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STUDUų SAVAITĖ I
Trisdešimt dveji metai išeivijoje yra
tikrai didelis skaičius ir kelrodis į senat
vę. Tik ne Studijų Savaitei!
Šiemet suvažiavo daugiau jaunimo, ne
gu bet kada, ir ši St. Savaitė buvo gau
siausia dalyvių skaičiumi. Suvažiavo 175
asmenys iš viso pasaulio: iš Amerikos
(55), iš Australijos, D. Britanijos, Vokie
tijos, Austrijos, Šveicarijos, Olandijos,
Švedijos, Argentinos, Kanados, net ir iš
Lietuvos. Moderatoriaus Vinco Bartusevi
čiaus žodžiais, mes turėtume vadinti ne
Europos, bet Pasaulio Lietuvių Studijų
Savaite.
Po oficialaus atidarymo, sekė susipažini
mo vakaras, kurio metu meninės progra
mos vadovė Eglė Juovalkė pristatė asme
niškai pavardėmis kiekvieną dalyvį.O pas
kui buvo padainuota ir pašokta. Ir Lon
dono ketvertukas padainavo ir pašoko
„Noriu miego“. Tačiau miegas dar negreit
atėjo.
Šiltas ir saulėtas oras ir jaunų Studijų
Savaitės rengėjų šypsena ir malonus priė
mimas kompensavo patalpų netobulumus.
Kiekvieną rytą šv. Mišias koplyčioje
atnašavo lietuviai kunigai, pritariant Ali
nos Grinienės „chorui“.
Pirmąją paskaitą pirmadienį skaitė
prof. dr. Vytautas S. Vardys iš JAV te
ma: „Pabaltijo valstybės Sov. Sąjungoje“.
Paskaitą pradėjo klausimu, ar Pabalti
jo tautos pasmerktos išnykimu, nes jos
yra per mažos, kad išsilaikytų nepaskendusios rusų jūroje? Daug kas rodo, kad
taip gali įvykti: industrializacija, rusifi
kacija per imigrantus iš Rusijos, Pabalti
jo tautų ir rusų konkurencija literatūroj,
radijuj, televizijoj, kalbų vartojime ir 1.1.
Prie tautų išnykimo prisideda ir šeimų
pairimas, skyrybos, girtuokliavimas. Ta
čiau prelegentas iškėlė ir optimistiškų
prošvaisčių. Dauguma pabaltiečių siekia
kontrolės ekonominėj srity, dauguma no
ri laisvos Lietuvos. Kol kas dar nenuma
toma, kad Pabaltijo tautoms grėstų išny
kimas.
Vakare dr. S. Sereika iš Vokietijos su
humoru davė gerų patarimų vyresnio am
žiaus žmonėms, kaip greičiau užmigti.
Patarimai buvo tokie geri, jog „E. Lietu
vio“ korespondentas, nesulaukęs paskai
tos pabaigos, užmigo. Per miegą betgi nu
girdo, kad reikia dvi valandas prieš ei
nant gulti nustoti žiūrėti televizijos, ne
gerti kavos ar arbatos, jeigu vyras ar
žmona knarkia — pasukti ant kito šono,
na, ir liūdniausia, neprigulti po pietų.
Vatikano radijo lietuviško skyriaus ve
dėjas kun. dr. V. Kazlauskas antradienio
rytą skaitė labai įdomią paskaitą apie Va
tikano išlaisvinimo teologiją, statydamas
klausimą, ar esame vienų vieni? Paskai
tos santrauką spausdinsime vėliau.
Antradienio vakarą turėjome didžiau
sią siurprizą — operą „Aida“, kurią ma
tėme „Arena di Verona“ koliziejume, ku
riame telpa 28,000 žmonių, scena beveik
futbolo aikštės dydžio. Tai neįprastas įvy
kis, kokio jau turbūt daugiau nematysi
me, nes tokia arena yra vienintelė pasau
lyje, o mes jau į Veroną kažin ar kada
važiuosime. Neįmanoma aprašyti to vaiz
do — reikia ten būti ir matyti. Tūkstan
tinė minia sėdėjo parteryje ir balkonuose
— originalūs akmeniniai suolai (arena
yra 2500 metų senumo). Sutemus sužibo
žvakutės, kurias gavo visi dalyviai. Už
grojo didžiulis orkestras, scenoje sfinksai
ir obeliskai, kaip Egipte. Dainininkai, ka
reiviai ir visi kiti aprengti senovės egip
tiečių rūbais, solistai aukščiausios klasės.
Masės vaidintojų — neįmanoma aprašyti!
Kitą dieną aplandėme įdomų, seną Ve
ronos miestą ir pasimaudėme Gardos eže
re.
Paskaitų turėjome daug, labai įdomių.
Aprašysime jas kituose laikraščio nume
riuose, o taip pat duosime pilnesnį 32-sios
St. Savaitės įvertinimą.
MIRĖ MUZ. J. ŽILEVIČIUS
Rugpjūčio 5 d. Baltimorės ligoninėje,
JAV, mirė muz. prof. Juozas Žilevičius,
gim. 1891 m., kovo 16 d., Jarubaičių
vnsd., Plungės vlsč., Telšių apsk.
J. Žilevičius buvo muzikas, kompozito
rius, visuomenės veikėjas.
Palaidotas Elizabeth, N.J., prie seniau
palaidotos žmonos.
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Šį kartą trumpa santrauka Vinco Nat
kevičiaus paskaitos „Jonas Grinius lite
ratūros kritikas ir dramaturgas“.
Pradėdamas paskaitą, prelegentas pa
aiškino, kodėl dr. Jonas Grinius, miręs
prieš penkerius metus, yra prisimintas
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Išvyka nia vietinių gyventojų ir žmonių virtinė
šioje St. Savaitėje. Tai Jonas Grinius, ku Baltijos jūra buvo didžiai įspūdinga de greit pasiekė 1 km ilgį. Per visą žygiavi Naujas rekordas
Lietuvos lengvosios atletikos varžybo
ris davė mintį organizuoti Lietuviškųjų monstracija, kurioje visų trijų Pabaltijo mo laiką dalyviai šaukė, „nyet, nyet
Studijų Savaites, jas keletą kartų mode- tautų — estų, latvių ir lietuvių jaunimas Soviet". Daugelio vietinių gyventojų vei se Kaune Vilniaus universiteto studentas
Donatas Stukonis nustūmė rutulį 21 m
ravęs, skaitęs paskaitas ir iki savo mir skelbė pasauliui apie sovietų daromą toms dais riedėjo ašaros stebint eiseną.
ties visose dalyvavęs. V. Natkevičius įver tautoms skriaudą ir jų troškimą išsiva
Žiūrovų minia buvo tūkstantinė. Prie 10 cm ir pagerino respublikos rekordą,
tino Grinių kaip iškilų asmenį, mokslo vy duoti iš sovietinės vergijos.
paminklo pagrindinę kalbą pasakė Vladi kuris priklausė jam pačiam (20 m 82 cm).
Keturi lengvaatlečiai pasiekė gerus re
rą, dramaturgą, literatūros kritiką, peda
Kelionėje po Baltijos jūra laivu „Bal mir Bukovsky. Minėjimui prie paminklo
zultatus:
kauniečiai ieties metikai J. Pagogą, žurnalistą ir visuomenės veikėją.
tic Star" dalyvavo 52 lietuviai, 51 estas, pasibaigus, Pabaltiečių Taikos ir Laisvės
Grinius laikėsi principų, kad visuome 198 latviai ir 51 kitatautis korespondentas Išvykos dalyviai buvo slaptai susitarę laimaitė ir V. Kuzminskis (55 m 50 cm ir
nininkai turi dorinti visuomenę pagal Kat. —spaudos, radijo ir televizijos atstovai iš pavieniui nueiti prie Sovietų ambasados. 78 m 12 cm), vilnietis A. Aniulis nubėgo
Bažnyčios reikalavimus. O tai atsiekti vi | įvairių Europos kraštų.
Tačiau suomių policija tai pramatė ir 1500 m per 3 min. 43,6 sek., o Č. Konsuomenininkas turi būti pats doras. To
Žygis prasidėjo liepos 25 d. Danijos sos buvo uždariusi visas gatves vietiniams gy dratas 3000 m su kliūtimis — per 8 min.
kiu buvo dr. J. Grinius. To jis laikėsi ir tinėje, Kopenhagoje, kur visi dalyviai ga ventojams ir demonstruojantiems. Keli 44,5 sek.
Komandomis varžybas laimėjo vilnie
savo literatūroje. Doriniai principai pa vo pilną informaciją, išklausė keletą pa išvykos dalyviai buvo suomių policijos su
sireiškia jo parašytose dramose, o ypač skaitų ir turėjo spaudos konferenciją, laikyti kai priėjo per arti Sovietų amba čiai, pralenkę Kauno ir Šiaulių sportinin
literatūros kritikose.
taipgi dalyvavo Baltijos Tribunolo bylo sados. Kvartalo atstume nuo ambasados kus.
„Grinius pasaulėžiūrinius įsitikinimus je prieš Sovietų Sąjungą. Vėliau per Ko įvairiose gatvių sankryžose susirinkę Vėžiavimo sezonas
Nuo liepos 15 d. iki lapkričio 1 dienos
padaro kriterijais kūriniams vertinti“, penhagos miesto centrą jie ėjo demons- išvykos dalyviai užtvenkė judėjimą savo
tęsiasi vėžiavimo sezonas. Vėžių skaičius
kalbėjo V. Natkevičius. Nežiūrint tai, Gri
visur gerokai sumažėjęs, bet ežeruose, es
nius sutinka, kad rašytojas gali kelti vi
ančiuose toliau nuo dirbamų laukų, gau
sokias idėjas ir parodyti ir dorybes, ir
nančiuose mažiau trąšų ir kitokių chemi
ydas, ir nuodėmes, bet su sąlyga, „kad kū
nių medžiagų, vėžiai neblogai veisiasi.
riny būtų nujaučiamas pasisakymas arba
Vėžiauti turi teisę tik Medžiotojų ir
liudijimas už gėrį, kitaip sakant, kad blo
žvejų draugijos nariai. Asmenys, pažeidę
gybė ir nuodėmė yra nuodėmė, o gėris vi
vėžiavimo taisykles, baudžiami adminis
sada pasilieka gėriu“.
tracine bauda, o už neteisėtai sugautus
Čia prelegentas pakritikavo Grinių už
vėžius reikia atlyginti tokia taksa: už žy
tai, kad jis teigė, jog skirtingų pasaulė
mėtąjį vėžį — 5 rb, už paprastą — 2 rb.
žiūrų kritikai tą pati literatūrinį kūrinį
Iki 1987 m. vėžiauti uždrausta 82 eže
skirtingai interpretuoja ir vertina.
ruose, 3 tvenkiniuose ir 27 upėse.
„Tai privedė Grinių prie to, kad jis
Tvenkiniai
vieną geresnių išeivijos romanų, A. Škė
Lietuvoje yra dideli paviršinio ir pože
mos „Baltąją drobulę“ pasinešė vertinti
minio vandens ištekliai. Tačiau jie pasi
kaip moralistas, tai laikydamas kritiko
skirstę nevienodai, nevienodas jų kiekis
pareiga“.
būna įvairiais metų laikais. Todėl stato
Taip galvojant, prasilenkiama su prin
mi tvenkiniai, kurie padeda sureguliuoti
cipu, kad Tiesa, Gėris ir Grožis yra sava
ir geriau naudoti paviršinį vandenį.
rankūs, autonomiški požiūriai ir jų nė
Dabar yra 354 tvenkiniai, didesni kaip
vienas yra pajungtas kitam. V. Natkevi
5 ha ploto. 56 jų — tai patvenkti ežerai.
čius, kritikuodamas Grinių, pastebi, kad
Ateityje numatoma pastatyti dar 18 drė
geras rašytojas nei dorina, nei nedorina,
kinimo ir nemažai buitinių tvenkinių,
o vaizduoja. Tačiau „Grinius dėl savo pa
„žvaigždutė“
saulėžiūros neigiamai vertina moderniuo
Demonstracija Helsinkyje
Kaišiadoryse baigtas statyti 320 vietų
sius amoralistus rašytojus“.
vaikų lopšelis-darželis „žvaigždutė“,
„Grinius nusipelnė lietuvių tautoje di
džiųjų literatūros kritikų vardą“.
truodami 2į km nuotolyje nuo Ko Pabaltiečiai taipgi padėjo vainiką prie įrengtas dekoratyvinis baseinėlis ir žaidi
„E.L.“ korespondentas
penhagos rotušės iki Sovietų ambasados. Suomijos maršalo Mannerheim'o pamink mų aikštelės.
Tos dienos vakare dalyviai išvyko trauki lo. Simboliška grandinė, nešama 45-ių pa
niu į Švedijos sostinę Stockholmą, kur jie baltiečių apsirengusių kalinių rūbais vaiz sininkas ir tarptautinės teisės žinovas. Ki
PABALTIEČIŲ ŽYGIS ŠVEICARIJOS
irgi turėjo spaudos konferenciją, išklausė davo 45 Pabaltijo okupacijos metus. Vie ti keturi teisėjai buvo: Per Ahlmark, bu
SPAUDOJE
paskaitų, dalino publikai lapelius, ir 1.1. tinių gyventojų nuomone, ši Pabaltiečių vęs Švedijos parlamento atstovas ir miDar prieš Kopenhagos Tribunolo pra
Liepos 26 d. vakare laivas „Baltic Star“ demonstracija buvo pati didžiausia Hel nisterio pirmininko pavaduotojas; Jeandžią žinomas Šveicarijos laikraštis NEUE
iškilmingai išlydėtas iš Stockholmo uos sinkio mieste nuo II-jo pasaulino karo Marie de Daillet, Prancūzijos parlamento
ZUERCHER ZEITUNG paskelbė, jog so
to. Prieš išvykstant laivas turėjo būti ti pabaigos.
narys; Michael Bourdeaux, anglikonas,
vietų „Tass“ agentūra perdavė baltiečius
krinamas gavus pranešimą apie galimos
Liepos 29 d. 10 v. ryto laivas sugrįžo į kunigas, profesorius, plačiai pasižymėjęs
šmeižiantį pranešimą. Taip pat rašė, kad
bombos buvimą laive, dėl šios priežasties Stockholmo uostą, kur jį iškilmingai su savo studijomis apie krikščionių persekio
sovietiški Pabaltijo respublikų atstovai
išplaukta vėliau negu numatyta.
tiko susirinkusi gausi minia. Išlipę iš lai jimą Sovietų Sąjungoje; Sir James Faw
dalyvausią Kopenhagoje ir paneigsią egvo
dalyviai išsirikiavo eisena Stockholmo cett, pasižymėjęs tarptautinės teisės ir
Liepos
27
d.
laivui
plaukiant
pro
Got

zilų teigimus.
Minėtas laikraštis, o taip pat OSTSCH- lando salą, 7 vai. ryto buvo atlaikytos ge gatvėmis. Eisena, su vėliavomis, sovietų žmogaus teisių žinovas.
Posėdį atidarė Roul Moller, Europos
WEIZ, išsamiai aprašė Kopenhagos tri dulingos pamaldos už 1944-tais metais pa aukų atvaizdais ir šūkiais, išsitiesė apie
bunolą ir po to vykusį pabaltiečių žygį bėgėlių iš Pabaltijo valstybių aukas, ku 4-5 miesto blokus ir buvo stebima žiūrovų parlamento vicepirmininkas. Tribunolas
Skandinavijoje, pateikdami taip pat isto rių nežinomą skaičių nuskandino vokie bei spaudos ir televizijos atstovų. Miesto išklausė kaltinamąjį aktą ir septyniolikos
rines apžvalgas, žemėlapius bei fotografi čių ir sovietų karo laivai. Laivui pasiekus centro aikštėje, išklausę Švedijos Parla liudininkų parodymus ir jiems statė įvai
apytikriai 56-tą lygiagretę, 4 v.p.p. įvyko mento atstovų sveikinimų ir kalbų, susi rių klausimų.
jas.
labai
'įspūdingas Lietuvos prisiminimas, rinkusi minia sugiedojo visų trijų Pabalti
Liudininkai: vienas anglas, penki lat
Šveicarijos televizija liepos 28 d. vaka
rinių žinių laidoje kiek iškreiptai komen kuriame angliškai VLIKo vicepirm. Liū jo tautų himus. Kalbėtojų pastebėta, kad viai, trys estai, du rusai, vienas vokietis
Lietuvos himnas pirmą kartą skambėjo vienuolis ir penki lietuviai.
tavo pabaltiečių demonstracijas Helsinky tas Grinius trumpai paminėjo, kad daly
Lietuviai liudininkai buvo: dr. Tomas
je. Dėl to kai kurie Šveicarijos lietuviai viai yra taip arti ir drauge taip toli nuo Stockholmo mieste.
Šis žygis buvo plačiai skelbiamas ir ko Venclova, dr. Aleksandras Štromas, Vio
skambino telefonu laidos redaktoriui, ku Lietuvos. Jis priminė Lietuvos kančias ir
tautos raudą už tūkstančius lietuvių žu mentuojamas daugelio Europos valstybių leta Rakauskaitė-štromienė, Bronius Venc
ris atsiprašė už „nesusipratimą“.
vusių nuo bolševikų rankos. Sugiedojus spaudoje ir televizijoje. Sovietų agentūra lova ir Kęstutis Jokubynas. Visi šie lietu
patriotines dainas ir Lietuvos himno at TASS apie įvykį atsiliepė aštriai, piktai, viai yra gyvenę okupuotoj Lietuvoj, kol
APLANKĖ DR. A. GERUTĮ
garsiams aidint buvo metami vainikai, pavadindama pabaltiečius piratais ir pro jiems pavyko atvykti į laisvuosius Vaka
Rugpjūčio 13 d. Lietuvos Diplomatinės gėlės, ir buteliai su rašteliais ir laiškais vokatoriais ir tuo, žinoma, prisidėjo prie rus.
Po posėdžio tribunolas paskelbė „Co
Tarnybos narį dr. A. Gerutį, besigydantį lietuviams, tikintis, kad bent keletas jų jo išgarsinimo.
Šį žygį reikia laikyti nepaprastai pa penhagen Manifesto“, pripažįstantį Sovie
Berno Lindendof ligoninėje, aplankė Va pasieks pavergtus tautiečius. Laivui pra
karų Europos lietuvių vyskupas dr. A. plaukiant Latvijos ir Estijos krantus, sisekusiu ir didžiai pasitarnavusiu Pabal tų Sąjungą nusikaltusią visoms trims Pa
Deksnys ir palinkėjo ligoniui greit pa latviai ir estai taipgi įvykdė savo kraštų tijo tautų laisvės reikalo pabrėžimui Eu baltijo tautoms. Tribunolo klausėsi visa
paminėjimus. Tai buvo ypatingai jaudi ropoje, net keleriopai prašokusiu rengėjų eilė žurnalistų iš įvairių Europos valsty
sveikti.
nantys momentai. Laivas laikėsi 17-os my viltis. Kopenhagos Tribunolas ir Pabaltie bių. Buvo ir Tasso korespondentas.
lių atstumo nuo Pabaltijo valstybių pa čių Taikos ir Laisvės Ryžto žygis yra di
Tribunolas taip pat buvo plačiai rodo
I. KAPLANUI — 80 METŲ
Mūsų bendradarbis, rašytojas ir žur kraščių. Praplaukiant Lietuvos pakraš delis VLIKo įnašas j Lietuvos laisvės ko mas Danijos, Olandijos, Švedijos ir Vo
kietijos televizijoj. Tassas paskelbė pra
nalistas įsakas Kaplanas š.m. rugpjūčio čius atsirado du sovietų karo laivai, ku vą.
rie
sekė
ir
lydėjo
„Baltic
Star
“
iki
Helsin

nešimą, piktai puolantį tribunolą ir jame
*
«
21 dieną šventė savo amžiaus 80 metų
kio. Daugelyje švedų ir suomių laikraš
Šių metų liepos 25 ir 26 dienomis Dani dalyvavusius asmenis.
sukaktį.
Kopenhagos burmistras trečiadienį, lie
Sveikiname jubiliatą ir linkime ilgų čių tilpo nuotraukos rodančios „Baltic jos sostinėje, Kopenhagos mieste, posė
Star“ ir sovietų laivus. Iš laivo aiškiai džiavo „Baltic Tribunal Against the So pos 24, priėmė pabaltiečių delegaciją. Iš
kūrybingų metų.
matėsi Saaremaa sala.
viet Union“, šiame tribunole Sovietų Są lietuvių dalyvavo dr. K. Bobelis su žmo
Liepos 28 d. laivui atvykus į Suomiją, junga buvo kaltinama už nusikaltimus, na, inž. Liūtas Grinius ir M. Samatienė.
RYKOVAS SUŠAUDYTAS
J Kopenhagą atvyko: dr. K. Bobelis su
Helsinkio uostą, žygio dalyviai buvo pa padarytus Baltų tautoms — Estijai, Lat
Prancūzų žinių žurnalas Le Point pa sitikti vietinių gyventojų su vėliavomis. vijai ir Lietuvai. Sovietų Sąjunga pripa žmona, dr. J. Stikliorius, inž. L. Grinius,
M. Samatienė, dr. E. Armanienė, O. Baršskelbė, kad beveik po metų nuo sugrįžimo Visiems žygio dalyviams buvo leista iš žinta kalta.
į Sov. Sąjungą sušaudytas Raudonosios lipti iš laivo ir policijos apsaugoje išsiri
Tribunolą organizavo Baltų Santalka kėtytė, inž. A. Venckus su žmona, dr. A.
armijos puskarininkis Igoris Rykovas, 22 kiavę su vėliavomis, plakatais ir šūkiais (Baltic World Conference), kurią sudaro Janačienė ir gražus būrys lietuvių jauni
m., kuris su draugu Olegu Khlanu Afga didelė eisena, dainuodami tautines dainas politinės vadovybės: estų — Estonian mo, taikos ir laisvės ekskursijoj Baltijos
nistane pasidavė į nelaisvę, o vėliau Eu gatvėmis patraukė į Helsinkio centro World Council, ir latvių — World Fede jūroje dalyviai.
Liepos 26 Kopenhagoje buvo sovietų
ropos parlamento nario lordo Bethellio aikštę, kurioje stovi paminklas estų ka ration of Free Latvians, ir lietuvių — Vy
tarpininkavimu gavo teisę apsigyventi D. reiviams savanoriams pirmojo pasaulinio riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komite surengta spaudos konferencija, kurioj da
lyvavo septyni atstovai. Jų tarpe buvo
Britanijoje, iš kurios neužilgo dėl neaiš karo metu kovojusiems už Suomijos ne tas.
priklausomybę. Prie eisenos jungėsi mikių priežasčių nutarė grįžti namo.
Tribunolą sudarė penki teisėjai. Pirmi vienas asmuo lietuviška pavarde — JuliOlego Khlano likimas dar nežinomas. susibūrimu. šiaip jokių incidentų nebuvo. ninkavo dr. Theodor Veiter, austras, tei- jana Gutauskienė.
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NEEILINIS ŽMOGUS
KUN. AUGUSTINUI RUBIKUI AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS

Kai liepos 25 gausus lietuvių būrys
Memmingeno kapinėse palydėjo amžiny
bėn kun. Augustiną Rubiką, mirusį po il
gos sunkios ligos liepos 22, galvon smel
kės nelemta mintis: ar ne per dažnai at
sitinka, kad miršta tie, kurie, rodos, tu
rėtų gyventi. Turėtų gyventi, nes jie žmo
nėms tiesiog reikalingi, be jų gyvenime
daros tamsiau. Dievo logika, matyt, kita.
Jis pasišaukia pas save žmones, kada
Jis nori. Juk, rodos, sulaukti kokius 80
metų šiandien beveik įprasta. Tai ar rei
kėjo, kad kun. Augustinas mirtų nesu
laukęs nė 70 (tai būtų įvykę už maždaug
mėnesio, rugpjūčio 19)? Velionį arčiau
pažinę tikrai nuoširdžiai norėtų, kad jis
dar būtų gyvųjų tarpe. Kodėl? Juk tai bu
vo nepaprastų gabumų žmogus. Kas yra
gabumai, nelengva pasakyti. Bet gabu
mu reikia laikyti tai, kad, pavyzdžiui,
velionis gana gerai mokėjo be lietuvių
kalbos dar penkias kalbas: graikų, lotynų,
vokiečių, italų, prancūzų. Jomis skaitė
teologinius veikalus. Gabumu reikia lai
kyti ir jo sugebėjimą kalbėti humoristiškai. Humoras yra reta dovana lietuviuo
se. Jis mokėjo jo 'įpinti į savo nelengvas
paskaitas Studijų savaitėse gana atitrauktinėmis teologinėmis temomis ir tuo iš
laikyti klausytojų dėmesį sau. Tačiau visa
tai nėra ta šviesa, kuria iš tikrųjų švietė
velionio asmenybė: ji sklido iš jo teolo
ginio išmanymo, žavėjo ir traukė jo teo
loginis išsilavinimas bei sugebėjimas sun
kias teologines problemas perduoti supran
tarnai, įtikinančiai ir kartu giliai, šituo po
žiūriu yra sunku surasti ką nors panašaus
tarp mūsiškų kunigų. Kun. Rubikas buvo
šiuo motu lietuvių išeivijoj kone vieninte
lis teologas, pajėgęs painias teologines pro
blemas mokamai išnarplioti ir jose įstri
gusiam duoti patenkinamą atsakymą. Di
delis jo nuopelnas, kad jis — vėl kone
vienintelis katalikų kunigas mūsų išeivi
joj — iš esmės supažindino lietuvius su
II Vatikano susirinkimo nutarimais.
II Vatikano susirinkimo teologija lietu
viuose susilaukė mažo atgarsio. Galbūt ir
dėlto, kad kai kurie bažnytiniai pareigū
nai į susirinkimą žiūrėjo su nepasitikėji
mu (vienas jų net skelbė, kad susirinki
mas buvęs klaidingų pranašų darbas...).
Per pamokslus ir spaudoje susirinkimo
nutarimus kone vengta garsinti, o teolo
ginių nutarimų aiškinimų pasirodė ko
mažiausiai, šią keistą tylą daugiausia per
traukdavo tik kun. Rubiko straipsniai —
studijos, nagrinėją susirinkimo naujoves.
Vieną šių naujovių — liturginę reformą—
jis išdėstė ir pagrindo ištisa 44 puslapių
knygele „Kodėl kunigas su altoriumi at
sisuko į žmones?" (1977). Joje autorius
parodo, kad žemdirbinės kultūros konser
vatyviajam žmogui, kuris vyravo gyveni
me iki moderniosios technikos įsigalėjimo
naujaisiais laikais, buvo būdinga gyven
ti individualiai, t.y. kiek galint vienam,
atsiskyrus nuo kitų, šitaip gyventi moder
niaisiais laikais daros neįmanoma. Pra
moninė ir popramoninė mūsų laikų visuo
menė, nepaprastai išaugus miestams ir
technikai bei pramonei iššaukus didžiu
le tarpusavio ryšių gausą, yra verčiama
gyventi suglaustiniu būdu, t.y. ji vis la

biau tampa priklausoma nuo kitų talkos.
Žemdirbinės kultūros žmogus jausdavosi
arčiau Dievo, juo arčiau jis buvo prie
gamtos. Todėl pirmaisiais krikščionybės
amžiais bei viduramžiais atsiskyrėliai ir
bėgę į tyrus, į dykumas ar į miškus, kad
tenai, vienumoje, pasijustų arčiau Dievo.
Tada paplito vadinamasis komtempliatyvinis gyvenimas, t.y. Dievo apmąstymas
atsiskyrus nuo kitų, vienumoje, kas sau.
Ir per mišias tikintieji daugiausia mels
davosi kiekvienas sau, atskirai, užsidarę
savy. Taip besimeldžiantis nepasigesdavo
pamaldose suprantamos kalbos, nes ji ne
buvo jam reikalinga: jis buvo paliktas
bažnyčioje melstis vienas sau savo gimtą
ja kalba, o kunigas prie altoriaus taip
pat vienas sau meldėsi jam suprantama
lotynų kalba, šitai pabrėždamas nugaros
atsukimu bažnyčioje besimeldžiančiam
tikinčiajam. Taip įsigalėjo atsiskyrėliškas
meldimosi būdas. Technikai ir pramonei
privertus žmones gyventi glausčiau ir
bent iš išorės bendruomeniškiau, atsisky
rėliškas meldimosi būdas jiems darėsi vis
labiau svetimas. II Vatikano susirinkimo
tėvai šitai įžvelgė ir pravedė senosios li
turgijos reformą, 'įvesdami į mišias ben
druomenišką meldimosi būdą. Kartu buvo
iškelta, kad ir krikščioniška dvasia reikalaute reikalauja iš tikinčiųjų vis labiau
jungtis ne tik su Dievu, bet ir tarp sa
vęs. Štai kodėl — aiškina kun. Rubikas—
liturgine reforma, kuri kunigą su alto
rium atsuko į žmones, tarpusavio Dievo
Tautos ryšiai buvo sustiprinti ir tuo pa
brėžtas bendruomeninis Bažnyčios po
būdis. šį pobūdį paryškino ir daugiausia
tik kunigui suprantamos lotynų kalbos iš
mišių išveisimas, vietoj jos įvedant gim
tąją kalbą, suprantamą tiek kunigui prie
altoriaus, tiek tikinčiajam bažnyčioje.
Kun. Rubikas stengėsi ir kitas bažny
tines naujoves, įvestas II Vatikano susi
rinkimo, bei apskritai aktualesnes religi
nes problemas apžvelgti straipsniais-studijomis „Aiduose“, „Drauge“, „Tėviškės
Žiburiuose“,
„Laiškuose Lietuviams“,
„Krivūlėje“ bei paskaitose Europos lietu
viškųjų studijų savaitėse. Tuo būdu jis
paliete Šv. Rašto aiškinimą (ypač jo vadi
namąjį numitinimą), Teilhard de Char
din teologiją, Bažnyčios demokratinimą,
popiežiaus neklaidingumą, pasauliečių
vietą Bažnyčioje, liturginę kalbą, mišių
aukos prasmę ir kt. Be kitko, jis kai ku
riuose straipsniuose nejučiom parodė,
kaip kai kurie bažnytiniai pareigūnai,
laiką save dideliais teologais, yra apgailė
tinai nesusipažinę su Bažnyčios mokslu ir
dėl to pasidarę užkietėjusiais konserva
toriais.
Kartu su šituo teoriniu kun. Rubiko už
moju ėjo iki skausmo susirūpinimas vi
sais lietuvių sielovados praktiniais reika
lais. Ypač minėtinos jo pastangos sukur
ti paveikias pastoracines tarybas Vokieti
joj, pastangos, atsimušusios 'į kai kurių
pasauliečių ir kai kurių kunigų nesuprati
mo sieną. Kad jis gyveno sielovadiniais
reikalais, rodo ir tai, kad pereitų metų
rudenį atskrido į J. Amerikos Valstybes
dalyvauti vysk. Baltakio šventinime, nors
liga jau buvo suėdusi sveikatos pagrin

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

7.
Nors Liublino aktu ir buvo sutarta,
kad bus vedama bendra užsienio poli
tika, tačiau ir čia kiekviena valstybė
rūpinosi tik savo reikalais. Su Lietu
vos kaimynais visus reikalus atlikdavo
savi ministerial, o su Lenkijos kaimy
nais — Lenkų ministerial. Jeigu dele
gacijos vykdavo į užsienį, ar vesdavo
su užsienio valstybėmis derybas, tai
tokios delegacijos paprastai būdavo
sudaroma iš lietuvių ir lenkų. Jeigu
derybos būdavo vedamos su Lietuvos
kaimynu, tai delegacijoje būdavo vie
nu lietuvių daugiau, ir jos pirminin
kas būdavo lietuvis. Jeigu derybos
vykdavo su lenkų kaimynu, tai dele
gacijoj būdavo vienu daugiau lenku,
ir pirmininkas taip pat būdavo lenkas.
Lietuvos atskirumo nepanaikino nė
XVIII a. reformos, kaip tai abiem
valstybėm įkurtos bendra Nuolatinė
Taryba ir Edukacinė komisija. Nuola
tinė Taryba tebuvo atskirų valstybių
valdžios veiksmus kvalifikuojąs orga
nas, sprendęs atitinkamo krašto, bet
ne viso junginio bendrų įstatymų vyk
dymą. O Edukacinė komisija greičiau
buvusi bajoriškosios visuomenės savo

reikalams sukurtas organas, negu val
stybės. Nepanaikino Lietuvos atskiru
mo ir 1791 m. gegužės 3 d. konstituci
ja. kurios nespėta nė įgyvendinti. Abi
valstybes artino tik luominiai interesai
bei bendri santvarkos principai; politi
niai bei ekonominiai interesai jas labai
skyrė ir neprileido net prie bendros
pilietybės. Apskritai, lietuviai stengėsi
niekur neužsileisti lenkams; budriai
saugojo savo teises, kad niekas jų ne
pažeistų, kad visur būtų išlaikyta ly
gybė, apsaugotas Lietuvos savarankiš
kumas. Vadinas, Liublino aktais ir
Zigmanto Augusto mirtimi nepasibai
gė Lietuvos istorija: ji vyko ir toliau.
Mūsų istorikas, didis patriotas, be rei
kalo laužė ant Zigmanto Augusto ka
po savo plunksną, tuo norėdamas pa
sakyti, kad atskira Lietuvos istorija
baigiasi su to valdovo mirtimi. Lietu
va gyveno ir toliau, kovojo sunkią ko
vą dėl savo savarankiškumo.
*•
Lietuva, susijungusi su Lenkija, pa
sisavinusi jos vidaus santvarką, apdo
vanojusi savo bajoriją tomis pačiomis
teisėmis ir laisvėmis, kokias turėjo
Lenkų bajorija, greit paskendo toje

dus. Ne pramogos jis ten važiavo, ne
draugų aplankyti.
Kun. Rubikas buvo neeilinis žmogus,
aiškiai pranokęs savo aplinką. O šitoj ap
linkoj, pačioj artimiausioj, buvo kartais
klausiama: „Kas iš Nazareto?“ Taigi kas
gali būti kitoks nei mes visi, kas gali bū
ti pranašesnis už mus? Dėl to jis skau
džiai kentėjo. Vertino jį -toliau stovintieji
— Italijoj, Amerikoj. Jie kvietė jį 1982
rudenį į Katalikų Mokslo Akademijos su
važiavimą St. Petersburge paskaitos, jie
įrašė jį į „Aidų“ redakcijos bendradar
bius, jie vertino jį kaip nepamainomą
bendradarbį lietuviškose Vatikano radi
jo laidose. Vertino jį ir Studijų savaičių
dalyviai, nes čia jis susilaukdavo nuošir
daus priėmimo ir pripažinimo.
Be kun. A. Rubiko bus tikrai tamsiau
mūsų tarpe, nes pakaitalų jo teologinei
erudicijai ir jo ryžtingai pastoracinei vei
klai lietuvių tarpe beveik nematyti. Kaip
būtų gražu (konfratrams gal net parei
ga) sumesti pinigų ir, surinkus laikraš
čiuose ir žurnaluose išbarstytus jo
straipsnius-studijas, išleisti atskiru vei
kalu. Tuo tikrai mūsų skurdi teologija bū
tų kilstelėta aukštyn.
Savo gyvenimo kelią velionis pradėjo
1915 rugpjūčio 19 Zanavykuose, Sintautų
parapijoje, Skaisgirių kaime, ūkininkų
šeimoj. Gimnaziją baigė Marijampolėje
pas Marijonus. Jo lietuvių k. mokytoju
ten buvo rašytojas V. Ramonas (atsisky
ręs su šiuo pasauliu dviem savaitėm anks
čiau už savo mokinį). Galimas dalykas,
jis buvo savo mokiniui įdiegęs pareigą
lietuvių kalbos mokytis ne vien gimnazi
joje, bet ja gyvai domėtis ir vėliau gyve
nime, žinias apie ją nuolat papildant, ir
tuo ugdyti kiekvienam lietuviui inteligen
tui privalomą kalbinę ir stilistinę kultū
rą. Ir tikrai velionis skyrė didelį dėmes'į
taisyklingai ir stilingai lietuvių kalbai
savo teologiniuose raštuose, tuo išsiskir
damas nuo „autoritetingų“ lietuvių teolo
gų, nenorinčių ar nesugebančių rašyti
įmanoma lietuvių kalba. Baigęs Vilkaviš
kio kunigų seminariją, 1942 buvo įšven
tintas kunigu ir tuojau paskirtas vikaru į
Kaimelio parapiją (Šakių apskr.). 1944
vasarą avyko į Vokietiją; pokario metais
kurį laiką studijavo Gregorianumo uni
versitete Romoje teologiją ir filosofiją, įsi
gydamas filosofijos bakalaureato laipsnį.
Dėl silpnos sveikatos nutraukęs studijas,
grįžo Vokietijon, kur įvairiose vietose ėjo
kapeliono pareigas vokiečių senelių prie
glaudose ar ligoninėse. Vysk. Pr. Brazys
kun. Rubiką pasikvietė savo sekretoriumi,
ir jis galėjo kartu su vyskupu dalyvauti II
Vatikano susirinkimo paskutinėj (ketvir
tojoj) sesijoj ir tuo būdu iš arti sekti bai
giamuosius susirinkimo darbus. Nuo 1971
buvo Memmingeno ir apylinkės (visos
Augsburgo vyskupijos) lietuvių katalikų
klebonas, šias pareigas ėjo (nuo 1981 ru
dens) ir Miuncheno arkivyskupijoj.
Vincas Natkevičius
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Juliaus Vaisiuno sukaktis
Venesuelos Lietuvių Bendruomenės ve
teranas veikėjas Julius Vaisiūnas liepos
mėn. atšventė 75 metų amžiaus sukaktį.
Jis gimė 1910 m. liepos mėn. 1 d. Rygo
je, Latvijoje. Pradžios mokslus baigė Bir
žuose, o gimnaziją — Kaune. Išklausęs
Lietuvos Finansų ministerijos aukštes
niuosius buhalterijos kursus, J. Vaisiūnas
tarnavo Kauno Miesto Savivaldybės įmo
nių direkcijoje skyriaus buhalteriu, o 1941
m. sukiliminės vyriausybės buvo paskirtas
Ukmergės valst. prekybos mokyklos di
rektorium.
Į Venesuelą drauge su žmona Aleksan
dra Kairyte-Vaisiūniene atvyko 1948 m.
Čia dįrbo buhalterijos revizijoje, o taip
pat įvairių įmonių vyr. buhalteriu.

J. Vaisiūnas yra Venesuelos LB vete
ranas veikėjas, ne kartą išrinktas į Cara
cas apylinkės valdybą, o praėjusioje Kr.
valdybos kadencijoje išrinktas VLB Gar
bės teismo pirmininku.
Sukaktuvininkas bendradarbiauja lie
tuviškoje spaudoje: Pasaulio Lietuvyje,
Europos Lietuvyje, Tėviškės Žiburiuose,
Nepriklausomoj Lietuvoj, Vienybėje ir kt.
1982 m. mirė jo žmona, šiuo metu jis
yra išėjęs pensijon ir atsideda daugiausia
lietuviško gyvenimo stebėjimui ir kritiš
kam jo vertinimui. Svarbu pažymėti, kad
Julius Vaisiūnas tebėra Nepriklausomos
Lietuvos pilietis.
Visi lietuviai linki jam sveikų ir ramių
ilgiausių metų!

EUCHARISTINIS KONGRESAS

PASKIRTOS MOKSLO STIPENDIJOS
Povilas Dargis, Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje pirmininkas, pranešė, kad šiais
metais trims pasižymėjusiems studentams,
organizacijos nariams, paskirtos mokslo
stipendijos: Darijui Kapeckui, kuris stu
dijuoja kompiuterių inžineriją, Ričardui
Keziui, elektros inžinerijos studentui ir
Richardui Govranui, biznio administraci
jos studentui. Jie visi aktyviai reiškiasi
jaunimo organizacijose.

Rugpjūčio 11 d. Kenijos sostinėje Nai
robi prasidėjo 43-čiasis tarptautinis Eu
charistinis Kongresas. Kongreso atidary
mo iškilmingas šv. Mišias aukojo popie
žiaus legatas Pakistano kardinolas Cor
deiro, Mišių koncelebracijoje dalyvavo
150 kardinolų bei vyskupų ir 550 kunigų
iš Europos, Azijos, Afrikos, Amerikos.
Kongreso dalyvių skaičius jau yra pasie
kęs 50 tūkstančių. Dalyvauja ir iš Lietu
vos atvykusi delegacija, kuriai vadovau
ja Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaš
talinio administratoriaus augziliaras vys
kupas Juozas Preikšas. Delegaciją suda
ro šeši kunigai: Vilniaus Kalvarijos kle
bonas ir arkivyskupijos konsultorius kun.
Julius Baltušis, Kauno arkivyskupijos
kancleris kun. Antanas Bitvinskas, Telšių
vyskupijos konsultorius Plungės klebo
nas ir dekanas kanauninkas Kazimieras
Gaščiūnas, Panevėžio vyskupijos kacleris
kunigas Jonas Juodelis, Kaišiadorių vy
skupijos kancleris ir konsultorius kun. Jo
nas Jonys, Kauno Kunigų Seminarijos
vicerektorius kun. Vytautas Vaičiūnas.

STRAIPSNIS APIE G. IEŠMANTĄ
Įtakingasis amerikiečių savaitraštis
„Commonweal“ atspausdino ilgą straips
nį apie lietuvį sąžinės belaisvį Gintautą
Iešmantą. Straipsnio autorius paetas, li
teratūros kritikas ir žmogaus teisių gy
nėjas Boria Sax Gintautą Iešmantą iške
lia kaip poezijos kūrėją ir apskritai kaip
rašto žmogų, kuris, kaip ir daugelis kitų,
dėl savo 'įsitikinimų buvo nuteistas sun
kia kalėjimo bausme ir dabar yra kalina
mas. Straipsnio autorius iškelia faktą,
kad rašto žmonės kaip Gintautas Iešman
tas, net ir labai sunkiose nelaisvės sąly
gose neatsisako kūrybinio darbo.

Antano Škėmos dramos „Pabudimas"
anglų kalba premjera įvyko birželio 1 d.
New Yorke. Veikalas buvo labai- šiltai
priimtas. Pastatymą režisavo estė L. Pakri. Vaidino penki aktoriai, įskaitant ir
Arūną čiuberkį.

DRAMOS KONKURSAS
Lietuvos krikšto 600 m. sukakties pro
ga, skelbiamas dramos konkursas. Pagei
dautina, kad dramos tema sietųsi su Lie
tuvos krikštu.
Premijos dydis — 3,000 dol. Negavus
pakankamai gero veikalo, premija nebus
skiriama. Žiuri komisijos sąstatas bus pa
skelbtas vėliau.
Rankraščius, pasirašytus slapyvardžiu,
su tikra pavarde ir adresu uždarame vo
ke, siųsti iki 1986 m. gruodžio 31 d. šiuo
adresu: Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus vykdomasis komitetas, 5620 So. Cla
remont Ave., Chicago, IL 60636.

anarchijoje, kuria sirgo Lenkija. Ta
anarchija nemažėjo, bet vis didėjo:
jų didino karalių rinkimo tvarka, ku
ri Respublikoje buvo įvesta po Zig
manto Augusto mirties (1572). Tarpuvaldžio metu svetimos valstybės, norė
damos į Respublikos sostą įpiršti sa
vo kandidatą, nesigailėjo pinigų, pa
pirkinėjo ponus, kad šie varytų agita
ciją peršamojo naudai. Kiekvieno to
kio tarpuvaldžio metu kildavo krašte
tikra anarchija; partija su partija kovo
jo nepaisydamos jokių priemonių. Ka
raliaus rinkimų lauke susirinkdavo ba
jorija įsikarščiavusi, pasiryžusi už sa
vo kandidatą guldyti ir galvą. Ir tikrai,
kai išrinkdavo bajorija kelius kandi
datus į karalius, tarp tų kandidatų ša
lininkų kildavo tikras karas. Ardė
krašte tvarką ir vadinamoji „aukso
laisvė“: kas tik buvo Respublikoje
galingas, galėjo nieko neklausyti ir
elgtis kaip tinkamas. Tokie didikai ne
paisydavo nei teismų sprendimų, nei
seimo nutarimų. Seimeliai ir seimai
dažnai virsdavo partijų grumtynių
vietomis, kur partija su partija kovo
davo ne žodžiais, išmintimi, bet atsto
vų papirkinėjimais ir kardais.
Dažnas seimas, net rimčiausias valsty
bei pavojais, nieko nenutaręs išsikirstydavo, ir vien tik dėl kokio vieno di
diko užgaidos, vien dėl to, kad jis
turėjo teisę, jei kas jam nepatiko, su
šukti liberum veto, ir seimas turėdavo
išsiskirstyti. O toji liberum veto teisė

išplaukė iš savotiškai suprastos lais
vės; nieko be manęs, kas liečia mane
(sine me, nihil de me). Vadinas, kiek
vienas seimo nutarimas turėjo būti nu
tariamas visų balsais. Tokia Respubli
kos tvarka padėjo kištis į vidaus rei
kalus ir svetimoms valstybėms. Jei ku
ri nors valstybė nenorėjo, kad seimas
priimtų kokį nors įstatymą ar nubal
suotų kokį nutarimą, nenaudingą tai
valstybei, pakako kurį nors seimo at
stovą papirkti, ir reikalas būdavo su
tvarkytas, nes parsidavėlių visais lai
kais netrūksta, o ypač jų nestinga vi
suomenės ir valstybės pakrikimo lai
kais. Tokia valstybės netvarka bajori
ja ne tik nesipiktino, bet dar didžia
vosi, sakydama, jog respublika laikosi
netvarka. Kai kurie Respublikos val
dovai bandė sustiprinti savo valdžią,
tapti tikrais krašto šeimininkais, su
valdyti sauvaliaujančią bajoriją, o
nebūti vien bajorų diriguojamais manikėnais. Tokiuo norėjo tapti ir Au
gustas II (1697 — 1733). Bet jam ne
pavyko: sutrukdė rusų caras Petras I,
pasiskelbęs ginąs bajorijos laisves. Su
šauktame seime, kur turėjo būti sutai
kinta bajorija su karalium, rusų gene
rolas Dolgorukis padiktavo susitaiky
mo sąlygas. Tos sąlygos turėjo būti
išpildytos be jokių prieštaravimų; kas
drįstų priešintis, tam grasino čia pat
stovinčia caro kariuomene. Niekas ne
drįso kalbėti, nors šiaip bajorija mėgo
savo seimuose ilgas kalbas sakyti,

A. ŠKĖMOS „PABUDIMAS“

ELZĖ JANKUTĖ
Klaipėdos krašto veikėjo Martyno Jan
kaus duktė E!zė Jankutė, peržengusi 90
metų amžiaus slenkstį, yra ligoninėje. Jai
reikalinga nuolatinė priežiūra, nors dar
gali megzti' ir skaityti.

50 M. JUBILIEJUS
Rugpjūčio 4 dieną Tytuvėnų bažnyčioje
Žaiginio klebonas kun. Boleslovas Radavičius iškilmingai atšventė savo kunigys
tės 50-ties metų jubiliejų. Pamaldom va
dovavo vietinis klebonas kun. Liudvikas
Semaška, asistavo Šaukoto klebonas kun.
Bronislovas Gimžauskas.

Atsiusta paminėti
Aldona Veščiūnaitė, AIDINČIOS UPĖS.
Poezija. 74 psl. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas. Spaudė M.
Morkūno spaustuvė. Užsisakyti: AM & M
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Chicago, Ill. 60629. Kaina 7 dol.
METMENYS. Kūryba ir analizė 49 1985.
Rašo: Jurgis Šlekaitis, Tomas Venclova,
Rimvydas Šilbajoris, Jonas Mekas, Leo
nas Lėtas, A.J. Greimas, A. Landsbergis,
H. Ošerovičius, V. Trumpa, A. Mickūnas,
Viktorija Matranga.
Administracija: M. Paškevičienė, 3308
West 62nd Place, Chicago, ILL. 60629.
Prenumerata metams — 10 dol. Išeina
dukart per metus.
ELTA prancūzų kalba, Nr. 64, liepos
mėn., 15 psl. Redaguoja B. Venskuvienė.
17, Avenue de la Tourelle, 94100 — Parc
Saint-Maur, France.
TĖVYNĖN Nr.2-3, 1985. Venesuelos Lie
tuvių Bendruomenės žiniaraštis, 36 psl.
Antrojo numerio Garbės leidėjai — Eu
genija ir Vladas Mažeikos ir Marija Jung
ir Reinholdas Redneriai; trečiojo — Nina
ir Bronius Deveikiai.

triukšmauti, šiame seime niekas nekal
bėjo, todėl jis ir buvo pramintas neby
liu. Nuo to laiko rusų carai nuolat dė
josi bajorijos laisvių saugotojai ir glo
bėjai; prasidėjo ilgas ir nuolatinis rusų
kišimasis ir net visiškas šeimininkavi
mo Respublikoje periodas, kuris tęsėsi
ligi pat Respublikos pabaigos. Visi pa
triotų bandymai reformuoti Respubli
ką, panaikinti anarchijos pradus atsi
mušdavo į rusų durtuvus, kurie gynė
bajorijos „aukso laisvę“. Galima saky
ti, niekais nuėjo ir Čartoriskių refor
mos, siekusios sutvarkyti įstatymų lei
džiamąjį organą, jei ne visiškai panai
kinti, tai bent apriboti liberum veto
galią, sutvarkyti iždo ir krašto saugu
mo reikalus. Kai tos reformos buvo
padarytos dėl rusų atstovo Varšuvoje
neapdairumo, tai Kotryna II leido
tam pačiam atstovui sukelti prieš ka
ralių ir Čartoriskius bajoriją. Susirin
kusią bajoriją apsupo rusų kariuome
nė ir ji buvo priversta pasirašyti raš
tą, kuriuo „prašė“ Kotrynos II prisi
imti pareigą saugoti Respublikos kon
stituciją ir garantuoti, kad toji kons
titucija nebus pakeista. Vadinas, vis
kas turėjo likti kaip buvę po senovei.
Toks perdaug aiškus Rusijos kišima
sis į Respublikos reikalus daugeliui
bajorų nepatiko ir jie susibūrė (Bare)
kovai su rusų priespauda ir už bajoriš
kas laisves. Bet susibūrusi bajorija nie
ko nelaimėjo.
(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ

NOTTINGHAMO
Lietuvos pogrindžio laikraštyje
ra“ Nr. 43 skaitome:
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EUROPOS LIETUVIS

„Auš

„Alkoholizmas traukia mūsų tautą į
vis didesnį dvasinį ir medžiaginį skurdą
ir kančias. Dėl neblaivumo tauta neten
ka daug gyvybių, didėja ligonių skaičius,
gausėja invalidų eilės. Vis plečiamas ligo
ninių tinklas alkoholikams gydyti. Masi
niai šeimų išsikyrimai. Gimdomi nepil
naverčiai vaikai. Visa tai stumia tautą į
išsigimimą“...
Šie žodžiai, rašomi Tėvų Žemėje, reiš
kia nė mažiau, nė daugiau, kaip kad lie
tuvių tautos žengimą j paskutinįjį savos
tragedijos aktą — savęs sunaikinimą.
Pirmuose tragedijos aktuose anksčiau lie
tuvių tautą naikino kiti, dabar mes patys
save.
Nesigilinsime į šios tragedijos priežas
tis, bet tik 'į patį faktą ir jo neišvengtinas
pasekmes lietuvių tautos ateičiai.
Karui pasaulyje ir kruvinom kovom
prieš okupantus Lietuvoje pasibaigus,
lietuvių tauta po trumpo atodūsio lyg ir
pradėjo atsitiesti. Tas trumpas atodūsis
buvo gyvybiškai reikalingas, nes tauta li
ko žiaurių kovų iškankinta, nuvarginta
ir bet kuriam kūrybiniam darbui išsisė
musi. Pamažu atsitiesiant ir kūrybinėms
jėgoms iš naujo atgimstant, atrodė, kad
lietuvių tauta, nors ir nepaprastai sunkio
mis sąlygomis, suras kelią savam gerbū
viui, savai, kad ir labai lėtai, pažangai,
galutinio siekio — išsilaisvinimo krypti
mi. Žinoma, tai iš visų reikalauja besąly
ginio solidarumo, valios stiprumo ir kliū
tis nugalinčio veržlumo. Bet laikui bė
gant, šie, rodos, visiems savaime supran
tami, ypač kai tauta pavojuje, reikalavi
mai pamažu pradėjo blėsti. Tautinio soli
darumo, veržlumo ir ryžto vietoje, tautos
kai kuriuose sluoksniuose pradėjo atsi
rasti savanaudiškumas ir net įsigalėti vi
siškas abejingumas tautinėm vertybėm
bei jų kūrybai. Be dvasinių tautinių ver
tybių kūrimo, tauta neišvengiamai atsi
randa krizėje, o neišbridus iš jos, nugrimsta į neviltį.
Šitame tragiškame vyksme dabar yra ir
lietuvių tauta. Tautos gyvasties ir gajumo
žvakė pradėjo degti ir tirpti iš abiejų
galų.

Viename žvakės gale esame mes — lie
tuviai išeiviai. Metus apskritai žvilgsnį į
mūsų nuveiktus darbus Lietuvai per pa
skutiniuosius 30 metų, galime su pasi
tenkinimu pasakyti, jog padaryta labai
daug. Savo žvakės galą kaip ir nedeginom; priešingai — jį ilginom, rodos, kiek
pajėgdami ir išmanydami. Mūsų žvakės
galas pradėjo degti ir tirpti štai, va, da
bar, kada pradėjo aiškėti, kad 30-ties me
tų darbo vaisių nėra kam paveldėti, kad
‘įpusėtiems darbams tęsti nėra pakanka
mo skaičiaus lietuvių, kad valia ir noras
dirbti labui lietuvių tautos, kuri vis dar
yra milžiniškame pavojuje, pamažu pra
dėjo nykti dvasioje ir ryžte. Tie, kurie
turėjo tą valią, tą ryžtą ir meilę savai
tautai, suseno, pradėjo išmirti, tautiniai
neįdvasinę savo vaikų. Jaunoji, senesnių
išeivių vaikų generacija, su mažomis iš
imtimis, yra tik tirpstanti, bedvasė lietu
vių tautos liekana.

esą gyvendami savame krašte. Deja!
Apsigyvenę svetimame pasaulyje, tie
sa, žymiai turtingesniame negu buvo Lie
tuva, jų dauguma per greit susižavėjo
svetimo pasaulio medžiaginėmis vertybė
mis; išmetė atsivežtuosius rūbus (visų
pirma dvasiniai tautinius) į šiukšlių dė
žes, o kad neliktų nuogi, skubiai apsiren
gė svetimais, manydami tuo būdu tapti
prašmatniais amerikiečiais, anglais, vo
kiečiais... tik jau, Dieve gink, nelikti to
kiais kaip buvo, būtent, lietuviais.
Ir kas gi pagaliau iš tų pastangų pasi
darė? Ogi ši lietuvių išeivių dauguma
tapo savos tautos skurdžiais, jos kenkė
jais; piie svetimųjų irgi nepritapusi, pa
sidarė svetimųjų pašaipos juokdariais.

Kodėl tie lietuviai, apie kuriuos čia kal
bu, susižavėję svetima medžiagine gero
ve, nesugebėjo pasinaudoti ja likdami ar
tapdami dar iškilesniais lietuviais? Juk
taip šimtmečiais darė žydai, dvejus tūks
tančius metų klajodami išeivijoje; todėl
kad jie klajojo visuomet iškilūs ir išdidūs,
kol sugrįžo namo ir įkūrė savo valstybę.
Taip tebedaro, pvz., škotai: kur yra išdi
dus škotas su birbyne ir sijonu, ten yra
Škotija. Jis tai darys iš šimtmečio į šimt
metį — jam abejonių nėra, kitaip jis ir
negali, nes tokia yra jo prigimtis.
Dar kartą tad klausiu: — Kodėl, kodėl
kviekvienas lietuvis to negali?! Kodėl
tiek daug, vis dar perdaug, lietuvių gėdi
nasi savo lietuviškos prigimties, jos bijo
si ir greit ją išmaino į svetimą kuiną?!

Todėl dabar ir turime tiek tautos skur
džių išeivijoje; laikui bėgant priviso jų
tiek daug, jog šiandien jau dvejojama, ar
ilgai bus dar leidžiama lietuviška knyga
iv laikraštis, ar ilgai dar galės veikti or
ganizuotos lietuvių bendruomenės, ar il
gai dar galės alsuoti vienintelė pasaulyje
lietuvių gimnazija Vokietijoje, ar ilgai
dar galėsime atstovauti lietuvių tautai
bendrame pasaulio fone?
Ar ilgai? Tai priklausys nuo tos sauje
lės lietuvių, kurie dar liko ir liks ištiki
mi savo tautai.
Lietuvių tautos gyvasties žvakės galas
išeivijoje pradėjo degti ir tirpti, ypač
smarkiai jis tirpsta Europoje, tame pa
čiame kontinente, kuriame yra Lietuva.
Geografiniu atžvilgiu lietuviams Europo
je buvo skirta būti lietuvių išeivijos avan
gardu, o Vasario 16 gimnazijai — lietuvių
tautos kultūros langu. Deja, nė vieno, nė
kito lietuviai išeiviai Europoje sukurti ne
pajėgė ir nebepajėgs, nes 30 metų praleis
ta, pavėluota, ir pajėgų bepaliko tiksaujelė — šimtai, o gal ir tūkstančiai, be
prasmiškai sutirpo.
Taip jau įvyko Europoje ir Pietų Ame
rikoje. Dabar tik žiūrėkime ir saugokime,
kad tai neįvyktų JAV-se, Kanadoje ir
Australijoje. Šiuose kraštuose lietuvių
išeivių yra žymiai daugiau. Yra dar gali
mybių susirūpinti, kad jaunimas neišsi
gimtų, nepamirštų Lietuvos, netaptų tau
tiniai bedvasė lietuvių tautos atskala. De
ja, toks pavojus jau yra. Darosi taip ne
jauku, nes kiekvienas susipratęs lietuvis
yra brangus ir taip reikalingas Lietuvai.
Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.

Labai ir labai liūdna... Bet kodėl taip
atsitiko?
Daug lietuvių išeivijoje, išskyrus giliai
Stasys Kuzminskas
tautiniai susipratusią mažumą, nepasiro
P.S. Tuo pačiu klausimu bus dar kitas
dė tokiais patriotais, kokiais jie galvojo laiškas.

Sfuiiti/tuju Cau/lai
tų glaudesnis. Tada ir mūsų salės nebūtų
tuščios ir daugiau draugų arba gerų kai
mynų įsigytume. Juk būtų daug maloniau,
Dažnai nugirstame nusiskundimus, kad jei mūsų svarbiausia problema būtų —
mūsų minėjimų ir kitų parengimų salės kaip sutalpinti parengimų dalyvius, o ne
tuštėja. Dalina to priežastis mums visiems tuščių salių nusivylimai.
žinoma — tai bendras mūsų skaičiaus kas
Aš siūlau mūsų draugiškų bendruo
metinis nubyrėjimas dėl senatvės ir kitų menių parengimus skelbti mūsų spaudo
nelaimių, o jaunajai kantai mūsų paren je. Tada mes galėtumėm nueiti pas juos,
gimai gal nesuprantami ir jų nevilioja.
o jie pas mus. Juk kalbos problemos ne
REIKĖTŲ GLAUDESNIŲ SANTYKIŲ

SU BENDRO LIKIMO DRAUGAIS

Bet viena priežastis dėl tuštėjančių sa
lių ir man nesuprantama. Tai mūsų ben
dro likimo draugų, latvių, estų ir ukrai
niečių dalyvavimo mažėjimas mūsų pa
rengimuose. Jei ir ateina vienas kitas,
dažnai kaip oficialus jų bendruomenės
atstovas, tai toli gražu ką galėtume pa
vadinti — glaudesniu bendradarbiavimu.
Dar anksčiau matydavom jų didesnius
skaičius mūsų parengimuose, bet dabar
jau retenybė. Kodėl? Mes gyvenantieji
„provincijoj“ toliau nuo mūsų didesnių
kolonijų, tikro atsakymo ir nežinom. Bet
peršasi mintis, kad gal niekas tuo ir ne
susirūpino. O juk reikėtų, kad toks ben
dravimas, su bendro likimo draugais, bū

bėra. Visi jau pramokome gyvenamojo
krašto kalbos ir dažnais atvejais jau ją
vartojame.
Bet pirmiausia norėtųsi išgirsti ir kitų
skaitytojų nuomonę. Tad padiskutuokime
reikalą šio laikraščio skiltyse.
K. Vilkonis

NEMALONI KLAIDA

Praėjusios savaitės „E.L.“ straipsnyje
apie Škotijos memorialinį kryžių įsivėlė
nemaloni klaida. Dabar mums pranešė,
kad iš Romos buvo atvykęs ne prel. Tulaba, bet prel. A. Jonušas.

Vakarų Vokietijos laikraštyje „Stutgarter Zeitung“ pasirodė straipsnis apie
šiaurinį partnerį Norvegiją ii- jos kari
nes problemas. Pateikiame šio straipsnio
santrauką.
Pastaruoju laiku vis didėjantį susirū
pinimą NATO vadovams kelia Tarybų
Sąjungos karinio potencialo didinimas
Norvegijos pasieniuose. Vienas iš Vakarų
Vokietijos karininkų, tarnaujančių Nor
vegijoje, karinio jūrų laivyno kapitonas
Biomeris (Boehmer) pareiškė: „Rusai
sako,kad Norvegų jūra priklausanti jiems,
bet to jiems neužtenka, jie nori domi
nuoti ir pietiniuose Norvegijos vandeny
se, kas karinio konflikto atveju juos įga
lintų nutraukti susisiekimą tarp JAV-jų
ir Europos“. Tarybų Sąjunga šiaurinėse
jūrose turi ne tik didelį povandeninį lai
vyną, bet ji nuolat didina ir kitų karinių
laivų skaičių šiame pasaulio rajone. Di
delis tarybinio karinio jūrų laivyno, avia
cijos ir sausumos karinių pajėgų sutelki
mas šiaurėje kelia rimtą grėsmę ilgametei
NATO strategijai, kurios pagrindinis tiks
las yra užtikrinti Norvegijos saugumą ir
suverenumą.
Nors Norvegijoje apie tai oficialiai ne
pranešama, bet galima girdėti norvegus
kalbant apie didėjančią įtampa Barenco
jūroje. Teigiama, kad Norvegijai pri
klausančioje Špicbergeno saloje, kur Ta
rybų Sąjungai buvo leista kasti anglį, esą
dislokuoti 400-ai tarybiniai kariniai ma
lūnsparniai, kuriuos Tarybų Sąjunga ofi
cialiai deklaravusi kaip transportui nau
dojamas priemones. Be to, rusai ten rau

sią ne tik anglies šachtas, bet ir slaptus
požeminius bunkerius
povandeniniams
laivams bei įrengią kitus karinio jūrų lai
vyno atramos taškus. Norvegų karininkai,
paklausti ar tai tiesa, vengia duoti tiesų
atsakymą. Norvegai nenori gadinti san
tykius su Tarybų Sąjunga. Vakarų Vokie
tijos ambasados atstovas Osle pareiškė,
kad tarpusavio santykiai tarp Norvegijos
ir Tarybų Sąjungos esą korektiški, bet
šalti. Prieš pareikšdami kokią pastabą
Maskvos adresu, norvegai atsargiai apgal
voja kiekvieną žodį. Kai prieš porą mė
nesių tarybinė raketa pažeidė Norvegijos
oro erdvę, norvegų vyriausybė nepareiš
kė Tarybų Sąjungai protesto iki to laiko,
kol nebuvo galutinai nustatyta kam pri
klausė tas skraiduolis. Maskva atsiprašė
Oslo už šį incidentą, kas yra labai retas
atvejąs Tarybų Sąjungos istorijoje.
Norvegų atsargumas Tarybų Sąjungos
atžvilgiu turi istorines priežastis. Kai
1949-ais metais Norvegija įstojo į NATO,
Kremlius pradėjo daryti politinį spaudi
mą norvegų vyriausybei. Maskva pareiškė
viešą protestą prieš tokį norvegų žingsnį,
pavadinusi Norvegijos įstojimą į NATO
priešišku Tarybų Sąjungai veiksmu. Be
je, tokia Maskvos reakcija nepakeitė nor
vegų vyriausybės sprendimo, bet privertė
norvegus padaryti svarbią nuolaidą Tary
bų Sąjungos reikalavimams: taikos metu
Norvegijos teritorijoje neturi būti dislo
kuotos kitų šalių karinės pajėgos, žino
ma, tokia sąlyga yra neparanki NATO
strateginiams planams, nes Norvegijos
geografinė padėtis, jos neužšalantys uos-

TSRS MUSULMONAI
Neseniai Londono „Times“ kores
pondentas Ričardas Ouvenas lankėsi
tarybinėse Azijos respublikose ir apie
ten patirtus įspūdžius parašė straips
nį. Pateikiame šio straipsnio kiek su
trumpintą atpasakojimą.

Atvykusį į Baku miestą iš tolo pa
sitinka aukštai virš Kaspijos jūros iš
kilęs Taza Pir mečetės žalias kupolas.
Link šios svarbiausios Kaukazo res
publikų musulmonų šventovės veda
siauros, romantiškos gatvelės, kurių
abiejose pusėse stovi senoviški namai
su mediniais balkonais ir ant jų besi
raitančiais vijokliais, o šaligatviuose,
išdėstę vaisius krūvelėmis, laukia pir
kėjų privatūs prekiautojai. Aplink me
četę susirinkę vyrai, vilkį azerbaidžianiečių tautiniais ryškių spalvų cha
latais ir ant galvų užsidėję margas, vos
pakaušį dengiančias kepuraites (tubeteikas), musulmonų papročiu parpuo
lę ant kelių ir vos ne kaktomis siekda
mi žemę, meldžiasi Mekos link, kiti
gi tyliai šnekučiuojasi ar skaito Kora
ną.
37-rių metų amžiaus Šia tikėjimo
(panašiai kaip ir Khomeinio musul
monai Irane) Kaukazo musulmonų
vyriausias mula Al-Islamo šeichas
Alašukur Paša Žade laiptais kopia į
Taza Pir mečetę, kur jis praves Kora
no pamoką. Prie mečetės durų jis
mandagiai, bet griežtai sudraudžia rū
kantį seną musulmoną už nusižengi
mą Ramadanui — musulmonų pas
ninko ir susilaikymo mėnesiui.
Tarybų Sąjungoje yra apie 50-mt
milijonų musulmonų. Kremlius pasi
rinko islamo kontroliavimo, o ne per
sekiojimo taktiką. Tarybų Sąjungos
musulmonai turi keturis svarbiausius
religinius centrus, atstovaujančius at
skiriems regionams: Baku mieste —
Kaukazo respublikoms, Taškente —
Centrinei Azijai ir Kazachstanui, Ufoje — Sibirui ir europinei Rusijos da
liai bei Machačkaloje — Dagestanui
ir šiauriniam Kaukazui.
Tarybinėje spaudoje nusiskundžia
ma, kad jeigu dauguma azerbaidžianiečių, uzbekų, tadžikų, turkmėnų ir
kazachų ir nesilanką mečetėse, bet jie
vis vien neatsisaką senų islamo tradi
cijų ir religinių apeigų, susijusių su ve
dybomis, gimimu ir laidotuvėmis. Vie
name Taškento laikraštyje buvo ap
gailestaujama, kad jaunavedžių poros
iš registracijos biuro tiesiai einančios į
mečetę, kur jos sutuokiamos musul
monų papročiu.
Maskva tikisi, kad laikui bėgant, is
lamas, kaip ir kitos religijos, marksiz
mo-leninizmo įtakoje savaime išnyks.
Taškente dabar yra tik 15-ka mečečių,
Baku — dvi, Samarkande — trys. Bucharoje, kur anksčiau iš Kaljano me
četės muedzinas susišaukdavo su šim
tais kitų muedzinų visame mieste, da
bar yra tik trys veikiančios mečetės.
Bucharoje yra ir vienintelė Tarybų Są
jungoje išlikusi medresė (kažkas pana

šaus į mūsų kunigų seminariją) Miri-Arab. 1925-ais metais, Raudonajai
armijai išvijus nekenčiamą ir baimę
keliantį Bucharos emirą, ši medresė
buvo uždaryta, bet 1946-ais metais
jai vėl buvo leista pradėti veikti. Da
bartiniu metu 90-mt studentų joje
studijuoja islamą, tarybinę teisę, vi
suomenės mokslą, marksistinę istoriją
ir geografiją. Kiekvienais metais ją
baigia tuzinas jaunuolių, pasišventu
sių islamui.
Netoli Irano ir Afganistano sienos
esančiame Ašchabade iš vis nėra me
čečių, nes jas 1948-ais metais sugriovė
įvykęs stiprus žemės drebėjimas. Val
džia nesirūpino jų atstatymu, nes pa
sak oficialaus paaiškinimo „turkmėnų
liaudis neprašę jų atstatymo“. Nepai
sant to fakto, kad Turkmėnijoje nėra
mečečių — o galbūt dėl to, kad nėra
— turkmėnai yra vieni iš labiausiai ti
kinčių musulmonų Tarybų Sąjungoje.
Tie musulmonai, kurių nepatenkina
pernelyg sutarybintas islamas, įkūrė
daug neoficialių sektų, kurioms vado
vauja pogrindžio mulos. Manoma, kad
tarybinė valdžia būgštauja, kad Tary
bų Sąjungos musulmonams neigiamą
įtaką gali padaryti pasienyje gyve
nantys radikalesni Irano ir Afganista
no musulmonai. Baku miesto valdžios
atstovai prieštarauja tokiai nuomonei
ir galbūt jie yra teisūs, nes dauguma
tarybinių musulmonų yra pasipiktinę
Khomeinio žiaurumu ir represijomis.
Nors azerbaidžianiečiai priklauso
šia, o dauguma kitų Tarybų Sąjun
gos musulmonų Sunna tikėjimui, bet
tai netrukdo abiejoms islamo religi
nėms grupėms kartu garbinti Mochamedą Baku mieste. Vienas iš šeicho
padėjėjų pareiškė; „Mes turime savo
mečetes. Kam mums reikalingas Kho
meinis?“ Paklaustas, ar Kaukazo mu
sulmonai nepalaiko jokių ryšių su
iraniečiais, jis kiek nenoromis prisipa
žino; „Na žinoma, religinių švenčių
proga mes pasveikiname juos, o jie —
mus. Juk jie yra mūsų kaimynai, mūsų
broliai“.
Panašiai kaip ir rusų ortodoksinė
Bažnyčia, musulmonai turi sudarę to
kį pat sandėrį su tarybine valdžia: už
ribotą laisvę melstis ir spausdinti re
liginius leidinius oficialūs musulmonų
vadovai remia ir propaguoja tarybinį
politikos kursą. Neseniai šeichas ir
mufti (vyriausias teisininkas religi
niais reikalais) sugrįžo iš Jordano, kur
dalyvavo konferencijoje, skirtoje pa
saulio islamo klausimų nagrinėjimui.
Kremliui naudinga, kad tarybiniai
musulmonai palaikytų ryšius su mu
sulmonais kitose šalyse, su kuriomis,
kaip, pvz., su Saudo Arabija, Tarybų
Sąjunga neturi diplomatinių santykių.
Kaip matome, nepaisant tikėjimo
laisvės suvaržymo, islamas Tarybų
Sąjungoje tebėra galinga jėga, su ku
ria negali nesiskaityti tarybinė valdžia.
KM.

tai kariniu požiūriu turi didelę svarbą
JAV-oms ir kitoms jos partnerėms, bet
NATO šalys gerbia ir vykdo tokį norve
gų sprendimą.
Norvegija turi tik keturis milijonus gy
ventojų, 1 km tenka tik 14-a žmonių, tad
savaime suprantama, kad dėl mažo gy
ventojų skaičiaus ir ribotų finansinių ga
limybių šalies karinės pajėgos negali bū
ti didelės. Norvegija turi palyginti mažą
reguliarią armiją, bet karo atveju ji ga
lėtų mobilizuoti apie 220.000-čių kariųrezervistų. Karinė tarnyba Norvegijos
sausumos daliniuose trunka 12-a mėne
sių, kariniame jūrų laivyne ir aviacijo
je — 15-a mėnesių. Atlikus privalomą ku
rinę tarnybą, norvegai tampa aktyviais
rezervistais,
taip vadinamais „Home
Guard", ir j namus yra atleidžiami su
ginklais ir uniformomis. Šie rezervistai
kiekvienais metais dalyvauja vasaros ir
žiemos karinėse pratybose.
Finmarke, kur Norvegija turi 196-ių
km pasienį su Tarybų Sąjunga, norve
gai, siekdami išvengti įtampos šiame ra
jone, turi išdėstę tik nedidelį pėstininkų
dalinį. Iš Oslo pranešama, kad užpuolimo
atveju norvegai nesitiki apginti Finmarką, nes tarybinės karinės pajėgos, sutelk
tos Murmansko rajone, esančios pernelyg
didelės, jėgų santykis būtų 1:9 norvegų
nenaudai. Norvegų kariniai daliniai steng
tųsi tik pristabdyti priešo puolimą ir tuo
laimėti laiką, reikalingą NATO kariuome
nių perkėlimui į Norvegiją.
Šiuos strateginius NATO planus būtų
sunku įgyvendinti, jeigu Tarybų Sąjun
gai pavyktų kariniai užblokuoti ne tik
Norvegų jūrą, bet šiaurės jūrą ir dalį
Atlanto vandenyno. NATO turi duomenų,
rodančių, kad Tarybų Sąjunga povande
ninių laivų pagalba siekia sudaryti užtva
rą aplink Norvegiją ir tokiu būdu nori ją
atkirsti nuo kitų ginklo partnerių. Neat
sitiktinai NATO Atlanto karinių pajėgų
vyriausias vadas JAV-jų admirolas W.
Makdonaldas neseniai Hamburge pareiš
kė, kad didžiausią pavojų šiaurės Atlanto
vandenyne keliąs Tarybų Sąjungos kari
nis povandeninis laivynas. Tarybiniai
pov. laivai ne tik kad slaptai įplaukia į
Norvegijos fiordus, bet retkarčiais jie net
iškyla į paviršių. Norvegijos karinio šta
bo vyr. vadas generolas leitenantas A.
Granvikas apie tai pasakė: „Karts nuo
karto rusai nori, kad juos matytų“. Tary
bų Sąjunga, matomai, tuo nori padaryti
psichologinį spaudimą norvegams, o kar
tu ir NATO blokui.
Visgirdą

PABĖGO AFGANŲ TEISĖJAS

Indijos sostinėje Delyje politinės globos
pasiprašė Afganistano Aukščiausiojo teis
mo teisėjas Mohammed Yusuf Azim. Tei
sėjas buvo gavęs leidimą gydymosi tiks
lais drauge su šeima laikinai nuvykti į
Indiją. Dar būdamas Kabule jis patyrė,
kad jam gresia areštas dėl to, jog teismo
procesuose prieš laisvės kovotojus jis ban
dė sumažinti kaltinamiesiem skiriamas
bausmes ir buvo užprotestavęs prieš su
imtųjų kankinimą.
Septyni afganų kariuomenės kariai
dviem helikopteriais pabėgo iš Afganis
tano į Pakistaną, prašydami politinės glo
bos, kuri jiems buvo suteikta. Tai nebe
pirmas afganų karių pabėgimas į Pakis
taną. Tokių pabėgimų pasitaiko gana daž
nai. šį kartą, kaip pastebi užsienio spau
dos agentūros, įvykis yra svarbus ir dė
mesio vertas dėl to, kad afganai kariai į
Pakistaną pabėgo dviem naujausiais so
vietinės gamybos „Mi-24“ helikopteriais.
Afganistano režimas pareikalavo, kad
Pakistano vyriausybė karius ir lėktuvus
sugrąžintų į Kabulą, nes esą kariai per
klaidą atsiradę Pakistano teritorijoje.

PASKELBĖ BADO STREIKĄ

Neoficialiai Sovietų Sąjungoje veikian
ti rusų taikos šalininkų grupė nutarė pa
skelbti bado streiką, protestuodami prieš
grupės nario Aleksandro Shatravkos įka
linimą, reikalaudami jo išlaisvinimo. Shatravka buvo suimtas 1982 metais dėl to,
kad buvo paskelbęs peticiją už branduo
linį nusiginklavimą. Sovietinei valdžiai
jis nusikalto ypač, kad peticijoje kvietė
ne tik Vakarų kraštus, bet ir Sovietų Są
jungą atsisakyti branduolinio ginklo. Dėl
to jis apkaltintas sovietinės santvarkos
šmeižimu, patrauktas teismo atsakomy
bėn ir nuteistas trejus metus kalėti. So
vietų Sąjungoje, kaip žinoma, leidžiama
veikti tiktai valdžios pripažintiems ir re
miamiems taikos šalininkų sąjūdžiams,
kurie kaltina Vakarus ginklavimusi, nie
ku neužsimindami apie Sovietų Sąjungor
turimus ir naujai gaminamus ginklus.
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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.
Pabaltlečių 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-surMarne, France. Tel. 1-881-52-22.

AUKOS SPAUDAI
Skaitytojas iš Rochdalės — 71 sv.
B. Kuzminskaitė — 54 sv.
K. Murauskas — 5.50 sv.
M.M. Janulis — 2.50 sv.

Leicesteris
PARODA IR PASIRODYMAI

MIRĖ I. JUŠKA
Staiga mirė Ignas Juška.
Laidotuvės rugpjūčio mėn. 28 d.,
vai., iš St. Barnabus katedros.

Londonas

TORONTO „ARAS“ ŠKOTIJOJE

Liepos 26 d., 10 vai. ryto, Prestwick
aerodrome nusileidžia didžiulis lėktuvas
su ARO choristais iš Toronto. Juos su
tinka DBLS Škotijos skyriaus pirminin
kas J. Bliūdžius ir šv. Cecilijos choro va
dovas Pr. Dzidolikas. Po trumpo susipa
žinimo, visi sėda į autobusą ir vyksta 'į
Škotijos lietuvių klubą.
Po 45 min. kelionės atvyksta į lietuvių
klubą, klubo šeimininkės laukia su pietu
mis. Po pasivaišinimo choristai supažin
dinami su šeimininkais, pas kuriuos apsi
stos, o vėliau visi atsigaivina skaniu ško
tišku alučiu ir po to vyksta delegacija pas
Motherwell Lord Provost, kur ARAS įtei
kia atvežtą dovaną nuo Toronto burmis
tro.
Motherwell Lord Provost labai domė
josi ARO atvykimu į Škotiją, buvo pasi
kalbėta įvairiom temom. Tą patį vakarą
lietuvių klube surengti šokiai svečių gar
bei, o rytojaus diena buvo laisva svečiams
pamatyti Škotiją. Ne vienas aplankė įdo
mesnes Škotijos vietoves. Tik gaila, kad
buvo lietinga diena.
Vakare visi choro dalyviai rinkosi į
Cardinal Newman auditoriją repeticijoms.
Pats koncertas prasidėjo 7.30 vai. Šv.
Cecilijos choro vadovas Pr. Dzidolikas
pristatė susirinkusiai publikai atvykusius
choristus. Svečių tarpe buvo Motherwell
vyskupas Devine, M.P. su ponia Hamil
ton. Koncertas užsitęsė apie pusantros va
landos. Tikrai sužavėjo susirinkusus, nes
buvo malonu matyti ir klausyti fokio
aukšto lygio pasirodymą.

STASIUI LAURUVĖNUI 65 METAI
Rugpjūčio 8 d. visuomeninkui S. Lauruvėnui sukako 65 m. amžiaus. Ta proga
jis surengė M. lietuvių klube šaunų ba
lių, kuriame dalyvavo 19 žmonių.
Pobūvį atidarė klubo pirm. A. Podvoiskis ir sukalbėjo stalų palaiminimo maldą.
Pobūvį pravedė klubo sekr. J. Verbickas.
Po užkandžių ir pirmųjų tostų už jubilia
to sveikatą, jį sveikino ir gražios ateities
linkėjo klubo pirm. A. Podvoiskis, filate
listų sekr. H. Vaineikis, ramovėnų pirm.
K. Murauskas, Moterų Ratelio „RŪTOS“
vardu ižd. E. žebelienė ir sekr. A. Podvoiskienė, ir kiti. S. Lauruvėnas atsakė į
sveikinimus ir linkėjimus, padėkojo už
dovanas. Visi jam sugiedojo Ilgiausių me
tų.
S. Lauruvėnas gimė 1920 m. rugpjūčio
8 d. Undrelėnų kaime, Rimšės valsčiuje,
Vilniaus krašte vidutinio ūkininko šeimo
je ir turėjo du brolius ir seserį. Ten pat
lankė pradžios mokyklą. Gimnaziją lankė
Švenčionyse, kurią baigė 1937 metais. Po
to dirbo Palangos ir Vilniaus gimnazijų
administracijoje. Užėjus karui, dirbo kri
minalinės policijos administracijoje VIniuje. Buvo paimtas į darbo tarnybą. Ka
ro audros nubloškė 'į V. Vokietiją anglų
zoną. Buvo pasiryžęs tapti jūrininku ir
lankė jūrininkų mokyklą Flensburge.
Bet 1947 m. išemigravo į Angliją. Pra
džioje dirbo žemės ūky ir 4 metus an
glių kasyklose. Iš ten 1951 m. atvyko į
Manchesterį ir dirbo asbesto ir gumos fa
brikuose. Vėliau, kol atleido iš darbo, 22
metus dirbo Ward & Goldstone plastiko
fabrike Eccles, kur darbo nelaimėje ma
šinos peiliai jam nupjovė dešinės rankos
rodomąjį pirštą, gavo kopensaciją. Apsi
vedė ir nusipirko namą. 1979 m. mirė
žmona Adelė. Liko našlys. Vaikų neturė
jo.

Atvykęs į Manchesterį, tuoj 'įsijungė į
Manchesterio lietuvių visuomeninę ir kul
tūrinę veiklą, ėjo įvairias pareigas orga
nizacijose ir M. lietuvių klube. Buvo klu
bo sekretorium, yra klubo patikėtiniu, ei
lę metų valdybos nariu, dabar veda klu
bo knygas; 17 metų Anglijos Lietuvių
Biuletenio žinių redaktorius, DBLS Man
chesterio skyriaus ir M.L.K. Koordinaci
nio k-to sekretorius, filatelistų „Vilnius“
iždininkas. Rašo organizacijoms gražius
renginių skelbimus, kurių per 34 metus
yra parašęs labai labai daug. Sveikata
šlubuoja — turi aukštą kraujo spaudimą
ir kartais skundžiasi strėnomis.
Šios išimtinos sukakties proga, visi
sveikiname S. Lauruvėną ir linkime jam
Programai pasibaigus, rengėjų vardu geros sveikatos, gražios ir laimingos atei
10
Pr. Dzidolikas pareiškė padėka choris ties.
A. P-kis
tams. ARO choristų dovaną Škotijos lie
tuvių bendruomenei priėmė DBLS pirm.
J. Bliūdžius.

Rugpjūčio mėn., 26 dieną, Leicester
Abbey Park įvyks Leicester County
Show.
Visos etninės grupės, gyvenančios Leicesteryje, bus atstovaujamos.
Lietuviai pasirodys su lietuviškom lė
lėm, tautinėm juostom ir medžio droži
niais.
Po pietų bus įvairių tautų meniniai pa
sirodymai.

Nottinghamas

Škotija

Manchesteris

VESTUVĖS LONDONE
Liepos 17 d. Gaja Matukaitė ištekėjo
už Kevino Gannono. Priėmimas vyko mo
tinos Živilės Matukienės namuose, o vė
liau pasilinksminimas tęsėsi Ruislipo Rug
by klube. Į vestuves atvyko Gajos sesuo
Indra su vyru ir 6 mėn. dukrelė iš Aus
tralijos, daug lietuvių ir anglų svečių.
Jaunavedžiai gyvena Bristolio apylinkė
je.

LENKAI APIE KONCERTĄ
Londono lenkų dienraštis DZIENNIK
POLSKI (VIII.13) aprašė Toronto liet, vy
rų choro „Aras" koncertą Londone ir pa
žymėjo, jog koncerto klausėsi apie 300
žmonių. Svečių tarpe buvo Chelsea mies
to viceburmistras M. Owen, kuris, dėko
damas choristams ir rengėjams, pasakęs,
kad choro dainavimas buvęs „truly mag
nificent" (iš tikrųjų nuostabus). Koncerto
pabaigai buvo sugiedotas Lietuvos Him
nas.
Korespondentas paminėjo koncerte da
lyvavusius žymesnius asmenis: Lietuvos
charge d'affaires p. Vincas Balickas su
ponia, šv. Kazimiero parapijos klebonas
kun. Jonas Sakevičius, Lietuvių Sodybos
kapelionas kun. Aleksandras Geryba, Bal
tų Tarybos pirm. Mečys Bajorinas. Kon
certo pertraukoje londoniečiai turėjo pro
gos sutikti svečius iš užjūrio: VLIKo Val
dybos narį inž. Liūtą Grinių, buv. Lietu
vos Respublikos prezidento dr. Kazio
Griniaus sūnų, ir kt. Iš Kanados buvo aštuonios ponios, dainininkų žmonos, atvy
kusios į Britaniją kartu su choru.

Pastaboje laikraštis pažymėjo, jog Lie
tuvos Himno autorius buvo dr. Vincas
Kudirka (1858-1899), išėjęs medicinos
mokslus Varšuvoje ir vertęs į lietuvių
kalbą Adomo Mickevičiaus ir Slovackio
kūrybą. Lietuvos prezidentas dr. Kazys
Grinius taip pat buvo medicinos gydyto
jas. Jis parašė du tomus „Atsiminimai ir
mintys“, kurie buvo išleisti po karo Vo
kietijoje ir JAV.

Po programos visi choro dalyviai vyko
į lietuvių klubą bendram pasivaišinimui.
Skyriaus ir klubo pirmininkas J. Bliū
džius pareiškė padėką choristams. Toliau
kalbėjo Šv. Cecilijos choro vadovas Pr.
Dzidolikas, ARO choristų vardu p. Pe
čiulis, choro dirigentas V. Verikaitis ir
Škotijos lietuvių kapelionas kun. J. Andriušius. Po to visi dalijosi bendrais įspū
džiais, užmegzdami naujas pažintis.
Vėliau svečiai vyko į namus poilsiui,
nes rytojaus dieną laukė didelė ir ilgą
kelionė į Nottingamą. Sekmadienio rytą
visi ARO choristai rinkosi prie klubo pa
talpų kelionei.
Škotijos lietuviai labai dėkingi ARUI už
atvykimą ir puikų koncertą.
Dalyvis

WATFORDAS
A.A. P. SNYRO PAMINKLO

ŠVENTINIMAS
A.A. Petro šnyro paminklo pašventini
mas bus rugpjūčio 31 d., 4 vai. p.p., North
Watford cemetery (kapinių sekcija „G“,
kapo nr. 317).
Draugai ir pažįstami prašomi atvykti.
Z. Juras

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 25 d., 11.15
vai.. Aušros Vartų Židinyje.
Nottinghame — rugsėjo 1 d., 11.15 vai.
Aušros Vartų Židinyje.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., Marijos
Gimtadienio ir Tautos šventėje, 11.15 vai.,
Aušros Vartų Marijos Židinyje.
Manchesteryje — rugpjūčio 25 d.,
12.30 vai.
Bradforde — rugsėjo 1 d., 12.30 vai.
Eccles — rugsėjo 8 d., 12.15 vai.
Leedse — rugsėjo 15 d., 13 vai.
Huddersfielde — rugsėjo 22 d., 13 vai.
Manchesteryje — rugsėjo 29 d., 12.30 v.

LENKIJA

PASITARIMAI EUROPOJE
Europos kraštų Lietuvių Bendruomenių
ir Jaunimo Sąjungų pirmininkų metinis
suvažiavimas įvyko Vasario 16 gimnazi
joj rugpjūčio 10-11 dienomis.
Dalyvavo 10 bendruomenių ir 8 Jauni
mo sąjungų atstovai: dr. Tomas Remeikis
— PLB valdybos vicepirm.; Jaras Alkis
— DBLS pirm.; Marija Žemaitytė — Ita
lijos b-nė; Ričardas Bačkis — Prancūzija;
Juozas Sabas — V. Vokietijos b-nės pirm.;
Marija Šmitienė — V. Vokietijos b-nė;
Andrius Šmitas — Vasario 16 gimn. di
rektorius; Justinas Lukošius — V. Vokie
tijos b-nė; Arminas Lipšys — V. Vokieti
jos b-nė; Romas Juozelskis — DBLJS-gos
pirm.; Vytautas Bačkis — Prancūzijos
LJS-ga; Tadas Dabšys — PLJS-ga; Inga
Bitautaitė — V. Vokietijos LJS-gos pirm.;
Jokimas Freteris — V. Vokietijos LJS-ga;
ir kiti.
Suvažiavimą atidarė Juozas Sabas, pir
mininkavo dr. T. Remeikis.
Darbotvarkėje buvo PLB valdybos ir
kraštų bei Jaunimo sąjungų valdybų pra
nešimai.
Nagrinėti Vasario 16 gimnazijos reika
lai, Lituanistikos katedros padėtis, Euro
pos lietuvių dienų rengimo galimybės, VI
Pas. lietuvių jaunimo kongresas, PLB
seimo korespondencinio posėdžio šauki
mas, politinė veikla, spaudos reikalai —
Europos Lietuvis ir Pasaulio Lietuvis, ry
šių palaikymas, švietimas, kultūrinė vei
kla ir kt. Išklausyta dr. T. Remeikio pa
skaita — „Išeivijos tautinė sąmonė ir Lie
tuva“.
Pranešimuose buvo trumpai apibūdinta
Vokietijos, D. Britanijos, Italijos ir Pran
cūzijos lietuvių bendruomenių veikla,
rūpesčiai ir ateities planai.
PLB vicepirm. savo pranešime iškėlė
visas PLB veiklos šakas, suteikdamas in
formacijas ir pareikšdamas Europos ats
tovams pageidavimus. Pranešė, kad šį ru
denį įvyks PLB korespondencinis seimas,
kurio tikslas bus pratęsti PLB v-bos ka
denciją ir papildyti jos sąstatą.
PLJS-gos atstovas plačiai apibūdino
Jaunimo s-gos veiklą, kiek ilgiau sustoda
mas prie Taikos ir laisvės žygio. Apgai
lestavo, jog per mažai dalyvavo lietuvių
jaunimo ir kad mūsų veiksniai neranda

BALTIJOS KLAUSIMAS SOC.
INTERNACIONALE

SKAUTŲ STOVYKLAI AUKOS

DBLS Notitinghamo skyriaus pirminin
kas K. Bivainis prisiųsdamas 50 sv., ra
šo: DBLS-gos skyr. Valdyba nutarė šiais
metais skirti skautų stovyklai 50 sv. (iš
Liepos 14 d. prie Dariaus ir Girėno pa
skyriaus kasos). Linkime saulėtos stovy
minklo Pščelnike (b. Soldino miške) įvy
klos, daug patyrimo ir darnaus darbo.
ko tradicinis Lenkijos lietuvių sąskrydis,
(Tikimės pasimatyti per laužą).
sutraukęs apie 400 lietuvių, lenkų ir jau
D. Jelinskas — 10 sv, H. Silius — 10
nų vokiečių, atvykusių su ekskursija iš
sv., St. Bosikis — 10 sv., Br. Kijauskas —
Rytų Vokietijos.
10 sv., kun. J. Sakevičius — 15 sv., SI.
Prie paminklo, stovint lenkų skautų
Sakevičius — 10 sv., J. Kvietkauskas —
garbės sargybai, Ščecino lietuvių ratelio
10 sv., J. Šukaitis — 10 sv., St. Stauspirmininkas Valdas Pliuškys pasveikino
kienė — 10 sv., M. Laurinaitienė — 5 sv.,
sąskrydžio dalyvius ir pakvietė LVKD
p. Silnickienė — 5 sv., kun. St. Matulis —
Centro Valdybos narį Antaną Suraučių
5 sv., P. Remėza — 5 sv., p. Šreifeldienė
pasakyti pagrindinę kalbą. Programos
— 5 sv., P. Veikšra — 2 sv., Derbio eks
meninę dalį atliko dainininkas Adomas
kursijos — 18.55 sv.
Butrimas ir „Rūtelės“ ansamblis, padai
Per Br. Puodžiūnienę iš Stoko-on-Trent
navęs lietuvių liaudies dainų.
Sąskrydžio metu veikė paveikslų ir gauta 23 sv. su sveikinimais ir linkėji
spaudos iškarpų paroda ir šaltų užkan mais.

SĄSKRYDIS PRIE PAMINKLO

bendro kelio tokiems svarbiems įvykiams.
Jaunimo atstovų pranešimuose pareikš
tas didelis noras vieningai dirbti, siekiant
bendros Europos liet, veiklos organizavi
mo ir stiprinimo.
DBLJS-gos pranešimą padarė jos pirm.
Romas Juozelskis.
Apie DBLS veiklą ir spaudą pranešė J.
Alkis.
Vasario 16 gimnazijos reikalais kalbė
jo jos direktorius A. Šmitas. Tikimasi,
kad gaisro apgadintų pastatų remontas
bus užbaigtas kitų metų birželio mėn.
Gimnazijos išlaikymas kainuoja 700,000
DM metams, du trečdalius tos sumos pa
dengia V. Vokietijos valdžia, likusią dalį
turi surinkti pasaulio lietuviai. Veikia
gimnazijos šalpos fondas, tačiau reikia
daugiau paramos ir įsipareigojimo iš kitų
kraštų. Jei reikalai nepagerės, gimnazi
jai grės uždarymo pavojus.
Praėjusiais mokslo metais gimnazijoj
mokėsi 82 mokiniai, iš jų 56 iš Vokietijos,
20 iš JAV, likusieji iš P. Amerikos. Gim
naziją baigė 7 abiturientai.Joje veikia Jau
nimo sąjunga, skautai, ateitininkai. Yra
choras ir orkestras.
Suvažiavimas praėjo darbščioje nuo
taikoje. Padaryti šie nutarimai:
Visuose Europos kraštuose pravesti
gimnazijai lėšų vajų;
Išnagrinėti galimybes surengti Europos
lietuvių dienas Vokietijoje;
Sustiprinti informaciją ir ryšius, ko
ordinuojant politinę veiklą. Išplėsti Eu
ropos Lietuvio platinimą Europoje, ne
pamirštant ir Pasaulio Lietuvio;
Toliau remti Lituanistikos katedrą;
Suteikti sąlygas Europos liet, jaunimui
dalyvauti VI Pasaulio liet, jaunimo kon
grese Australijoje;
Neapleisti lietuviško švietimo Europoje
ir kreipti didesnį dėmesį į tautinį auklė
jimą;
Sustiprinti žinių rinkimą iš Lietuvos.
Vystyti kultūrinį ir visuomeninį gyveni
mą bendru Europos mastu. Siekti ir to
liau tikro VLIKo ir PLB bendradarbiavi
mo.
Pageidauta, kad sekantis metinis su
važiavimas būtų Studijų Savaitės pra
džioje.

Neseniai įvykusiame Socialistų Inter
nacionalo Biuro posėdyje buvo iškeltas
Baltijos valstybių klausimas. Posėdis vy
ko Bommersvik vietovėje, netoli Stockholmo. Iš Vid. ir Rytų Europos socialistų
sąjungos posėdyje dalyvavo Latvijos so
cialdemokratų partijos (egzilėje) pirmi
ninkas dr. Bruno Kalninš ir Vengrijos sd.
partijos pirm. Andor Bolcsfoldi.
Švedijos min. pirmininkas ir s.d. parti
jos pirmininkas Olaf Palmė, atidaryda
mas posėdį, kritiškai pasisakė apie Rytų
Europoje esančius diktatūrinius režimus.
Bruno Kalninš paragino Soc. Internacio
nalą atgaivinti Rytų Europos klausimams
tirti komisijos veiklą, ir Biuras pavedė tą
reikalą ištirti S.I. gen. sekretoriui.
Vėliau Br. Kalninš kalbėjo apie padėtį
okupuotose Baltijos valstybėse — Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje. Jis apgailesta
vo, kad per pastaruosius kelis metus Soc.
Internacionalas šio klausimo nelietė. Jis
papasakojo apie dabartinę padėtį Latvi
joje ir apie kalinamus socialdemokratus.
Apeliuodamas į pasaulio socialistų sąjūdį,
jis prašė daugiau susidomėti pavergtomis
Baltijos tautomis ir pasiūlė rezoliucijos
projektą, kuriuo būtų reikalaujama Balti
jos tautoms pripažinti apsisprendimo
teisę, kaip tai padarė Europos parlamen
tas.
S.I. Biuro posėdis priėmė Bruno Kalninšo pasiūlytą solidarumo rezoliuciją Lenki
jos profsąjungų veikėjams, kurie pasta
ruoju laiku buvo nuteisti kalėjimo baus
mėmis. Internacionalas pareikalavo, kad
trys darbininkų veikėjai — Adam Michnik, Bogdan Lis ir Wladyslaw Frasyniuk
— būtų paleisti iš kalėjimo.

džių bufetas. Dalis lietuvių ir lenkų giri
AUKOTOJAI: J. Povilavičius, VI. Darninkas dvi paras stovyklavo miške pasta gis, Br. Puodžiūnai po 5 sv., J. Boasienė,
tytose palapinėse. Deja, šiais metais lie P. Balnys, P. Vencaitis, A. Petronis, A.
tuviškų pamaldų prie paminklo nebuvo. Siurblys, A. H. Kačiušiai, A. Kalusevičius, J. Zaveckas po 1 sv.
NAUJAS „AUŠROS“ NUMERIS
KNYGAI-ALBUMUI: J. Dubickas iš
Nottinghamo 10 sv., (Viso: 25 sv).
Neseniai prenumeratoriai gavo LVKD
Dail. Marytė Barėnienė išlaidas, pada
Centro valdybos leidžiamo žurnalo 1985
m. Nr. 2 (69), kurį dabar redaguoja V. rytas darant įžymių žmonių ir Lietuvos
NUTRAUKĖ DIPLOMATINIUS
Malinauskaitė, išėjusi žurnalistikos moks istorijos „LITHUANIA" knygą Nr. 2, pa
SANTYKIUS
dengė savo lėšomis. Knyga skautams-ėms
lus Vilniaus universitete.
Liberija nutraukė diplomatinius santy
Šiame numeryje skaitytojas ras net ke buvo įteikta parsivežti į namus. Nuošir kius su Sovietų Sąjunga ir įsakė sovietų
lis straipsnius apie Seinų krašto lietuvių džiai ir skautiškai liekame dėkingi visi. ambasados Monrovijoje nariams išvykti iš
kultūrinį gyvenimą, apie lietuvių rūpes (Gaila, kad nesužinota padarytų išlaidų!) krašto. Tuo pačiu metu visi Liberijos dip
Br. Daunorienė skautams skyrė daug lomatai Maskvoje buvo atšaukti. Šis Li
čius ir kai kuriuos laimėjimus. Smulkiau
aprašyta Pelelių kaimo praeitis ir dabar naudingų knygų, dalį skautai ir Sodybos berijos vyriausybės nutarimas padarytas
tis. Įdomūs pasakojimai ir apie kitas lie pensininkai panaudos.
atidengus sovietų ambasados Monrovijoje
Nuoširdus ir skautiškas ačiū.
tuvių gyvenvietes: Vaipongirę, Kreivėnų
užverbuotų šnipų tinklą. Suimti šnipai
DBLS-gos skyr. valdyboms, nariams, buvo įpareigoti teikti sovietų ambasadai
kaimą, Žvikelius ii- kitas vietoves. Istori
dvasiškiams, skautiškos informacijas apie Liberijoje esančius ka
niu atžvilgiu labai vertingas yra Antano ekskursijoms,
idėjos rėmėjams, aukų rinkėjams, klubų rinius Įrengimus.
Suraučiaus straipsnius „Gyvas žodis“.
organizacijoms,
„Europos
„Aušros“ antrame numeryje 34 pusi., valdyboms,
PABĖGO CEKOSLOVAKAI
žurnalas išeina keturis kartus į metus. L“ redakcijai, Nidos knygų, klubui, St.
šeši čekoslovakai, su grupe kiti; turis
Metinė prenumerata 32 zlotai, užsieniui Bosikui, V. Piščikui, St. Mockui, Visoms
— 50 proc. brangiau. Redakcijos adresas: ir Visiems nuoširdus, didelis ir skautiš tų ekskursavę V. Vokietijoje, pasitraukė
ir, prisistatę vokiečių policijai, pasiprašė
„Aušra", ui. Armii Czerwonej 7, 16-500 kas AČIŪ.
politinio priglobsčio.
Skautų vadija
Sejny, Poland.

