
Nr. 31 (1768) Londonas, 1985 m. rugpjūčio 16 d. XXXIX

KOPENHAGOS TRIBUNOLAS
LAISVĖS ŽYGIS BALTIJOS JUROJE. EUROPOS SPAUDOS ATSILIEPIMAI

Baltiečių surengtas Sov. Sąjungos teis
mas Kopenhagoje (liepos 25-26 d.) bei 
Taikos ir Laisvės žygis Baltijos jūroje 
(liepos 26-29 d.) sukėlė nepaprasta, susi
domėjimą Europos visuomenėje. Vakarų 
Europos spaudoje, radijuje ir televizijoje 
pasirodė šimtai straipsnių bei pranešimų, 
kuriuose abu įvykiai buvo plačiai aprašy
ti. Britanijos, Vokietijos, Skandinavijos 
kraštų ir kitų Europos kraštų spauda ap
rašė Sov. Sąjungos teismo ir Baltiečių 
išvykos jūroje eigą ir paskelbė Kopenha
gos Manifestą (jis spausdinamas atski
rai).

Prie teismo ir išvykos išgarsinimo ne
tyčia prisidėjo ir sovietų telegramų agen
tūra TASS, liepos 15 dieną paskelbusi V. 
Ponomariovo straipsnį „Piratų pasirody
mas Baltijos jūroje". Jame sakoma, kad 
Pasaulinio jaunimo festivalio Maskvoje 
ir 35-kių valstybių konferencijos Helsin
kyje išvakarėse „tam tikri NATO sluoks
niai“ ruošia eilę „pavojingų provokacijų“. 
Bandydamas suniekinti Kopenhagoje ruo
šiamą Tribunolą ir laivo „Baltic Star“ iš
vyką Baltijos jūroje, straipsnio autorius 
nedviprasmiškai perspėjo organizatorius 
bei išvykos dalyvius, kad laivas bus ap
suptas Sovietų karo laivyno „armados“ ir 
galimos įvairios pasekmės.

Tas grasinimas, matomai, dar labiau 
paskatino Vakarų Europos žurnalistus 
susidomėti baltiečių protestu prieš jų 
kraštų okupaciją ir demonstracijomis. Lai 
kraščių redakcijos ir radijo bei televizijos 
reporteriai, stebėję Kopenhagos teismą, 
ii daug kitų žurnalistų prisidėjo prie „pi
ratų“ ir išplaukė į Baltijos jūrą. Tuo bū
du kartu su 360 estų, latvių ir lietuvių 
laive keliavo apie 70 užsienio žurnalistų, 
pilnai apsimokėjusių už savo kelionę.

Teismą ir kelionę laivu plačiai aprašė 
Britanijos laikraščiai: The DAILY TELE
GRAPH (VII.27), The TIMES (VII.27), 
The OBSERVER (VII.28), DAILY MAIL 
(VII.29), The FINANCIAL TIMES (VII. 
30) ir kt. Be to, BCC televizija liepos 26- 
28 dienomis ir BBC radijas transliacijose 
į Sov. Sąjungą ir pasaulį, ilgesnį laiką 
informavo užsienį apie Baltijos valstybių 
okupacijos 45 metų sukaktį ir ryšium su 
tuo vykstančius baltiečių protestus. Tele
vizijoje buvo parodyta Talinas, Estijos 
sostinė, kur pavergtoji tauta priversta pa
minėti tragiškos sukakties dienas dainų 
šventėmis. Ęuvo parodytas ir Helsinkis, 
kur laisvieji baltiečiai, atvykę laivu „Bal
tic Star“, protestavo ir demonstravo prieš 
jų kraštų pavergimą.

The Financial Times šiaurės Europos 
korespondentas pranešė apie pirmą kartą 
po 1940 metų Helsinkio gatvėse plevėsuo
jančias Baltijos valstybių (Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos) tautines vėliavas. Ten 
pat po dešimtmečių pertraukos pasigirdo 
tų tautų himnai, šimtams demonstrantų 
žygiuojant Suomijos sostinės gatvėmis ir 
protestuojant prieš Baltijos kraštų oku
paciją. Artėjant prie Sovietų ambasados, 
deja, suomių policija turėjo mandagiai 
eiseną sulaikyti ir nukreipti į kitas gat
ves.

— Daugelyje Vak. Europos sostinių pa
našios demonstracijos vargu ar sukeltų 
didesnio dėmesio, — sako FT korespon
dentas, — bet Helsinkyje buvo kitaip. 
Suomijoje bet kokie protestai prieš Sov. 
Sąjungą negali turėti vietos, ir nuo 1968 
m. sovietų invazijos į Čekoslovakiją šiame 
mieste nebuvo girdimi. Per pokarinį lai
kotarpį Suomija laikosi neutralumo bei 
pasitikėjimo politikos savo Rytų kaimyno 
atžvilgiu. Bet baltiečių demonstracija šią 
savaitę vis vien atstatė Baltijos valsty
bes, nors ir trumpam laikui, į Europos po-
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litinį žemėlapį, — pažymėjo įtakingo an
glų laikraščio korespondentas.

Tos savaitės įvykius Skandinavijos 
kraštuose dar plačiau aprašė Vak. Vokie
tijos spauda. Apie Baltijos Tribunolą 
prieš Sov. Sąjungą rašė: FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG (VII. 26-27), 
DIE WELT (VII.26), GENERAL-ANZEI- 
GER (VII.26), FRANKFURTER RUND
SCHAU (VIII.5), RHEINISCHER MER- 
KUR (VIII.3) ir kiti laikraščiai. Įskai
tant kitų Vak. Europos ir Skandinavijos 
kraštų spaudą, apie Tribunolą, laivo ke
lionę Baltijos jūroje ir demonstracijas 
Helsinkyje bei Stockholme, laikraščiuose 
pasirodė apie 500 straipsnių bei praneši
mų. Tokiu būdu Lietuvos ir kitų Balti
jos kraštų byla buvo labai plačiai pagar
sinta.

Baltiečių dainų ir šokių festivalyje, ku
ris vyko liepos 30 ir 31 d. Stockholme, 
tarp kitų labai gražiai pasirodė Londono 
liet, jaunimo tautinių šokių ansamblis 
„Lietuva“. Londono „Observer“ korespon
dentas, aprašydamas baltiečių kelionę lai

MANIFESTAS
Baltijos Tribunolas Kopenhagoje 

pareiškia, kad buvusių nepriklausomų 
valstybių Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
okupacija ir aneksija yra ryškiausias 
pavyzdys, kaip Sov. Sąjunga laužo sa
vo ratifikuotas sutartis ir viešą tarp
tautinę teisę.

Masinė rusų imigracija, sovietams 
valdant tuos kraštus, padarė milžiniš
ką žalą Baltijos kraštų identiškumui 
ii jų politinei struktūrai; nukentėjo 
kalba, kultūra, religija ir net istori
jos dėstymas mokyklose. Baltijos val
stybių militarizacija nuolat primena 
esančią grėsmę pasaulio taikai.

Baltijos tautoms turi būti atstatyta 
teisė į laisvą apsisprendimą, į nediskri- 
minaciją, ir turi būti užtikrintas kitų 
nesikišimas j jų istorines žemes.

Išklausęs liudininkus, turinčius pa
tyrimo okupuotuose Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kraštuose, įvairiose gyve
nimo srityse, teisėje ir praktikoje, Bal
tijos Tribunolas nusprendė, kad So
vietų Sąjunga yra padariusi ir dar te

Reikalauti laisvės Pabaltijui
TIESUS ŠVEDO ŽODIS

„Pagalvok, kad stovi Stockholme ir 
žiūri į jūrą. Kitoj pusėj — trys užmiršti 
kaimynų kraštai: Estija, Latvija ir Lie
tuva“. Taip rašė pabaltiečių taikos ir lais
vės žygio dienomis populiarus švedų va
karinis laikraštis „Expressen“, paskelbęs 
Lars'o Bjorkvall'io straipsnį „Mūsų už
mirštieji kaimynai“.

Autorius, žinomas sporto žurnalistas, 
be kita ko, pažymėjo:

„Kitoje Baltijos pusėje turime tris kai
mynų tautas, kurios būtų galėjusios pri
klausyti šiaurės bendrijai, užuot buvu
sios prarytos kaip tarybinės respublikos. 
Estija, Latvija ir Lietuva galėjo būti 
mums lygiai taip artimos, kaip Danija, 
Suomija ir Norvegija“.

„Baltijos valstybės — tęsia Stockholmo 
dienraščio „Expressen“ bendradarbis — 
turi maždaug tokią pačią nelaisvės isto
riją kaip Suomija. Keturios tautos buvo 
šimtmečiais įvairių plėšrių kaimyninių 
valstybių (Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Rusijos) okupuotos, kad staiga po pirmo
jo pasaulinio karo taptų laisvos. Pabalti
jo respublikų nepriklausomybė tada bu
vo lygiai netikėta ir lygiai savaime aiški, 
kaip Suomijos. Kad jos, skirtingai nuo 
sunkiau užimamos Suomijos, dar kartą 
buvo okupuotos, dėl to jų teisė į suvere
numą nesumažėjo. Kas priešinasi laisvo 
Pabaltijo idėjai, tas visai nuosekliai turi 
būti nusistatęs ir prieš Suomijos egzisten
ciją“.

Toliau švedas žurnalistas klausia: 
„Kaip tai atsitinka, kad šios tautos pri
simenamos tik olimpinių žaidynių, dra
matiško pabėgėlių likimo proga ar, kaip 
dabar, ryšium su informacijos priemonių 
išgarsintu laisvės žygiu? Kodėl jų rėmi
mas nėra savaime suprantamas, kaip len

vu, pateikė pasikalbėjimą su Britanijos 
lietuvaite Audrile Valteryte. Vokietijos 
laikraštis pažymėjo, kad Kopenhagos Tri
bunole labai gerą parodymą davė liudi
ninkė Violeta Rakauskaitė, dabar gyven- 
nanti Bradforde.

Sov. Sąjungos teismą organizavo Pa
saulio Pabaltiečių Santalka (Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išeivijos vyriausių or
ganų koordinacinis komitetas). Iš lietu
vių pusės jame dalyvavo VLIKo atstovai, 
dažniausiai inž. Liūtas Grinius, kuris da
lyvavo ir laivo kelionėje Baltijos jūroje, 
Helsinkyje ir Stockholme. Kopenhagoje 
svarbią kalbą pasakė VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis. Visą teismo eigą sekė iš Vilniaus 
atsiųstas stebėtojas.

Rugpjūčio 5 d., grįždamas iš Stockhol- 
mo, inž. L. Grinius buvo sustojęs Londone 
ir padarė platų pranešimą Londono lie
tuviams. Vėliaus pro Londoną pravažiavo 
ir VLIKo pirmininkas, kuris turėjo pasi
kalbėjimą su DBLS Centro v-bos kai ku
riais nariais.

bedaro toms tautoms rimtų skriaudų.
Trijų Baltijos valstybių likimas 

žmonijos istorijoje yra ypatingas. Nie
kur kitur pasaulyje parlamentarinės 
demokratijos kraštas nebuvo kitos val
stybės okupuotas, aneksuotas ir kolo
nizuotas. Dėl tokio likimo tos valsty
bės yra nusipelniusios iš pasaulio de
mokratinių vyriausybių ypatingų pa
stangų. Mes kreipiamės į jas, prašy
dami Sov. Sąjungos Baltijos kraštų 
okupacijos klausimą kelti visuose pa
saulio forumuose, reikalaujant Esti
jai, Latvijai ir Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės.

Šiuo Kopenhagos Manifestu mes 
pareiškiame, kad dabartinė padėtis 
Baltijos kraštuose kliudo taikos ir 
laisvės pažangai Europoje ir pasauly
je.

(Pasirašė) Theodor Veiter, pirmi
ninkas, Per Ahimark, Michael Bour- 
deaux, Jean-Marie Daillet, James 
Fawcett.

kų, čekų, afganų ar vietnamiečių rėmi
mas? Kodėl švedų politikams atrodo ne
dera reikalauti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos laisvės? Pirmiausias paaiškinimas 
veikiausiai tas, kad šiandien Pabaltijo 
laisvė atrodo neįsivaizduojama. Kodėl an
gažuotis dėl trijų valstybių, kurios, atro
do, galėtų atgauti savo laisvę tik alinan
čio karo kaina? Galbūt tiesa, kad Tary
bų Sąjunga niekada savo noru ir taikin
gai nepasitrauks iš Rytų Europos. Bet tai 
nereiškia, kad nebūtų įmanoma be karo 
Rytų tautoms atgauti savo laisvę. Toli 
gražu tai ne naivi svajonė, kad Tarybų 
Sąjunga vieną dieną sužlugs tuo pačiu bū
du, kaip visos kitos imperijos sužlugo. 
Juk kodėl tarybinė imperija turėtų būti 
vienintelė nežlunganti? Be to, Pabaltijo 
laisvės reikalavimas — ne koks politinės 
tikimybės skaičiavimas. Švedų vyriausy
bės ir švedų politikai turi dėl moralinių 
priežasčių reikalauti laisvės Estijos, Lat
vijos dr Lietuvos tautoms.

Ir tai yra bailybė nepasakyti to gar
siai“.

(LER)

PABĖGO DU ESTAI
Švedijos laikraštis SVENSKA DAG

BLADET (VIII.5) pranešė, kad liepos 30 
dieną Stockholmą pasiekė du estai pa
bėgėliai ir paprašė politinio prieglobsčio.

25 ir 28 m. amžiaus vyrai, prieš mėne
sį nuvykę traukiniu į Murmanską, dieno
mis slapstydamiesi ir naktimis žygiuoda
mi per miškus ir pelkes Kolos pusiasa
lyje, po 17 dienų pasiekė sovietų stropiai 
saugomą Suomijos sieną. Su vietos žmo
nių pagalba, jiems pavyko laimingai pa
siekti Švediją.

HELSINKIO AKTAS
TUŠTI ŽODŽIAI

Švedų žurnalo „Exaudi“ komentaras 
apie Helsinkio susitarimų sukaktį

1975 rugpjūčio 1 susirinko Euro
pos vadovai drauge su Jungtinių Ame
rikos Valstijų prezidentu ir Kanados 
ministru pirmininku Helsinkyje iš
kilmingai pasirašyti Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo pasitarimo Bai
giamąjį aktą. Šiuo dokumentu visi pa
sirašiusieji įsipareigojo gerbti „žmo
gaus teises ir pagrindines laisves, į ku
rias įeina žodžio, sąžinės, tikybos ir 
įsitikinimų laisvė visiems, be rasės, 
lyties, kalbos ar tikybos skirtumų.“

Šiandien, praėjus dešimčiai metų 
nuo iškilmingo pasirašymo Helsinky
je, šie pažadai tebėra tušti žodžiai. 
Tai pergyvena kaip cinišką pasityčio
jimą daugybė milijonų žmonių, ku
rių nelaimė, kad jie gimė tarybinės ga
lybės ir jos marionečių valdomose Eu
ropos šalyse. Baigiamąjį aktą pasira
šiusieji patvirtino „individo teisę žino
ti ir paveikti savo teises bei pareigas 
šioje srityje“. Tačiau visos Helsinkio 
grupės, kurios susikūrė, pasiremdamos 
šiais žodžiais. Tarybų Sąjungoje buvo 
sutriuškintos. Daugumas šių grupių 
narių pateko į kalėjimus, į koncentra
cijos stovyklas ar buvo išvaryti iš kraš 
to. Čekoslovakijoje toks pat likimas 
ištiko pasirašiusius pilietinių teisių 
manifestą — Charta 77. Lenkijoje 
Maskvos įsakymu buvo nuslopinta len
kų tautos kova už savo teises.

Tarybiniams žydams gresia bruta
lus antisemitizmas, kuris siekia sunai 
kinti žydų kultūrą, tradicijas ir tikybą 
paversdamas pragaru gyvenimą žydi 
šeimoms Tarybų Sąjungoje.

Baptistai, sekminininkai, katalikai 
ir kiti krikščionys tuojau persekiojami, 
kai viešai išpažįsta savo tikėjimą. Ir 
musulmonai patiria valstybės tvarko
mo ateizmo antpuolius.

Pabaltijo tautos, armėnai, gruzinai 
ir kitos verčiamos kovoti su rusinimu 
ir tarybinės valdžios nuolatiniais mė
ginimais sunaikinti tautines ypatybes. 
Krymo totoriai vis dar ištremtyje, vi
sai tautai neleidžiama sugrįžti į savo 
gimtąjį kraštą, iš kurio jie buvo išva
ryti. Kitų šalių režimai tarybinės ga
lybės sferoje seka Maskvoje nustaty
tą tvarką. Tikintieji laikomi antros- 
trečios eilės piliečiais. Politinė bei kul 
tūrinė priespauda plečiasi. Politinių 
kalinių skaičius auga. Tačiau Vakarų 
diplomatai ir politikai brangiuose su
važiavimų rūmuose toliau kalba apie 
Helsinkio dvasią, apie tyliąją diploma
tiją, apie santarą, susipratimą, atsar
gų optimizmą. Daugybę kartų girdė
tos frazės iš fyglapiais dengiamų kal
bų ir tarptautinių susitikimų žargono. 
Belgrade, Madride, Stockholme, Ota
voje jie su pasitenkinimu dalijo lau
kiantiems žurnalistams savo kalbas, 
kuriose jie „kelia nusikaltimus prieš 
žmogaus teises“, dažnai net nepaminė
dami Tarybų Sąjungos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos ir kitų. Atseit, visi juk su 
pranta, kam tai taikoma“.

„Negalima norėti, kad viskas pasi
keistų per naktį“ — kartoja Vakarų 
diplomatai ir politikai, kad apgintų 
vadinamą Helsinkio dvasią, kuri juos 
aprūpino darbu per dešimtį metų.

„Negalima norėti, kad viskas pasi
keistų per naktį“ — betgi jau praėjo 
dešimt metų!

Yra tokių, kurie praleido dešimtį 
metų kalėjime ar koncentracijos sto
vykloje vien dėl to, kad rimtai vertino 
ponus diplomatus ir politikus Vaka
ruose ir Rytuose.

Laikas praregėti: Vakarų šalių pa
syvumas yra komunistinės priespaudos 
sąlyga.

(LER)

PABĖGO LIETUVIS

Švedijos žinių agentūra TT paskelbė, 
kad iš sovietų prekinio laivo iššoko į jūrą 
ir atplaukė į Oland salą jaunas lietuvis. 
Jis keturias dienas slapstėsi laive. Bandė 
pabėgti ir vienas laivo įgulos narys, ta
čiau jį pasivijo ir suėmė.

Lietuvis paprašė politinio prieglobsčio.

IIETUVOJE
„Piratiškas išpuolis Baltijoje“

Tokiu pavadinimu Vilniaus „Tiesa“ lie
pos 18 d. persispausdino Maskvos TASSo 
apžvalgininko Viktoro Ponomariovo pik
tą, su visais sovietiškais epitetais ilgą 
straipsnį apie Kopenhagos tribunolą ir 
Pabaltiečių Laisvės Žygį.

Straipsnis pradedamas šitaip:
„Iš gaunamų užsienio agentūrų prane

šimų sužinota, kad tam tikri NATO šalių 
sluoksniai sumanė seriją pavojingų pro
vokacijų Baltijos jūros zonoje. Jos „ski
riamos“ jaunimo forumui Maskvoje ir 
Europos Saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarime dalyvavusių šalių delegacijų 
jubiliejiniam susitikimui Helsinkyje“.

Toliau Ponomariovas rašo;
„Danijos sostinėje jau paruoštas vieš

butis „Skandinavium“, kur pagal savo 
šeimininkų komandą turi sulėkti gauja 
„prezidentų“, „pirmininkų“ ir nacionalis
tinių formuočių aktyvių funkcionierių, 
kurie siekia pirmieji pasiglemžti seniai 
lauktus honorarus už dalyvavimą eilinia
me antitarybiniame spektaklyje...“

„Plėšant gerkles visų šių negražių ren
ginių dalyviams, vienoje iš kruopščiai 
saugomų „Skandinavium“ salių protingais 
veidais posėdžiaus „bešališki teisėjai“, tu
rintys įrodyti tai, kas neįrodoma, ir jau 
kelintą kartą „pasmerkti sovietus už 
žmogaus teisių pažeidinėjimą Pabaltijy
je...“

Straipsnio pabaigoje jis sako:
„Politinių apžvalgininkų nuomone, pro

vokacinio sumanymo Baltijoje negalima 
kvalifikuoti kitaip, kaip NATO reakcinių 
sluoksnių ir specialiųjų tarnybų mėgini
mą dar labiau padidinti įtempimą pasau
lyje...“
JAV krepšininkės Vilniuje

Liepos 30 d. savo viešnagę Vilniuje 
baigė JAV studenčių krepšinio komanda. 
Paskutiniosiose rungtynėse ji dar sykį 
pralaimėjo TSRS jaunimo rinktinei 56:89. 
Skendimo priežastys

Liepos mėn. statistikos duomenimis, 
Lietuvoje tą mėnesį nuskendo 41 žmo
gus. Iš jų 14 vaikų.

Pagrindinės skendimo priežastys — ne
sutvarkyti mažieji vandens telkiniai, ne
mokėjimas plaukti, elementarių maudy
mosi taisyklių nepaisymas.

Dažna nelaimių vandenyje priežastimi 
buvo besaikis svaigalų vartojimas. Ne
blaivūs skendo pensininkai, jaunuoliai, 
vyrai ir moterys, net paaugliai.
Suvėlinta javapjūtė

Šių metų lietingas oras suvėlino ir ap
sunkino Lietuvoje javapjūtę.
„Komjaunimo prožektorius“

Šių metų pradžia pasižymėjo neįprastai 
šalta žiema. Tad labai aktualu buvo kuo 
racionaliau naudoti visų rūšių energiją. 
Panevėžio „Ekrano“ gamyklos „Komjau
nimo prožektoriaus“ štabas drauge su 
įmonės liaudies kontrolieriais reguliariai 
tikrino, kaip panaudojama visų pirma 
elektros energija, įrengimai, mašinos ir 
pačios patalpos sutvarkytos taip, kad bū
tų kuo mažiausiai energijos nuostolių.
Mokiniai į. karo mokyklas

šiemet daugelis vidurinių mokyklų au
klėtinių lengvatinėmis sąlygomis įstojo į 
aukštąsias karo mokyklas. Jiems buvo su
teikta teisė, neišvykstant už Lietuvos ri
bų, stojamuosius egzaminus laikyti Vil
niuje. Išlaikę juos, jaunuoliai be konkur
so buvo priimti kursantais į pasirinktą 
karo mokyklą.

MIRĖ KUN. A. JAKUTIS
Liepos 23 d. Aleksandrijoje mirė vietos 

klebonas kunigas Aleksandras Jakutis, 
gim. 1922 m., kunigu įšventintas 1947 m.

Palaidotas liepos 26 d. Narvydžių ka
puose.

LIUTERONŲ REZOLIUCIJA
Neseniai Kanadoje įvykusiame vietos 

liuteronų Bažnyčios Sinode buvo svars
tytas tikinčiųjų persekiojimas trijuose 
Pabaltijo kraštuose. Sinodo dalyviai vien
balsiai priėmė rezoliuciją, kurioje Kana
dos liuteronai yra raginami išreikšti soli
darumą ir teikti visą galimą paramą Pa
baltijo kraštų krikščionims. Rezoliucijo
je taip pat pavedama specialiam komite
tui pastoviai sekti religinę padėtį Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje ir apie ją in
formuoti Kanados liuteronų bendruome
nes bei Sinodą.

1
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KUN. AUGUSTINO RUBIKO ATMINČIAI
Skaisgirių kaimas yra tarp Sintautų ir 

Griškabūdžio. Jame gyveno visa eilė tur
tingų ūkininkų. Rubikų ūkis buvo to kai
mo sodybose, šalia jų gyveno Steponai
čiai, kiek tolėliau Langiai. Tai pavardės, 
kurios vaidino nemažą vaidmenį jauname 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Iš tų 
visų ūkių per kartų kartas vis išeidavo 
garbingų vyrų, daugiausia kunigų. Kai 
1915 rugpjūčio 19 Rubikams gimė dar vie
nas sūnus, jie jam parinko Augustino 
vardą ir pakrikštyti nuvežė į Griškabūdį, 
nes tai buvo arčiau ir mieliau, šiaip jau 
Skaisgirlai priklausė Sintautų parapijai, 
nors į Sintautus buvo ir toliau, šventadie
niais tad būdavo einama kartais į Sin
tautus, kartais į Griškabūdį. O Griškabū
džio bažnyčia yra iš tikro graži. Tiesa, 
medinė, tačiau vargu ar Lietuvoje yra 
dar ir antra į ją panaši. Kai ją XVIII-me 
šimtmetyje statė, tai miške parinko pa
čius gražiausius medžius, o kai vėliau ten 
įsikūrė kaimas, tai jį pavadino Bažnytgi- 
riu. Bažnyčia buvo pašventinta, bene 
1792 metais. Pirmojo didžiojo karo metu į 
ją įlėkė sviedinys, bet nesprogo, tad teiš- 
mušė tik nemažą skylę prie didžiojo al
toriaus. Sviedinys buvo atsargiai paimtas 
ir išneštas lauk, o skylė užtaisyta. Bažny
čia liko nesužalota ir per Antrąjį pasau
lin! karą. Tad šioje bažnyčioje Rubikų 
Augustinukas buvo ne tik pakrikštytas, 
bet ėjo prie Pirmosios komunijos, tarnavo 
mišioms, ją lankydavo ir vėliau, kai jau 
tėvų buvo išsiųstas mokytis ne į arčiau 
esančius Šakius, o į Marijampolę, į ten 
tuomet veikusią Marijonų gimnaziją. Kai 
ją baigė, kilo klausimas, ką daryti toliau, 
kokį rinktis pašaukimą. Buvo labai ga
bus jaunuolis. Ne tik gerai mokėsi, bet 
taip pat labai gražiai piešdavo, o dar gra
žiau rašydavo. Buvo susukęs ir ne vieną 
poezijos posmelį, bet ypač mėgo humorą, 
mėgo lengvąjį Literatūros žanrą. Po ilges
nių svarstybų, pasitaręs su protingais 
žmonėmis, pirmoj eilėj su Griškabūdžio 
klebonu kun. Juozu Vaičaičiu, Augustinas 
■įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 
Kun. J. Vaičaitis buvo ilgą laiką jam di
deliu autoritetu. Kai kildavo abejonių, 
neaiškumų, Augustinas eidavo į Griška
būdžio kleboniją, išsamiai kalbėdavosi su 
kun. Vaičaičiu ir taip surasdavo patį ge
riausią sprendimą. Bebūnant seminarijo
je, prasidėjo Lietuvai sunkūs laikai. 1940 
metais į ją įžygiavo rusiškieji bolševikai. 
Vilkaviškio seminarija turėjo būti užda
ryta, likosi tik viena visoje Lietuvoje — 
Kaune. Į ją teko keliauti ir kitų semina
rijų auklėtiniams, tad ir vilkaviškiečiams. 
Klierikas Augustinas Rubikas nepabūgo 
neaiškios ateities. Jis nuvyko į Kauną ir 
ten tęsė studijas toliau. Juk jam tebuvo 
likę tik dveji metai iki kunigystės šven
timų. 1941 metais, kai vokiečiai išvarė iš 
Lietuvos rusus, Vilkaviškyje vėl atidary
ta kunigų seminarija, Augustinas Rubikas 
buvo įšventintas diakonu kartu su ketu
riais draugais, o 1942 metų gegužės 10 
Vilkaviškio katedroje priėmė kunigystės 
šventimus. Primicijas laikė Sintautuose.

Dar studijuojant 'į jį buvo akreiptas va

LIETUVA IR LENKIJA
JŲ SANTYKIAI NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI 1939 M. 

PAULIUS ŠLEŽAS

6.
Suvažiavus abiejų valstybių atsto

vams, prasidėjo seime ginčai. Lenkai, 
kaip ir Varšuvos seime, reikalavo visiš
ko abiejų valstybių sujungimo, o lie
tuviai reikalavo abiejų valstybių sa
varankiškumo. Besiginčijant Kroku
vos vyskupas Padnievskis pareiškė, 
kad Lietuvą Lenkijai dovanojęs Jogai
la; kad ji buvusi atskirai valdoma tik 
iš lenkų karaliaus malonės; kad ji bu
vusi duodama valdyti didiesiems kuni
gaikščiams neamžinai, tik lig jų gyvos 
galvos. { tokį neteisingą vyskupo pa
reiškimą su ironija atkirto Katkevi
čius: „Jeigu mes jums dovanoti, tai 
kam jums derėtis dėl unijos?“. O Rad
vila dar aštriau pareiškė: „Niekas ne
galėjo mūsų dovanoti, nes esame lais
vi žmonės... Ponams lenkams Lietuva 
dovanodavo šunų skalikų, žirgelių že
maitukų, o ne mus laisvus ir garbingus 
žmones. Tad kiekvieną, kuris norėtų 
mane pavergti, aš laikyčiau tironu, o 
ne savo viešpačiu“. Pagaliau mūsų 
delegatai, pamatę, kad iš tų derybų 
nieko gero nebus, kad susitarti gra
žiuoju vis tiek nepasiseks, sugrįžo į 
Lietuvą. Dėl tokio jų žygio Zigmantas 
Augustas, lenkų pakurstytas, griebėsi 
represijų. Nuo Lietuvos atplėšė Palen
kę, Voluinę, Braclavo ir Kijevo žemes 
ligi pat Juodųjų marių ir prijungė prie 

dovybės dėmesys ir nutarta vėliau jį siųs
ti studijuoti Kaunan lietuvių kalbos ir li
teratūros, ruošiant jį Kunigų seminari
jos profesorium lietuvių kalbai, nes gal
vota, kad padėtis netrukus susitvarkys ir 
vyskupija galės pati ruošti sau kunigus. 
O ruošiant kunigus, dalis jaunuolių bū
davo priimami į seminariją tebaigę 6 gim
nazijos klases. Vilkaviškio seminarijoje 
jie turėdavo baigti pilną gimnaziją. Į lie
tuvių kalbą čia būdavo kreipiamas ypa
tingas dėmesys. Tuolaikinis lietuvių kal
bos mokytojas kan. Dailidė pramatė, kad 
netrukus ateis laikas, kai turės kas nors 
pakeisti. Tačiau pradžiai kun. Augusti
nas buvo pasiųstas dvejiems metams vi
karauti į Kaimelio parapiją, ant Nemuno 
kranto. Tačiau karas ėjo toliau. Tiesa, 
1944 metų pavasarį, įšventinus 5 naujus 
kunigus, kun. Rubikas buvo spėtas dar 
perkelti 'į Aleksotą, kad iš ten galėtų pra
dėti lankyti Kauno universitetą, tačiau 
tuo perkėlimu jau negalėjo pasinaudoti. 
Liepos gale stipriai susvyravo frontas ir 
daug lietuvių pasitraukė į Vakarus, jų 
tarpe ir jaunas kun. Augustinas Rubikas. 
Čia prasidėjo jo gyvenime sunkiosios die
nos. Pakeliui jį pagavo vokiečiai ir pri
statė kasti apkasų. Taip jaunas kunigas 
tapo juodu darbininku, persišaldė ir sun
kiai susirgo. Tiesa, vėliau išgijo, tačiau 
toji liga jį persekiojo visą gyvenimą.

Kai 1945 metais pasibaigė karas, nema
žas skaičius jaunų kunigų iš Vokietijos 
išvyko į Romą, jų tarpe ir kun. Augusti
nas Rubikas. Čia Gregorianumo universi
tete jis ėmėsi studijuoti filosofiją. Pirmuo
sius metus baigė labai sėkmingai, baka
lauro laipsnį padarė pačiais geriausiais 
pažymiais. Jis studijavo ne tik pats, bet 
daug pagelbėdavo ir jauniems klierikams, 
kuriems, ypač lotynų kalba, buvo sunko
ka. Būdavo taip, kad po paskaitų susi
rinkdavo pas kun. Augustiną visas būrys 
klierikų ir jiems išaiškinama tai, ką uni
versitete jau buvo aiškinę jėzuitai pro
fesoriai, tik, suprantama, lietuvių kalba ir 
labai aiškiai.

Pasibaigus pirmiesiems metams, kun. 
Augustinas išvyko atostogauti į Merano 
miestą. Tačiau kažkas pas jį užlūžo. An
truosius metus, galima sakyti, jis jau ne
pradėjo studijuoti. Tapo ligoniu ir toji li
ga užsitęsė eilę ilgų metų. Kolegijos rek
torius nenorėjo, kad ligotas kunigas gy
ventų kolegijoje, ir taip iškilo konfliktas, 
kuris nebuvo užmirštas iki pat mirties.

Vėliau kun. Augustinas ėmėsi talkinin
kauti lietuviškoje Vatikano radijo valan
dėlėje, bet visą laiką buvo benamis. Su
sidraugavo su tos valandėlės vedėju, da
bartiniu monsinjoru dr. Vytautu Kazlaus
ku ir toji draugystė tęsėsi taip iki mirties. 
Toji draugystė jam padėjo nugalėti pa
čius sunkiausius gyvenimo smūgius. Vė
liau jis sugalvojo vykti į Vokietiją ir čia 
pradėjo iš lėto atsigauti. Kai iš Memmin- 
geno išsikėlė ilgalaikis kapelionas kun. 
dr. Jonas Petraitis, jo vieton buvo paskir
tas kun. Augustinas. Memmingenas tai 
vieta, kurioje gyvendamas kun. Augusti
nas vėl galutinai atsigavo ir veikė labai

Lenkijos. Lenkai tų žemių nuo seno 
geidė ir tvirtino, kad jos kadaise pri
klausiusios Lenkijai. Akivaizdoje to
kio smurto, sugrįžę į Lietuvą mūsų 
atstovai išleido visam kraštui įsaky
mus ruoštis į karą. Tačiau mūsų ba
jorija, nuvarginta karų su Maskva, ne
siryžo stoti į naują karą. Lietuvių de
legatai vėl sugrįžo į Liubliną, kur pa
reiškė protestą prieš Lietuvos žemių 
užgrobimą ir reikalavo jas grąžinti ir 
pašalinti iš Lenkų senato ir seimo už
grobtųjų žemių atstovus, posėdžiavu
sius kartu su lenkais. Lenkai nesutiko, 
ir vėl prasidėjo derybos. Lietuviai da
bar jautėsi daug silpnesni, ir nebega
lėjo ryžtis atvirai kovai, nes buvo ne
tekę didžiulių ir tirštai apgyventų 
plotų. O lenkai jautėsi padėties viešpa
čiai, kalbėjo su lietuviais pakeltu tonu. 
Lietuviai dabar daugiau pasitikėjo Zig 
mantų Augustu ir maldavo jį nesiau
rinti savo tėviškės teisių. Tačiau jis, 
būdamas įsitikinęs unijos naudingu
mu, daugiau palaikė lenkų reikalavi
mus, negu lietuvių. Lietuviai, matyda
mi, neišvengsią unijos, maldavo kara
liaus taip visa sutvarkyti, kad jiems 
nebūtų gėdos ir pažeminimo, kad bū
tų apsaugotas jų garbingas vardas ir 
jo karališkoji sąžinė. Pagaliau atėjo le 
miamoji diena (birželio 27). Katkevi
čius pasakė karštą ir graudingą kalbą, 

gražiai ir prasmingai. Per 15 metų jis bu
vo nepaprasto uolumo Augsburgo vysku
pijos lietuvių kapelionu. Ne tik eilinė sie
lovada buvo jo planuose, bet taip pat ir 
tautinė lietuviška veikla. Suaugo su apy
linkės vadovais, ir neįvykdavo jokios Lie
tuvių Bendruomenės šventės Memminge- 
ne be kunigo Augustino talkos, tiek ją 
planuojant, tiek tuos planus įgyvendi
nant. Tai labai gražiai liudija ir šiandien 
tos apylinkės pirmininkas Kasparas Ra
dis. Kai 1983 metais mirė Miuncheno lie
tuvių kapelionas kun. dr. Jonas Aviža, tai 
miuncheniškiai prašyte prašėsi, kad kape- 
lionauti pas juos atvyktų kun. Rubikas. 
Žinoma, dėl suprantamų ūkiškų aplinky
bių jis negalėjo keltis į Miuncheną, ta
čiau, važinėdamas iš Memmingeno, ėmėsi 
sėkmingai aptarnauti ir Miuncheną ir tai 
atliko iki pat savo mirtinosios ligos. Jau 
anksčiau jis susirišo su Miunchenu, kai 
ten dar kapelionavo dr. Aviža. Jis buvo 
ilgesnį laiką lietuvių studentų kapelionu 
ir ypatingą darbo dirvą susirado miun- 
cheniškių tarpe.

šalia šių taip sėkmingai atliekamų dar
bų, kun. Augustinas nerimo, daug skaitė 
ir ėmėsi savo teologines žinias reikšti raš
tu. Jis rašė daugiausia į „Draugo“ kultū
rinį priedą teologinėmis temomis, bet taip 
pat bendradarbiavo vyskupo Deksnio lei
džiamoje „Krivūlėje“, o taip pat toji pati 
„Krivūlė“ išleido kai kuriuos jo straips
nius specialiu leidiniu, ypač kai po Visuo
tinio Bažnyčios susirinkimo bažnyčiose 
kunigas atsisuko į žmones. Tiesa, dar gy
venant vysk. Braziui, kun. Augustinas bu
vo Romoje jo sekretorius ir patarėjas Vi
suotiniame Bažnyčios susirinkime. Apie 
kun. Augustino teologinius raštus, be abe
jo, bus vėliau parašyta išsamiau. Nebe 
reikalo V. Natkevičius savoje atsisveiki
nimo kalboje skatino surinkti jo raštus ir 
išleisti viena knyga.

Bent prabėgomis reikia dar suminėti 
kun. A. Rubiko ryšius su Lietuviškųjų 
studijų savaitėmis. Tiesa, ne iš pat pra
džių jis ėmėsi jose reikštis, bet kiek vė
liau. Jo paskaitos visada būdavo giliai 
išmąstytos. Kad išlaikyti klausytojų gyvą 
dėmesį, jis savąsias paskaitas išpuošdavo 
humoru. Porą paskutinių metų jis buvo 
net ir ūkiškasis Studijų savaičių organi
zatorius, ypač kai jos vyko Augsburgo 
mieste.

Dar suminėtinas ir kun. Rubiko daly
vavimas Mokslų Akademijos darbuose. 
Jis skaitė paskaitą jos suvažiavime Flori
doje. Tada jis pirmąjį kartą aplankė JAV- 
se gyvenančius savuosius draugus, ypač 
Čikagoje. Į JAV-jas dar nuvyko ir antrą
jį kartą, kai ten buvo konsekruojamas vy
skupu Paulius Baltakis, OFM. Tiesa, ta
da jis jau žinojo, kad sergąs vėžio liga. Ta
čiau jis niekam apie tai nieko nesakė, mė
gino gydytis, buvo operuojamas, vėl at
sigavęs skendo darbuose.

Mirė kun. Augustinas Rubikas 1985 lie
pos 22 vakare, 21.50 vai., Memmingeno 
miesto ligoninėje. Prie jo tuo metu buvo 
kun. A. Bunga ir dar apie 20 asmenų, 
daugiausia seselių vienuolių, bet ypatin

maldaudamas nenuskriausti Lietuvos. 
Baigdamas, Katkevičius net apsiašaro
jo, o visi Lietuvos atstovai suklaupė. 
Toji scena sugraudino ir patį karalių 
ir lenkus: beveik visi jie verkė. Bet iš 
to nieko neišėjo. Ir karalius ir lenkai 
kaip įmanydami guodė lietuvius, tvir
tindami, kad jie trokštą tik gero, kad 
unija išeisianti Lietuvai į naudą. Po to 
dar kelias valandas lietuviai pasitarę 
pranešė lenkams, jog jie sutinka su len
kų paruošto unijos akto nuostatais. O 
tie nuostatai tai buvo šie: „Lenkų kara
lystė ir Didžioji Lietuvos kunigaikš
tystė jau yra vienas nedalomas, viena
lytis kūnas, o taip pat ne skirtinga, bet 
viena bendra Respublika, kuri iš dvie
jų valstybių ir dviejų tautų susidėjo ir 
susijungė į vieną visuomenę (tautą).“ 
Toliau sakoma, kad taip sujungtos 
valstybės turėsiančios vieną bendrą val
dovą, kuris būsiąs bendrai renkamas 
Lenkijoj ir vainikuojamas Krokuvoje. 
Atskirų didžiojo kunigaikščio pakelia
mųjų apeigų Lietuvoje nebebūsią. Abi 
jungtinės valstybės turėsiančios ben
drus seimus, kurie visada rinksiąsi Len
kijoje. Taip pat nustatoma, kad turė
sianti būti bendra abiejų valstybių už
sienio politika ir bendras piniginis 
vienetas. Pagaliau įvedama dar vie
nas, lenkams labai svarbus nuostatas, 
reikalaująs panaikinti visus Lietuvos 
statuto dėsnius, draudžiančius len
kams įsigyti didžioje kunigaikštystėje 
dvarų. Lenkai sutiko leisti ir lietu
viams įsigyti dvarų savo krašte.

Tokie nuostatai buvo įtraukti į uni
jos aktą lenkams reikalaujant. Lietu
viams reikalaujant Lietuvai buvo pa

gai jį labai uoliai globojusios dvi vokie
tės moteriškės, Frieda Fremdling ir Hil
degard von Lirnicki. Tą pačią dieną jį 
dar aplankė ir vysk. Antanas Deksnys.

Laidojimas vyko ketvirtadienį, liepos 
25. Palaidotas Memmingeno kapinėse, ta
me pačiame kape, kur prieš daugiau ne
gu 20 metų buvo palaidotas kun. Stasys 
Lisauskas. Tą vietą pasirinko jis pats. 
Laidotuvėse dalyvavo nemažas skaičius 
lietuvių, daugiausia iš Memmingeno ir 
Miuncheno, bet taip pat ir didelis būrys 
vokiečių. Laidotuvių apeigoms vadovavo 
Memmingeno katalikų dekanas kun. 
Michael Walsh, bet kapinėse vokiškai pa
mokslą pasakė Lietuvių sielovados direk
torius tėv. dr. Konstantinas Gulbinas, 
OFM Cap. Kalbėjo visa eilė asmenų, iš
keldami mirusiojo asmenį ir jo nuveiktus

PARAMA SEMINARISTAMS
Kun. dr. Juozas Prunskis įsteigė fondą, 

iš kurio palūkanų „Kun. Prunskio Stipen
dija“ bus skiriama lietuviams seminaris
tams.

Fondą administruoja Religinė Šalpa. 
Stipendijom skirstyti žiuri komisija susi
daro iš Lietuvių Išeivijoje vyskupo, Reli
ginės šalpos pirmininko bei Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Kunigų Vienybės pirmi
ninko. šiuo metu komisija susidaro iš J. 
E. vysk. P. Baltakio, J.E. vysk. V. Brizgio 
bei Pranciškonų Provincijolo T. Augusti
no Simanavičiaus.

Fondo pradžiai kun. dr. Prunskis įnešė 
12,000 dol. Religinė Šalpa tikisi, kad ir ki
ti susirūpinę lietuvių kunigų stoka, sek
dami kun. Prunskio pavyzdžiu, aukos 
Kun. Prunskio klierikų fondui, čekius 
galima rašyti Lithuanian Catholic Reli
gious Aid, Inc., 351 Highland Blvd., Brook 
lyn NY 11207. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių.

Religinės šalpos statute nuo įsikūrimo 
yra įrašyta, kad Religinė Šalpa rūpinasi 
pašaukimų ugdymu. Jau eilę metų prie 
Religinės šalpos veikia fondas klierikams 
Lietuvoj. Iš Kun. Prunskio fondo ir pa
našių fondų, kai juos kiti įsteigs, Religinė

Lietuviai
pasaulyje

RAŠYTOJAS ALGIS BUDRYS
Rašytojas Algis Budrys, buv. Lietuvos 

generalinio konsulo Jono ir Reginos Bu
drių sūnus, dalyvavo metiniame „Scien
ce fiction“ rašytojų suvažiavime New 
Yorke.

A. Budrys yra parašęs apie dešimt ro
manų ir apysakų.

DR. P. LUKOŠEVIČIAUS SUKAKTIS
Dr. Petras Lukoševičius, Kanados lietu 

vių visuomenės veikėjas, paminėjo 65 m 
amžiaus sukaktį. Gegužės mėn. jis išėji 
į pensiją.

Mokslus pradėjo Dotnuvoje, vėliau tę
sė Bonnoje, o daktaro laipsnį iš gamtos 
mokslų gavo Montrealio McGill universi
tete.

liktas nepaliestas valdžios aparatas. 
Jai buvo palikta atskiri savi ministe
rial, savi valstybiniai kanclerių saugo
jami antspaudai, be kurių valdovas 
negalėjo išleisti jokio Lietuvai skiria
mo rašto. Taip pat buvo palikti savi 
provincijų valdomieji organai ir vals
tybės urėdai, liko savas iždas, sava ka
riuomenė ir sava teritorija, kurios sie
nos su Lenkija buvo aiškiai nustaty
tos. Liko nepakeistos skirtingos teisės 
įstatymai ir teismai. Tuo būdu akto 
pradžioje užakcentuotas dviejų valsty
bių sujungimas į vienalytį kūną buvo 
sugriautas to paties akto nuostatais, 
kurie garantavo Lietuvos valstybinę 
organizaciją. Unijos aktai į Lietuvos 
ir Lenkijos sugyvenimo formą įnešė 
tik dvi naujenybes: bendrus valdovų 
rinkimus ir bendrą įstatymų organą. 
Lietuvių nenoras galutinai susijungti 
su Lenkija, jų separatiniai siekimai 
laikui bėgant dar daugiau padarė uni
joje spragų. Kai kurie iš tų nuostatų 
buvo visiškai nevykdomi, o kiti pakeis
ti lietuvių naudai. Niekados neįvyko 
unijos akto numatytas piniginio viene
to suvienodinimas: lietuviški pinigai 
ligi pat valstybės galo pasiliko bran
gesni už lenkų pinigus. Taip pat buvo 
varžoma lenkų teisės įsigyti dvarų Lie
tuvoje. Vėliau jie galėjo dvarų įsigyti 
tik vedybomis. O valstybines vietas 
gauti lenkams Lietuvoje draudė Lietu
vos Statutas, nors vėlesniais laikais 
lenkams ir pasisekdavo tuos nuostatus 
apeiti.

Apskritai, Liublino aktu, kuris Lie
tuvai buvo prievarta primestas, abi 
valstybės nebuvo sulietos į vieną val

darbus. Vėliau toje koplyčioje, kur velio
nis per 15 metų laikydavo lietuviams pa
maldas, buvo 18 dvasiškių laikomos šv. 
mišios už mirusiojo vėlę. Mišioms vado
vavo vysk. dr. Antanas Deksnys, kartu 
su juo dar buvo 11 lietuvių kunigų, po 
vieną iš Italijos ir Austrijos, kiti visi iš 
Vokietijos. Iš Vokietijoje gyvenančių lie
tuvių kunigų tik keletas negalėjo atvyk
ti į laidotuves, šv. Mišių metu vysk. Deks
nys pasakė pamokslą lietuviškai.

Po šv. Mišių buvo bendri pietūs, į ku
riuos užkvietė pats velionis, žinoma, dar 
būdamas gyvas.

Per šv. Mišias vargonais grojo Vasiliū
nas, o Lilija Šukytė giedoję dvi giesmes. 
Be to, dar buvo giedama vokiškai ir lie
tuviškai.

Br. Liubinas

Šalpa pradės remti lietuvius klierikus ir 
laisvame pasaulyje.

Kun. Juozas Prunskis gimė Žvilbučių k. 
1907 m. Baigęs Vytauto Didžiojo univer
siteto teologijos skyrių bažnytinių teisių 
licenciatu, 1932 buvo įšventintas kunigu. 
Porą metų mokytojavęs ir buvęs Kupiš
kio vikaru bei vidurinės mokyklos kape
lionu, 1935-36 m. redagavo „Mūsų Lai
kraščio“ religinį-ideologinį skyrių. 1936-39 
buvo XX Amžiaus vyriausias redaktorius, 
o 1939-40 Katalikų veikimo centro spau
dos biuro direktorius. 1940 m. liepos mė
nesį, sovietų saugumo gaudomas, išvyko 
iš okupuotos Lietuvos į JAV-es. Katalikų 
Universitete Washington, D.C. gavo dok
toratą iš Bažnytinės teisės, ir nuo to lai
ko darbuojasi spaudoje bei pastoracijoje.

Kun. Prunskis apkeliavęs visą pasaulį, 
daugelio straipsnių, brošiūrų ir knygų au
torius. Jauniems lietuviams žurnalistams 
bei rašytojams ugdyti, kun. Prunskis yra 
paskyręs daug premijų.

Nuo 1974 m. kun. Prunskis dirba ALTo 
informacijos direktorium, rašo apie pa
vergtą Lietuvą amerikiečių spaudoje, 
ypač Čikagos dieceziniame laikraštyje. 
Jis yra Liet, žurnalistų s-gos, Liet, rašy
tojų s-gos ir ALTo garbės narys.

PROF. DR. L.J. ŠIMUTIS
Prof. dr. Leonardas J. šimutis šiais me

tais išėjo į pensiją. Nuo 1951 m. jis dėstė 
muziką. Nuo 1969 m. DePaul universiteto 
muzikos mokykloje kurį laiką buvo bai
giamųjų skyriaus vadovas. Nuo 1981 m. 
vadovas muzikos departamento universi
tete. Daug kartų jis atstovavo savo uni
versitetui tarptautiniuose muzikų suva
žiavimuose Amerikoje ir Europoje.

MUZ. N. ULĖNIENĖ
Muz. Nijolė Ulėnienė liepos mėn. lan

kėsi Europoje ir dalyvavo muzikos moky
tojų ir pianistų suvažiavime Grenoblyje, 
Prancūzijoje. Lankėsi Austrijos Salzbur- 
ge Mozarteum susipažinti geriau su Mo- 
zarto kūriniais.

LINGVISTAS P. JANULUS
Kanadoje gyvena P. Janulus, 46 metų 

lingvistas. Jis gali susikalbėti 42 kalbom. 
Jo tėvas lietuvis, o motina ukrainietė. Tė
vai irgi kalbėjo šešiom kalbom.

stybę, nors tas junginys ir buvo vadi
namas „abiejų tautų Respublika“. Lie
tuviai į bendrąjį valdovą žiūrėjo kaip 
į savo didįjį kunigaikštį, ir iš pradžių 
nepaisydami unijos aktų, atskirai jį 
rinkdavosi. Negreit lietuviai atsisakė 
ir nuo savo atskirų seimų. Bet ir ben
drieji seimai nebuvo vieningi: juose ir 
lietuviai ir lenkai tardavosi atskirai, 
nes ir vieni ir kiti turėjo skirtingus rei
kalus ir skirtingas teises, todėl ir įstaty
mai turėdavo būti atskirai paruošiami. 
Tik juos priimant būdavo drauge bal
suojama. Seime tebuvo kartu svarsto
mi tik bendrieji reikalai. Tuo būdu 
jungtinės valstybės tik viena kitą pri
žiūrėjo, kad viena nieko nenutartų, 
kas kitai pusei būtų nenaudinga.

Be atskirų atstovų posėdžių, Lietu
va seime buvo apdrausta ir kitokiu bū
du: kiekvieno trečio seimo maršalka 
būdavo lietuvis. Be to, seimo pradžio
je, darant pasiūlymus karaliaus vardu, 
Lenkijos kancleris pranešdavo, kas 
liesdavo Lenkus, o Lietuvos kancleris 
pranešdavo, kas liesdavo Lietuvą. Ir 
kitus seimų reikalus, liečiančius Lie
tuvą, atlikdavo tik jos ministerial: nie
ku būdu negalėjo jų atlikti lenkų mi
nisterial. Pagaliau lietuviai visą laiką 
reikalavo, kad bendrieji seimai būtų 
šaukiami ir Lietuvoje ar bent jos pa
sienyje. Keletą kartų, nors ir prieš įsta
tymus, seimas buvo sušauktas Lietuvo
je, o 1673 m. buvo pakeistas ir pats 
seimo vietos įstatymas. Naujasis įsta
tymas nustatė, kad kas trečias seimas, 
kurio maršalka esti lietuvis, būtų šau
kiamas Lietuvoje — Gardine.

(Bus daugiau)
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ARAS D. Britanijoje
MIELIEMS „ARO“ DAINININKAMS

Mieli broliai dainininkai iš klevo lapo 
padangės, iš derlingųjų Kanados laukų, 
nors Atlanto platumų atskirti, bet tėvų 
kraujo ryšys ir lietuviška širdis tebejun
gia mus tąja broliška meile. Dėkojam 
jums už apsilankymą D. Britanijoje ir jos 
sostinėje Londone. Jūs atvežėt mums 
brangią dovaną, atvežėt aidą mylimos tė
vynės, atvežėt mums lietuvišką dainą. Ji 
jaudino mus iki širdies gelmių. Jūs už- 
būrėt mus nuo pat pirmųjų posmelių. Jūs 
palietėt jautriausią stygą mūsų širdyse.

— Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus... 
— lyg graudus prašymas dunkstelėjo į 
pabalusius smilkinius, j skaudžią žaizdą 
mūsų širdyse.

— Svetimoj padandėj nemalonu, ne... 
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne... — 
jūs dainos posmais išsakėte mūsų ilgesį 
savo kraštui ir savo žmonėms.

— Lietuva brangi, mūsų tėvyne, šalis, 
kur miega kapuos didvyriai... — nesulai
koma ašara suvilgė skruostus. Vaizduotė
je stojos Tėvynės ir Sibiro tundrų kapiny
nai ir tie šimtai nevardytų žemės kaubu
rėlių Lietuvos pamiškėse. Bet kartu lyg 
pakėlė mus — mes didvyrių žemės vaikai!

Savo dainų pynėje jūs nukėlėt mus j 
mieląją tėviškę, matėme jos žydriąją dan
gaus mėlynę, dainos posmuose parodėt 
gimtąjį sodžių ir jo idiliją, nuo motinos 
ir lopšinės iki šarma nubaltina smilkinius.

Ar jūs pastebėjot, kaip lietuviškų mar
šų pyne jūs sujudinot mus? Išgirdome jau 
seniai pasiilgtas mūsų karių dainas, vaiz
duotėje stojos dailios gretos žygiuojan
čių laisvosios Lietuvos karių ir tartum 
kelte kėlė šokti ir jungtis ‘į jų eiles.

Mes gėrėjomės jūsų daina ir jos gilia 
mintimi. Mes šaukėme, mes rankom plo- 
jom, kojom trepsėjom, mes visa širdimi 
ir siela buvome su jumis, mielieji arai.

POVANDENINIŲ PASLAPTYS
Pirmoje mūsų laidoje mes kalbėjome 

apie neseniai JAV-ose atskleistą taip va
dinamą Vokerių šeimos špionažo aferą. 
Dabar pažvelgsime kokias pasekmes per
duota Tarybų Sąjungai slapta informaci
ja gali turėti Amerikos kariniam jūrų lai
vynui ir bendrai šalies karinei galiai.

Šiai aferai nebūtų skiriama tiek daug 
dėmesio, jei ji neliestų šiuo metu svar
biausią JAV-jų atominės ginkluotės kom
ponentą — povandeninius laivus. Kiti du 
strateginiai atominės ginkluotės sandai— 
B-52 tipo bombonešiai ir nuo žemės pa
leidžiamos balistinės raketos yra palygin
ti lengviau pažeidžiamos negu kažkur van
denynų gelmėse tūną atominiai povan
deniniai laivai. Apginkluoti nuo 16-kos iki 
24-rių atominių raketų su daugybe gal
vučių, JAV-jų 35-i „Poseidono“ ir „Trai
denio“ povandeniniai laivai vieni patys 
galėtų kelis kartus sunaikinti Tarybų Są
jungą. Amerikos kariniams specialistams 
didžiausią rūpestį kelia tai, kad Vokerių 
perduota techninė informacija galėjo pa
dėti Tarybų Sąjungai pagerinti savo po
vandeninių laivų konstrukciją bei pada
ryti juos tylesniais. Du broliai — Džonas 
ir Artūras Vokeriai — JAV povandeni
niame laivyne tarnavo iki aštuntojo de
šimtmečio vidurio ir jų užimamos parei
gos leido jiems surinkti nemažai duome
nų apie tai, kaip JAV-jų karinės pajėgos 
lokalizuoja tarybinius povandeninius lai
vus bei seka jų judėjimą pasaulio van
denynuose. Dalį tos medžiagos jie, mato
mai, sugebėjo perduoti tarybinei žvalgy
bai.

Povandeninių laivų strateginė svarba 
ypač išryškėtų karinio konflikto metu: 
šiuolaikiniai povandeniniai laivai, neiškil
dami į paviršių, gali mėnesius pasinėrę 
plaukioti po okeanus. Manoma, kad ato
minio karo atveju jie vieninteliai išliktų 
dar funkcionuojančiais ginklais, todėl abi 
didvalstybės taip stengiasi išvystyti kuo 
geresnes povandeninių laivų sekimo ir 
apsaugos sistemas.

Iki šiol ginklavimosi varžybose po van
deniu pirmavo JAV-jos. Nors Tarybų Są
junga turi 280-mt kovinius ir 62-u balis
tinėmis raketomis apginkluotus povande
ninius laivus, o JAV-jos atitinkamai tik 
96-is ir 34-is ir nors tarybiniai povande
niniai laivai yra didesni, greitesni bei ga
li giliau pasinerti, bet užtat amerikiečių 
pov. laivai plaukia daug tyliau ir jų seki
mo sistemos žymiai tobulesnės už tarybi
nes, kas ypač svarbu tamsioje povandeni
nių laivų kovos arenoje. Reikia pasakyti, 
kad Tarybų Sąjunga pastaruoju laiku pa
darė pažangą ir šioje srityje — ji irgi 
pradėjo statyti tylesnius povandeninius 
laivus.

Dabartiniu metu JAV-jų karinis jūrų 
laivynas seka tarybinius povandenius lai

Mes džiaugiamės sulaukę jūsų. Jūs at
vežėt mums atgaivą į pilkąją kasdienybę 
ir pasiryžimo dvasią.

Mums reikia arų lietuviškos išeivijos 
padangėj, mums reikia stiprių atžalų iš 
lietuviško ąžuolo kamieno, tikros vilties 
mūsų ateičiai.

Dėkojame jums, mieli arai, už suteik
tą mums malonų vakarą ir retą džiaugs
mą nūdienos dienose. Tikime, kad ateity
je dar vėl ištiesite sparnus per Atlantą ir 
aplankysite mus vėl.

Mes dėkingi taip pat ir DBLS-gos va
dovybei už sudarymą galimybių „Aro“ 
koncertui. Suprantame jūsų sunkumus, to
dėl vertiname jūsų pastangas.

K. ir A. Vilkoniai

„ARAS“ NOTTINGHAMO PADANGĖJ
„Galingais sparnais iš Kanados atplas

nojęs lietuviškas Aras nusileido šioje 
Ukrainiečių salėje“, šiais žodžiais DBLS 
Nottinghamo skyriaus pirmininkas ir va
karo šeimininkas K. Bivainis sveikino il
gai lauktą vyrų chorą „Arą“.

Scenoje gražus pulkas vyrų. Visi kaip 
vienas, pilkom kelnėm ir smėlio spalvos 
švarkais. Po pertraukos juos matėme juo
dom kelnėm ir vyšninės spalvos švarkais. 
Jų krūtines puošė „Aro“ ženklas. Arti 
300 klausytojų, susirinkusių iš vidurinės 
ir šiaurinės Anglijos, triukšmingu plojimu 
sutiko svečius. Pasirodžius choro dirigen
tui Vac. Verikaičiui ir akompanuotojui J. 
Govedui, plojimai dar padidėjo. Jau pir
mųjų dainų garsai maloniai nuteikė susi
rinkusius: tai juos graudino, tai pralinks
mino, tai sudomino nauja, dar negirdėta 
melodija. Akompanuotojas be sustojimo 
dailiai įvesdavo dainininkus iš vienos dai
nos į kitą. Išgirdome ir patį dirigentą so
lo arijoj. Taip „Aras“ suvirpino pačias 
jautriausias stygas klausytojų širdyse. 
Džiaugsmas ir pasididžiavimas išsiliejo 

vus beveik vien tik akustinių priemonių 
pagalba. Daugelyje strateginiu atžvilgiu 
svarbių geografinių vietų, tokių kaip.pvz., 
Atlanto vandenyno ruožas tarp D. Brita
nijos ir Grenlandijos, kurį, norintiems į 
atvirą vandenyną patekti tarybiniams po
vandeniniams laivams, noromis nenoromis 
tenka perplaukti, yra išdėstyti jautrūs 
hidrofonai. Po vandeniu esantys mikrofo
nai šimtų mylių spinduliu užfiksuoja van
denyne sklindančius garsus ir kabeliu 
perduoda juos 'į sausumą, kur sudėtingi 
kompiuteriai tarp banginių riaumojimų 
ir kitų jūros garsų ieško tarybinių povan
deninių laivų sukelto triukšmo. Povande
ninių laivų sekime padeda ir JAV-jų kari
niai lėktuvai, kurie vandenynuose išmėto 
pasiklausymo plūdurus, o taip pat ir van
dens paviršiumi plaukiantys laivai, pas
kui save tempią daugybę hidrofonų. 1983 
metų lapkričio mėnesį 475-ios mylios nuo 
Fietų Karolinos valstijos krantų „Viktor
ui“ tipo tarybinis povandeninis laivas 
įsipainiojo į tokį JAV-jų fregatos „Mek- 
kloi“ (McCloy) tempiamą hidrofonų tin
klą ir buvo priverstas iškilti į paviršių. 
Vienas iš geriausių pasiklausymo „ausų“ 
turi patys povandeniniai laivai, nuolat 
iešką savo priešininkų. Laivų sekime yra 
naudojamos ir kitos sudėtingos techninės 
priemonės — radarai, Žemės palydovai ir 
pn., kurios JAV-jų karinio jūrų laivyno 
specialistams daugumoje atveju leidžia 
labai tiksliai nustatyti sekamo laivo nu
merį ir pavadinimą. JAV-jų mokslininkai 
nuolat tobulina povandeninių laivų seki
mo techniką, ateityje tam tikslui numato
ma panaudoti šiluminės energijos detek
torių ir net lazerį.

Specialistams pakol kas dar sunku pa
sakyti kokią žalą JAV-jų povandeniniam 
laivynui padarė Vokerių šeimos Tarybų 
Sąjungai perduota informacija, bet aišku, 
kad tokiame slaptame dviejų didvalstybių 
povandeniniame „žaidime“ kiekviena „at
skleista korta“ gali brangiai atsieiti. Net
gi tokia palyginti nereikšminga tarybinei 
žvalgybai perduota žinia, kaip, pvz., kokią 
dieną, kokiu laiku ir kur JAV-jų lėktuv
nešis „Nimitc“ sekė tarybinį povandeninį 
laivą, gali tarybiniams kariniams specia
listams sudaryti vaizdą, ką JAV-jų kari
nis jūrų laivynas žino apie tarybinius po
vandeninius laivus. Be to, manoma, jog 
Vokerių perduota informacija paskatino 
Tarybų Sąjungą statyti tylesnius povan
deninius laivus ir juos atitraukti arčiau 
savų krantų, kur JAV-joms yra sunkiau 
juos sekti. Suprantama, kad ne viskas 
apie šią špionažo aferą bus viešai pa
skelbta, nes kaip išsireiškė vienas JAV-jų 
šalies saugumo ekspertas — „viską deta
liai nušviesti reikštų Tarybų Sąjungai su
teikti dar papildomos informacijos apie 
tai, ką jie jau turi“. Visgirdą 

per kraštus. Su paskutine daina katutėms 
nebuvo galo, klausytojai ovacijomis gerbė 
mielus dainininkus. Atsakydamas į tai, 
choro seniūnas V. Pečiulis gražiais žo
džiais sveikino Britanijos lietuvius. Už 
puikų koncertą K. Bivainis jausmingai 
padėkojo chorui, o N. Vainoriūtė ir G. Ja
kimavičius įdavė dovanas šio įspūdingo 
vakaro prisiminimui. Pakviestas DBLS 
CV narys, E. Šova, sveikino choristus ir 
vadovus Didžiosios Britanijos lietuvių 
vardu ir džiaugėsi jų atvykimu.

Po koncerto Nottinghamo šeimininkės 
vaišino išalkusį „Arą". Tuo tarpu daly
viai užvertė stalus savais patiekalais. 
Prisėdau prie Wolverhamptono stalo. Na, 
čia jau tikra puota!

Pasistiprinę choristai susipažino asme
niškai su publika. Nemaža jų, kadaise gy
venę Anglijoje, dabar buvo atpažinti. Vy
rai labai draugiški. Kai kurie pasisakė 
nemėgstą oficialių priėmimų. „Nesvarbu 
man prabangūs priėmimai. Vežkite mane 
į jūsų garsią Sodybą, j jūsų skautų stovy
klą“, maldavo j.s. Būtėnas.

Sužinojau, kad „Aro“ chorą sudaro 58 
vyrai (čia atvyko 39). Tai yra didžiau
sias lietuvių vyrų choras visam pasauly, 
įskaitant ir Lietuvą. „Jaučiu misiją ap
lankyti kuo daugiau lietuviškų kolonijų 
su choru ir daina“, prasitarė Vaclovas 
Verikaitis, supažindindamas su ponia, ku
rios pritarimų aiškiai mačiau. Jis gimnazi
joj dėsto muziką ir instrumentaciją. Lais
vu laiku dar veda parapijos mišrų chorų 
ir atlieka kitus muzikinius įsipareigoji
mus. Programoje girdėjome jo pačio ar
anžuotes. „Choro repertuaras yra didelis 
ir tik dalelę čia perdavėme. Pasirenkame 
daugumoje lietuviškus kūrinius, nes pa
saulinius galima išgirsti kanadiečių cho
ruose“, baigė Vaclovas.

ĮVYKIS GYDYTOJŲ KONGRESE

Budapešte vykstant Pasauliniam Gydy
tojų Kongresui prieš branduolinį karą, ne
lauktai žodį tarė vienas vengras advoka
tas. Spaudos agentūros informuoja, kad 
nekviestas ir nenumatytas kalbėtojas ad
vokatas Tibos Pataky, staiga prisiartinęs 
prie oficialiems kalbėtojams skirto mikro
fono, skambiu balsu įspėjo kongreso da
lyvius nepasitikėti rusais ir jų skelbia
mais taikos šūkiais. Rusai okupavo mūsų 
kraštą du kartus, pareiškė advokatas, 
1945-ais ir 56-ais metais, kai mes buvome 
beveik laimėję kovą už savo tėvynės lais
vę. Deryboms su rusais buvome pasiuntę 
savo valstybinę delegaciją, kuri tačiau iš 
Sovietų Sąjungos niekad nebesugrįžo. Jo
kiu atveju rusais negalima pasitikėti, 
baigė savo trumpą žodį vengras advoka
tas. Padaręs minėtąjį pareiškimą, jis pats 
greitai išskubėjo iš kongreso salės. Kon
grese dalyvavo daugiau negu aštuoni šim
tai gydytojų iš apie 40-ies pasaulio kraš
tų. Advokato pareiškimas sukėlė sąmyšį 
kongreso salėje.

(Ansa)

ATGARSIAI
Štai atgarsiai apie plokštelę „Skambė

kit, giesmės“, kuriuos aš, kun. K. Sen
kus, atsitiktiniai nugirdau.

Ponia Oediger iš Krefeld, išklausiusi 
plokštelę, nusprendė tuojau parašyti, kad 
jai labai patiko, ir, paprašiusi daugiau, 
išplatino tarp pažįstamų visą tuziną.

Pono dr. H. Czaja, MdB, žmona Stutt- 
garte (1985.VI.9) man dėkodama pasisa
kė, kad plokštelės giesmės maloniai vei
kiančios jos širdį, įdomu klausytis siu
vant ar mezgant.

Monsinjoras dr. Norda iš Miunsterio, 
keletas vyrų iš Lampertheimo, Mannhei- 
mo, Neustadt-Weinstrasse, keletas ponių 
iš Brilono ir kitų vietų man išreiškė savo 
pasitenkinimą.

Aš patsai, žinoma, norėjau šitą plokšte
lę matyti ir išgirsti dalinai geresnę... Ta
čiau prisimindamas, kokios sunkios sąly
gos giesmes paruošti, jų ‘įrašus padaryti 
ir plokštelę išleisti, turiu nutilti ir dėkoti, 
kad, nesavanaudiškai bendradarbiauda
mi, atlikome nemažą kultūrinį darbą.

Nuostabu, bet teisybė yra ir tai, ką 
man per telefoną papasakojo p. V. Her- 
manienė iš Išmaningo. Ji iš manęs buvo 
gavusi penkias „Skambėkit, giesmės“, kad 
turėtų sau ir pasiūlytų pažįstamiems. 
„Plokštelė negera, neįdomi“, jai išporino 
žinoviškai viena tautietė. Po kurio laiko 
šita „žinovė“ apsilankiusi pas savo drau
gę, išgirdo tų plokštelę grojant stereo ap
aratu. „O, kokios gražios giesmės... Gero
ji ponia, duok ir man!... — „Gaila, aną
kart siūliau, bet neėmėte, o dabar jau 
neturiu“, atsakė p. Hermanienė.

Šitas faktelis man priminė seną teisin
gą lotynų posakį: „Nihil volitum, nisi pra- 
ecognitum“ (Nieko nenorima, kas nežino
ma, nepažįstama). Yra žmonių, kurie kar
tais pasidaro išankstinį sprendimą apie 
ką nors, tarsi viską gerai žinodami. Nor
malus ir tiesiaširdis žmogus nori to, kas

Neilgai teko dalytis žodeliais su kitais 
arais. „Vyrai, ruoškitės, už 20 minučių iš
važiuojame“, rūpinosi choro seniūnas. Vy
rai išsibarstė po Nottinghamo lietuvių 
namus.

Reikia pastebėti, kad publikos elgesys 
buvo pasigėrėtinas. Koncerto metu visi 
atidžiai klausėsi.

Didelis ačiū „Arui“ už atskridimą. Di
delis ačiū Nottinghamo DBLS skyriui už 
koncerto surengimą. Eš

„ARAS“ LONDONE

Po sėkmingų koncertų Škotijoje ir Not- 
tinghame, liepos 31 d. Toronto „Aras“ at
vyko į Londoną.

Visi choristai ir svečiai apsistojo Lon
dono centre. Imperial College.

Rugpjūčio 1 d. „Aro“ delegacija, globo
jama ir lydima Z. Juro, buvo priimta The 
Royal Borough of Kensington and Chel
sea rotušėje.

„Aro“ delegacija perdavė raštiškus 
sveikinimus ir dovanas nuo Toronto ir 
Mississaugos miestų burmistrų. Ta pro
ga Vaclovas Verikaitis supažindino bur
mistrą su „Aro" istorija ir smulkiai pa
pasakojo apie to choro veiklą. Delegacija 
buvo labai maloniai priimta, pavaišinta ir 
atsisveikinant burmistras prižadėjo daly
vauti koncerte.

Vakare Lietuvių Namuose įvyko dai
nininkams ir svečiams, kurių buvo ne tik 
iš Kanados, bet ir iš Australijos, JAV ir 
kitur, priėmimas ir susipažinimas su Lon
dono lietuviais.

Tiesiai iš kelionės į priėmimų atvyko 
tautinių šokių grupės „Lietuva“ šokėjai, 
kurie atstovavo lietuvius „Taikos ir Lais
vės ekskursijoje.

Kili,
AR MES TĖVAI KALTI, KAD VAIKAI 

GERIA?
Statistikos sako, kad dabar tarp jauni

mo šiek tiek sumažėjęs narkotikų vartoji
mas, bet labai plinta alkoholizmas. Teko 
girdėti, kad net šeštadienio rytą į lituanis
tinę mokyklą atėję vaikai kartais jau at
siduoda alkoholiu. Kas čia kaltas? Aplin
ka? Taip, turbūt aplinka, bet ne ta „toli
moji“ aplinka, o pati aršiausioji — šeima. 
Ar jaunimas ne iš vyresniųjų išmoksta 
gerti? Ar ne mūsų baliukai čia kartais 
gali būti kalti? Pasisvečiuoti, pasilinks
minti yra gera, bet tuos savo pasisvečia
vimus mes turėtume šiek tiek labiau su
kultūrinti.

Jeigu svečiuose nebus įvairių degtinių, 
tai kai kam atrodo, kad nebus nei drau
giškumo, nei geros nuotaikos, nei links
mumo. Tad ir pilama svečiams stikliukas 
po stikliuko, nors jie ir kažkaip stengtųsi 

atsisakinėti. Ar tai lietuviškas vaišingu
mas? Ne, tai yra sadizmas. Per didelis 
alkoholio vartojimas kiekvienam kenkia, 
bet yra žmonių, kurie apserga net nuo po
ros stikliukų. Yra žmonių, kurių skran
dis nepakelia alkoholio, kurie po tokio 
svečiavimosi turi sirgti.

O kaip su gera nuotaika? Ar alkoholis 
jų sukelia? Žinoma, po kokios penkiolikos 
minučių visi pradeda garsiau kalbėti, 
linksmiau juoktis, vikriau judėti. Bet 
jeigu praeis dar pusvalandis ar valanda, 
tai kalbos virs nesąmonių tauškimu, ne
skoningais juokais ir dainuškomis. Seilė
tomis lūpomis ir nuo degtinės bei pra
kaito sudrėkusiais veidais vyrai pradeda 
meilikautis prie svetimų žmonų, iki al
koholis arba kitos žmonos vyro kumštis 
juos suguldo po stalu. Gal tai yra šiek 
tiek perdėta, bet vis dėlto tokių scenų pa
sitaiko. Į svečius einama pabendrauti, pa
sikalbėti, daugiau susidraugauti, bet ar 
šie tikslai, be saiko geriant, pasiekiami? 
Priešingai!

Jeigu valgant šeimininkai pradėtų skai
čiuoti svečių kąsnius ir žiūrėti, ar jie pa
kankamai didelį gabalą atkando, ar ge
rai sukramtė, tai tikrai nemandagu, bet

jam atrodo vertinga. Tačiau šiandien yra 
nemaža žmonių, kurie daug kuo nepaten
kinti...

Kas tikisi iš plokštelės „Skambėkit, 
giesmės“ išgirsti kažko viršgamtiško, ste
buklingo, to apetitas galbūt liks nepaten
kintas, nors ir geriausiu aparatu grojant. 
Net Lili šukytės įdainuotų dainų besi
klausant, tam žmogui trūks ko nors, nes 
jis jau persisotinęs žemiškais garsais — 
jie jo širdies nepatenkins. O kas gi ga
lėtų jį pilnai patenkinti?...

Ši plokštelė gaunama Vasario 16 lietu
vių gimnazijoje pas kun. K. Senkų, Schu- 
bartstr. 16, D-7000 Stuttgart 1 ir pas ki
tus platintojus. Gautas pelnas skiriamas 
gimnazijoje neturtingų mokinių paramai. 
Plokštelės kaina: DM 20.

Svečius rengėjų vardu sveikino Z. Ju
ras, DBLS valdybos vardu J. Alkis, Jau
nimo Sąjungos vardu sveikino ir papasa
kojo apie dalyvavimų „Taikos ir Laisvės" 
žygyje R. Juozelskis. Kanadiečių vardu 
kalbėjo išvykos komiteto pirmininkas V. 
Pečiulis ir solistas-chovedys Vacys Veri
kaitis.

Rugpjūčio 2 d. puikioje Chelsea miesto 
salėje įvyko nekantriai londoniškių lau
kiamas „Aro" koncertas.

Be gausaus Londono lietuvių skaičiaus, 
dalyvavo įvairių tautų kviesti atstovai ir 
svečiai.

Prieš pradedant koncertą, visus pasvei
kino ir chorą pristatė J. Alkis. Programų 
pravedė Z. Juras. Koncertui pasibaigus, 
Kensington ir Chelsea burmistras sveiki
no choristus, dėkojo už suteiktą galimybę 
dalyvauti koncerte, pabrėžė, kad po tokio 
puikaus koncerto lietuviai ir Lietuva liks 
jo atmintyje amžinai. Visų vardu dėkojo 
ir choristus sveikino Nepr. Lietuvos Pa
siuntinybės atstovas B. Balickas, pabrėž
damas choro pasišventimą garsinant lie
tuviškų dainą laisvame pasaulyje. Pasi
keista dovanomis ir svečių vardu dėkojo 
V. Pečiulis.

„Aras“ savo puikiu programos a?>ikimu 
liks nepamirštamas Britanijos lietuviams 
ir tikimasi, kad ir ateity tęsis tarp abiejų 
kraštų lietuvių kultūrinis bendradarbiavi
mas.

PADĖKA

Dėkojame Onutei Dzidolikaitei už nuo
širdų priėmimą ir rūpinimąsi „Aro“ cho
ro buvimo metu Škotijoje.

J. Balčiūnas, V. Karnilavičius ir
J. Nešukaitis

rašo
kai kalba eina apie gėrimą, tai panašus 
šeimininkų elgesys laikomas vaišingumu. 
Juk argi tokiuose baliukuose uoliai „ne
prižiūrima“, kiek išgerta, ar pakankamai 
pripilta, ar išgerta iki dugno, ar geriama 
to, o ne kito ir t.t.? Svečias čia tampa 
žiauriai kankinamu belaisviu.

Argi, norint savo draugus pamylėti, nė
ra kito būdo, kaip tik alkoholiu nugirdy
ti? Argi kartais nebūtų galima juos pasi
kviesti drauge nuvažiuoti į teatrą, į pa
plūdimį ar šiaip kur nors ‘į gamtą, o pas
kui parvažiuojant užsukti į gerą resto- 
raniuką ir pasivaišinti? Žinoma, galima 
ir parsivežus į savo namus pavaišinti, bet 
tiek ten, tiek čia reikėtų pasitenkinti tik 
vienu kitu stiklu gero vyno ar kito gėri
mo „apetitui sužadinti“, o nepilti įvairių 
rūšių alkoholį stiklas po stiklo, lyg į ko
kią kiaurą statinę.

Bet dar viena pastaba prie visa to, kas 
pasakyta, šioje srityje, kaip ir daugelyje 
kitų, mes laikomės dvigubo standarto: tė
vams viskas galima, o vaikams — nieko. 
Suaugusieji gali gerti, kiek nori, kada tik 
nori ir ko tik nori, o vaikai, bent iki dvi
dešimt vienerių metų, laikomi kaip gali
ma toliau net nuo stikliuko vyno. O juk 
nuo amžių žinoma, kad uždraustas vaisius 
visuomet skanesnis. Atrodo, kad pietų 
kraštuose, kur ‘į vyną žiūrima ne kaip į 
priemonę pasigerti, bet kaip į dalį mais
to, šios problemos nėra. Pvz., Italijoje, 
kai šeima susėda prie stalo, leidžiama val
gant šiek tiek gerti vyno ir vaikams. Ir 
skautai, eidami į iškylas, nešasi ne tik 
spaghetti ar kito maisto, bet ir trupučiu
ką vyno. Niekas dėl to nesijaudina, nelai
ko nusikaltimu ir nemato jokių proble
mų, nes tai yra kasdieninis, savaime 
suprantamas dalykas.

Ar nereikėtų ir mums trupučiuką pa
galvoti, gal šį tą pakeisti, ypač vengiant 
to dvigubo standarto?...

Juozas Vaišnys, S.J.
(„Laiškai lietuviams“)

„PAX ROMANA“ SUVAŽIAVIMAS
Katalikų akademikų ir studentų są

jungos „Pax Romana“ narių Europoje vi
suotinis suvažiavimas yra rengiamas rug
pjūčio mėnesio pabaigoje Innsbrucke, 
Austrijoje. Suvažiavimo darbai teiksis 
apie pagrindinę temą „Krikščioniškasis 
mokslas ir Europos kultūra dvidešimtojo 
amžiaus pabaigoje“. Katalikų šviesuome
nės sąjūdis „Pax Romana“ įsikūrė po Pir
mojo pasaulinio karo pabaigos, iškilus 
tautų bendravimo idėjai. Pagrindinis są
jūdžio tikslas — skleisti krikščionišką 
mintį ir dvasią universitetinėje ir profe
sinėje aplinkoje, krikščioniškųjų princi
pų šviesoje spręsti aktualiąsias laiko pro
blemas. Lietuviai į sąjūdį įsijungė 1925 
metais. Sovietams okupavus Lietuvą, są
jūdyje dalyvauja tremtyje gyvenantys lie
tuviai studentai ir akademikai.
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Kronika
KAS—KADA—KUR
D. Britanijos Lietuvių diena Bradforde

— rugsėjo 14 d.
Lietuvių kultūros instituto mokslinė 

konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi kviečiami apsilan
kyti. Informacijas teikia Mrs. Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Vidas — 20 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

GRAŽUS SKAUTŲ MOSTAS
Stovyklaudami Lietuvių Sodyboje mū

sų skautai nepamiršo ir savo rėmėjų, pa
siųsdami jiems asmeniškai pasirašytus 
sveikinimo lapus, kuriuose yra ir LSS 
Vyriausios skautininkės S. Gedgaudienės 
parašas.

Londonas
PRIĖMIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE
Rugpjūčio 1 d. vakare Londono Lietu

vių Namuose buvo surengtas priėmimas 
Toronto „Aro“ choristams, choro vadovui 
sol. V. Verikaičiui ir kitiems svečiams iš 
Kanados. Į priėmimą atsilankė Lietuvos 
pasiuntinybės atstovas V. Balickas su po
nia ir didelis būrys Londono lietuvių. 
Buvo svečių ir iš kitur: inž. Stepaitis su 
ponia iš JAV, ponai Dundai iš Australijos, 
J. Masiulis iš Šveicarijos. Tą patį vakarą 
iš Skandinavijos žygio sugrįžo ir D. Brita
nijos atstovai ir tautinių šokių šokėjai, 
kurie pasidalijo savo įspūdžiais.

Z. Juras pasveikino susirinkusius, pas
kui kalbėjo DBLS pirmininkas J. Alkis. 
Kanadiečių vardu dėkojo V. Pečiulis. D. 
Britanijos Jaunimo pirm. R. Juozelskis 
'įdomiai papasakojo kelionės įspūdžius ir 
mūsiškių pasirodymą Skandinavijoj. Pa
baigoje sol. V. Verikaitis trumpai nušvie
tė „Aro“ veiklą ir išgyrė mūsų šeiminin
kes už puikias vaišes, o Kanados vyrai už
traukė galingą „Ilgiausių metų...“.

Vaišes paruošė p. Jurienė su pagalbi
ninkėmis.

MIRĖ ANICETA LAURECKIENĖ
Liepos 17 d. mirė A. Laureckieriė-Hu- 

dym, sulaukusi 76 m. amžiaus. Gyveno 
netoli Boltono. Buvo M. lietuvių klubo 
narė.

Palaidota liepos 20 d. Mostono k. kapi
nėse privačiame kape. Laidotuvių apeigas 
atliko kan. V. Kamaitis kapinių koplyčio
je. Dalyvavo 17 žmonių.

Ilsėkis, Aniceta, ramybėje.
PADĖKA

Nuoširdžiai noriu padėkoti už aplanky
mą po sunkios operacijos ligoninėje ir na
muose, už prisiųstas dovanas ir gėles:

kan. V. Kamaičiui, p. N. Gasiūnienei, 
p. L. Kutkienei, p.p. Fr. ir V. Motuzams, 
p. T. Groblienei, p. V. Gurevičiui, p. O. 
Želinskienei, p.p. J.A. Palskiams, visai p. 
Kaminskų šeimai, p. O. Ramonienei, p. 
O. Aleknavičienei, p. B. Gugienei, p. A. 
Žile.

Už prisiųstus linkėjimus greit pasveik
ti: p.p. L.P. Pūrams, p.p. S.G. Ašmens- 
kams ir Manchesterio Moterų Ratelio 
„Rūta“ narėms.

Didžiausia padėka p. VI. Liaugaudienei 
už kasdieninį aplankymą, kartais net du
kart dienoje.

Nuoširdus ačiū visiems.
E. Sasnauskienė

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 18 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 18 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Wolverhamptone — rugpjūčio 18 d., 17 

vai., šv. Petre-Pauliuje.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
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.

Manchesteris
DARIAUS IR GIRĖNO 

MINĖJIMAS
Liepos 20 d. L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ 

Manchesterio skyrius surengė M. lietuvių 
klube Dariaus ir Girėno minėjimą. Atsi
lankė per 70 žmonių.

Minėjimą atidarė ramovėnų skyr. pirm. 
K. Murauskas, pasveikino susirinkusius ir 
pastebėjo, kad Darius ir Girėnas vis re
čiau tebeminimas.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, kuris lie
tuviškai ir angliškai nusakė Dariaus ir 
Girėno skrydį per Atlantą ir iškėlė jų di
delę drąsą ir pasiryžimą perskristi Atlan
tą ir išgarsinti Lietuvos vardą pasaulyje.

Prisiminė ir tas nuotaikas žmonių, ku
rie nesulaukė lakūnų. Jausminga ir 
graudinanti paskaita ne vieną klausytoją 
ir patį prelegentą privedė prie gilaus su
sijaudinimo. Paskaita buvo kruopščiai pa
ruošta, įdomi.

Meninę dalį, kurią pravedė A. Jakima
vičius, atliko Nottinghamo duetas „RŪ
TA“ — G. Aleknavičienė ir Br. Bishop; 
vėliau į dainas įsijungė ir V. Aleknavi
čius. Padainavo Nelaimingas skrydis, liau
dies dainas Pušelė, Sutrinko keleliai, Ir 
vėl vakarais, Oi kūliau, kūliau, Žemaitiš
ka gaspadinė, Nuo purenu, žąselės girga 
ir Gieda gaideliai.

M. Ramonas padeklamavo eilėraštį Da
riui ir Girėnui.

Pirmininkas padėkojo programos atli
kėjams ir ’įteikė dainininkėms gyvų gėlių. 
Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.

Po to vyko pasiižmonėjimas prie vai
šių stalo ir klubo bare.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai dėkoja H. Vaineikiui už paskaitą, 
programos atlikėjams, klubui už patalpą 
ir piniginę paramą, publikai už atsilanky
mą ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie 
minėjimo parengimo ir pasisekimo.

PADARĖ PRANEŠIMĄ
Liepos 13 d. DBLS C.V-bos narys E. Šo

va Manchesterio lietuvių klube padarė 
platų pranešimą apie DBLS-gos veiklą, 
planus bei siekius. Dalyvavo 25 žmonės, 
kurie išklausė pranešimą ir gyvai disku
tavo iškeltus klausimus.

Susirinkimą atidarė ir pravedė DBLS 
Manchesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas.

Į pranešimų sritį įėjo Lietuvių Namų, 
spaustuvės, Sodybos, skyrių vizitavimas ir 
ryšių palaikymas su jais. Ypač svarbus 
klausimas buvo jaunimo reikalai ir lietu
vybės išlaikymas. Bus imtasi priemonių 
jaunimo veiklą pagyvinti.

Įdomi naujiena buvo ta, kad Lietuvių 
Namai nori nupirkti šiuo metu finansi
niuose sunkumuose esantį M. lietuvių so
cialinį klubą ir jį išlaikyti, šis projektas 
dar turi gauti visų pritarimą ir atstovų 
suvažiavimo sutikimą, šiuo metu klubas, 
kol galimybės leis, nori išsilaikyti savo 
jėgomis — jam tik reikia daugiau lanky
tojų.

Pranešime Manchesterio ir Boltono 
skyrių pirmininkams nepatiko, kai E. 
Šova pareiškė, kad iš visų skyrių Notting
hamo, Derbio, Londono skyriai yra patys 
stipriausi ir veikliausi. Pirmininkai tvir
tino, kad ir mažesni skyriai gerai veikia, 
tik trūksta žmonių meninėms pajėgoms 
plačiau pasireikšti.

Nors su „E. Lietuviu“ buvo prisiųstos 
Lietuvių Namų, spaustuvės ir Sodybos 
metinės apyskaitos, ir tuo reikalu aiškin
tasi čia, tačiau liko ne visai aiškūs Sody
bos finansai. Bet vienokiu ar kitokiu rei
kalu bus galima išsiaiškinti vėliau.

Pranešimas ir diskusijos truko tris va
landas — neliko daugiau laiko.

Pranešimas ir išsiaiškinimas buvo nau
dingi abiem pusėm. Buvo labai pageidau
ta, kad kas nors iš C. V-bos dažniau atsi
lankytų skyriuose su pranešimais ir pri
siųstų aplinkraščių, kurių pasigendama.

Visi esame dėkingi E. šovai už padary
tą pranešimą.

A. P-kis

MIRĖ AMERIKOJE
Liepos 15 d. Atlantos mieste, Georgia, 

mirė dr. Jonas Paukštelis, gim. 1899 m.
1949 m. atvyko į JAV-jas. Reiškėsi Lie

tuvių Bendruomenėje ir Balfe. Liko žmo
na Aldona, dukterys Aldona ir Birutė, 
sūnus Algirdas.

Ekonomijos daktaro laipsnį įsigijo 1926 
m. Austrijoje. Tarnavo Šiauliuose mokes
čių inspekcijoje, vėliau buvo Šiaulių sal
dainių fabriko „Birutė“ direktorium, 
Kauno miesto burmistru.

Liepos 16 d. po ilgesnės ligos mirė kun. 
Zenonas Gelažius, gim. 1903 m. Baigė 
Kauno kunigų seminariją, įšventintas 
1927 m.

1949 m. atvyko į JAV-jas, dirbo ameri
kiečių parapijoje, kol buvo paskirtas į 
St. Louis lietuvių parapiją. Išėjęs į pen
siją, apsigyveno Čikagoje.

Liepos 17 d. širdies priepuoliu mirė dr. 
Bronius Povilaitis, gim, 1907 m.

1930 m. baigė Žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje. Studijavo Vokietijoje, dakta
ro laipsnį įsigijo Kanadoje. Parašė daug 
mokslinių straipsnių lietuvių ir anglų kal
bomis, daugiausia dirbo tyrimų srityje. 
Priklausė Lietuvių agronomų sąjungai, 
veikė ateitininkuose. Liko žmona Monika.

MIRĖ V. LAGUNEVIČIUS
Čikagos dienraštis „Draugas“ pranešė, 

kad birželio 10 d., nuvažiavęs atostogų 
Anglijon, mirė Viktoras Lagunevičius. 
Liko žmona ir sūnus Toronte.

Prieš išvykdamas Amerikon, jis ilgą lai
ką gyveno Londone, lankydavosi lietuvių 
renginiuose, turėjo savo siuvyklą.
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Škotija
ŠKOTIJOS LIETUVIŲ MEMORIALINIS 

KRYŽIUS
Birželio 23 d. Garfin Crottoj pašven

tintas lietuviškas kryžius, pastatytas ka
talikų parapijos įsteigimo šimtmečio su
kakčiai paminėti ir ten dirbusiems ir įni
rusiems kunigams atminti. Paskutinis iš 
mirusių kunigų buvo prel. J. Gutauskas, 
kuris sunkiose sąlygose išdirbo 49 metus.

Vietos bažnyčioje pamaldas atnašavo 
vysk. A. Deksnys, jam asistavo prel. Tula- 
ba ir penki Škotijos katalikai kunigai.

Kryžių pašventino vietinis škotų katali
kų vysk. J. Devine.

Kryžiaus pastatymo iniciatoriai dau
giausia buvo iš Bellhill ir artimesnių apy
linkių lietuviai su Pr. Dzidoliku prieky.

Po visų apeigų, dauguma dalyvių vy
ko į Škotijos lietuvių klubą. Nors klubo 
patalpos gana erdvios, tačiau visi nega
lėjo sutilpti. Kryžiaus šventinimas buvo 
lyg Škotijos lietuvių atlaidai. Atrodė, kad 
susirinko visi to krašto lietuviai.

Klube buvo pietūs, kalbos ir meninė 
dalis.

Prel. Tulaba iš Romos atvežė p. J. Se- 
rafinaitei šv. Tėvo siunčiamą ordiną už 
jos nuopelnus Kat. Bažnyčiai.

Prie vaišių stalo pirmasis žodį tarė da
bartinis Škotijos lietuvių klebonas kun. 
Andriušius. Nežiūrint, kad kun. Andriu- 
šius lietuviškai nekalba, Škotijos lietu
viai juo labai patenkinti ir gerbia jį už 
nuoširdumą ir draugiškumą.

Po jo kalbėjo kiti.
Kryžiaus projekto parengėjas J. Ado

monis iš Bradfordo pasidžiaugė, kad Kle
mensas Savonis ypač puikiai atliko šį di
delį ir nelengvą darbą, už kurį jam Škoti
jos lietuviai bus dėkingi daugelį metų. 
Šis ąžuolinis, lietuviškas kryžius yra skir
tingas nuo ten esančių marmuro ar gra
nito paminklų.

Beveik prieš 600 metų į mūsų tėvynę 
atėjo krikščionybė. Nepabijojo anų laikų 
lietuvis, nukirto seno tikėjimo šventą 
ąžuolą. Apdailino jį, prikalė Kristaus kan
čią ir pastatė prie Tautos vieškelio, ku
riuo nuo amžių keliavo ir keliauja Lietu
vos vaikai...

Klubo šeimininkės paruošė skanius pie
tus, o pirmininkas J. Bliūdžius svečius 
pavaišino šampanu.

Po vaišių pasirodė p. Dzidoliko vado
vaujamas choras. Atliko Naujalio „Mal
dą už Tėvynę“, „Gelbėk mus, Marija“, pa
dainavo „Mergužėle, lelijėle“ ir kitas dai
nas.

Po dainų salėje pamatėme gražiausias 
Škotijos lietuviško jaunimo gėles. Jos pa
šoko Subatėlę, Suktinį, Kubilą ir Kalvelį, 
šokiams vadovauja p. Rugienienė, o akor- 
dionu puikiai groja Morkus Pautienius.

Po meninės programos, dar ilgiau pasi
vaišinę, su pakilusia nuotaika visi skirstė
si namo.

J.A.

ANTRASIS SKRIDIMAS
Antrąjį lietuvių transatlantinį skridimą 

įvykdė Itn. F. Vaitkus 1935 m., rugsėjo 
21-22 d. šio skridimo 50 metų sukakčiai 
paminėti bus išleistas leidinys-albumas.

Leidėjas — specialus komitetas JAV-se.

PASAULIO LIETUVIU ANKETA
1985 m. pasaulio lietuvių anketa yra pa

ruošta, atspausdinta, platinama bei už
pildoma. Šiuo pranešimu norime Europos 
lietuvių visuomenę su ja supažindinti bei 
paprašyti ją užpildyti ir grąžinti žemiau 
nurodytu adresu.

Lietuvių išeivijos padėčiai pasaulyje 
įžvelgti yra reikalinga ją tiksliai, nuodug
niai — moksliškai tirti. Tą reikalą supra
tus, buvo apsispręsta paruošti anketą. 
Jos ruošimo darbas pradėtas 1985 m. sau
sio mėnesį, baigtas po keturių mėnesių. 
Jos tikslas — sužinoti apie už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių kilmės asmenų 
tautinę padėtį.

Norima sužinoti realią padėtį — tokią, 
kokia ji iš tikro yra, t.y. nenorima, kad 
užpildantieji aptartų padėtį geriau ar blo
giau, negu iš tikro yra. Po ja nepasirašo
ma: nesiekiama sužinoti, kas anketą už
pildė.

Anketa negalėjo būti trumpa, vos po
ros puslapių ar kelių klausimų. Iš trum
pos anketos mažai ką galima sužinoti. 
Anketos ruošimas užtruko šimtus valan
dų. Jos analizavimas pareikalaus dar dau 
giau laiko. Ją gavę yra prašomi atidžiai 
ją užpildyti. Tai pareikalaus gal pusva
landį, gal kai kam daugiau. Tačiau reika
las svarbus. Kiekvieno užpildančioje įna
šas reikšmingas. Tad prašome savo dė
mesį ir valandėlę laiko pašvęsti. Pats an
ketos užpildymas daugeliui turėtų būti 
įdomi patirtis.

Anketą užpildyti yra prašomi vyresnio
sios ir jaunesniosios kartos asmenys, nuo 
15 m. amžiaus iki senatvės. Norima, kad 
ją užpildytų ir tie lietuvių kilmės asme
nys, kurie lietuvių pobūvių nelanko ir 
gal yra visiškai atitrūkę nuo lietuvių vi

KANADOS LB KULTŪROS TARYBOS 
VEIKLA

Kanados lietuvių bendruomenės kultū
ros taryba Toronte įvykusiame posėdyje 
apžvelgė savo veiklą ir svarstė ateities už
simojimus. Tarp įvairių kitų projektų, 
taryba nutarė įsteigti Toronte Kanados 
lietuvių archyvą, paruošti ir išleisti Ka
nados lietuvių istoriją, pasirūpinti, kad 
ateinančiais metais lietuviai būtų atsto
vaujami Vankouveryje, Kanadoje, rengia
moje pasaulinėje parodoje. Planuojama 
parodos rėmuose surengti lietuvių dainų 
ir šokių koncertą, kurį atliktų Kanados 
lietuvių tautinio meno vienetai. Kanados 
lietuvių bendruomenės kultūros taryba 
finansiniai remia visas vietos lietuvių 
kultūrines apraiškas, pati organizuoja 
įvairius kultūrinius renginius, teikia kul
tūrines premijas, kurių viena yra skirta 
specialiai jaunimui. Kasmet yra premi
juojami jaunuoliai pasireiškę kultūrinėje 
veikloje arba patarnavę Lietuvos vardo 
iškėlimo kitataučių tarpe.

AUKA RELIGINEI ŠALPAI
Airių kilmės misijonierius, kun. Vin

cent Aherne, kuris keliauja po pasaulį 
skelbdamas tikėjimo tiesas, pasiuntė 2000 
dol. auką Religinei Šalpai. Jis susipažino 
su Religinės Šalpos darbais per jos 
leidinėlius ir tapo šios institucijos rėmė
ju, ne tik finansine prasme, bet ypač mo
raline. Po apsilankymo Religinės Šalpos 
'įstaigoj, kur jis asmeniškai patyrė jos 
darbą, jis toliau ryžosi skleisti Lietuvą 
liečiančias žinias pasaulio tikintiesiems, 
net tokiose tolimuose kraštuose kaip Ma- 
lazijoj.

(LIC) 
ŽINIOS TELEKSU

Lietuvių Informacijos Centras jau turi 
galimybę per akimirką visame pasaulyje 
perduoti žinias elektroninėmis kompiu
terio priemonėmis, ši žinių agentūra pra
dėjo siųsti skubias informacijas teleksu 
nuolatiniams spaudos bendradarbiams, 
kurie jas gali moderniškomis komunika
cijos priemonėmis priimti. 

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams siųsti 
į Lietuvą, padėtis stabilizavosi ir dabar galima siųsti daug vertingų 
ir naudingų dovanų savo artimiesiams.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas, arba priimame užsakymus 
geros rūšies prekėms už prieinamą kainą.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PER
SIUNČIAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, 
NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI 
BODU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. JURAS,

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4IIB. England.
Telef. 01 - 460 2592.

suomeninio gyvenimo ar net su lietuviais 
nebendrauja. Palengvinti tiems (ypač jau
nimui), kuriems lietuviškai sunku ar ne
įmanoma suprasti, anketa yra paruošta 
ne vien lietuvių, bet ir anglų (platinama 
JAV-se, Australijoje, Kanadoje ir Angli
joje), ispanų (Pietų Amerikoje), portuga
lų (Brazilijoje) ir vokiečių (Vakarų Vo
kietijoje) kalbomis.

Anketos ruošimo komitetą sudaro: prof, 
dr. Dalia Katiliūtė-Boydstunienė, prof. dr. 
Jolita Kisieliūtė-Narutienė, prof. dr. To
mas Remeikis ir prof. dr. Kęstutis Trima
kas (pirmininkas). Į komitetą taip pat 
įeina Birutė Jasaitienė, PLB valdybos vi
cepirmininkė švietimo ir tautinio auklėji
mo reikalams.

Ši anketa yra pirma tokio masto lietu
vių išeivijos istorijoje. Jos duomenys bei 
išvados bus pateikti Tautinės sąmonės iš
laikymo išeivijoje mokslinėje konferenci
joje, kurią rengia PLB švietimo ir tauti
nio auklėjimo komisija š.m. lapkričio 23- 
24 d. Čikagoje. Anketos duomenys bus pa
teikti ir Penktajame mokslo ir kūrybos 
simpoziume š.m. lapkričio 25-28 d. Čika
goje, o vėliau ir periodinėje spaudoje.

Britanijoje anketos platinamos per DB
LS skyrius ir DBLJS. Visi gavėjai prašo
mi užpildytas anketas grąžinti DBLS CV 
sekretoriui, 2 Ladbroke Gardens, London, 
Wil 2PT, iki š.m. rugpjūčio 31 d. Prašo
me nedelsti, nes reikės pakankamai lai
ko duomenims apskaičiuoti bei analizuoti 
kompiuteriais, kad rezultatai bei išvados 
galėtų būti pateikti minėtai mokslinei 
konferencijai.

Vokietijoje anketos siunčiamos Litaui- 
sche Volksgemeinschaft, 684 Lamper- 
theim-Huettenfeld, Romuva.

BENDRADARBIAVIMAS SU 
RAŠYTOJŲ SĄJUNGA

Lietuvių Informacijos Centras bendra
darbiauja su Legerete tarptautine rašyto
jų unija, kuri pradėjo leisti literatūrinį 
žurnalą — Legerete. Jame spausdinama 
cenzūruota rašytojų kūryba bei žmogaus 
teises liečiantys straipsniai. Redakcija 
pirmame numeryje panaudojo Lietuvių 
Informacijos Centro išverstą pogrindžio 
Aušros ištrauką „Tikra tarybinė moteris“ 
bei parašytas žinutes apie Vladą Lapienį 
ir kitus kalinius. Lapienį įkalino už tai, 
kad jis parašė prisiminimus iš lagerio.

LIETUVIAI SALEZIEČIAI 
BRAZILIJOJ

Salezietis kunigas Pranas Gavėnas yra 
perrinktas Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybės valdybos pirmininku. Vicepir
mininku išrinktas kun. Jokubauskas, se
kretorium salezietis kunigas Rukšys. Bra
zilijos Lietuvių Kunigų Vienybės valdy
bos rinkimai įvyko saleziečių vadovauja
moje švento Kazimiero lietuvių parapijo
je Sao Paulo mieste, čia lietuviai salezie
čiai yra išvystę plačią religinę ir kultūri
nę veiklą. Brazilijos lietuviai dabar ruo
šiasi iškilmingai sutikti lietuvių išeivių 
vyskupą Paulių Baltakį, kuris šių metų 
pabaigoje numato aplankyti kai kurias 
Pietų Amerikos lietuvių bendruomenes.

KUN. V. PAVALKIS PRAVEDA 
RINKLIAVAS

Kun. Viktoras Pavalkis iš Milpitas, Ka
lifornijos, kasmet su vyskupijų leidimu 
praveda Lietuvių Katalikų Religinei Šal
pos intencijai rinkliavas kitataučių para
pijose. šią vasarą jis aplankė penkias pa
rapijas San Jose, Oaklando ir San Fran
cisco vyskupijose ir pamaldų metu kalbė
jo apie dabartinę Bažnyčios padėtį Lietu
voje. Jau vienas aukotojas iš šv. William 
parapijos Los Altos pasiuntė tiesioginę 
auka Religinei šalpai, pabrėždamas, kad 
išgirdęs kun. Pavalkio pamokslą, jis nu
tarė kas mėnesį remti Religinės Šalpos 
darbus.
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