietė.

Tos dienos vakaro koncerto programa 
turėjo būti pakeista, nes staiga susirgus 
solistei Laimai Stepaitienei, teko laimin
gai rasti išeitį. Garsi operos solistė Li
lija Šukytė maloniai sutiko duoti savo kon 
certą. Prof dr. V.M. Vasyliūnui akompo- 
nuojant, solistė padainavo F. Schuberto, 
J. Brahmso, B. Dvariono, V. Klovos, V. 
Jakubėno. J. Gruodžio ir K.V. Banaičio 
.komponuotą dainų. Aplodismentams ne
buvo galo. Solistė bisui sudainavo dar ke
lias dainas. Puokštės gėlių buvo įteiktos 
abejoms solistėms.
Rugpjūčio 4 d., šeštadienis.

Paskaitų nebuvo. Frontininkai turėjo 
savo posėdį. Kas norėjo, galėjo vykti fi 
Herreninsel salos pilį Chiemsee ežere. Tai 
karaliaus Liudviko II pastatyta Versalio 
rūmų kopija. Vieta sutraukia daug turis
tų. Autobusu teko važiuoti apie porą va
landų, o paskui laivu plaukti į salą. Tai 
nepaprasto grožio rūmai.

Vakare — tradicinė studijų savaičių 
„Tėvynės valandėlė“. Programą atliko dai 
nininkė Jolanta Vaičaitytė, gitara skambi 
no ir dainavo stud. K. Ivinskis, aktorė 
Daiva Markelytė deklamavo Putino „Žil- 

(Nuikelta į 3 psl.)
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KALBA, VEIKLA IR PLANAI GINTARUI PIRMOJI PREMIJA
Norėčiau padėkoti rengėjams, kurie su

teikė man progą padaryti šį pranešimą. 
Praėjusią vasarą taip pat teko kalbėti Pran 
oūzijos lietuvių vardu Pasaulio liet, seimo 
ir Jaunimo kongreso metu Čikagoje. Nuo 
to laiko, mano akys dar labiau atsidarė ir 
dabar aiškiau matau, kad tokie susirinki
mai, kaip PLB seimas. Pasaulio jaunimo 
kongresas ir Europos liet, studijų savaitė, 
yra svarbūs lietuvių veiklos tęstinumui. 
Didžiausia kliūtis mūsų, Prancūzijos jau 
nimo, dalyvavimui tokiuose susirinkimuo 
se yra kalba, nes beveik niekas iš mūsų 
nebekalba, arba niekad nėra kalbėjęs, lie
tuviškai. Šis faktas man pačiai kelia sun
kumus. Kiekvieną penktadienį jaunimas 
renkasi Paryžiuje, stato teatro pjeses, mo
kosi groti etnografiniais muzikos instru
mentais, gieda, dainuoja, rengia lietuviš
kų švenčių programas, ir visa tai prancū
zų kalboje. Lietuviškai kalbantis jauni
mas, atvykęs iš kitų šalių, iš Pietų Ameri
kos, Lietuvos, Kanados, Ir nekalbąs pran 
cūziškai, jau sunkokai randa sau vietą mū
sų susirinkimuose. Aš pati norėčiau daž 
niau kalbėti ir girdėti lietuvių kalbą. Deja, 
jos beveik nebegirdžiu ir neturiu galimy
bių ją vartoti. Galiu atvirai pasakyti, kad 
atvykau į Augsburgą labai ištroškusi lie
tuviško žodžio.

Kartais girdime iš „senosios kartos“, 
kad jaunimas nesidomi lietuviška veikla. 
Teisybė, jaunimui dažnai nėra įdomu vei 
kti taip, kaip jų tėvai. Jaunimas gyvena 
kitame laikotarpyje ir kitokioj aplinkoj. 
Dauguma jaunimo Lietuvą pažįsta tiktai 
iš senesnių žmonių pasakojimą, iš knygų, 
iš tėvų. Man pačiai lietuvybė atrodė visiš
kai beprasmis dalykas, kol pati nenuvažia 
vau į Lietuvą. Pabuvusi ten porą mėne
sių. pakeičiau savo nuomonę. Nemanau, 
kad visiems ten nuvykstantiems taip at
sitinka, nes ne visi gali ilgiau ten pabūti, 
bet esu pastebėjusi, jog susidūrimas su 
tikrove niekam nėra pakenkęs.

Kiekviena karta, ypač dvidešimtajame 
šimtmety, labai skirtinga nuo priešbuvu- 
sios. Jeigu jaunimo pasaulėžiūra ir pasi
reiškimai nėra tokie patys kaip jų tėvų, 
tai dar nereiškia, kad jie visiškai nieko 
nedaro ir nedarys. Kviečiu jus pažvelgti į 
šio enigmatiško pinigo kitą pusę — pini
gas čia simbolizuotų jaunimo veiklą ir jos 
vertę.

Sutinku su jaunimo veikėju Vidu Puo
džiūnu, LYNES žiniaraščio redaktorium, 
kuris mano, jog nepaisant 'įvairių ir skir
tingų komunikacijos kanalų, svarbiausia 
yra efektingai perduoti mintis, šitaip gal
vojant, aš manau, kad lietuvybės, Lietu
vos istorijos, politikos ir kultūros žinios 
gali būti skleidžiamos ne tiktai lietuvių 
kalba, bet visais kitais komunikacijos ke
liais, ypač tais, kurie šiuo metu naudoja
mi daugumos žmonių.

Imant pavyzdžiu Prancūzijos lietuvių 
jaunimą, prancūzų kalba nesuardė, bet 
sustiprino jaunimo veiklą ir atvėrė duris 
naujiems nariams, kurie negalėjo ben
drauti su vien lietuviškai kalbančiais lie
tuviais, ir tai svarbi kompensacija. Pran 
cūzų kalbos vartojimas atidarė duris ir 
tiems prancūzams ir kitų valstybių pilie
čiams, kurie tiek susidomėjo lietuvių kul 
tūra, kąd patys pramoko mūsų tėvų gim 
tosios kalbos Ir dabar lietuviškai kalba 
geriau, negu dauguma Paryžiaus lietuvių 
šeimų vaikai. Daktaras Rėklaitis gali tai 
paliudyti, nes praėjusiais metais jis į sa
vo namus priėmė jauną studentą prancū
zą Suelą, kuris su didžiausiu noru ir pasi
tenkinimu, valandų valandas „čirška“ lie 
tuviškal ir latviškai (vartoju žodį „čirš
ka“, nes tas studentas be sustojimo čiulba 
kaip paukštis, kaip kokia neužgęstanti 
liepsnelė). Jean Marc Suel dabar rašo 
tezę apie Pabaltijo kraštus, ir aš siūlyčiau 
pakviesti jį į ateinančių metų studijų sa
vaitę skaityti paskaitą apie kokį nors įdo 
mų dalyką Latvijos ir Lietuvos istorijose.

Lietuvių veiklos išslrutuliavimą į plates 
nį 'įvairių tautybių žmonių priėmimą, ne
tik nuvedė mus į bendradarbiavimą su 
tais asmenimis, kurie mums palankūs ir 
labai naudingi, bet taip pat priartino prie 
mūsų perdažnai užmirštus brolius ir se

ses estus ir latvius. Paryžiaus estų kilmės 
jaunimas jau seniai bando prisidėti prie 
lietuvių jaunimo veiklos, nes estų ben
druomenė visiškai neleidžia savo jauni
mui reikštis. Labai norėčiau, kad žilųjų 
galvų karta suprastų, kaip jie, dažnai vi
sai nesąmoningai, Išjungia jaunimą iš 
veiklos. Žinoma, jaunimas taip pat dažnai 
susiorganizuoja taip, kad jų tėvai, nors 
ir su geriausiu noru, negali kartu daly
vauti jų renginiuose. Kartais reikia ir la
bai sveika pabūti savo bendraamžių tar-

Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkės JOLANTOS VAIČAITYTĖS 
pranešimas Europos kraštų L.B. vadovų 
posėdyje Augsburge rugpjūčio 2 d.

pe, tik reikia suprasti, kad tie skirtingi at 
vejai abu egzistuoja ir atlieka savo už
davinius. Niekas nesistebi, kai seneliai ne 
šoka „Smurf“ su jaunimu, o taip pat ne
reikia stebėtis, kad silpnai lietuviškai kai 
bantis jaunimas, kuris, tarp kita ko, la
ibiau mėgsta judėti ir šokinėti, neateina i 
labai aukšto lygio lietuvių kalboje laiko
mas studijų savaitėje paskaitas. Gal ir aš 
nebūčiau atvykusi čia, jeigu Paryžiaus 
jaunimo susirinkimuose galėčiau dažnai 
ir laisvai kalbėti lietuviškai.

Dabar trumpai papasakosiu apie praėju 
šių metų Prancūzijos liet, bendruomenės 
veiklą. Svarbiausi momentai — Vasario 
16 šventės ir Motinos dienos minėjimai. 
Žinokite, kad pagal jų nuostatus, Prancū
zijos estų, latvių ir lietuvių bendruome
nės turi vengti politinės veiklos. Pirminiu 
kas Jonas Tomkus, matydamas, kad nie
kas neįvertina jo pastangų ir geros šir
dies, nutarė pasitraukti iš pareigų, ž. 
Mikšys perėmė PLB pirmininko pareigas.

(Po praėjusio PLB seimo, kuriame daly 
vavo Ričardas Bačkis ir aš, ir po PLJ kon 
greso, kuriame Prancūziją atstovavo Ri
mas Bačkis, jo brolis Vytas ir aš, Pary
žiaus lietuviai buvo paprašyti lenkų re
žisieriaus A. Žutawskio dalyvauti jo pa
skutiniajame filme „La Femme Puibliųue“, 
Zutawskis norėjo tikrų lietuvių (kalbu 
apie filmą), kurie pasitinka savo kardi
nolą (in pectore) atvažiavusį į Paryžių iš 
Sibiro tremties, Ir kardinolas KGB įsaky
mu tuoj pat nužudomas jauno teroristo. 
Reikėjo surinkti 30 lietuvių pirmam fil
mavimui, kuris buvo praėjusį rugsėjo mė 
neslį. Kadangi tuo metu Paryžiuje maža 
lietuvių, teko kviestis Saulių Kubilių iš 
Romos ir kitus, daugiau ar mažiau tinka
mus žmones. Šis įvykis aprašytas pasku
tiniajame LYNES numeryje.

Po to, su kunigu Petrošium ir Ričardu 
Bačkiu, paruošėm paskaitą Prancūzijos 
misionieriams. Aplankėm misionierių drau 
gijas, sakydami jiems, kad jie dirba labai 
šaunų darbą, važiuodami į Afriką ir Azi
ją, paklausdami jų, kodėl užmiršo Rytų 
Europos katalikus, kurie jau seniai tiki 
į krikščionių Dievą, bet vis dar tebėra 
persekiojami už tikėjimą. Dauguma pran 
cūzų misionierių tai visiškai nežinojo, ir 
mums reikėjo ištisą dieną smulkmeniškai 
aiškinti apie padėtį Lietuvoje.

Vasario 16 šventė praėjo ramiai, kiek 
aš girdėjau (buvau pakviesta dainuoti 
Londone DBLS ir Jaunimo S-gos sureng
tame tos šventės minėjime). Saujelė Pran 
cūzijos lietuvių dalyvavo šv. Kazimiero 
šventėje Romoje.

Kovo 25 d., Notre Dame katedroje, tūks 
tančiai paryžiečių susirinko išklausyti šv. 
Kazimiero Mišių. Giedojo Vasario 16 gim 
nazijos choras. Beveik visi Paryžiaus lie
tuviai dalyvavo šiose iškilmingose Mišio
se.

Be to, jaunimas daug kartų bandė susi
siekti su kitomis Europos lietuvių jaunimo 
sąjungomis surengti Europos liet, jauni
mo susirinkimą dėl praėjusios vasaros 
kongreso. Deja, nepavyko suburti visus 
į vieną vietą tuo pačiu laiku. Dėka Itali
jos pašto, kuris veikia kaip antikvarinis 
malūnas, teko mums laukti savaitgalį po 
Velykų Amsterdame, su Isaoku Kaplanu 
ir jo lietuviškai dainuojančiais olandais, 

(bet svečiai iš Italijos, seminaristai ir jų 
draugai, nepasirodė, nes jie dar nebuvo 
gavę kvietimo, išsiųsto prieš 10 dienų. O 
kas atsitiko su Vokietijos jaunimu, ar jie 
gavo žinią? Tikime, kad Anglijos pabal- 
tiečių rengiamas susirinkimas š.m. rugsė
jo 28-29 d., suteiks progą visam Europos 
liet, jaunimui susitikti.

Motinos dienos šventėj pritaikėm Os
karo Milašiaus pasakėlę apie pirklį, ku
ris parduoda pamestus daiktus. Galite pa 
matyti nuotrauką „Pasaulio lietuvyje“. 
Dalyvavo ir skulptorius Antanas Moneys, 
kuris yra padaręs visą seriją meniškų 
molinukų. Molinukas — tradicinis, iš mo
lio nulipdytas pučiamas instrumentas.

Jau esame paruošę plokštelę, kuri bus 
išleista šį ruderiį. Visi galėsite susipažin
ti su mano parašyta muzika, su A. Mon- 
čio įdomiais švilpukais ir su jaunos, 20 
m. amžiaus, estės smuikininkės lietuviškų 
dainų interpretacijomis.

Dalyvaujame radijo programose ir daž
nai rašome apie Lietuvą prancūzų spaudo 
je.

Dabar norėčiau asmeniškai, ne bendruo 
menės vardu, pranešti, kad ateinančių me 
tų pradžioje atidarysima mažam miestely 
je, kuris yra 20 min. važiuoti traukiniu 
nuotoly nuo Paryžiaus, Pabaltiečių namus 
ir kultūros centrą. Kreipiuos į jus, nes ofi 
daliai Prancūzijos LB neteikia tam rei
kalui moralinės ar finansinės paramos ir 
nepritaria tai idėjai.

Labai norėčiau pasikalbėti su tais, ku
riems šis projektas atrodo įdomus ir nau 
dingas. Šie narnai bus skirti ne vien Pran 
cūzijos pabaltiečių susirinkimams, bet ir 
tiems estams, latviams ir lietuviams, ku
rie pravažiuoja pro Paryžių.

BATUN atsiuntė savo atstovą Europo
je Imants Grossą. Po susitikimo su Užsie 
nio reikalų ministerijos ir kitais pareigū
nais, kurie domisi Pabaltijo dekoloniza
cijos reikalais, I. Gross nutarė atidaryti 
BATUN įstaigą Paryžiuje, ši įstaiga ga
lėtų būti Pabaltijo namuose, kurių statu
tą paruošime šį rudenį.

Sjkaityteju laiškai
PADĖKA TORONTO „GINTARO“ 

ANSAMBLIO DALYVIAMS
Norime padėkoti jums, mielasis Toron

to jaunime, už suteiktą mums šaunų kon
certą liepos 31 d. Londone. Jūs, mūsų 
sveteliai iš anapus Atlanto, atvežėt mums 
brangiosios tėvynes gyvus prisiminimus. 
Jūs atvežėt mums lietuvišką dainą, lietu
vių tautinius šokius ir liaudies muzikos 
gražias melodijas. Jūs atvežėt mums pa
čią brangiausią dovaną — viltį mūsų tau 
tos ateičiai.

40 ansamblio dalyvių, gražaus lietuviš
ko atžalyno, mus apstulbino. Jūsų žėrinti 
jaunystė ir maloni šypsena, lyg sakyte sa 
kė mums: — Mes čia su jumis, mes esame 
jūsų atžala ir savo daina ir šokiu norime 
užtikrinti jus savo meile tėvų žemei. Pa- 
sitikėkit mums.

Ir tikrai, jūs užbūrėt ir sujaudinot mus 
iki širdies gelmių. Tai rodė griausmingi 
plojimai ir meilę reiškiantieji žodžiai. Gra 
žūs tautiniai drabužiai, estetiški judesiai 
ir maloni, nesibaigianti šypsena, darė ir 
šokėjus ir dainininkus nepaprastai pa
trauklius.

Mielas Toronto jaunimėli! Jūs atvežėt 
mums Lietuvos kaimo idiliją. Jūs nuvedėt 
per Klausučių ulytėlę ir pristatėt mums 
lietuviško kaimo buitį. Savo daina ir šo
kiu jūs nukėlėt mus į tėviškę brangią, 
prie savųjų sodybų, prie gimtųjų namų, 
kur berželiai svyruonėliai, kur blezdingė
lės ore nardo. Muzikos ir dainų pynėje jūs 
nuvedėt mus prie jūros, prie jos gintari
nių krantų, girdėjome jos šauksmą bangų 
ošime. Jūs nuvedėt mus ir pas kaimo au
dėjėles, parodėt tų sudėtingų aštuonyčių 
audimą Ir spalvingųjų gijų rinkimą.

Matėme ir oželius gražiai bešokinėjant.

TARPTAUTINIS FOLKLORO
Toronto lietuvių tautinių šoklų ansam

blis „Gintaras“, dalyvavęs Tarptautiniame 
Inter-Tie folkloro festivalyje Middlesbo
rough mieste, D. Britanijoje, kuris vyko 
nuo liepos 23 iki 27 dienos, sužavėjo visus 
žiūrovus ir laimėjo pirmą premiją.

Fesitlvalyje dalyvavo tautinių šokių ir 
dainų ansambliai, atvykę iš 20 valstybių: 
Japonijos, Jugoslavijos, Danijos, Olan
dijos, Rumunijos, Čekoslovakijos, Lenki
jos, Kanados ir kitų kraštų. Lietuvių an
samblis, Kanados Folkloro tarybos (Folk 
Art Council) pakviestas, šiame festivalyje 
atstovavo Kanadai.

Festivalyje pasirodė įvairių tautų cho 
rai, tautinių šokių ansambliai, liaudies in
strumentų orkestrai ir solistai, viso apie 
2400 dalyvių. Lietuvių „Gintaro“ ansam
bliui priklauso daugiau kaip 150 asmenų, 
(bet šiam festivaliui atvyko tik 40. Tauti
nių šokių grupei vadovavo Rita ir Juozas 
Karasiejai, chorui — Giedra Paulionienė, 
orkestrui — Jonas Govėdas. Liaudies dai
nas solo dainavo Rimas Paulionis.

Lietuvių ansamblis dalyvavo visų kate
gorijų pasirodymuose, reprezentuodamas 
lietuvių liaudies šokius, dainas ir muziką. 
Tautinių šokių didelių grupių varžybose 
„Gintaras“ pateko 'į finalą ir pagaliau lai
mėjo I premiją ir taurę. Geriausiu tauti
niu šokiu buvo pripažintas lietuvių „Aš- 
tuonytis“.

Liaudies solo dainininkų varžybose, ku 
riose dalyvavo 21 solistas, pirmą premiją 
laimėjo šveicaras, o II-rą — „Gintaro“ so
listas Rimas Paulionis.

„Gintaras“ įsisteigė bemaž prieš 30 me
tų. Pirmai šokių grupei vadovavo A. Lic- 
kūnaitė-Milienė. Po to ansambliui ilgesnį 
laiką vadovavo V. Tunuta, atvykęs iš An
glijos. O nuo 1966 m. ansambliui sėkmin
gai vadovauja dabartiniai vadovai J. Ka- 
rasiejus ir R Narušytė-Karasiejienė. Per 
eilę metų ansamblis žymiai išsiplėtė ir 
yra pasiekęs tautinio meno viršūnes. „Gin 
taras“ yra gastroliavęs Amerikoje nuo 
Atlanto iki Ramiojo vandenyno, ir jau 
tris kartus yra pasirodęs Europoje. Šį kar

Tas liaudies pamėgtas „Oželis“ simboliza
vo mums anuos baudžiavos laikus, kai 
kukli ožkelė buvo šeimos maitintoja, o 
oželis kietaragis lyg stiprybės ir užsispy
rimo ženklas.

Jaunimėli! Jūs paveikėt mus iki ašarų. 
Mes džiaugėmės, matydami jus savo tar
pe. Jūs mūsų brangus atžalynas. Tikiu, 
daugelio jūsų tėvai ar seneliai buvo Lietu 
vos kariai ar partizanai, kurie atžygiavo 
iki Tėvynės rubežių ir čią bučiavo tėviš
kės žemę ir davė priesaikos žodį sugrįžti 
čia vėl, kai kovos trimitas šauks. Deja, 
surambėjusi pasaulio sąžinė tebeparda- 
vlnėjama tiems, kurie geriau sumoka, o 
jūsų tėvai su giliu ilgesiu tebelaukia tos 
dienos.

Garbė tiems tėvams, kurie nepamiršo 
ano priesaikos žodžio ir į savo vietą Iš
augino puikų atžalyną, kurie su užsidegi
mu dirba savo tautos labui. Garbė toms 
motinoms, kurios užaugino dukreles lie
tuviškos doros papročiuose, aprengė jas 
gražiais tautiniais drabužėliais, išmokė 
lietuviškas dainas dainuoti, tautinius šo
kius šokti ir savo žmones mylėti.

Dėkojam jums „gintarėliai“ už malonų 
vakarą. Visa širdimi gėrėjomis jūsų kon
certu ir nesibaigiančia malonia šypsena. 
Jūs ilgam paliksite mūsų prisiminimuos. 
Dėkojame ansamblio vadovams, atvežu- 
siems mums šį puikų vienetą. Jūs tikrai 
galit didžiuotis savo puikiu kūriniu.

Dėkingi esame ir DBLS-gos Londono I- 
jam Skyriui, pakvietusiam mielus ginta- 
riečius ir sudariusiam progą jais pasigėrė 
ti. Suprantame jūsų sunkumus ir už tai 
vertiname jūsų pastangas.

Kazys ir -Angelė Vilkoniai
iš Sheffield©

FESTIVALIS D. BRITANIJOJE
tą D. Britanijoje pasirodė ne tik tarptau
tiniame festivalyje, bet taip pat šoko ir 
dainavo Škotijoje ir Londone.

Pažymėtina, kad ansamblio šokiams 
groja astuonių liaudies instrumentų or
kestras, kurio sudėtyje yra dvi kanklinin
kės Mirga ir Gailė saltmiraitės. Jos gro
jo ir -atskirai.

Po koncerto Commonwealth Institu
to salėje, Londone, ansamblio vaaovai bu 
vo apdovanoti gėlių puosstemis ir Ilgais 
aplodismentais. DBLS Valdyba „Gintaro“ 
ansambliui suruošė priėmimą Lietuvių 
Namuose, kur pasikeista nuoširdžiomis 
kalbomis.

„LIETUVIŲ OPOZICIJA: LYGIAVERTIS 
VARŽOVAS“ r— „THE MONTn“

„Sovietų pareigūnai labai gerai žino, 
kad jie negali terorizuoti pasirašančiųjų 
(po peticijomis), kurių daugiau negu 
123,000; jie taip pat žino, kad valdžios ne
gerbianti ir išradinga lietuvių katalikų 
opozicija yra jiems lygiavertis varžovas“. 
Taip rašo Janice Brown, Londone leidžia 
mo mėnraščio The Month kovo numeryje. 
Jos nuomone, pavieniai areštai tęsis to
liau, „bet kiekvienas jų įveda naują po
tencialų didvyrį ar didvyrę tautai įkvėpti. 
Spaudimas į tikinčiuosius didėja visose 
plotmėse, bet jų tiek daug, jog tokiomis 
priemonėmis tegalima atsiekti ribotų pa
sekmių. Galbūt valdžia turėtų prisiminti 
Engelso argumentą, kurį Katalikų Komi
tetas citavo savo laiške Andropovui — at 
vira kova prieš Bažnyčią yra kvailystė ir 
geriausias būdas atgaivinti dėmesį religi
jai".

„PABALTIJO TAUTŲ EPAS NĖRA 
PASIBAIGĘS“ — NATIONAL REVIEW

Savaitraščio The National Review ge
gužės 4 d. numeryje išspausdintas Erik 
v. Kuehnelt-Leddihno straipsnius „The 
Baltic Nations* Struggle“ (Pabaltijo Tau 
tų Kova). Jame rašoma, kad kaip ir Vo
kietijos „Demokratinės respublikos pi
liečiai, pabaltiečiai yra „darbštūs ir tech
niškai 'įgudę — dvi retos savybės Sovietų 
Sąjungoje“. Autoriaus nuomone, iš trijų 
Pabaltijo šalių, Lietuva turi geriausias at 
eities perspektyvas dėka didesnio gimimų 
skaičiaus ir „nepaprasto lojalumo“ Kata
likų Bažnyčiai. „Nepaisant tragiškos ir ne 
reikalingos įtampos tarp lenkų ir lietuvių, 
lenkas popiežius daug reiškia lietuviams. 
Jonas Paulius II-sis žino Kremliaus veiki
mo būdą ir lietuvių vargus — kaip ir jų 
ilgą rezistencijos istoriją“.

Autorius cituoja istoriką H.W.V. Tem- 
perley, kuris 1924 m. rašė, kad „Pabal
tijo šalių kovos už laisvę epas užims aukš 
tą vietą tokių žygių pasaulio sąrašuose“. 
Pabaltijo valstybės „nebėra nepriklauso
mos, bet praėjus beveik 44-iems metams 
po pirmojo Sovietų užėmimo, jos dar te
bekovoja. Pabaltijo tautų epas anaiptol 
nėra pasibaigęs“. (ELTA)

PAGERBTAS VIENUOLIS
Izraelio vyriausybė ypatingu būdu pa

gerbė prancūzą kapuciną vienuolį Marie- 
Benoit Beteul, pavadindama jį „žydų tė
vu“. Kapucinas vienuolis Beteul, kuriam 
dabar yra 90 metų amžiaus, Antrojo pa
saulinio karo metu Prancūzijoje išgelbėjo 
tūkstančių žydų gyvybę, tarptautiniu mas 
tu suorganizuodamas persekiojamų žydų 
slėpimo tinklą. Žydų gelbėjimo darbe jam 
padėjo 'įvairūs žymūs asmenys, jų tarpe 
ir tuometinis popiežius Pijus XII-asis. 
Prancūzijos prezidentas kapuciną vienuo 
lį apdovanojo garbės legiono ordinu.

ATLEISTAS DIREKTORIUS
Būti piršliu Lietuvoje — amoralus el

gesys. Kauno 26-osios vidurinės mokyklos 
direktorius Jančiauskas buvo pakviestas 
į vienas vestuves piršliu. Bažnyčioje, kur 
buvo teikiamas santuokos sakramentas, 
dalyvavo ir piršlys. Už šį „nusikaltimą“ 
Jančiauskas neteko direktoriaus posto. I 
darbo knygutę buvo įrašyta: Atleistas iš 
darbo už amoralų elgesį.

(LKB Kr. nr. 62)

iŠ

viną ir Eglę“, o poetė Eglė Juodvalkė pa
skaitė savo įdomių eilėraščių. Prieš tai 
jos kūrybą apibūdino V. Natkevičius.

Pabaigai visi sugiedojo „Lietuva bran
gi...“

Rugpjūčio 5 d., sekmadienis.
9 vai. visi dalyvavo iškilmingose pamal 

dose, kurias aukojo ir turiningą pamoks
lą pasakė vysk. A. Deksnys.

10 vai. — paskutinė liet, studijų savai
tės dalis. Moderatorius V. Natkevičius 
pradėjo savaitės įvertinimą. Dar kartą 
prisiminta st. savaičių veteranė A. Grinie
nė, kuri savaitės metu buvo aplankyta 
ligoninėje ir jai įteiktas visų dalyvių naši 
rašytas sveikinimas.

Dr. K.J. Čeginskas perskaitė sveikini
mą visiems pasauli© lietuviams, kurį, šiek 
tiek perredagavus, priėmė dauguma daly
vių:

„31-sios Europos liet, studijų dalyviai, 
susirinkę iš dešimties Vak. Europos ir už
jūrio šalių, Augsburgo mieste, Bavarijoj, 
šiais Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero ju
biliejiniais metais sveikina visus lietu
vius tėvynėje Lietuvoje ir visame pasauly 
je, linkėdami ištvermės Ir stiprybės teisin 
igoje kovoje už mūsų tautos laisvę ir žmo
gaus teises. Mūsų mintys ypač su tais, ku 

rie šiandien dėl to kenčia kalėjimuose ir 
yra pavojuje.

„Prisiminę pabaltiečių didžiojo egzodo 
keturiasdešimtmetį, reiškiame ypatingą 
padėką tiems vokiečių tautos žmonėms, 
kurie ištiesė pagalbos ranką lietuviams pa
bėgėliams, taipogi visų tautų žmonėms, ku
rie praeityje rėmė ir šiandien remia Lietu
vos ir Pabaltijo tautų laisvės reikalą, pa
deda ginti jų teises ir skriaudžiamuosius.

„Puoselėdami pilnutinės demokratijos 
viltis ir siekius, savaitės dalyviai reiškia 
gilią pagarbą visiems, kurie šiandien gina 
lietuvio žmogaus orumą priespaudos sąly 
gomis, nevartodami smurto, ar panaudoja 
laisvojo pasaulio galimybes Lietuvos Ir 
lietuvybės labui“.

Vertinant liet, studijų savaitę, buvo iš
kelti 'įvairūs pasiūlymai ir pasisakymai.

Z. Juras manė, kad perdaug buvo reli
ginės minties paskaitų, siūlė perdaug ne
nukrypti į vieną pusę.

E. Juodvalkė norėtų matyti daugiau 
jaunesnių paskaitininkų, daugiau moterų, 
daugiau menininkų ir parodų.

Visi dalyviai pareiškė nuoširdžią padė
ką J. Barasaitei, kuri taip kruopščiai at
liko savo pareigas.

' Kai kuriuos nesklandumus, programos 
skelbimo ir keitimo atžvilgiu, iškėlė p.

Barasas.
J. Lukošius pareiškė savo nuomonę dėl 

paskaitininkų amžiaus. Tai nesvarbu. 
Svarbiausia — paskaitos turinys.

Inž. Stepaitis taip pat siūlė taip tvarky
tis, kad programa nebūtų keičiama. Rei
kia daugiau moderatorių iš jaunimo.

Ponia Loewe čia pat įteikė 200 DM jau 
nimo veiklai.

Kun. Ereminas pasisakė, kad jo many
mu paskaita apie šv. Kazimierą nebuvo 
religinė, bet istorinė. Taip pat kalbėjo dėl 
jaunimo dalyvavimo studijų savaitėse, 
siūlė visiems rašyti asmeniškus pakvieti
mus.

V. šreifeldaitė padėkojo už tai, kad jau
nimui nereikėjo mokėti.

Dr. Gerutis dar pasveikino I. Kaplano 
vardu, kuris dėl silpnos sveikatos negalė
jo atvykti.

E. Juodvalkė norėtų, kad savaitės metu 
būtų platinamos knygos ir liet, plokštelės, 
kad nesikartotų tie patys paskaitininkai.

Dr. J. Norkaitis atkreipė dėmesį į tai, 
kad į savaitę būtų žiūrima kaip į savo, o 
ne kaip į organizatorių reikalą. Tegu jau 
nuoliai patys kviečia kitus jaunuolius, o 
ne palikti tai seniams.

Dėl išlaidų apmokėjimo jaunuoliams pa 
sisakė p. Barasas — visiems apmokėti nė

ra įmanoma, jeigu daug suvažiuotų.
K. Ivinskis pareiškė, kad nėra reikalo 

mokėti už tuos jaunuolius, kurie niekur 
neprisideda.

Kun. A. Rubikas iškelia sunkumus pa
skaitininkų gavimo reikalu. Padėkoja mo 
deratoriams ir kitiems.

Vysk. A. Deksnys pareiškė padėką kry 
žiaus pašventinimo Iškilmių organizato
riams. Padėkojo p-lėms Barasaitei ir šrei- 
feldaitei.

Kun. Dėdinas pasiūlė nepamiršti ir Ire
nos Radkės, kuri taip nuoširdžiai šeimi
ninkavo ir iki vidurnakčio laikė barą.

Dr. K.J. Čeginskas padėkojo visiems 
už kritiką ir atsiprašė už mažus nesklan 
durnus. Baigdamas, pareiškė visų vardu 
padėką J. Barasaitei, P. Ivinskienei. I. 
Radkei, moderatoriams, paskaitininkams, 
programos išpildytoj ams ir visiems daly
viams.

V. Natkevičius pranešė, kad sekančiai 
savaitei vieta jau rasta: 3 km nuo Vero
nos, 15 km nuo Gardos ežero, Italijoje.

Kun. Ereminas paaiškino: vieta kaime, 
pastate keli šimtai kambarių. Kainuotų 
nebrangiai. Tačiau būtų galima rasti ir 
kitą vietą.

Buvo siūlymų savaitę ruošti Austrijoj 
ar Londone.

M. Bajorinas pasiūlė nustatyti savai
čių vietas iš anksto dvejiems metams.

Z. Juras pažymėjo, jog reikia kreipti 
daugiau dėmesio 'į savaičių datas, kad jos 
nesutaptų su kitais didesniais renginiais.

Pagaliau nutarta, kad sekančios dvi sa 
vaitės bus Italijoj ir Austrijoj.

V. ^Natkevičius iškėlė reikalą studijų 
rengimą perduoti į jaunesniųjų rankas.

Į sekančią savaitę paskaitininkais numa 
tyta kviesti: Jolantą Vaičaitytę, kun. A. 
Rubiką, E. Wecher, L. Kojelį, F. Bernade 
le, prancūzą Suelą, prof. Greimą. Iškeltas 
klausimas ir dėl olandų grupės pakvieti
mo.

Sekančios savaitės rengimas perduotas 
į jaunimo rankas. Iš senesniųjų, tik kun. 
Ereminjs, gyvenantis Italijoje, bus ren
gimo komisijoj. Kiti nariai: J. Barasaitė, 
E. Juodvalkė, R. šreifeldaitė, dr. K. Gir
nius, V. Bartusevičius ir K. Ivinskis.

Lietuviškųjų studijų savaitė baigta Tau 
tos himnu.

Savaitės metu buvo gintaro dirbinių ir 
tautinių rūbų paroda. Austras kun. J. 
Foerb kelioms valandoms parodė Lietuvos 
tikinčiųjų ir kunigų persekiojimo parodą, 
kurią jis nuvežė į Koenigsteiną, kur vyko 
vokiečių „Kirche in Not“ suvažiavimas.
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Lietuvių kultūros instituto suvažiavi
mas Romuvoje — spalio 19-21 d. Bus skai 
tomos 5 viešos mokslinės paskaitos.

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje — spalio 26-28 d.

Pasaulio Liet. Evangelikų Jaunimo su
važiavimas — rugpjūčio 15-25 dienomis, 
Anmabergo pilyje, V. Vokietijoje.

Tautos šventės minėjimas ir lietuvių 
sąskrydis Nottinghame — rugsėjo 22 d.

DBlS Tarybos posėdis — spalio 20 d. 
Derbyje.

Tautos šventės minėjimas — Wolver- 
hamptone, Ukrainiečių salėje, 35 Merria- 
dale St. West, rugsėjo 8 d., 6 v.v.

Iškilmingos pamaldos Koelno katedroje 
už Persekiojamą Bažnyčią ir šv. Kazimie
ro minėjimas — spalio 6 d. Pamaldas lai
kys vysk. Klaus Diek. Pradžia 15 vai. Visi 
Vokietijos ir kaimyninių valstybių lietu
vis! kviečiami gausiai dalyvauti.

LITHEX IV — Jaunimo savaitgalis — 
Rugpjūčio 24-27 dienomis, Lietuvių Sody
boje, Anglijoje. Kaina 27 sv. už viską. Įdo
mi programa: filmos, paskaitos, šokiai ir 
daug laiko pasilinksmint.

DBLJS-gos Pantomimos Koncertas — 
Rugsėjo 15 d. „The Place“ Theatre, Lon
done. Programą užpildys Paulius Rajeckas 
iš New Yorko.

Pabaltiečių Jaunimo Savaitgalis II — 
Rugsėjo 28-30 dienomis, Catthorpe Manor, 
nr. Rugby. Programa ruošiama, daugiau 
žinių galima gauti iš DBLJS.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Vičas — 20 sv.
A. Bieliūnas 1 sv.
Nuoširdžiai dėkoja.

TFA D. Britanijoje

PAREIŠKIMAS
Prašau nesikreipti į mane Lietuvių Na

mų Bendrovės reikalais.
Aš esu atsistatydinęs iš L.N.B-vės ir 

D.B.L.S-gos valdybos, ir jose jokių parei
gų neužimu.

K. Tamošiūnas

SOCIALDEMOKRATŲ SUSIRINKIMAS 
šeštadienį, rugpjūčio 25 d., 3 vai. pjp. 

Manchesterio liet, klubo salėje įvyks Liet, 
socialdemokratų organizacijos D. Britani
joje visuotinis narių susirinkimas.

Nariai ir prijaučiantieji maloniai kvie
čiami dalyvauti. K.T.

SKAUTŲ SVEIKINIMAS
35-sios skautų stovyklos Lietuvių Sody 

boję dalyviai atsiuntė „Europos Lietuvio“ 
redakcijai, skaitytojams ir rėmėjams, visų 
asmeniškai pasirašytą, šitoiktį sveikinimą:

„Sveikiname ir siunčiame širdingiausius 
linkėjimus iš LSS Europos Rajono '35-sios 
šv. Kazimiero vardo skautų-čių vasaros 
stovyklos. Budime! (Seka 51 parašas).

PATIKSLINIMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 30, minėdami poeto 

L. Švalkaus 65 m. sukaktį, rašėme, kad 
sukaktuvininkas gyvena Ketteringe, ku
ris yra Northamptono grafystėje. Iš tikrų 
jų poetas nuo pat 1948 metų gyvena Nort
hamptono mieste.

Londonas
KRISTINA PUKŠTYTĖ BAIGĖ 

STUDIJAS
I ondoniškė Kristina Pukštytė, studija

vusi trejus metus „British Studies“ Brigh- 
tono politechnikume, sėkmingai išlaikė eg
zaminus bakalauro laipsniu.

Dabar dirba „American Express“ fir
moje Brightone.

PAMALDOS
Nottinghame — rugp. 19 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derby — rugp. 19 d., 14 vai., Bridge 

Gate. Po pamaldų a.a. Ant. Petrausko 
kapo kryžiaus šventinimas.

Roch^a’eje — rugpjūčio 19 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugp. 26 d., 11.15 -vai., 

Liet. Židinyje.
Manchesteryje — rugpjūčio 26 d., 12.30 

vai.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
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.

MIRĖ VINCAS VALATKA
Kovo 8 d. Oldhame mirė Vinoas Valat

ka. Jis buvo gimęs 1923 m. kovo 4 d., Lie 
tuvoje gyveno Klaipėdos krašte. Paliko 
žmoną austrę Mariją, dukterį ir anūkę.

SVEIKINAME
LSS Anglijos rajono ilgametį vadovą v. 

s. Br. Zinkų, rugpjūčio 28 d. švenčiantį 
65 metų garbingą ir darbingą sukaktį, svei
kiname ir linkime ilgiausių metų, gražių 
skautiškų dienų dar ilgus metus budėti 
lietuviškosios skautybės tarnyboje.

Skautų Vadija, sesės ir broliai

AUKOS SKAUTŲ KNYGAI-ALBUMUI
Knygos-albumo išleidimui aukojo: A. Ja

kimavičius — 25 sv, O. Ramonienė — 15 
sv. ir B. Kijauskas — 5 sv.

STOKE-ON-TRENT AUKOS
Aukų rinkėja Br. Puodžiūnienė skautų 

stovyklai prisiuntė 20 sv.
Aukojo: J. Povilavičius, B. B. Puodžiūnai 

— po 5 sv.; VI. Dargis — 2 s v.; Daubaras, 
P. Vencaitis, A. Petronis, J. Kumpis, A. 
Kalusevičius, P. Balnys, K. Kamarauskas, 
B. Zavecklenė — po 1 sv.

LIETUVIŲ SODYBOJE
Lietuvių Sodyboje aukojo: Liudžius, A. 

Ivanauskas — po 20 sv.; Kanty (Škotija)
— 15 sv.; S. Bosikis, B. Kijauskas, P. Gu
gas, D. Traškaitė, M. Gelvinauskienė — po 
10 sv.; P. R. Popikai, J. Damoševičius, A. 
Važgauskas — po 5 sv.; O Ramonienė, V. 
Verseckas po 3 sv.; žemaitis — 2 sv.

AUKOS KITŲ METŲ STOVYKLAI
J. N. Pilcher — 30 sv., K. M. Barėnai

— 22 sv.

LONDONO PARAPIJOS AUKOS
Londono parapijos nariai per S. Kaspa

rą atsiuntė skautų paramai 63 sv. 50 p.
Aukojo: kun. dr. J. Sakevičius — 10 sv., 

po 5 sv.: P. Mašalaitis, Z. Juras; po 2 sv.:
J. Baublys, J. Dirvonskis, V. Velička, N. 
O. Žvirbliai, B. Banevičius, P. Žvirblis: 
po 1 sv.: S. Kasparas, J. Gudaitis, S. Ma
tulevičienė, P. Pupalaigis, V. Šalčiūnas, B. 
Šaulys, M. Masteikienė, V. Bumbliauskas, 
A. Knabikas, S. Kačinas, I. Dailidė, P. Pa
kalniškis, B. Kasparas, A. Grinius, Z. Moc
kus, P. Sydnikas, A. Kasparienė, V. La
pinskas, J. Tamulaitis, B. Namajuškienė, 
V. Milvydas, M. Hoye-Kalinauskaitė, J. 
Gipas, S. Blotnys, V. Piščikas, H. Pukštie- 
nė, O. Ruzgienė, V. O’Brien, A. Dėmenis,
K. Blažys, P. Senkuvienė ir M. Damidavi- 
čienė — 50 p.

Nuoširdus, skautiškas ačiū!
Skautų Vadija

LENKIJA
MIRĖ INŽ. V.K. MARKOVIČIUS

Birželio 14 d. Vroclave staga mirė žy
mus Lenkijos lietuvių veikėjas ir Vrocla 
vo LVKD skyriaus pirmininkas inž. Vytau 
tas Kazimieras Markovičius.

V.K. Markovičius buvo gimęs 1922 m. 
Vilniuje. Jis buvo vienas iš LKVD Vro
clave steigėjų ir skyriaus pirmininkas, per 
renkamas toms pareigoms kas dveji me
tai. Nuolat rūpinosi lietuvybės išlaiky
mu Lenkijos lietuvių tarpe. Todėl 'į jo lai 
dotuves suvažiavo lietuvių atstovai iš vi 
sos Lenkijos. Pamaldas laikė trys kuni
gai: vietos klebonas lenkas, iš Legnicos 
vaivadijos atvykęs kan. Alf. Jurkevičius 
ir velionio mokslo draugas kun. Alf. 
Rukštas. Pamokslą pasakė kun. Alf. Rukš 
tas, pabrėždamas velionio organizaci
nius gabumus, patriotiškumą ir nuopelnus 
lietuvių bendruomenei.

Kapinėse atsisveikinimo kalbas pasakė 
LVKD C. Valdybos pirm. Romas Vitkaus 
kas, sekr. A. Nevulis ir atvykę kitų sky
rių atstovai. Laidotuvėse dalyvavo per 
200 žmonių.

Velionis paliko liūdinčią žmoną, dukterį 
gydytoją Vilniuje ir antrą dukterį ir sūnų 
Lenkijoje.

VOKIETIJA
LKD KVIEČIA Į KULTŪRINĮ 

SAVAITGALĮ
Rugsėjo mėn. 8-9 d.d. Freudenstadte 

rengiamas kultūrinis savaitgalis. Pradžia 
— LX.8, 11.00 vai. Freudenstadte, Land- 
hausstr. 49 (ponios dr. Veigel bute). Keti
nantieji dalyvauti, užsiregistruokite minė
tu adresu iki rugsėjo 5 d., kadangi ten pat 
dalyviai gaus pietus, kavą-užkandžius ’bei 
vakarienę. Kaina prasimaitinimui — viso 
DM 20.

Nakvynę, paprašius, užsakys ponia dak 
tarė viename iš miesto viešbučių. Apsi
mokėti už tai teks patiems.

Programa sekanti: šeštadienį, suvažia
vus — dr. Griniaus dramų ir kt. kūrinių 
ištraukos (skaito: p. Ivinskienė, Palavins- 
kas ir kt), 13.00 vai. Pietūs. 14.00 vai. Nat
kevičiaus, M.A. paskaita: „Dr. Grinius 
kaip asmuo, dramaturgas ir lit. kritikas“. 
16.00 vai. — Kava. 17.00 vai. autentiški 
dr. Griniaus draugų pasakojimai — epizo 
dai. 18.00 vai. Mažas užkandėlis, niekieno 
nevaržomi pokalbiai dienos aktualijomis.

20.00 vai. LILIJOS ŠUKYTĖS koncer
tas, prie pianino prof. Vasyliūnas. Kom- 
pozitorių-klasikų kūriniai.

Koncertas vyks Lauterbadstrasse. Kur- 
haus PALMENWALD.

Kviečiame į šios nuostabios, pasaulinio 
masto solistės koncertą!

Po koncerto šaltas bufetas p. dr. Veigel 
bute.

Rytdieną, IX.9. Pamaldos 11.00 vai. 
(Seselių koplyčioje).

LKD valdybos vardu A. Palavinskas

PARODA APIE LIETUVĄ
Miunchene vykusio Vakarų Vokietijos 

katalikų visuotinio suvažiavimo — Katho- 
likentag — rėmuose, buvo surengta doku
mentinė paroda apie dabartinę religinę 
padėtį Lietuvoje. Ji buvo padalinta į tris 
skyrius — Lietuva — kryžių šalis, religi
ja gintare ir statistinė informacija. Buvo 
eksponuojami įvairūs Lietuvos pogrindžio 
leidiniai ir jų vertimai į svetimas kalbas, 
nuteistų kunigų, sąžinės belaisvių ir ki
tos įvairios nuotraukos, lentelės su statis
tikomis apie Bažnyčią Lietuvoje laisvės 
metais ir dabar. Parodą gausiai lankė Va
karų Vokietijos katalikų suvažiavimo daly
viai. Parodos lankytojų knygoje pats pir
masis pasirašė Lenkijos katalikų Bažny
čios primas kardinolas Glemp.

Atsižvelgiant į parodos sukeltą susido
mėjimą vokiečių tarpe, buvo nutarta pa
rodą apie religinę padėtį Lietuvoje, pasi
baigus suvažiavimui, perkelti į kitą vietą, 
ją kiek praplėčiant naujais eksponatais. 
Praplėstoji lietuvių paroda buvo atidary
ta Miuncheno Susitikimų Namuose. Ta 
proga apie Lietuvos katalikų Bažnyčios ir 
jos tikinčiųjų dabartinę sunkią padėtį kal
bėjo lietuvių tautos bičiulis kunigas Jakob 
Foerg iš Salzburgo.

Lietuviai
pasaulyje

PLB PIRMININKAS SKAUTŲ 
STOVYKLOSE

PLB pirmininkas skautininkas filisteris 
Vytautas Kamantas su žmona Gražina ap 
lankė Čikagos lietuvius skautus Raiko 
stovyklavietėje Michigano valstybėje. Ten 
taip pat stovyklavo ir jaunimas, atvykęs 
iš Argentinos bei Brazilijos. Kartu su Lie 
tuvių skautų sąjungos tarybos pirmininku 
v.s. Sigitu Miknaičiu ir kitais skautinin
kais pasikalbėta apie lietuvių jaunimo 
veiklą ir .busimojo Pausau'lio liet, jaunimo 
kongreso Australijoje 1987 metais jau 
prasidedančią ruošą.

NAUJA BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO VALDYBA

Brazilijos LJS išsirinko naują valdybą, 
kuriai pirmininkauja Flavijus Bacevičius.

Brazilijos tautinių šoktų grupės ir cho 
rai dalyvavo Vasario 16 d. ir šv. Kazimie 
ro minėjimų programose.

SKULPTORĖ IEVA POCIENĖ
Pietų Australijos 150 metų sukakties 

atšventimo proga, numatyta pagerbti žy
miąją rašytoją, socialinės globos veikėją, 
visuomenininkę ir politikę K.H. Spence. 
Jubiliejaus rengimo Women's Executive 
komitetas pakvietė tris skulptorius paruoš 
ti K.H. Spence bronzos skulptūros projek
tą. Skulptūra bus pastatyta Light Square, 
vienoje gražiausių Adelaidės aikščių.

Konkursą laimėjo lietuvė, iškili Austra
lijos skulptorė Ieva Pocienė.

PRIMABALERINA NEMCINOVA
Anglų spauda pranešė, kad š.m. liepos 

22 d. New Yorke mirė buv. Lietuvos Vals
tybinio baleto primabalerina Vera Nem- 
činova.

Gimusi 1899 m. Maskvoje, Vera Nemči- 
nova baleto meno mokėsi pas žymią rusų 
baleto mokytoją Lydi ją Nelidovą. Po re
voliucijos jauna šokėja pasitraukė į už
sienį ir pradėjo šokti Diagilevo balete. Su
dariusi su Antonu Dolinu baleto grupę, 
1927-28 m. ji gastroliavo Anglijoje.

1931-35 m. laikotarpyje ji buvo Lietu
vos Valstybinio baleto primabalerina. Su 
tuo baletu ji gastroliavo Londone ir kito
se Europos sostinėse. Vėliau ji šoko pa
grindines roles kituose baletuose užsieny
je, kol 1938-44 m. karo metu apsigyveno 
New Yorke ir atidarė savo baleto studiją.

KONGRESAS VENESUELOJE
AŠTUNTASIS PIETŲ AMERIKOS 

LIETUVIŲ KONGRESAS
Mintis organizuoti Pietų Amerikos Lie

tuvių kongresą Venesueloje kilo pirminin
kų suvažiavime Brazilijoje, San Paulyje 
1982 vasario mėnesį. Kun. Pr. Gavėnas 
pasiūlė Kongresą šaukti Venesueloje, ir 
dr. Vytautas Dambrava pasiūlymą priėmė, 
nes šiame krašte ligi šiol toks kongresas 
niekada nebuvo organizuotas.

Venesuelos lietuviai 1984 sausio mėnesį 
VLB Tarybos posėdyje kongreso mintį pa
rėmė. Kongreso šūkis: Visi ryžtamės Lie
tuvai! Be to, pirmą kartą Pietų Amerikos 
ir gal net išeivijos lietuvių istorijoje — 
Venesuelos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
ėmėsi iniciatyvos šaukti savo antrąjį Pie
tų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavi
mą, o svarbiausia — pilnai įsijungti Į 
bendrą Kongreso programą.

Visi lietuviai supranta, kad lietuvybė 
Pietų Amerikoje silpnėja ir kad yra aukš
čiausias laikas susiimti, suglausti gretas, 
jai reikia persiorganizuoti ir vėl prasmin
gai dirbti lietuvybės išlaikymui.

Kongreso tikslas buvo atgaivinti visuose 
naują ryžtą Lietuvai ir labiausia venesu- 
eliečius supažindinti su Lietuvos byla. Rei
kia pasakyti, kad kongresas 1984 liepos 
21-25 d. savo tikslą pasiekė. Kongreso sa
vaitę apie Lietuvą rašė visi didieji Caracas 
laikraščiai. Vienos valandos pamaldas ir 
išsamius pranešimus apie Lietuvą rodė dvi 
televizijos. Žinovų pasisakymais tai matė 
kokie keturi milijonai žmonių, o gal ir 
daugiau. Katedroje pamaldas Te Deum 
laikė šv. Tėvo atstovas, apaštališkasis nun
cijus arkivyskupas Luciano Storero. Buvo 
padėtas vainikas prie Simono Bolivaro 
(Venesuelos išlaisvintojo) paminklo. Ka
riuomenės orkestras, aštuoniasdešimt or
kestrantų, sugrojo Lietuvos himną ir mar
šus, o mes, apie šimtą lietuvių jiems prita
rėm savo balsais bei ašaromis akyse. Linui 
Kojeliui, JAV Baltųjų rūmų etninių rei
kalų atstovui, buvo sušaukta spaudos kon
ferencija. Visa tai buvo filmuojama ir ro
doma televizijoje. Buvo ir banketai. Svar

nVASARIO 16 GIMNAZIJAi

VASARIO 16 GIMNAZIJA TĘS 
SAVO DARBĄ BE 

PERTRAUKOS
Po įvykusio gaisro daug kam gal 

kyla klausimas, kaip Vasario 16 gim
nazija tęs savo darbą. Todėl praneša
me, kad gimnazija po vasaros atostogų 
mokslą pradės, kaip buvo pramatyta, 
rugpjūčio 27 d. Mokiniai į bendrabu
čius turės sugrįžti arba atvykti rugpjū
čio 26 d.

Mergaičių bendrabutis gaisro nebu
vo paliestas, todėl jame jokių pasikeiti
mų nebus. Berniukai bus apgyvendinti 
klasių pastate. Mūsų gimnazijos klasės 
kambariai yra nedideli — apie 28 kva 
dratinių metrų, nes mokinių skaičius 
klasėse nedidelis.

Taigi berniukai nebus apgyvendinti 
didelėse salėse, o kambariuose, kurie 
yra panašaus dydžio, kaip buvusio 
bendrabučio kambariai. Klasių pasta
te yra dušai, prausyklos, išvietės ir kiek 
viename kambaryje yra šilto ir šalto 
vandens. Taigi sanitariniai įrengimai 
geresni negu buvo pilyje. Per atosto
gas bus sunešti baldai, kurių nemažą 
dalį turėsime pirkti, ir ant langų bus 
uždėtos užuolaidos. Atvykę mokiniai 
ras jaukiai įrengtus kambarius.

Klasėms rugpjūčio mėnesį bus pa
statytas specialus gerai izoliuotas ba
rakas su apšildymu. Didesni parengi
mai, kurie ligšiol vykdavo pilies salėje 
bus katalikų arba evangelikų parapijų 
salėse arba gimnazijos valgykloje.

Taigi darbą galėsime pilnai tęsti. 
Todėl tėvai prašomi savo vaikus siųs
ti į gimnaziją.

Dar dabar sunku pasakyti, kiek gaiš 
ras atnešė nuostolio. Tai paaiškės po 
kelių mėnesių. Pastatas buvo gerai ap 
draustas ir bus atstatytas. Tačiau drau 
dimas apmokės tik tai, kas sudegė ar 
ba ugniagesių buvo sugadinta. Bet pa 
statas jau prieš gaisrą turėjo būti re
montuojamas ir atstatant jį reikėtų ir 
buvusius trūkumus pašalinti. O tai mes 
turėsime apmokėti. Tam reikalui teks 
rinkti aukų.

Inventorius buvo taip pat apdraus
tas. Tačiau jis buvo senas ir todėl iš 
draudimo mažai ką gausime. Ypatin 
gai skaudu, kad sudegė visi orkestro 
muzikos instrumentai, stiprintuvai, gar 
siakalbiai, mikrofonai ir t.t. Gimnazi
ja buvo nusipirkusi arba iš aukotojų 
gavusi 12.000 DM vertės instrumentų. 
Tiek pat vertės instrumentų orkestras 
buvo pasiskolinęs iš privačių asmenų, 
mokinių ir mokytojų, ir juos irgi rei

biausias jų — Karaliaus Mindaugo karū- 
Hiitono viešbutyje. Labai įspūdingas buvo 
nacijos sukakties iškilminga vakarienė 
San Casimiro miestelio bažnyčioje šven
tinimas p. Ruazių (Chicaga) padovanotas 
altorius ir perkėlimas šv. Kazimiero re
likvijų iš Caracas. Altoriaus šventinimą at
liko vyskupas Miguel Delgado iš Caraco. 
Bažnyčia buvo pilnutėlė maldininkų. Mi
šių metu VLB pirmininkui dr Vytautui 
Dambravai buvo įteikta garbės lenta dė
kojant parapijos ir miesto Tarybos vardu 
iiiet. Bendruomenei už nuoširdų bendra
darbiavimą. siaurės ir Pietų Amerikos at
stovai bei pavergtų tautų koiomjų atstovai 
tokia ilga ir piacia programa buvo pri
trenkti. Sakėsi, kad pirmą kartą jie mato 
tokias viešas tautines iskiimes. Pas save 
televizijoje ar spaudoje jie dar niekad nė
ra to turėję, nes toks pasirodymas jų kraš
tuose kainuotų didelius pinigus.

Kongresas pareikalavo daug pasiruoši
mo. Kongreso suorganizavimo bei jo pra
vėdinto nuopelnas priklauso darbščiam 
VLB CV pirmininkui diplomatui dr. Vy
tautui Dambravai. Kongreso atstovus bei 
svečius vaišino ir globojo Caraco lietuviai. 
Keletai asmenų apmokėta kelionė ir iš
rūpintos atvažiavimo vizos. Buvo rodomas 
pogrindžio firmas: padėtis Latvijoje. Taip 
pat buvo diskusijos apie lituanistinį švie
timą ir Bendruomenės teismas kritišku 
žvilgsniu į save. Baigiant Kongresą, priim
ta nutarimų bei rezoliucijų. Apibendrinant 
Kongresą, reikia sakyti tiesą, kad Kongre
sas praėjo sklandžiai ir padarė didelį įs
pūdį venesueliečiams, jis atitiko obalsiui: 
VISI RYŽKIMĖS LIETUVAI!

Julius Vaisiūnas
Caracas, 1984 liepos mėn.

MIRĖ KUN. S. KURMAUSKAS
Vatikaną pasiekė žinia, kad liepos 5 d. 

Kaune mirė Vilijampolės parapijos alta
ristas kunigas Stanislovas Kurmausikas. 
Jis biuivo gimęs prieš 60 metų, kunigu 
įšventintas 1949-ais metais.

ni
kės grąžinti. Prašome tuos, kurie no
ri, kad mūsų vaikai toliau galėtų mo
kytis groti instrumentais ir kad orkes
tras toliau veiktų, specialiai skirti au
kų.

Biblioteka buvo atskirai apdrausta. 
Jos maždaug pusė knygų sudegė arba 
vandens sugadintos, tačiau mažesnė 
dalis lietuviškų knygų.

Birželio 26 d. gimnazijoje vyko dar 
prieš gaisrą sušauktas posėdis dėl nau 
jo bendrabučio statybos su Hesseno, 
BadenĄVuerttembergo ir Federalinės 
valdžios atstovais, šiame posėdyje visi 
pasisakė už naują berniukų bendrabu 
tį, kuris kainuos 3,5 milijonus markių, 
kurių po milijoną duos visos trys vy
riausybės, o 500.000 markių reikės su
rinkti lietuviams. Posėdyje buvo priim 
tas ir statybos plano projektas. Ben
drabutis turės 30 gyvenamų kambarių 
su 50 vietų, butą vedėjui, kambarį pa
vaduotojui ir visą eilę laisvalaikio kam 
barių berniukams ir mergaitėms. Kiek 
vienas kambarys turės savo sanitari
nius įrengimus. Nutarta statybą dar 
šiais metais pradėti. Statyba truks apie 
18 mėnesių.

Kadangi ir pilies atstatymas nebus 
greitesnis, tai vaikai į pilį tikriausia ne* 
grįš gyventi. Jie iš klasių pastato tie
siog persikels į naują berniukų ben
drabutį, o pilis bus atremontuota Kul 
tūros institutui, gimnazijos bibliotekai, 
muzikos ir kitiems šalutiniams kamba
riams ir bendruomenės reikalams.

Bet dabar pirmiausia pastatysime ba 
raką, kuris su elektros ir šildymo įren
gimais kainuos apie 120.000 DM. 
Kambarių įrengimas klasių pastate su 
dalim baldų kainuos apie 20.000 DM. 
40.000 DM gausime iš draudimo ir 
45.000 DM duos Federalinė valdžia. 
Esame paprašę paramos ir Hesseno 
vyriausybės bei bažnyčių, tačiau turi
me kreiptis ir į lietuvišką visuomenę, 
prašydami greitos paramos. Už aukas 
iš anksto nuoširdžiausiai dėkojame. 
Bendromis jėgomis ir dabartinius sun 
kumus nugalėsime.

Aukas galite siųsti tiesiog gimnazi
jai, per savo bendruomenę, o Ameri
koj gyvenantys ir per Balfą, kuris 
mums nuo pat gimnazijos įsteigimo pa 
deda.

Tėvas Alf. Bernatonis, OFM Cap.
Kuratorijos valdybos pirmininkas

A. Šmitas, 
Gimnazijos direktorius
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