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Kiekvieną rytą būdavo kelių kunigų at
našaujamos mišios. Iškilmingiausios pa
maldos buvo per Žolinę — penki kunigai, 
Liubinas, šarka, Ereminas, Senkus ir Ber
natonis, koncelebravo. Mišių metu smui
kais grojo kun. Eremino pakviesti du len
kai (tėvas ir jauna dukrelė). Jie taip pat 
pritarė sol. Laimai Stepaitienei giedant 
„Sveika Marija“.

Rytojaus dieną Saulius Kubilius, ku
ris dirba Vatikano radijuj, parodė tris 
labai įdomius filmus (video): pirmoje 
rodė šv. Tėvą, atnašaujant mišias šv. Pe
tro bazilikoje kovo 4 d., šv. Kazimiero 
mirties minėjimo proga; antrame filme 
matėme šv. Tėvą, pirmą kartą istorijoje, 
aukojant privačias mišias lietuvių kalba 
mažoje Castel Gondolfo koplyčioje, šv. 
Kazimiero mirties minėjimo užbaigimo 
proga, kai Popiežius turėjo koncelebruoti 
mišias prie šv. Kazimiero kapo Vilniuje, 
jeigu būtų gavęs leidimą nuvažiuoti į 
Lietuvą; o trečiasis filmas rodė tos pačios 
dienos apeigas Vilniuje — didžiulę pro
cesiją aplink katedrą, dalyvaujant dauge
liui vyskupų ir maldininkų, grojant or
kestrui ir giedant chorui. Procesijoje da
lyvavo ir vysk. Steponavičius.

(P.S. Pirmuosius du filmus galima įsi
gyti pas S. Kubilių: Radio Vatikano, Ro
ma, Italy. Kaina 180,000 lirų — apie 70 
sv„ arba 270 DM. Trečias filmas iš Lietu
vos yra menkesnės kokybės, reikia tam 
tikro apdirbimo).

Tos pačios dienos vakare buvo sureng
tas priėmimas vietiniam vyskupui ir bur
mistrui italų ir lietuvių kalbom. Kalbėjo 
pats vyskupas, vietinės parapijos klebo
nas, kuris daug dirba Kenčiančiai Baž
nyčiai, o iš lietuvių pusės — kun. Eremi
nas, St. Lozoraitis ir dr. K. Girnius. Prieš 
išeidamas, vyskupas davė apaštališką pa
laiminimą lotyniškai, o dalyviai sugiedo
jo jam Ilgiausių metų!

Tą patį vakarą Eglė Juodvalkė prave
dė Tėvynės valandėlę, kurioje be jos pa
čios dalyvavo Z. Kūdra iš Paryžiaus (mi
mika), K. Bradūnas skaitė savo poezijos, 
Č. Grincevičius ištrauką iš savo raštų ir 
S. Kubilius paskaitė iš „Anykščių šilelio“, 
A. Baranausko 150 m. gimimo sukakčiai 
paminėti.

Po Tėvynės valandėlės visi dalyviai išė
jo 'į kiemą pasigrožėti uždegtų žvakučių 
ratu „Karo aukoms" prisiminti. Tai pa
rengė londoniškė skulpt. E. Gaputytė. Jos 
ir kitų menininkų darbų paroda buvo ro
doma per visą St. Savaitės laiką.

Koncertui reikėjo vykti kitur, nes St. 
Savaitės patalpose nebuvo pianino. Kon
certą pravedė prof. dr. R. Lampsatytė- 
Kollars, kuri pirmiausia supažindino su 
jaunais kūrėjais Lietuvoje, perduodama 
jų kūrybos iš plokštelių, o paskui, jai 
akompanuojant pianinu, jos vyras M. 
Kollars pagrojo smuiku. Prieš ketverius 
metus iš Lietuvos atvykusi, dainininkė 
Vilija Mozūraitytė visus sužavėjo savo 
dainavimu.

Be St. Savaitės metu skaitytų paskaitų, 
apie kurias dar rašysime, turėjome kelis 
pranešimus mums aktualiais reikalais.

Ingrida Bublienė iš Amerikos kalbėjo 
apie ALB-nės kultūros tarybos veiklą, ku
ri tikrai yra džiuginanti. Tą veiklą remia 
procentai, gaunami iš milijoninio fondo. 
Metinė sąmata — 45,000 dolerių.

Dr. T. Remeikis padarė pranešimą iš ką 
tik Vasario 16 gimnazijoj pasibaigusio 
Europos kraštų LB suvažiavimo, apie ku
rį jau buvo rašyta mūsų laikraštyje.

Vieną naktį jaunimo atstovai, grįžę iš 
Laisvės ir Taikos kelionės, pasidalijo sa
vo įspūdžiais su St. Savaitės dalyviais.

Vieną vakarą jaunimas pasirodė savo 
greitai, bet sumaniai paruošta programa

Evangelikų dvasios vadovo 

kun. A. PUTCĖS 
myliniai Motinai mirus, 

reiškiame gilią, nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

LSS vadija, sesės ir broliai

palinksminti vyresniuosius. Programą pra 
vedė „anglikonas“ Romas Juozelskis.

Jaunimo reikalu buvo pasisakymų ir 
per Studijų Savaitės įvertinimo posėdį — 
sekmadienį, prieš išsiskirstant. Rengėjai 
turėjo bent vienos paskaitos laiką skirti 
jaunimo pranešimams, ypač apie Kopen
hagos tribunolą, kelionę laivu, demons
tracijas Helsinkyje ir Stockholme.

Buvo ir nusiskundimų jaunimu. Gyve
nome vyskupo namuose ir reikėjo atitin
kamai elgtis. Baras buvo uždaromas 12 
vai. naktį ir turėjo būti ramybė, bet net 
ir senimui tai kėlė tam tikrų problemų. 
Ką jau kalbėti apie jaunimą, bet kelti 
triukšmą iki keturių ryto — lyg ir per
daug. Prikaišiota jaunimui, kad nesilan
ko paskaitose. Tačiau vienas moderatorių, 
dr. K. Girnius, pažymėjo, kad į paskaitas 
atsilanko toks pat procentas jaunimo kaip 
ir senimo.

Iš vyresniųjų gal daugiausia buvo kal
tinami amerikiečiai už paskaitų nelanky- 
mą, sako, jie atvažiavo tik pigiai paatos
togauti.

Bet argi tai nusikaltimas? Paskaitos nė
ra privalomos. Didesnis nepasitenkini
mas pareikštas dėl Europos kraštų LB at
skiro suvažiavimo Vasario 16 gimnazijoje, 
o jis anksčiau vykdavo St. Savaičių metu 
ir pakakdavo laiko.

Apskritai Studijų Savaitė praėjo sėk
mingai ir visi buvo patenkinti. Patalpos 
nepergeriausios, bet maistas geras, su vy
nu prie kiekvieno valgio, išskyrus pusry
čius. Krautuvių arti nebuvo, tai ir pinigų 
išleisti nebuvo kur. Atnaujinome senas 
pažintis, užmezgėme naujas, ypač malo
nu, kad tiek daug tautiečių atvyko iš 
Amerikos. Studijų Savaičių tikslas dvigu
bas: pasisemti išminties ir pabendrauti su 
lietuviais iš kitų kraštų.

Šios 32-sios Studijų Savaitės rengėjai 
atliko nelengvą darbą labai sėkmingai. Už 
lai mes jiems esame labai dėkingi. Svar
biausias jų buvo vietinis kun. Tąsius Ere
minas, kuris surado vietą ir palaikė ry
šius su italais. Puikiai savo pareigas at
liko moderatoriai Vincas Bartusevičius, 
dr. Kęstutis Girnius, Kęstutis Ivinskis ir 
meninės programos vedėja Eglė Juodval
kė.

Didžiausią padėką nusipelnė tos dvi 
mūsų jaunos gražuolės, kurios maloniai 
su šypsena visus maloniai priėmė ir rū
pinosi, tai Jūratė Barasaitė ir Raimonda 
Šreifeldaitė.

Pagal praėjusių metų nutarimą, 1980 m. 
Studijų Savaitė įvyks Austrijoje. Data: 
nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 3 d. Adre
sas: Bildungshaus, Salzburg/St. Virgil, A. 
5026 Salzburg Aigen, Ernst Grein Str. 14.

Moderatoriais išrinkti: dr. J. Norkaitis, 
dr. A. Kušlys ir dr. K. Girnius. Vakarinės 
meninės programos vedėjas — Saulius 
Kubilius.

Vyriausia techninės programos organi
zatorė — dr. Irena Joerg. Jos padėjėjai — 
Irena Augevičiūtė-Kaesti iš Šveicarijos ir 
Mečys Bajorinas iš Anglijos.

1987 m. St. Savaitė numatyta D. Brita
nijoje. „E.L.“ korespondentas

TEISINGAS SPRENDIMAS
Australijos vyriausybė paskelbė pabal- 

tiečiams palankų ir teisiniu atžvilgiu 
svarbų sprendimą. Pabaltiečių kilmės Au
stralijos piliečių užsienio pasuose iki šiol 
neretai jų gimimo vieta buvo įrašoma 
„Sovietų Sąjunga“, nors pasu, savininkai 
ir buvo gimę Lietuvoje, Latvijoje ar Es
tijoje, tiems kraštams dar būnant ne
priklausomiems. Australijoje veikiančios 
Pabaltiečių Tarybos pastangų dėka, Aus
tralijos užsienio reikalų ministerija ofi
cialiai pranešė, kad nuo dabar visų Pa
baltijo kraštuose gimusių Australijos pi
liečių užsienio pasuose gimimo vieta bus 
ištaisyta, vietoje „Sovietų Sąjungos“ įra
šant „Lietuva, Latvija, ar Estija“. Šis 
Australijos vyriausybės sprendimas buvo 
padarytas remiantis teisiniu principu, kad 
Australija nėra pripažinusi teisėtu prie
vartinį Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjun
gimą 'į Sovietų Sąjungą.

Kun. ALDONIUI PUTCEI,

jo Motinai mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Vyties klubo ir skyriaus
valdybos ir nariai

NAUDA TIK
Neseniai „Niujork Taims“ laikraštyje 

buvo išspausdintas respublikonų partijos 
atstovo JAV-jų kongrese Džeko Kempo 
straipsnis apie Helsinkio susitarimų iš
davas. Pateikiame šio straipsnio kiek su
trumpintą vertimą.

* *
Šiomis dienomis sukanka dešimt metų 

nuo Helsinkyje įvykusios tarptautinio 
saugumo ir bendradarbiavimo konferen
cijos Baigiamojo akto pasirašymo die
nos. Helsinkio susitarimai įgalino Tary
bų Sąjunga panaudoti tarptautinio įtem
pimo mažinimo politiką savo iš anksto 
gerai apgalvotiems planams: iš vienos pu
sės — tam, kad gavus Vakarų naujausią 
techniką ir paskolas, iš kitos pusės — 
Helsinkio susitarimai lyg ir įteisino Ta
rybų Sąjungos viešpatavimą Rytų Euro
poje.

Varšuvos pakto šalių vadovai, dalyvavę 
Baigiamojo akto pasirašymo ceremonijo
je, tikriausiai, dar neužmiršo konfiden
cialių Brežnevo žodžių, pasakytų ta pro
ga: „Draugai, su dabar pradėtos tarptau
tinio įtempimo mažinimo politikos pagal
ba, jau 1985-tais metais reikiamu momen
tu mes galėsime diktuoti savo valią“. Be
je, padėtis pasaulyje 1985-siais metais 
yra skirtinga nuo 1975-ų metų padėties 
ir nevisai tokia, kokią numatė Brežnevas.

1975-ais metais Šiaurės Vietnamas nu
galėjo Pietų Vietnamą ir JAV kongresas 
specialiu nutarimu uždraudė Jungtinių 
Valstijų vyriausybei teikti karinę pagal
bą Angolos kovotojams prieš komunistinį 
režimą. Brežnevo doktrina, teigianti, kad 
kiekviena šalis, patekusi į Sąjungos įta
kos sferą, jau nebegali atsipalaiduoti iš 
jos, kaip matome, iš tikrųjų galioja Ry
tų Europai ir kitoms pasaulio šalims.

Bet 1985-ais metais JAV-jų Kongresas 
atšaukė 1975-tų metų nutarimą, drau
džiantį teikti karinę ir kitokią pagalbą ko
votojams prieš komunistinius režimus, ir 
JAV-jos pradėjo remti demokratinį judė
jimą Kambodžoje. Pirmas stiprus smūgis 
Brežnevo doktrinai buvo suduotas Gre
nadoje — antrasis, tikriausiai, bus su
duotas Nikaragvoje.

Kokių tikslų tarybiniai vadovai bebūtų 
siekę, pasirašydami Helsinkio konferen
cijos Baigiamąjį aktą, galima pareikšti, 
kad Brežnevo doktrina dabar nėra nepa
žeidžiama ir Rytų Europoje, nors, žinoma, 
čia ji dar tebegalioja tvirčiau negu ku
riame kitame pasaulio rajone. Vienas Len
kijos komunistų partijos narys kartą yra 
pareiškęs: „Be tankų nebūtų komunizmo“. 
Tarybų Sąjunga Rytų Europoje turi su
telkusi didžiausią savo tankų dalį — arti 
28.000-čių tankų, kas beveik dvigubai vir
šija NATO turimų tankų skaičių.

Saugumas Rytų Europoje — tai ne kas 
kita kaip Tarybų Sąjungai paklusnių ma
rionetinių režimų viešpatavimas Rytų Eu
ropos kraštuose, o taip pat nepaisymas 
Helsinkio susitarimų, užtikrinančius lais
vus ir atvirus rinkimus bei Maskvos tie
sioginis ir netiesioginis kišimasis, už- 
gniaužiant demokratinius judėjimus šiose 
šalyse.

Ko verti Tarybų Sąjungos Helsinkyje 
duoti pažadai nepažeisti žmogaus teisių, 
žinant kaip šioje šalyje susidorojama su 
kitaip galvojančiais. Vis dar tebėra kali
namas Anatolijus ščeranskis, nieko ne
pranešama apie tremtyje esančius Andre
jų Sachorovą ir jo žmoną Eleną Boną, su
imti Vladimiras ir Mario Slepakai, už iš
drįsimą paprašyti vizos išvykimui ‘į už
sienį buvo ištremta Ida Nudele, Jozefas 
Begunas buvo nuteistas vien dėl to, kad 
jis mokė hebrajų kalbos. Išvardyti pa
vyzdžiai ir nepaminėti kiti, kiekvieną die
ną vykdomi smurto ir priespaudos aktai, 
rodo kaip Tarybų Sąjunga gerbia Helsin
kio susitarimus, šio straipsnio autoriui 
pareiškus susirūpinimą dėl politinių ka
linių likimo, Leningrado miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas atrėžė amerikie
čiui, kad jis pernelyg pergyvenąs dėl „mu 
šių sriuboje“. Toks tarybinės valdžios at
stovo pareiškimas gerai iliustruoja Mas
kvos požiūrį į žmogaus teises.

Tarybinė vyriausybė ne tik kad neger
bia žmogaus teisių, bet ji taip pat nesilai
ko ir tarptautinių susitarimų. Prezidentas 
Reaganas ne kartą informavo JAV-jų kon
gresą apie Tarybų Sąjungos rimtus nusi
žengimus ginkluotės apribojimo sutar
tims, o taip pat apie Helsinkio susitari-

SOVIETAMS
mų pažeidimus. 1981-ais metais, tuo me
tu kai Maskva darė politinį spaudimą 
Lenkijai, iš anksto nepranešant Vaka
rams, kaip kad buvo susitarta Helsinky
je, buvo suruošti dideli Varšuvos pakto 
šalių kariniai manevrai „Zapad 81“, ku
riuose dalyvavo daugiau kaip 25.000 ka
rių. Tai vienas iš pavyzdžių, rodantis kaip 
Tarybų Sąjunga nepaiso Helsinkyje pasi
rašytų karinių sutarčių.

Nors ir rimtai nusižengta tarptautinio 
saugumo ir žmogaus teisių sutartims, bet 
Helsinkyje pradėtas procesas dėl to ne
buvo nutrauktas. Praėjusį mėnesį Otavo
je buvo susirinkę Helsinkio susitarimų 
vykdymo stebėtojai, kurie apsvarstė kaip 
šalys laikosi Helsinkyje priimtų įsiparei
gojimų, deja, šios konferencijos dalyviai 
nieko pozityvaus negalėjo pasakyti. Pa
našių konferencijų metu Vakarai stengia
si atkreipti pasaulio dėmesį į Rytų Euro
pos nusižengimus žmogaus teisėms. Mes 
žinome — rašo straipsnio autorius — kad 
tai suteikia naujų jėgų drąsiems socialis
tinių šalių disidentams, bet mums nerei
kėtų turėti iliuzijų, jog mes galime dar 
daugiau nuveikti šia kryptimi. Mes turi
me neužmiršti kur tai nuvestų ir ką mes 
prarastume.

Pietų Korėjos lėktuvo pašovimas dar 
kartą parodė barbarišką Tarybų Sąjun
gos veidą, bet kartu ir mūsų (Vakarų) 
naivumą. Robertas Konkvistas rašė: „Me
tai nuo metų tarybinių vadovų veiksmai 
demaskuoja juos, kodėl mes iš to nepa
simokome, nepadarome reikiamų išva
dų?“ Vienas iš atsakymų į šį klausimą 
galėtų būti tas, kad Vakarai patys save 
apgauna mandagiai pasirašydami su Ta
rybų Sąjunga sutartis, kurios įpareigoja 
abi puses pasitikėti vieni kitais ir tai, kad 
mes pernelyg daug tikimės iš tų susitari
mų. „Tarybų Sąjunga pelnosi iš visokių 
aukščiausio lygio suvažiavimų, konferen
cijų, oficialių vizitų, draugystės sutarčių 
ir panašiai. Kiekviena proga atsisėsti su 
mumis už derybų stalo suteikia Maskvai 
galimybę paskandinti savo agresyvius 
veiksmus žodžių jūroje“ — rašė Fransua 
Revelis.

Prezidentas Reaganas įspėjo: „Siekiant 
taikos, mes neturime užmerkti akis prieš 
tikrovę ir joje slypinčius pavojus“. Daug 
kas Vakaruose galvoja, kad taiką užti
krina vien ginklavimosi varžybų apriboji
mo sutartys bei Rytų-Vakarų derybos. 
Aš — rašo Džekas Kempas — linkęs pri
tarti Amerikos vyskupų 1983-ių metų pa
storaliniame laiške pareikštai nuomonei, 
kad „Žemėje negalima užtikrinti taikos 
iki tol, kol nebus gerbiamos žmogaus tei
sės ir žmonėms nebus leista nevaržomai 
dalytis vieni su kitais dvasiniais turtais 
bei sugebėjimais“. Michaelis Novakas ra
šė: „Tai būtų ne totalitarizmo taika, bet 
laisvės ir teisingumo taika!“

Helsinkio siekius — tarptautinį saugu
mą ir bendradarbiavimą Europoje — bus 
galima įgyvendinti tik tada, kai visoms 
Europos tautoms bus leista laisvai išrink
ti savo vyriausybes ir tuo pareikšti savo 
valią. Tai Helsinkio susitarimų tikslas, 
jungiantis ir įpareigojantis mus visus — 
užbaigia straipsnį JAV-jų respublikonų 
partijos atstovas kongrese Džekas Kem
pas. V.M.

PRAHOS PAVASARIO SUKAKTIS

Sovietų invazijos į Čekoslovakiją 17 
metų sukakties proga, JAV Valstybės De
partamentas paskelbė pareiškimą, kuria
me tarp kitko pasakyta:

„Tol, kol Europa dirbtinai padalyta, tai
ka šiame kontinente bus pavojuje“. JAV 
pasmerkė „brutalią akciją, kuri sužlugdė 
čekoslovakų tautos ir jos vado pastangas 
rūpintis savo krašto likimu“.

1986 metais Sovietų ir Varšuvos pakto 
kariuomenės daliniai įsibrovė į Čekoslo
vakiją ir suėmė Aleksandro Dubčeko vy
riausybės narius.

Sukakties proga, Čekoslovakijos žmo
gaus teisių organicija „Charta 77“ paskel
bė atsišaukimą, kuriame sakoma, jog so
vietų invazija pažeidė tarptautinę teisę ir 
Varšuvos pakto pagrindus. Čekoslovakijos 
saugumo organai sukakties dienomis pa
kartotinai suėmė daugelį „Chartos 77“ 
signatarų.

Į.ĮETUYŪjE
Užteršė Nemunėlio upę

Konstantinavos gyvenvietėje yra įsikiū- 
rusi profesinė technikos mokykla Nr. 14, 
Įsirengė ji mokyklinę dirbtuvėlę, o ne
švarų vandenį paleido į Nemunėlio upę. 
Darbas greitas ir lengvas, o pasekmės ne
svarbu.

Taip ir slenka metai, nafta teka į upę. 
Žmonės negali joje nei gyvulių pagirdyti, 
nei tuo vandeniu daržų palaistyti, nei nu
simaudyti.
Uteniškių duona

Utenoje Į duonos gamykloje surengtą 
kokybės dieną aplinkinių rajonų duonos 
kepimo meistrai atsivežė savo geriausią 
produkciją. Skaniausia buvo pripažinta 
šeimininkų kepama duona „Daktariški ke
palėliai“. Gerą paklausą turi „Nemuno“, 
„Lietuviška“, „Kauno“, „Aukštaičių", 
„Kaimiška“ ir kitos duonos rūšys.
Kur ilgai laukti laiškai?

„Tiesoje“ Kuršėnų gyventoja Z. Saki- 
nienė pasakojo, kaip ilgai keliavo iš namų 
į Kauną jos laiškai.

Lietuvos ryšių ministerijos pašto valdy
bos viršininko pavaduotoja A. Knurienė 
informavo, jog laiškai adresatus pavėluo
tai pasiekė dėl Kauno centrinio pašto 
laiškininkės S. Kurtinaitytės kaltės. Laiš
kininkė įspėta, jai nebus išmokėta mėne
sio premija.
Dviračiu negali važiuoti

„Tiesoje“ P. Balčiūnienė skundėsi:
— Prieš porą metų pirkome dviratį „Du

bysa“. Bet sūnus pirkiniu džiaugėsi neil
gai. Mat prakiuro kameros. Suklijuoti ne
galima, o parduotuvėse naujų nėra. Taip 
ir stovi antri metai dviratukas nenaudo
jamas. Kur gauti kamerų šios markės dvi
ratukams? Aš suprantu taip: jei dviratis 
gaminamas, tai ir atsarginių dalių turė
tų būti.
Rūpesčiai dėl batelių

A. Jasaitienė „Tiesoje“ skundžiasi:
— Atėjo vasara. Vaikams daug malo

numų, bet mums, tėvams, daug rūpesčių 
dėl vasariškos avalynės mažyliams. Kur 
dingo sandaliukai, basutės? Mažesnio dy
džio — 14, 15 dar galima rasti ir Žiežma
rių parduotuvėje, o 16, 17 nerasi nė su 
žiburiu. Vaikui šio apavo ieškau Kaišia
doryse, Elektrėnuose, bet ir ten negaunu. 
Birželio 4 d. nuvykau į Kauną. Laisvės 
alėjoje vaikiškos avalynės parduotuvėje, 
kur anksčiau lentynos lūždavo nuo san- 
daliukų, basučių, dabar tuščia. Pasieniuo
se išdėstyti kambariniai bateliai ir kele
tas porų žieminės avalynės.

Peršasi išvada, kad prekybininkai ir 
avalynės gamintojai šią vasarą užmiršo 
mūsų vaikučius.

SUĖMIMAI ESTIJOJE
„Sovetskaja Estonija“ pranešė, kad Es

tijoje buvo suimti 3 baptistai, kurie buvo 
apkaltinti, jog „pelno tikslu“ pardavinė
jo religinę medžiagą, kurios turinys „ža
lingas ideologiniai ir priešiškas visuome
nei“.

Oficialiai pripažintos baptistų Bažny
čios pastorius Toivo Riani, 32 m. amžiaus 
vyras, buvo nuteistas vieneriems metams 
kalėjimo (sąlyginiai). Kiti du baptistai ir 
pastoriaus motina, atsižvelgiant į jų am
žių, nuo bausmės atleisti.

„Sovetskaja Bielorusija“ tą pat dieną 
pranešė, kad Baltarusijoje nuteista kalė
jimu baptistų pastoriaus duktė už platini
mą religinio turinio brošiūrų, kurios bu
vo gautos iš Vakarų.

POLITINIAI SUĖMIMAI 
JUGOSLAVIJOJE

Tarptautinė žmogaus teisių gynybos or
ganizacija „Amnesty“ paragino Jugosla
vijos vyriausybę panaikinti įstatymus, ku
rie varžo piliečius laisvai reikšti savo įsi
tikinimus ir kuriais remiantis gali būti 
areštuojami asmenys-kitaminčiai. Amnes
ty organizacija atkreipia dėmesį, kad Ju
goslavijoje nuo 1980-ųjų ligi 1983-ųjų 
metų, pagal pačios valdžios paskelbtus 
statistinius duomenis, politiniais sumeti
mais buvo suimti daugiau negu du tūks
tančiai asmenų, daugiau negu šeši šimtai 
per metus. Kai kurie jų buvo nuteisti vien 
dėl to, kad sugrįžę iš kelionių Vakarų 
kraštuose buvo atsivežę užsienio spaudos.
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ŽODYNO
Neseniai „Kultūros baruose“ perskai

čiau Gražvydo Kirvaičio straipsnį, ku
riame jis aptaria koks turėtų būti nauja
sis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas" 
ir kartu ragina atsakingus už žodyno lei
dimą kalbininkus, kultūros darbuotojus 
paspartinti šio taip laukiamo leidinio pa
sirodymą. Straipsnio autorius rašo: „Ly
giai prieš dešimt metų pastabose dėl nau
jo. papildyto „Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyno“ reiškėme viltį, kad būsimi DŽ 
leidimai pasirodys kas penkeri metai. De
ja, praėjo jau dvylika metų, o naujo Dž 
kaip nėr, taip nėr. Susidaro įspūdis, kad 
mūsų kalbininkams, apsikrovusiems ki
tais kalbos kultūros darbais, žodynui lai
ko lyg ir nelieka... Daugelyje kraštų ben
drinės kalbos žodynai leidžiami kas porą 
metų, kai kur kasmet ar net dažniau (an
gliško Dž atitikmens — The Concise Ox
ford Dictionary (COD) — penktasis lei
dimas 1964-1975 m. perspausdintas su pa
taisymais net dvidešimt vieną kartą (!) 
...Žinoma toks operatyvumas gal ne mūsų 
jėgoms, tačiau sunku suprasti, kas truk
do leisti Dž su mažais pataisymais bent 
kas penkeri metai. Matyti, tik mūsų pa
čių rambumas...“

G. Kirvaitis nurodo ir kitą sunkiai su
prantamą problemą, trukdančią naujojo 
žodyno pasirodymui — popieriaus trūku
mą. šalyje, turinčiai tokius milžiniškus 
gamtinius išteklius ir kur propagandi
niams leidiniams nestokojama popieriaus 
ir kuri knygų leidime su JAV-mis dalija
si pirmąja-antrąja vieta pasaulyje, staiga 
pritrūksta popieriaus tokiam svarbiam 
leidiniui, kaip žodynas! Visiškai galima 
pritarti G. Kirvaičio priekaištui ir vos ne 
pasipiktinimui, kurį jis išreiškia sekan
čiais žodžiais: „Galima perkelti į kitus me 
tus ne vieną kitokį leidinį, bet negalima 
be galo atidėlioti Dž leidimo. Juk rašto 
žmonėms (ir ne tik rašto!) jis taip pat 
reikalingas kaip plunksna ar tušinukas. 
Nejaugi lauksime, kol tarp šio Dž ir nau
jojo leidimo pasidarys toks pat tarpas, 
kaip tarp 1954 ir 1972 metų leidimų — 
aštuoniolika metų?“

Straipsnio autorius pastebi, kad lietu
vių kalbos žodyno 1972 m. leidimas jau 
beveik netinkamas vartojimui, nes tiek 
jame taisytinų dalykų. Kaip pavyzdį jis 
nurodo iš dalies pasikeitusią rašybos ir 
skyrybos vartoseną, ką būtinai reikėtų 
nušviesti naujajame žodyne. Toliau jis iš
vardija dar daugybę keistinų ir taisytinų 
dalykų, iš kurių aš paminėsiu tik keletą. 
G. Kirvaitis rašo, kad „pirmiausia iš DŽ 
reikėtų išmesti nemaža tarmybių ir šiaip 
retai vartojamų, pasenusių žodžių, žo
džių audrotie, bl'įsti, dagoti, keleivystė, 
laiškus, slasnos, slaptė, šaras, tviega, vys
tas nesupras ne vienas gatvėje užklaustas 
žmogus".

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

PAULIUS

Po to įvyko pirmasis Respub
likos padalijimas (1772). Nuo 
to meto ligi pat nepriklausomybės pa
baigos ėmė kištis į Respublikos reika
lus visos trys valstybės, dalyvavusios 
pirmame jos padalijime, būtent: Rusi
ja. Prūsija ir Austrija. Po tos nelaimės 
sušauktas seimas padarė kai kurių at
mainų. bet jos buvo nereikšmingos. Pa 
daryti pagrindines Respublikos refor
mas kliudė Rusija: silpnoje Respubli
koje buvo lengviau jai šeimininkauti. 
O kai buvo bandyta iš pagrindinų per
tvarkyti Respubliką, suteikti jai nau
ją konstituciją (1791 m. gegužės 3 d. 
konstitucija), rusai susitarė su prūsais, 
vėl atplėšė nuo Respublikos nemažus 
žemės plotus, o padarytos reformos bu
vo panaikintos. Didis patriotas Tadas 
Kostiuška dar bandė gelbėti Respubli
ką. griebėsi ginklo, kviesdamas visus 
sukilti prieš laisvės priešus. Tačiau 
sukilimas baigėsi tragiškai: pats va
das, sužeistas, pateko į rusų nelaisvę, 
o likę sukilėliai rusų kariuomenės bu
vo išblaškyti. Po to įvyko trečias ir 
paskutinis Respublikos padalijimas 
(1795). Respublikos vardas liko iš
brauktas iš Europos valstybių tarpo. 
Tačiau atgauti prarastą nepriklauso
mybę nesiliovė svajoję nei mūsų, 
nei lenkų bajorai. Su jų pastan
gomis atgauti prarastą laisvę buvo su
sijusios ir svajonės atgaivinti abiejų 
valstybių uniją. Vos tik pasirodė Na
poleonas prie Nemuno (1807), mūsų 
bajorų slapta delegacija nuvyko pas 
ji su pasiūlymu atstatyti D. Lietuvos 
Kunigaikštystę. Napoleonas, ieškoda-

VARGAI
G. Kirvaitis nurodo, kad naujajame žo

dyne turėtų būti įdėta daugiau tarptauti
nių žodžių, nes dabartiniame lietuvių kal
bos žodyne jų skaičius siekiąs tik 5 proc. 
visų žodžių, o paprastai jis būnąs per 20 
proc. Dabartiniame žodyne trūkstą tokių 
žodžių kaip: adapteris (patefono), alebar
da, alternatyva, apartheidas, ažūrinis, bi
kinis, ciferblatas, dimensija, diptichas, 
dreifas, džemas, ekvivalentiškas, ekstra
vagantiškas, esė, eskalacija, fantastika, 
greideris... kapotas, kaubojus, konsisten
cija... rotaprintas... triptichas, vesternas, 
videomagnetofonas, videoįrašas ir t.t.

G. Kirvaitis nusiskundžia, kad lietuvių 
kalbos žodynuose nė su žiburiu nerasi 
lytinio gyvenimo terminų, kurie paprastai 
yra pateikiami kitų kalbų žodynuose, 
pvz., erogeninis, frigidiškas, klitoris, mas
turbacija, orgazmas ir kt. Jis klausia: 
„gal čia kaltas tradicinis lietuviškas dro
vumas? Betgi jis netrukdo dėti į Lž to
kius savus ir, matyt, dėl to ne kiek ne
šokiruojančius sudarytojų „terminus" 
kaip parūrys, pašiktsubinis, supirdolinti 
ir pan. šiaip ar taip, mūsų seksologų 
straipsnių, dažnai skelbiamų „Moksle ir 
gyvenime“ ir kituose žurnaluose, skaity-

NOBELIO LAUREATAS H. BOELL
Liepos 16 d., eidamas 68 amžiaus me

tus, mirė Vakarų Vokietijos rašytojas ir 
Nobelio premijos laureatas Heinrich 
Boell. Velionio kūrybinis palikimas ats
pindi visuomenės vystymosi procesą Vo
kietijoje nuo karo pabaigos iki dabartinių 
dienų.

Rašytojas gimė 1917 m. Kelne skulpto
riaus šeimoje. Baigęs gimnaziją, mokėsi 
knygininko profesijos, o prasidėjus An
trajam pasauliniam karui dalyvavo jame 
kaip pėstininkas, buvo tris kartus sunkiai 
sužeistas. Po demobilizacijos 1945 m., 
trumpą laiką Kelno universitete klausė 
germanistiką ir dirbo fizinį darbą. Rašyti 
pradėjo anksti, dar būdamas mokyklos 
suole, šitie pirmieji mėginimai nėra išli
kę. Rašytojas patraukė publikos dėmesį 
į save 1951 m., kada jis už knygas „Ke
liautojau, ateik 'į Spa...“, „Traukinys bu
vo punktualus“, „Adomai, kur tu buvai“, 
gavo „47 grupės“ premiją, šių visų vei
kalų tema — karo dalyvių ir grįžusių tė
vynėn pergyvenimai.

1953 m. B. parašo romaną „Ir jis ne
pasakė nei vieno žodžio“, kuriame jis pir
mą kartą pradeda rašyti pokarine tema 
Vokietijoje. Heinrich Boell galutinai pra- 
silaužė tame dešimtmetyje parašytuose 
romanuose: „Biliardas pusė dešimtos“, 
„Namas be sargų“.

Šiuose kūriniuose autoriui pasisekė 
duoti tikslų, atmosferiškai tirštą aplinkos 
aprašymą, o taip pat žmogaus egzistencia-

SLEŽAS

mas taikos su Rusija, nuo to projekto 
atsisakė. Tačiau pačių lenkų pastan
gos buvo vaisingesnės; Napoleonas 
įkūrė Varšuvos kunigaikštystę, be abe
jo, toli gražu nepatenkindamas visų 
lenkų aspiracijų. Kad nukreiptų mūsų 
bajorijos dėmesį nuo Varšuvos ir Na
poleono, rusų caras Aleksandras I ėmė 
žadinti mūsų bajorijos viltis atstatyti 
didžiąją kunigaikštystę sąjungoje su 
Rusija. Daugelis tuo planu susidomėjo, 
bet Napoleonui įžengus į Lietuvą, tas 
planas amžinai buvo palaidotas. At
vykus Napoleonui į Vilnių ir jam lei
dus sukurti Laikinąją D. Liet. Kuni
gaikštystės valdžią, lyg ir buvo atgai
vinta senoji mūsų valstybė. Tuojau 
ėmė sklisti šūkiai susijungti su Varšu
vos kunigaikštyste unijos ryšiais. Uni
jos iškilmės įvyko Vilniaus katedroj. 
Žlugus Napoleonui išnyko ir D. Liet. 
Kunigaikštystės atstatymo miražai. 
Vietoj Varšuvos kunigaikštystės buvo 
įkurta gerokai apkarpyta Lenkų ka
ralija. Tačiau unijos šalininkai neiš
nyko. Lietuvos unijos idėją su Lenkija 
ugdė lenkų literatūra, Vilniaus univer
sitetas. Kai kilo 1830-31 m. revoliuci
ja, buvęs Vilniaus universiteto prof. 
Lelevelis, tuo metu sėdėjęs Varšuvoje, 
aiškiai pareiškė, jog Lietuva turinti 
būti išvaduota, nes be jos ir pati Len
kija neką tereiškianti; turi būti vėl su
rištas brutališkai nutrauktas Lietuvos 
ir Lenkijos istoriškas vienybės siūlas, 
kad būtų išgriauta tarp Lietuvos ir 
Lenkijos siena, kurią padarė Vienos 
kongresas. Tokios unijos reikalavo ir 

tojams daugelio žodžių aiškinimai labai 
praverstų, juoba kad elementarus lytinis 
švietimas pas mus tėra visai nesenas da
lykas“ — užbaigia Krivaitis.

Toliau straipsnyje nurodoma, kad į nau
jąjį žodyną turėtų būti įdėta daugiau fra
zeologizmų, vaizdingų posakių, iliustraci
nių pavyzdžių, o prieduose būtų pravartu 
pateikti smulkias automobilio, lėktuvo ir 
net virtuvės schemas, kurias kalbinin
kams 'įvardijus, visiems būtų lengviau 
rasti „padfarnikų“ ir „duršlekų“ pakaita
lus. G. Kirvaitis pateikia ir dar daugiau 
sveikintinų papildymų ir pakeitimų, ku
rie būsimą „Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyną“ kiek priartintų prie pasaulinio 
lygio.

Straipsnio pabaigoje autorius rašo: 
„Mūsų leksikografija turi senas tradici
jas. Senas, tačiau, deja, neilgas. Juk po 
pirmojo spausdinto lietuvių kalbos žody
no buvo beveik dviejų dešimtmečių per
trauka. Tad rengiant naujus Dž leidi
mus, būtina mokytis iš kitų, labiau paty
rusių, geriau naudoti didžiulius „Lietu
vių kalbos žodyno“ turtus. Ir nedaryti il
gų pertraukų“.

Manau, to norėtų palinkėti irgi su ne
kantrumu laukiantys naujojo žodyno pa
sirodymo užsienyje gyvenantys lietuviai.

V. Mackevičius

linių problemų pavaizdavimą. Šių roma
nų tie skaitytojai jautėsi paliesti, kurie 
pokariniais metais nežinojo, kaip toliau 
vadovautis gyvenime. Tai įvyko todėl, 
kad po karo Vokietijoj greitai išsivystė 
nauja visuomenė, kuriai sunku buvo 
orientuotis. H.B. pasidaro rašytoju tos ge
neracijos, kuri pradeda gyventi pasiturin
čiai. Savo raštuose B. vis pasirenka to
kią tematiką, kurią jis pažįsta iš patirties. 
Iš jo raštų dvelkia kasdieniškumas, su 
kuriuo tikriausiai susidūręs ir skaitytojas. 
Literatūros kritikų B. dažnai vadinamas 
„smulkiosios buržuazijos“ autorium. Jis 
buvo labai užsiangažavęs žmogus, kartais 
susidarydavo įspūdis, kad jis linkęs į ra
dikalizmą. 1972 m. buvo laikomas net te
rorizmo šalininku.

H.B. vedė kovą ir prieš Katalikų Baž
nyčią. Pagal jo samprotavimus krikščio
niškieji Vakarai prieštaravo dešimtčiai 
Dievo įsakymų. Rašytojas todėl klausia, 
ar krikščioniškasis mokslas pasitarnavo 
tiktai kaip valdančiųjų ideologija, žmo
gaus gyvenimo sąlygų pagerėjimą galima 
pastebėti tiktai po 18 ir 19 amžiaus revo
liucijų. H. Boell buvo praktikuojantis ka
talikas, tik 1979 m. jis išstojo iš Katalikų 
Bažnyčios.

Kurdamas savo veikalus, Boell pirmu
tine savo darbo medžiaga laiko kalbą. 
Kalbos pagalba autorius sukuria tikrovę. 
B. teigimu tikrovė glūdinti ne realistinia
me pavaizdavime, bet kalbos formacijoje.

1830 Varšuvos seimo aktas. Tą pat 
skelbė ir atskirų Lietuvos pavietų suki
lėlių aktai. Nors sukilimas ir žiauriai 
buvo rusų numalšintas, tačiau atgauti 
prarastą nepriklausomybę ir, atsta
čius Lietuvą su Lenkija, vėl jas sujung
ti unijos ryšiais nežlugo. Šitie tikslai 
aiškiai buvo užakcentuoti ir 1863 m. 
sukilimo metu. Kol Lietuvoje vado
vaujamą vaidmenį turėjo bajorija, tol 
ji vis siekė unijos su Lenkija. Tačiau 
po 1863 m. sukilimo Lietuvos istorijoj 
įvyksta atmainų. Iš baudžiavos paleis
ti ir ekonomiškai sustiprinti valstiečiai 
pamažu virsta lietuvių tauta. Iš jos 
tarpo kilę vadai pasiryžta eiti savu, 
lietuvišku keliu; jai mūsų bajorijos 
tradicijos ir siekimai yra visiškai sveti 
mi. Mūsų bajorija, pasidavusi lenkiš
kai kultūrai, pasisavinusi visai lietu
vių tautai svetimą kalbą nenori 
suprasti naujo lietuvių kilimo. 
Ji pravardžiuoja lietuvių 
tautinį sąjūdį litvomanija; kaltina lie
tuvių vadus „vienybės“ ardymu. Tą 
pat daro ir Varšuva, jos spauda. Mai
ronis tokiems nesuprantantiems nau
jos Lietuvos kilimo pasako labanaktis. 
Bandymai susikalbėti, pritraukti mū
sų bajoriją į bendrą tautos darbą nu
eina niekais, ji griežtai atsisako betką 
bendro turėti su lietuvių vadinamuoju 
separatizmu. Prie to kursto ir Lenkijos 
veikėjai. Tokioje nuotaikoje užtinka 
ir Lietuvą ir Lenkiją D. Karas. Kai ky
la mintis atgaivinti nepriklauosmą Lie
tuvą ir Lenkiją, tai lygiai mūsų bajo
rai, lygiai ir lenkų vadovaujamieji 
sluoksniai galvoja tik apie vieną di
džiąją Lenkiją — nuo jūrų ligi jūrų. 
Mūsų vadams tenka dėti daug pastan
gų. įrodinėti, kad Lietuva tai ne Len
kija ir kad lietuvis nieku būdu ne len
kas. Kai tik buvo paskelbtas Lenkijos 
atstatymas (1916 m. lapkričio 5 d.), 
naujoji i-enkų valstybės Taryba tuo

V

A.A. Muz. Prof. J. Žilevičius
Rugpjūčio 5 d. Baltimorės ligoninėje, 

JAV, mirė prof. Juozas Žilevičius.
Juozas Žilevičius gimė 1891 kovo 16 d. 

Jarubaičių vsd„ Plungės vis., Telšių aps. 
Mokėsi Palangos progimnazijoj, Petrapily 
baigė Vedenskio suaugusiųjų kursus, ga
vo brandos atestatą. Muzikos pradėjo 
mokytis Plungėje pas N. Sasnauską ir 
ten nuo 1908 m. vargoninkavo. Vasaromis 
studijavo Varšuvoje. Petrapilyje nuo 1914 
m. buvo muzikos mokytoju, vėliau baigė 
Petrapilio konservatoriją, baigė kompozi
cijos skyrių.

J. Žilevičius buvo muzikas, kompozito
rius, muzikologas ir visuomenės veikėjas. 
Baigęs konservatoriją, gavo darbą Viteb
ske. Čia įsigijo muzikos profesoriaus 
laipsnį. Grįžęs Lietuvon pradėjo dirbti 
meno kūrėjų draugijoj, buvo teatro ad
ministratorium, nemaža prisidėjo prie 
dramos ir operos teatrų organizavimo. 
Dėstė vaidybos meno studijoj, muzikos 
mokykloj, dirbo švietimo ministerijos me
no skyriaus viršininku.

J. Žilevičius 1924 m. persikėlė 'į Klaipė
dą, dirbo muzikos mokykloje, buvo jos 
direktorium. 1929 m. atvyko į JAV, įsi
kūrė Elizabethe, N.J. Čia vargoninkavo, 
įsijungė į lietuvišką veiklą, pradėjo or
ganizuoti Dainų šventes, veikė vargoni

Tai esanti idealistinė operacija, kurios 
metu B. atskiria kalbą nuo tikrovės ir nu
rodo, kad kalba turi savo atskirus dėsnius 
ir moralę. Pagrindiniu rašytojo veikalu 
yra laikomas jo romanas „Grupinis at
vaizdas su ponia“, kuris pasirodė 1971 m. 
Teigiama, kad šitas kūrinys yra santrau
ka, o taip pat ir tolesnis išvystymas anks
čiau rašytojo sukurtų veikalų. Romanas 
yra lyg rezultatas visos rašytojo kūrybos. 
Skaitytojas sutinka herojus, kurių indivi
duališkumas yra neatskiriamai susiliejęs 
su tipiškumu. Jo romanų herojai: rango
vai, nekilnojamo turto spekuliantai, fabri
kantai, kapinių daržininkai, vienuolės, 
mokslininkai, darbininkai, slaugės, vo
kiečių kareiviai, rusų karo belaisviai, dar
bo imigrantai iš Turkijos, žmonės su pa
sisekimu gyvenime arba ir tokie, kurie ne
turi pasisekimo, visokiausios rūšies opor
tunistai, keistuoliai ir t.t.

1971-74 m. Boell išrenkamas tarptauti
nio PEN klubo prezidentu. 1972 m. jam 
suteikiama Nobelio premija.

1974 m. išėjo rašytojo knyga „K. Blum 
prarastoji garbė“, 1979 m. — „Rūpestin
gas apsupimas“. Ypač šitas antrasis vei
kalas parodo laisvosios rinkos akumulia
cijos pobūdį, kuris vis auga ir auga, ir 
parodo visą žmogaus gyvenimo darbo na
šumą kaip beprasmišką ir bevertišką da
lyką. Teigiama, kad greit pasirodys pa
skutinis B. romanas apie politikų žmonas 
Bonoje. Autorius trumpai prieš mirtį dar 
skaitęs knygos korektūras.

jau pareiškė savo pretenzijas į Lietu
vą. Kitais metais Vilniaus lenkų būrys 
kreipiasi į Vokietijos kanclerį, prašy
damas mūsų kraštą priskirti Lenkijai. 
Lietuvių veikėjai tada kreipėsi su sa
vo memorandumu į tą patį kanclerį, 
atremdami lenkų argumentus ir klai
dingus tvirtinimus, ir iškeldami Lietu
vos nepriklausomybės reikalavimą. 
Tame pačiame memorandume buvo 
nurodytos ir Lietuvos etnografinės sie
nos. Pagaliau buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė. Toks Lietuvos Tary
bos žygis sukėlė didelį nepasitenkini
mą Lenkuose. Tą nepasitenkinimą 
ypač kurstė Lenkijoje susispietę mūsų 
dvarininkai: jie ragino pulti Lietuvą. 
Lenkija pati turėdama daug vargo vi
duje, negalėjo išklausyti kurstytojų. 
Tačiau 1919 m. pradžioj, kai Lietu
va kovojo su bolševikais, lenkai ėmė 
pulti Lietuvą, užėmė jos rytinę ir pie
tinę dalį su sostine Vilniumi. Lietuva 
prieš tokį lenkų grobuoniškumą ne
kartą protestavo. Tačiau tie protestai 
tiek laimėdavo, kad kiekvieną kartą 
Santarvės valstybių atstovai 
nustatydavo vis naujas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos kariuomenių neutralias li
nijas ir vis giliau į Lietuvą. Bet len
kams ir to buvo maža. Jų generalinio 
štabo karininkai Vilniuje ėmė organi
zuoti nepriklausomoje Lietuvoje slap
tą organizaciją (P.O.W.). Jos tikslas 
buvo suruošti sukilimą, nuversti vy
riausybę ir, sudarius sukilėlių vyriau
sybę, paskelbti pasauliui, jog Lietuva 
prisidedanti prie Lenkijos. Bet šis są
mokslas nepasisekė: jo vadai laiku 
buvo susekti ir suareštuoti, sąmoksli
ninkų organizacija buvo likviduota.

ši organizacija (P.O.W.) dar kartą 
ir labai aiškiai parodė ir mūsų ir ana
pus sienos gyvenančių lenkų tikslus 
Lietuvos atžvilgiu. Toks lenkų elgesys 
sukėlė dar didesnę lietuvių neapykan

ninkų sąjungoje. Velionis dirigavo 1930 
birželio mėn. Carnegie Hall įvykusioje 
Dainų šventėje, kurios chorą sudarė 500 
rytinio pakraščio lietuvių dainininkų. 
1932 m. suorganizavo lietuviškų parapijų 
chorų sąjungą. Kasmet buvo rengiamos 
Dainų šventės, kuriose J. Žilevičius būda
vo garbės komitetų narys, padėdavo pa
rinkti repertuarus.

Šalia visuomeninės veiklos velionis bu
vo darbštus spaudos bendradarbis, para
šęs daug muzikinių straipsnių ir studijų. 
Dalis jų buvo išleistos atskirais leidiniais. 
Savo ilgame amžiuje J. Žilevičius surinko 
nemažą muzikologinį rinkin'į, kuris tebė
ra, pavadintas archyvu, Chicagos Jėzuitų 
namuose. Pasinėręs į muzikologinius ir 
visuomeninius darbus, velionis mažai tu
rėjo laiko muzikinei kūrybai, kurią pra
dėjo 1910 m. Plungėje. Daug rankraščių 
karo metu sudegė Šiauliuose. Paliko daug 
vokalinių solo kūrinių, rašė fortepijonui, 
smuikui, styginiams kvartetams. Ypač 
populiarūs buvo Žilevičiaus choriniai kū
riniai, religinės muzikos solistams ir cho
rams kompozicijos, kurios iki šiol tebėra 
plačiai dainuojamos.

J. Žilevičius paliko nuliūdusią dukterį 
su vyru.

(„Draugas“)

Bendras rašytojo veikalų tiražas yra 
pasiekęs apie 20 milijonų tomų. Sakoma, 
kad jis Rytinėje Europoje skaitomas la
biau negu Amerikoje. Boell žymus taip 
pat, kaip vertėjas, žurnalistas ir paskaiti
ninkas. Ypač žymios velionio paskaitos 
skaitytos (1966, 1968) Frankfurto uni
versitete, o taip pat jo dienoraščiai para
šyti Airijoje. V. Vokietijoje B. kūrybos te
matika susukti 4 filmai.

Rašytojas apie savo darbo techniką yra 
maždaug taip pasisakęs: „Man reikalingas 
ramus kambarys, labai daug cigarečių, 
kas dvi valandas po ąsotį arbatos ar ka
vos ir rašomoji mašinėlė“.

Prieš mirtį B. lyg ir susitaikė su Ka
talikų Bažnyčia. Nors jis oficialiai į ją 
negrįžo, tačiau prieš mirtį buvo papra
šęs vieną dvasiškį, kad jį palaidotų ka
talikiškai.

Jonas Kokštas

PREMIJOS J. GOVĖDUI IR 
A. LINGERTAITIENEI

JAV LB Kultūros Tarybos 1984 m. cho
rinių kompozicijų konkurso žiuri komisi
ja paskyrė premijas: Religinės kompozi
cijos 500 dol. premiją — Jonui Govėdui; 
koncertinės kompozicijos 500 dol. premi
ją — Aldonai Lingertaitienei.

žiuri komisiją sudarė muz. R. Kliorie- 
nė, prof. dr. E. London ir prof. A. Kupre
vičius. Premijų mecenatas Lietuvių Fon
das.

tą. Lenkai, netikėdami Lietuvos vals
tybės egzistencija, visur jai kenkė. Bal
suojant Lietuvos priėmimo klausimą 
Tautų Sąjungoj, prieš balsavo drauge 
su Rumunija ir Lenkija. Kai 1920 m. 
bolševikų sumušta lenkų kariuomenė 
bėgo iš užgrobtų Lietuvos žemių, tai 
jie dėjo pastangas, kad tų žemių ne
užimtų mūsų kariuomenė: gadino su
sisiekimo priemones, degino tiltus, 
nors lenkai kiek anksčiau buvo Spa 
miestely pasirašę su Lietuva sutartį, 
kurią mums pripažino Vilniaus sritį. 
Bet kai mūsų kariuomenė įžengė į Vil
nių, rado čia jau atėjusius bolševikus.

Bolševikų išvarginti kovose pailsę 
lenkai, pasirodė sukalbamesni. Su jais 
pradėta taikos derybos. Toji taika su 
Lietuva buvo reikalinga ir lenkams. 
Vis dėlto po sunkių derybų pavyksta 
pasirašyti vadinamąją Suvalkų sutartį, 
kuria lenkai pripažino Vilnių Lietuvai. 
Tačiau po dviejų dienų lenkai smurtu 
sulaužo tą sutartį ir užgrobia Vilnių. 
Užgrobę Vilnių kėsinosi užgrobti ir 
visą Lietuvą. Tačiau gavę smūgį prie 
Širvintų ir Giedraičių, susilaiko toliau 
žygiuoti. O santarvininkai tarp abiejų 
kariuomenių išvedė vėl naują neutra
lią zoną, vėliau virtusia administraci
jos linija. Nuo to laiko bet kokie san
tykiai su lenkais nutrūksta. Po to viso
kie bandymai išspręsti Vilniaus ginčą, 
sunormuoti Lietuvos santykius su Len
kija pasibaigdavo niekais. Tokia bū
klė tęsėsi 18 metų. Pagaliau lenkai, 
negalėdami geruoju su mumis užmegz
ti santykių, nežiūrėdami su jais pradė
tų pasitarimų, atsiuntė ultimatumą. 
Lietuva, jausdama atsakomybę prieš 
Europą, nusilenkė jėgai: sutiko už
megzti diplomatinius santykius su Len
kija, kuri Lietuvai per visą laiką buvo 
daug skriaudų padariusi. Bet visa tai 
jau priklauso istorijai.

(Pabaiga)
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMOPraėjusiam „Europos Lietuvio“ numeryje rašiau, kaip lietuvių tautos gyvasties žvakė pradėjo degti ir tirpti čia — išeivijoje, šiame laiške bus rašoma, kaip ta pati žvakė pradeda vis labiau degti pačiame krašte — Lietuvoje.Tiems, kurie neskaitė praėjusio „E. Lietuvio“ numerio, pakartosiu ištrauką iš Lietuvoje leidžiamo pogrindžio laikraščio „Aušra“, Nr. 43:„Alkoholizmas traukia mūsų tautą vis ■į didesnį dvasinį ir medžiaginį skurdą ir kančias. Dėl neblaivumo tauta netenka daug gyvybių, didėja ligonių skaičius, gausėja invalidų eilės. Masiniai šeimų išsiskyrimai. Gimdomi nepilnaverčiai kūdikiai. Visa tai stumia tautą į išsigimimą“.„Viso to akivaizdoje mes negalime nieko neveikti“, rašoma toliau Blaivybės Sąjūdžio atsišaukime. „Gana jau tų išsisukinėjimų, beviltiškumo, vergiško verkšlenimo, bailumo, kad nieko negalima padaryti. Apatija ir neryžtumas mums nieko neduos, mums reikia veikti. Laikas įsakmiai ragina — nevėluokime, nes didelis pavojus visko netekti“.Pasiskaitę, mes išeiviai, vargu kuo galime kraštui padėti; gal tik per radijo siųstuvą patalkininkauti Blaivybės Sąjūdžiui. Tačiau ta realybė mums visiems, kurie gyvena su tauta, lieka tragiškai liūdna.Iš šio atsišaukimo visai aišku, kad tauta dideliame skausme ieško pagalbos, jos gyvasties žvakė dega ir jėgos tirpsta. Ji dega ir tirpsta visai skirtingose sąlygose, skirtingoj aplinkoj, negu čia — išeivijoje.Čia dega tautos atskala, ten, krašte — pats tautos kamienas, čia nuo lietuvybės atsisakoma laisvai, tik todėl, kad lietuvis taip nori: jam atrodo, kad lietuvybė išeivijoje yra bevertė, net kliudanti našta. Lietuvoje gi tautinės vertybės naikinamos, atimamos smurtu. Ten dėl jų kovojama. Tie, kurie kovoja, miršta, kankinami kalėjimuose, darbo stovyklose, psichiatrinėse ligoninėse.Mums čia, gyvenantiems laisvėje, dažnai net sunku suprasti savo brolį-lietuvį ar sesę-lietuvaitę, gyvenančius nuolatiniame dvasiniame pavergime, kurių siela veržiasi į laisvę ir neapkenčia prievartos, kurie savo prigimtimi dalyvauja tautos gyvasties vyksme, tautos istorijos kūrime, veržiasi iš prievartos, gyvena tautai ir su tauta, šie broliai-lietuviai ir se- sės-lietuvaitės sudaro lietuvių tautos kamieno širdį ir savo kančiomis teikia tautai gyvastį.Okupanto priespaudos ir smurto tikslas yra tik vienas: priversti lietuvių tautą išsižadėti savęs ir pilnai paklusti jam. Greit jau bus pusė šimtmečio priespaudai ir nuožmiam smurtui, o galo vis dar nesimato. štai čia, kad ir labai nenoromis, ir kyla lietuvių tautos tragikos lemties klausimas: kaip dar ilgai lietuvių tauta pajėgs sutelkti pakankamą atsparą nuožmiam okupantui šioj nelygioj kovoj?Blaivybės Sąjūdžio atsišaukimo žodžiai į tautą yra stiprūs ir jaudinantieji. Vienas kitas lietuvis tų žodžių nesupras ir pasakys: „ Ar didelis čia dalykas, kad truputį išgers, pasilinksmins. Rusija ir

ALEKSANDRO PASAKOJIMAI„The Wall Street Journal“ išspausdino savo Vienos korespondento aprašymą apie vieno sovietų kario pabėgimą iš Lenkijos.Raudonosios armijos kareivio Aleksandro odisėja prasidėjo beveik prieš trejetą metų, kai jis, aštuoniolikos metų jaunuolis, dar buvo sovietų okupacinėj kariuomenėj Lenkijoje, netoli Wroclawo miesto, naujoku. Girtuoklis rusas leitenantas 'įsakydavo jam dantų šepetuku valyti dvokiančią kuopos išvietę. Ir vieną kartą Aleksandras pasiuntė savo viršininką po velnių.Nelaimei, įžeistasis karininkas buvo pakankamai blaivus pasiųsti jaunuolį sunkiems darbams į baudžiamąją brigadą, kur žiaurūs puskarininkiai jį mušė, spardė ir mokė, kaip „gerbti karininkus“.Po mėnesio Aleksandras atsidūrė ligoninėje, iš kurios jis pabėgo.Atsidūręs Vienoje, jaunuolis papasakojo, kaip lenkai patriotai, Solidarumo nariai, jį pabėgusį globojo, saugojo, net lenkiškais dokumentais aprūpino ir 'į Austriją padėjo išvykti.Įdomu, Aleksandro pasakojimu, kad sovietų kariams Lenkijoje ne tik uždrausta susitikti ir bendrauti su vietiniais žmonėmis, bet stengiamasi įdiegti neapykantą lenkams, nuvertinti viską, kas jiems brangu ir kuo jie didžiuojasi.

Lenkija dar daugiau geria ir nepražuvo.“Pavyzdžių mums nereikia ir jų nėra. Lietuvių tauta maža ir yra išskirtinai blogoj padėty. Okupantas tai žino ir taiko įvairiausias galimas priemones jai sunaikinti. Jis irgi žino, jog dvasioje sveikas ir stiprias, kad ir mažas, tautas pavergti jam nepasiseks. Atseit, tautą reikia demoralizuoti, jei tik galima, nepastebimu ir net linksmu būdu. Alkoholis, kaip kiekvienas narkotikas, yra ideali priemonė — labai maloni vartojant ir pasibjaurėtina atsipeikėjus. Bet tada jau vėlu.Ir štai lietuvių tautos gyvasties žvakė dega ir tirpsta ne tik išeivijoje, bet ir pačiame krašte. „Visa tai stumia tautą į išsigimimą“, sako Blaivybės Sąjūdis Lietuvoje.Ranka dreba, berašant šiuos žodžius, nes juk tai yra lietuvių tautos tragedija. Juk visą laiką buvo kovojama ir tebeko- vojama dėl lietuvių tautos šviesesnės ateities, dėl Lietuvos valstybės atstatymo. 
Visi mes tikime ir laukiame tos teisingos 
dienos, kada pavergtos tautos išsilaisvins, 
atsistos ir išsirikiuos kiekviena su savais 
reikalavimais. Pirmose eilėse stovės tos su didesniais reikalavimais, o paskutiniosios gaus, kas liks. Į pirmąsias eiles, savaime aišku, prasiverš tos tautos, kurios įrodys savo sugebėjimus kovoje prieš buvusius pavergėjus, bus dar gausios ir sti
prios.Štai kame glūdi Lietuvos ir jos tautos ateitis: atėjus tai dienai, lietuvių tauta 
turi būti bent dvasiniai stipri ir gausi.Atsiminkime, kad tokią dieną mes kartą jau turėjome, būtent, Pirmajam pasauliniam karui pasibaigus. Anuo metu JAV- jos, turbūt lietuvių išeivių įtaka, buvo labai linkusios didesnės Lietuvos valstybės sudarymui (su Karaliaučium — Tvankstė imtinai), su maždaug 6 milijonais gyventojų. Tokiai Lietuvai pritarė net ir Prancūzija. Deja, tas planas nepamatė dienos šviesos. Anuometinės lietuvių išeivijos svajonės pasirodė nepagrįstos, nes kraštas tokiam dideliam planui nebuvo pasiruošęs, o ir 6 milijonų lietuvių nesusirado.Šio labai svarbaus istorinio vyksmo prisiminimas sako aiškiai, kokia lietuvių tauta turi būti, kad atėjus sekančiai panašiai dienai, išsilaisvinusių tautų tarpe lietuviai prasiveržtų ir stovėtų pirmose eilėse. Lietuvių tauta turėtų būti gausi,

REFORMOS KINIJOJPRATURTĖJIMASPrieš keletą metų valstiečio San Venk- siango gyvenimas nedideliame šiaurinės Kinijos kaimelyje Le Juan (lietuviškai reikštų „rojus“) toli gražu nebuvo „rojiškas“. Paskendęs skolose, Sanas vos įstengė uždirbti pragyvenimą žmonai ir dviem dukroms. 1979-tais metais, Kinijos vadovui Dengui Ksiaopingui šalyje įvedus žemės ūkio reformas, Pekinas pradėjo raginti žemdirbius praturtėti. Šis vyriausybės kreipimasis buvo išgirstas ir Le Jua- ne. Sanas, sužinojęs, kad vietiniam fabrikui įpakavimui trūksta medinių dėžių, nedelsdamas sukalė vieną dėžę ir, nunešęs fabrikan, ją parodė direktoriui. Šis tuoj su juo sudarė darbo sutartį. Gavęs iš banko paskolą, 42-jų metų amžiaus Sanas, praėjus dvejiems metams nuo kontrakto su fabriku sudarymo, dabar pats samdo šešis darbininkus, kuriems moka po vieną dolerį per dieną. Greitu laiku jis ketina išplėsti savo medžio apdirbimo įmonėlę. Žymiai pagerėjo ir jo buitis: dabar jis stato naują erdvų namą, įsigijo spalvotą televizorių ir siuvamą mašiną.Sanas yra vienas iš naujai praturtėjusių valstiečių, kurie per metus uždirba daugiau kaip 10,000-ių juanų (apie 3.500 dolerių), šitie žemdirbiai sugeba gerai pasinaudoti naujais vyriausybiniais potvarkiais, įgalinančiais 800-us milijonų Kinijos valstiečių laisvai pardavinėti žemės ūko produktų perteklių, kuris lieka pardavus valstybei nustatytą produkcijos kiekį. Nors tie valstiečiai praturtėjo savo triūso ir vyriausybės iniciatyvos dėka, bet tai ne kiek nemažina kaimynų ir valdžios biurokratų pavydo. Tai gerai iliustruoja buvusio mechaniko iš Hunano provincijos Li Renčai atvejis. Kaip kad rašo „Dvisavaitinis Forumo“ žurnalas, šis mechanikas, susitaupęs pinigų ir dar gavęs paskolą iš banko, nutarė nusipirkti keleivinį autobusą. Ant parduodamo autobuso kybojo lentelė su kaina: 15.000 do- 

dvasiniai stipri ir veržli. Taip galvodami, mes aiškiai pamatysime, kad nuo paskutinio pasaulinio karo iki šiol lietuvių tauta krašte buvo priversta eiti priešinga kryptimi. Daug žuvo kovose, o joms aprimus, okupantas pradėjo tautą naikinti išvežimais ir žudymais, dabar įvairiomis demoralizavimo priemonėmis. O išeivijoje, visų pirma Europoje, lietuviai tiek sutirpo, kad miestuose, kur lietuvių būdavo keli šimtai, šiandien galima lietuviškai kalbančius jaunuolius ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti. Senimas gi pradeda išsibaigti. Pasibaisėtina! Išsigąstame.Nors jau ir apyseniai, bet vis dar veiklūs lietuviai leidosi į nuotykių kelionę lietuviško jaunimo ieškoti. Suradę tik vieną-kitą, maldavo ir sėkmingai priprašė įsijungti į lietuvybės darbą, šie keli, vietoj dar prieš 30 metų buvusių tūkstančių, veiks ir atstovaus lietuvių tautai Europoje. Taip manoma ir tikimasi, nes kitos išeities jau nebėra.Krašte leidžiamas laikraštis „Aušra“ skelbia Blaivybės Sąjūdžio ne atsišaukimą, bet šauksmą į tautą, kuri jau lyg pradėjo įžengti 'į išsigimimo kelią ir darosi nebepajėgi atsispirti prieš nuožmaus okupanto smurtą. Tikėkime — tauta atsities ir stos į tikrąjį kelią, kaip ji yra padariusi daugelį kartų praeityje.Mes, lietuviai išeiviai, kad ir būdami tragiškoj padėty, tikėkimės, suglauskime savo gretas ir nepasimeskime. Nepasime- tę, liksime dar naudingi savo tautai.Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.
Stasys Kuzminskas

KATALIKŲ KUNIGAS KETURIŲ 
VAIKŲ TĖVASBritų kat. dienraštis „The Universe“ išspausdino vieno lietuvio įdomų kelią į kunigystę.Kun. Vytautas Gorinas mano, kad jis yra vienintelis pasaulyje kunigas, turintis 4 vaikus ir 5 anūkus. 68 metų kunigas Gorinas dabar yra Motinos Marijos bažnyčios Amerikoje klebonas. Jis baigė kunigystės studijas Telšių kunigų seminarijoje, bet vietoj 'įšventinimo į kunigus įstojo į kariuomenę.Karui pasibaigus, jis buvo jau vedęs, turėjo tris dukteris. Emigravo į JAV-jas ir apsigyveno lietuvių „sostinėje“ Čikagoje, taip tą miestą vadina laikraštis, gavo darbą restorane. Vėliau žmona mirė.Vieną dieną į restoraną užėjo mons. A. O'Neill. Susipažino su Vytautu, užsimezgė draugystė. Po kiek laiko V. Gorinas pajuto, kad kunigystė yra jo pašaukimas. Pagaliau nutarė tapti kunigu ir 1970 metais buvo įšventintas.Šiais metais atšventė 15 metų kunigystės sukaktį.

KINIJOS KAIMElerių, bet jam panorus tą autobusą pirkti, jam buvo pateikta 15.400-tų dolerių sąskaita. Be to, už nakvynę autobuso fabriko viešbutyje iš jo buvo pareikalauta sumokėti dvigubai daugiau negu paprastai. O kai netoli esančio Hengsheno miesto televizijos stotis panoro susukti dokumentinį filmą apie jį, tai jam ten nuvažiavus, stoties direktorius atsisakė jam sumokėti kelionės ir keturių nedarbo dienų išlaidas vien dėl to, kad jis esąs taip vadinamas „10.000-čių juanų valstietis“.Kinijos vyriausybė plačiai propaguodama atvejus, kaip kad, pvz., apie vieną „10.000-čių juanų geradarį“, kuris kiekvienai jo kaime gyvenančiai šeimai nupirkęs po spalvotą televizorių, siekia pagerinti turtingų valstiečių reputaciją liaudies akyse. Bet šalyje, kur metinės vieno gyventojo pajamos siekia tik apie 600- tus dolerių ir kurioje nuolat mažėja valstybinės subsidijos kasdieniniams maisto produktams bei plataus vartojimo prekėms — tai nėra lengvas uždavinys. Spaudoje buvo rašoma apie atvejus, kai siekiant apginti „teisėtus turtingų valstiečiu interesus“, tekdavo iškviesti policijos ir kariuomenės dalinius.Kairiojo sparno kritikai naująsias Kinijos vadovo Ksiaopingo ekonomines reformas vadina vos ne gožimu prie kapitalizmo. Tuo tarpu Pekinas teigia, kad tokia, kaip valstiečio Sano Venksiango sėkmės istorija, geriausiai parodo naujo politinio kurso teisingumą. Spaudoje pranešama, kad apie milijonas Kinijos valstiečių įsigijo nuosavus traktorius bei sunkvežimius, palaipsniui jie atsipalaiduoja nuo žemės ūkio ir įsigyja naujas specialybes. Dar prieš keletą metų šie naujai praturtėję valstiečiai būtų buvę apšaukti kapitalistais, bet dabar jie yra vadinami Ksiaopingo reformistinės revoliucijos avangardu. Visgirdą

KODĖL JAUNIMAS NUTOLSTA NUO 
RELIGIJOS

(Jaunimo konkurse I pr. laimėjęs rašinys)Mano nuomone, yra daugybė priežasčių, kodėl šių laikų jaunimas pameta religiją ir atsisako bažnyčios. Iš tikrųjų tai neturėtų atsitikti, nes daugumas savo gyvenimo pradžią praleidžia religinėje aplinkoje: eina į bažnyčią su tėvais, lanko katalikiškas mokyklas, meldžiasi ir dažnai priima Komuniją. Lietuviškas jaunimas taip pat priklauso organizacijoms, ku rių principai pagrįsti religiniu auklėjimu. Todėl atrodo nesuprantama, kodėl, sulaukęs savarankiško gyvenimo, jaunuolis atsisako religijos, nebelanko bažnyčios, o kartais net atvirai kovoja prieš Dievą.Religingų tėvų sūnūs ir dukterys aštuonerius metus lanko parapijų mokyklas, kur religija jiems kasdien kalama į galvas, o seselės mokytojos kas savaitę veda į bažnyčią ir verčia atlikti mėnesinę išpažintį, nors vaikas kartais to ir labai nenorėtų.Baigęs pradžios mokyklą, vaikas-jau- nuolis dažnai dar ketverius metus praleidžia katalikiškoje gimnazijoje, kur religija taip pat nėra paskutinėje vietoje. Per tą visą savo gyvenimo laikotarpį vaikas yra tėvų priežiūroje. Jie rūpinasi ne tik jo kasdieniniais gyvenimo dalykais, bet ir dvasiniais reikalais. Tai kodėl tas pats vaikas, tiek metų praleidęs stiprioje religinėje 'įtakoje, atėjęs į jaunuolio amžių, atsisako religijos? Kas kaltas: tėvai, religinis auklėjimas katalikiškose mokyklose, draugai, aplinka, ar kas kita? Į tas priežastis ir noriu kiek plačiau pažvelgti.Man atrodo, kad viena iš pagrindinių religijos praradimo priežasčių yra tingėjimas. Jaunuolis, lankydamas universitetą, dažniausiai išsikelia iš tėvų namų. Jis turi savo butą — vienas arba su draugais. Jo gyvenimas yra pilnas darbo ir pramogų. šeštadienio vakarą, kuris yra kiek laisvesnis už kitus savaitės vakarus, jaunuolis pasilinksmina su draugais. Sekmadienio rytą tingu keltis. Nėra mamos, kuri būtinai prikelia ir liepia eiti į bažnyčią. Jaunuolis ir galvoja sau: „Kas čia atsitiks, jeigu vieną sekmadienio rytą truputį ilgiau pamiegosiu ir nenueisiu į mišias?“ Keltis dar sunkiau, jeigu tame pačiame kambaryje gyvena draugai, kurie niekuomet neina į bažnyčią. Jie saldžiai knarkia ir visai nesirūpina, kad sekmadienio rytas. Jaunuolis palenda po antklode ir taip pat užmiega. Gal tą dieną jo sąžinė ir nerami, kad praleido mišias, bet, jeigu pasitaiko daugiau tokių sekmadienių, pasidaro lengviau. Po kiek laiko mišios jau neberūpi, o į bažnyčią nueina tik per šventes, kai parvažiuoja pas tėvus. Taip panašiai atsitinka ir su ryto -ar vakaro maldomis. Kai buvo mažas vaikas, visuomet pasimelsdavo atsikėlęs arba prieš gulant. Dabar nėra laiko ir net nepatogu, kai draugai tame pačiame kambaryje nesimeldžia. Malda atrodo beveik vaikiškas dalykas. Ji pamažu išjungiama iš jaunuolio kasdienybės.Nutolimas nuo religijos gali būti ir maištas prieš tėvus. Kadangi tėvai visuomet liepdavo eiti į bažnyčią, liepdavo melstis, leisdavo 'į katalikiškas mokyklas, tai dabar jaunuolis, išėjęs iš namų, nori parodyti sau ir visam pasauliui, kad jis jau yra „išsilaisvinęs nuo mamos prijuostės raištelių“, kad jam nebereikia lankyt pamaldų. Tai maždaug tas pat, kaip atsi sakymas tėvų autoriteto. Religija sumai šoma su laisve ir savarankiškumu.Kartais jaunuolius atstumia nuo religijos savos parapijos kunigų elgesys ar apsnūdimas. Jeigu parapija nesistengia į savo veiklą įjungti jaunuolių, jeigu kunigai yra seni, visuomet susiraukę bijo bet kokios naujovės, jeigu pamaldos bažnyčioje visuomet nuobodžios, giedamos tos pačios giesmės, sakomi tokie pamokslai, per kuriuos tik žiovauti norisi, tai jaunuolis vienos parapijos kunigus ir apeigas sutapatina su visų bažnyčių kunigais ir apeigomis. Bažnyčioje, jų nuomone, yra nejauku, nuobodu ir šalta. Bažnyčia yra tik senoms moterėlėms ir mažiems vaikams, kurie neturi pasirinkimo ir turi eiti į pamaldas, tėvų vedami. Moderniam jaunuoliui bažnyčioje neverta laiko gaišinti. Jeigu jis nori, Dievą gali atrasti visur. Visa bėda, kad po kiek laiko pasidaro sunku Dievo kitur ieškoti. Jaunuolis visai išsijungia iš religinio gyvenimo.Dar kita rimta priežastis, dėl kurios jaunuolis praranda tikėjimą, yra ta, kad jam nepatinka arba netinka kuris Dievo įstatymas (arba pasidaro nepatogu jo laikytis). šiais laikais tai, mano manymu, daugiausia surišta su bažnyčios ‘įsakymais, kurie turi bendra su skaistybe, šiais laikais mada taip galvoti: jeigu kas nors

Kiti. rašo
patinka, tai jau gerai ir leistina. Ši sąvoka propaguojama televizijoje, filmuose, spaudoje ir visame amerikietiškame gyvenime. Jaunuolis yra tvirtai persiėmęs ta idėja. Bažnyčia ir Dievo įstatymai jį varžo, neleisdami daryti, ko jis labiausiai nori. Dėl to varžymo jis meta religiją. Yra daug lengviau save vadinti netikinčiu, negu atsispirti pagundoms, ypač jeigu jaunuolio draugai jį pajuokia dėl tokio įsitikinimo. Draugų įtaka jaunuolio gyvenime yra labai svarbi, dar svarbesnė negu tėvų įtaka buvo vaikystės amžiuje.Yra jaunuolių, kurie prašo Dievo kokio ypatingo dalyko, pvz., kad išlaikytų egzaminus, kad laimėtų loterijoje, kad nesugestų automobilis arba kad patiktų kuriam nors asmeniui. Jie nuoširdžiai meldžiasi ir tiki, kad Dievas išklausys jų maldų. Tačiau taip neįvyksta. Norai neišsipildo. Jaunuolis pradeda galvoti, kad Dievo tikrai nėra, nes jis negirdėjo prašymo. Jeigu Dievas būtų, tai tikrai būtų padaręs taip, kaip jaunuolis nori. Jaunuo lis visą savo gyvenimą pripratęs gauti, ko nori. Reikėdavo tik paprašyti, o tėvai nupirkdavo žaislų, skanumynų; reikėdavo tik pamurmėti, kad neturi naujų drabužių ar batų, ir mama skubėdavo pirkti. Taip beveik per visą gyvenimą — jeigu ko prašai ar reikalauji, beveik visuomet atsiranda. Argi mama nesakydavo: „Prašyk, sūneli, Dievulio, pasimelsk...“ O štai tas Dievulis visai nesiklausė, kai jaunuolis tikrai ko nors prašė... Vadinasi, Dievo nėra. Taip jaunuolis praranda tikėjimą.Tuomet kyla klausimas, ko trūksta katalikiškam mūsų mokyklų ir organizacijų auklėjimui, jeigu jaunuolis nemoka atskirti žemiškos bažnyčios sąvokos nuo Dievo, jeigu jis per visus tuos metus susidarė vaizdą apie Dievą, kad jis yra lyg koks geras dėdė, kuris skubiai išpildo visus norus?Dievas nėra būtinai toks, kaip mes galvojame. Kartą vienas mūsų parapijos kunigas pamoksle pasakė, kad mes turėtume mėginti padaryti save panašius į Dievą, o ne Dievą panašų į save. Senajame Testamente Dievas buvo ne žmonių draugas, bet teisėjas ir tėvas. Mes dabar į jį žiūrime, kaip į sau lygų mūsų brolį. Nors Bažnyčia moko, kad Kristus yra mūsų brolis, bet tai reiškia ne žmogišką, o dvasišką brolio sąvoką.Labai gaila, kad katalikas jaunuolis atsisako religijos. Yra daug pavyzdžių šiandieniniame gyvenime, kurie parodo, kaip desperatiškai jaunimui reikalinga religija ir kaip jos jis ieško net ten, kur nereikia. Tai parodo visokios sektos, kurios pavergia jaunuolius, „išplaudamos“ jiems smegenis. Jaunuoliai elgiasi ir gyvena baisiai ir vis dėl to, kad tai daro religijos vardu. Mes taip pat žinome iš pavergtosios Lietuvos gyvenimo, kad jaunuoliai, nors ir persekiojami, ieško religijos ir kartais dėl to nukenčia. Religija jiems nėra paviršutiniškas dalykas: sekmadienio pamaldos, malda prieš pamokas, per- sižegnojimas prieš valgį. Religija yra giliai įsišaknijusi jų sąmonėje. Dėl Dievo jie pasiruošę iškęsti net persekiojimus taip, kaip pirmųjų amžių krikščionys.Ką reikėtų daryti, kad mūsų jaunimas (ypač šių dienų lietuviškas jaunimas) labiau suprastų religiją ir pamiltų Dievą? Man atrodo, kad reikėtų sustiprinti vaiko religinį auklėjimą taip, kad vaikas suprastų Dievo sąvoką, kad religinė praktika nepasidarytų automatiškas dalykas, kurį tėvai ir mokytojai verčia atlikti. Jeigu jis tikrai supras, kas yra religija, dėl ko ji reikalinga mūsų gyvenime, tai jokios pasikeitusios gyvenimo sąlygos negalės jos taip lengvai išnaikinti. Taip pat reikalingas tėvų pavyzdys. Jie gali kiek nori versti vaiką eiti į bažnyčią arba melstis, bet jeigu patys nepraktikuoja religijos, jeigu atsisako Dievo įsakymų, kai jie jiems yra nepatogūs (pvz., nesilaiko pasninkų, apgaudinėja ką nors, nenueina į pamaldas, kai sekmadienio rytais yra pavargę arba kur nors turi anksti išvažiuoti, niekuomet vaikas nemato juos besimeldžiant ir t.t.), tai vaikas, išaugęs 'į jaunuolius, tikrai nebus religingas. Taip pat ir parapijos turėtų daugiau kreipti dėmesio į jaunuolių religinį gyvenimą. Atrodo, kad parapija daugiau nieko nenori girdėti apie jaunuolį, kai jis palieka pradžios mokyklos suolą. Ne vaikui reikia tvirto tikėjimo, o jaunam žmogui, kuris gyvenime (ypač išėjęs iš tėvų namų) susiduria su daug pagundų. Jaunuoliams reikia diskusinių būrelių, organizacijos, pagarbos ir dėmesio. Religija turi įjungti visus žmogaus gyvenimo laikotarpius: vaiko, jaunuolio ir suaugusio amžių, tik tada ji tvirtai gyvens žmogaus širdyje.
Paulius Bindokas (Laiškai lietuviams)
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratoj kaina metams 16 svarų, 

pusei metų 8 sv. Užsienyje 17 sv. Į užsie
nį „E.L.“ yra siunčiamas oro paštu.

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.

„EUROPOS LIETUVIO“ 1986 M.
PRENUMERATA

Primename skaitytojams, kad birželio 
16 d. įvykusiame DBLS ir LNB valdybų 
posėdyje buvo nutarta pakelti laikraščio 
prenumeratą.

Nuo 1986 m. sausio 1 d. „Europos Lie
tuvio“ metinė prenumerata D. Britanijoje 
bus 17 svarų, užsienyje — 20 svarų (lai
kraštis siunčiamas oro paštu).

Praėjusiais metais spaudos skyrius da
vė 14 tūkstančių svarų nuostolio.
Kas dar nėra užsimokėjęs prenumeratos 

už šiuos metus, prašomi kuo skubiau tai 
atlikti. Sena kaina paliekama tiems, ku
rie iki metų pabaigos užmokės prenume
ratą už 1986 metus.

Savaime aišku, kad toks mažas prenu
meratos pakėlimas daug nepadės laikraš
čio leidimui, todėl skaitytojai prašomi sa
vo noru finansiškai jį remti, laiku apsi
mokėti ir kitus paraginti užsiprenume
ruoti vienintelį Vakarų Europoje lietuvių 
savaitraštį — tarpusavio ryšių palaikyto
ją.

Londonas
SOLIDARUMO

DEMONSTRACIJA
Solidarumo penkerių metų sukak

ties proga, rugjūčio 31 d., šeštadienį, 
3 vai. p., Londono Hyde Parke lenkų 
organizacijos rengia demonstraciją. 
Po kalbų bus žygiuojama į Sovietų 
ambasadą.

Visi kviečiami dalyvauti.

DR. T. REMEIKIO PRANEŠIMAS
PLB vicepirmininkas dr. Tomas Remei- 

kis, grįždamas iš V. Europos, kur jis da
lyvavo Europos kraštų Lietuvių Bendruo
menių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkų 
metiniam suvažiavime Vasario 16 gimna
zijoj ir Studijų Savaitėj Italijoje, į JAV- 
jas, trumpai sustojo Londone.

Rugpjūčio 23 d. Lietuvių Namuose bu
vo surengtas svečiui priėmimas, kurio 
metu jis padarė pranešimą apie PLB 
veiklą ir atsakė į klausimus.

MIRĖ M. LIUDVINAVIČIENĖ
Atostogaudama Kipre, rugpjūčio 25 d. 

staiga mirė Marija Liudvinavičienė, 71 
m. Laidotuvės bus Londone kitą savaitę 
(iš Lietuvių bažnyčios).

MIRĖ A. PACEVICTUS
Rugpjūčio 13 d. mirė Aleksandras Pace- 

vičius, 67 m. Palaidotas rugpjūčio 21 d.

PAŠTO ŽENKLŲ KONKURSAS
LIETUVIŲ DIENA BRADFORDE

Rugsėjo 14 d., šeštadienį, vai. vak., Bradfordo Ukrainiečių 
salėje, 169 Legrams Lane, i vyks iškilmingas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS — KONCERTAS.
Programoje dalyvaus Škotijos lietuvių šv. Cecilijos ir Notting- 

hamo „Gintaro“ chorai, solistė V. Gasperienė. jauni muzikai M. 
Zinkutė ir J. Sadula, dainininkės G. Aleknavičienė ir B. Bishop, 
tautinių šokių grupės iš Škotijos, Gloucesterio ir Londono „Lie
tuva“.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengia

DBLS ir Bradfordo „Vyties“ Klubas

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.

PATIKSLINIMAS

Joana Sarafinaitė iš Glasgovo patiksli
na J.A. aprašymą apie Škotijos lietuvių 
memoralinio kryžiaus pastatymą;

1) Prie kryžiaus pastatymo prisidėjo 
visos apylinkės;

2) Vysk. A. Deksnys J. Sarafinaitei 
įteikė Vatikano medalį ir dokumentą nuo 
Šv. Tėvo už 50-ties metų nuopelnus Baž
nyčiai ir lietuviams Škotijoj.

WATFORDAS

A.A. P. ŠNYRO 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 — rugsėjo 1 d., 11.15 vai. 

Aušros Vartų Židinyje.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., Marijos 
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.
Leicesteryje — rugsėjo 1 d., 14 vai., 

Švč. širdyje.
Coventryje — rugsėjo 8 d., 14 vai., Šv. 

Elzbietoje.
Leamingtone-Spa — rugsėjo 8 d., 16.15 

vai., šv. Petre.

ROŽINIS

Rožinis — rugsėjo 7 d., 5 vai. p.p., prie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro au
tobusais Nr. 513 ar 514, važiuoti iki Eye 
Infirmary.

Rožinis bus už kenčiančius Lietuvoje 
mūsų tautiečius. Prašome visus jungtis su 
mumis bendroje maldoje.

N. Narbutienė

LENKIJA
MIRĖ A. LUKOŠIUS

Varšuvoje staiga mirė Alfonsas Luko
šius. Varšuvos lietuviai neteko ilgamečio 
pirmininko. Jis gimė 1923 m. Laukuvos 
apylinkėse. Į Lenkiją atvyko prieš 40 me
tų.

1968 m. buvo išrinktas Liet, draugijos 
Varšuvos skyriaus pirmininku. Jo rūpes
čiu Markų miestelio bažnyčioje buvo ras
ta dail. M.K. Čiurlionio mirties metrika.

A. Lukošius turėjo surinkęs didesnę 
lietuvišką biblioteką ir kitos lituanistinės 
medžiagos, kuri po jo mirties perduota 
Punsko ir Seinų lietuvių kultūrinėms or
ganizacijoms.
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Rodos, dar taip neseniai, pasipuošę 
savo gražiomis uniformomis, įvairia
spalviais kaklaraiščiais, užbaigai iš
kilmingai nuleido vėliavas. Atsisvei
kindami pažadėjo palaikyti glaudes
nius ryšius, atsibučiavo, ne vienas iš 
liūdesio prikando lūpą.

Ir štai vėl skautų kalnelyje skamba 
garsai, plaktuko smūgiai, statant pala
pines, puodų barškėjimas.

Iš pradžios tik reti, storesnį balsai, 
o atėjus savaitgaliui, suklegėjo visas 
ąžuolynas. Vėl kalbos, įspūdžių dali
jimasis, jau lyg vyresni veidai, kai ku
rie jau gerokai per metus išsistiepę, 
vienas kitas „vyrų“ storesniu balsu.

Pasiskirstymas palapinėmis, tvarky
masis, guolių klojimas, pasiruošimas 
vėl praleisti savaitę savųjų ratelyje, 
tarp rimtesnių darbų pašposauti, paiš- 
dykauti.

Taip prasideda skautų stovykla. 
Taip prasideda dabar, taip prasidėjo 
ir prieš 36 metus, kai Lietuvos Skau
tų Sąjunga atsikūrė Didžiojoje Brita
nijoje. Kad ši tradicija išsilaikė tiek 
daug metų tenka padėkoti tiems se
niems „vilkams“ skautininkams, kurie 
nešė ir dar neša šią naštą. Maloni ši 
našta, nes per tiek metų jos dėka ši or
ganizacija jungė ir auklėjo išeivių lie
tuvių jaunimą ir šių pasišventusių 
skautų pastangomis išlaikė savo skau
tiškas ir tautines idėjas. Galima net 
drąsiai sakyti, kad dabartiniai veikles
nieji lietuviai beveik visi yra kada nors 
buvę skautais.

Šių metų stovykla buvo didesnė ne
gu praeitų. Viso apie 70 skautų. Ma
tėsi daug naujų veidų, o ypač stiprus 
kontingentas iš Škotijos (net 11) ir s. 
M. Mickienės vadovaujamo Vasario 
16 gimnazijos „Aušros“ tunto 8 skau
tai.

36-toji stovykla buvo pavadinta M. 
K. Čiurlionio vardu, minint šio talen
tingo kūrėjo 110 metų gimtadienį. Sto
vyklą oficialiai pradėjo Europos Ra
jono Skautų Vadas s. S.B. Vaitkevi
čius, pakviesdamas šių metų stovyklos 
viršininką v.s. J. Alkį užmegzti šios 
stovyklos eigos mazgelį.

Brolis Jaras pasveikino visus, ypač 
pirmą kartą atvykusius, nurodydamas 
stovyklos gyvenimo gaires ir pažymė
damas skautų elgesio svarbumą ir 
drausmingumą.

SKAUTAI IŠEIVIJOJE
Šių metų liepos mėnesį suėjo lygiai 40 

metų, kai už Lietuvos ribų buvo atkurtas 
lietuvių skautų sąjūdis. Lietuvoje jis bu
vo sovietų okupacinės valdžios uždraus
tas ir panaikintas drauge su visomis ki
tomis lietuvių nekomunistinėmis orga
nizacijomis. Lietuvių skautų sąjūdis atsi
kūrė po Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
Vakarų Vokietijoje, kur tuo metu gyveno 
daugiau negu 60 tūkstančių lietuvių trem
tinių. Vėliau sąjūdžio veikla buvo per
kelta į Jungtines Amerikos Valstijas, kur 
buvo pastoviai plečiama. Buvo sudaryti 
nauji vienetai ne tik šiaurės Amerikoje, 
bet ir kituose kraštuose — Anglijoje, Aus
tralijoje, Venesueloje, Kanadoje. Dalis 
skautų liko Vakarų Vokietijoje. Lietuvių 
skautų sąjūdis išeivijoje ir šiandien sėk
mingai veikia, jungdamas lietuvių jauni
mą skautiškai, patriotinei veiklai. Pažy
mėtina, kad lietuviai skautai išeiviai gra
žiai atstovauja Lietuvai tarptautiniuose 
skautų suvažiavimuose.

Švenčiant 1987 m. sukaktis Lietuvos 
krikšto, vykdyto Mindaugo, Jogailos ir 
Vytauto, skelbiamas pašto ženklų konkur
sas. Vatikanas prašomas išleisti šiuos ju
biliejinius pašto ženklus.

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai menininkai. Skiriamos trys premi
jos: pirmoji 600 dol., antroji 400 dol. ir 
trečioji 300 dol.

Dėl informacijų kreiptis į Lietuvos 
krikšto jubiliejaus vykdomąjį komitetą: 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

Suplevėsavus vėliavoms ir nuaidė
jus himno garsams, miškelyje prasidė
jo tikras darbas. Po metų daug ką rei
kėjo pataisyti, daug ką pagerinti, pa
gražinti.

Šiais metais ypatinga padėka tenka 
P. Gugui už paaukotą laikų ir darbą, 
pagerinant prausyklas ir dušus tiek 
mergaičių, tiek berniukų stovyklose.

Patys pirmieji — v.s. Br. Zinkus, 
s. A. Jakimavičius ir vyr. sk. V. Gas
perienė atliko daug paruošiamųjų dar
bų, bet užteko dar jų ir vėliau atvyku- 
siems. Pakeitė sutrūnijusį kryžių tri
mis kryžiais, Trijų Kryžių Kalno pri
siminimui. Skautų stalo papuošimu rū 
pinosi lietuvaitė M. Cox su kitais Va
sario 16 mokiniais. Jo paveikslo pla
navimu ir vykdymu, kaip ir kasmet, 
rūpinosi dail. M. Barėnienė. Stovy
klos metu buvo atlikta tiek daug dar
bų, kad sunku juos visos ir suminėti. 
Gal tik reikėtų neužmiršti v.s. Br. Zin- 
kaus išlieto prakaito prie virtuvės pe
čių, padedant G. Ivanauskienei ir H. 
Gasperui.

Stovykla buvo padalyta į dvi pasto- 
vykles: berniukų, kurią vedė sk. v. V. 
O'Brien ir mergaičių — vyr. sk. v. si. 
V. Gasperienė, padedama vyr. sk. D. 
Traškaitės. Ant jų pečių krito visi kas
dieniniai einamieji reikalai.

Skautišku auklėjimu, lituanistika, 
lietuvių kalbos pamokomis, rankdar
biais, dainavimu, taut, šokiais, sportu, 
naktiniais žaidimais, orientacija, lau
žo vedimu, „Taukuoto Puodo“ leidi
mu rūpinosi visi patyrę skautai, kurių 
gal ir nebereikia minėti, nes visi jie 
yra mums labai gerai žinomi.

Kviestieji instruktoriai M. Barėnie
nė, A. Waterman, G. Cornish mums 
taip pat jau gerai žinomi, nes jau me
tai po metų prisideda prie šio auklė
jimo darbo. Ypatingai reikėtų pami
nėti M. Baronienės įdėtas pastangas 
šiais metais vėl išleidžiant antrą dalį 
knygos-žinyno „Lithuania“ — „How 
much do we know about her“. Tai an
tra, suglausta dalis Lietuvos istorijos, 
geografijos, literatūros, kurią į anglų 
kalbą išvertė V. Gasperienė.

Kaip ir kasmet tradicines naktines 
mišias aukojo v.sl. kun. A. Geryba. 
Kreipdamasis į žvakučių nušviestus 
veidelius, priminė skautų pareigas ir

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ
Vokietijos laikraštis FRANKFURTER 

ALLGEMEINE ZEITUNG (VIII.9) prane
šė žinią iš Lietuvos. Joje sakoma, kad 
Londone veikiantis Keston Koledžas, ku
ris stebi religijos padėtį komunistų val
domuose kraštuose, gavo žinių iš Lietu
vos pogrindžio, jog dviejose Lietuvos pa
rapijose tikintieji yra priversti laikyti pa
maldas kapinėse, nes jų bažnyčios yra 
sugriautos arba uždarytos.

Pranešime sakoma, kad vienoje vietoje, 
kur valdžia įrengė bažnyčioje malūną, 
parapijiečiai pastatė altorių ir dvi eiles 
suolų kapinėse ir ten meldžiasi. Kitoje 
vietoje, kur 1953 metais bažnyčia sudegė 
ir tikintieji laikė pamaldas savo butuose, 
butų savininkai buvo nubausti. Vėliau 
šios parapijos pamaldos buvo taip pat 
perkeltos į kapines.

LAIŠKAS ANILIONIUI
Lietuvos Vyčių vidurinio Atlanto apy

garda, reaguodama ’į Lietuvių Informa
cijos Centro žinią apie tremtinio vyskupo 
Julijono Steponavičiaus persekiojimą, 
šiuo reikalu kreipėsi į Amerikos katalikų 
konferenciją. Kun. William M. Lewers, 
konferencijos tarptautinio teisingumo ir 
taikos skyriaus direktorius, Lietuvos TSR 
Religinių Reikalų Įgaliotiniui Petrui Ani- 
lioniui parašė laišką, kuriame jis prašo 
sustabdyti vyskupo Steponavičiaus cen
zūravimą ir jam leisti eiti vyskupiškas 
pareigas. „Jūsų įstaigos žygiai prieš vys
kupą Steponavičių pažeidžia Civilinių ir 
politinių teisių tarptautinę sutartį, ir uri- 
menu, kad Sovietų Sąjunga tą 
dokumentą pasirašė...“ Laiškas datuo
tas š.m. biršelio 13. Anilionis praeitais 
metais asmeniškai aplankė J.E. vyskupą 
Steponavičių ir jį įspėjo nepasirašyti po 
pareiškimais prieš Religinių susivieniji
mų nuostatus, nevažinėti ‘į atlaidus, jubi
liejus ir laidotuves, ir nesimelsti už suim
tuosius kunigus.

(LIC)

PERSEKIOJAMŲ MOKSLININKŲ 
SĄRAŠAS

Amerikos Mokslo Draugija (American 
Association for the Advancement of Sci
ence), kurios žmogaus teisių skyrius palai 

įsipareigojimą tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui.

Stovyklos iškyla šiais metais buvo 
j Londone vykusį Kanados Vyrų Cho
ro „Aras“ koncertą, šia kelione ir su 
ja susijusiais reikalais rūpinosi stovy
klos viršininkas J. Alkis, parūpinda
mas net du autobusus skautams ir So
dybos gyventojams.

Šiais metais turėjome svečių iš 
JAV. Tai Vyriausioji Skautininke v. 
s. tn. S. Gedgaudienė ir s. E. Nainienė. 
Jos galėjo iš arčiau pamatyti Didž. 
Britanijos skautų gyvenimą, mūsų 
problemas ir arčiau susipažinti su mū
sų skautų vadais, šioms viešnioms sto
vyklautojai parodė savo meniškus ga
bumus, net pabaigai pagrojant dūdų 
orkestrui. Nuskambėjus skautiškoms 
dainoms, tautiniams šokiams, sol. V. 
Gasperienės solo dainoms, palydint 
pianinu R.Gasperaitei, V.O'Brien ir J. 
Alkio nostalgiškiems duetams, vieš
nias vaišingai priėmė Sodybos dir. B. 
Butrimas ir Sodybos vedėjas A. La
pinskas su žmona, pavaišindami jas ir 
skautų vadus įvairiais skanėstais.

Taip pat Sodybą ir skautus aplankė 
Kanados choro „Aras“ pianistas J. 
Govėdas ir Vliko vicepirm. L. Grinius.

Per tokią trumpą savaitę buvo atlik
ta tiek daug darbų, pasiekta naujų 
laipsnių, gauta paaukštinimo kakla
raiščių, užmegzta naujų draugysčių, 
jog, rodos, buvo bandoma iš vienos 
savaitės padaryti dvi. Bet pabaiga ne
išvengiamai turėjo ateiti. Laikas vi
siems pagalvoti apie namus, išskyrus 
v.s. J. Maslauską ir v.s. B. Zinkų, ku
rie kas metai pasilieka visiems išvažia
vus sutvarkyti palapinių, užkasti 
šiukšles, kad sekančiais metais būtų 
vėl smagu stovyklauti.

Per paskutinę iškilmingą sueigą, su
sirinkus skautų rėmėjams ir svečiams, 
buvo pasakytos visos prideramos kal
bos, išskirstytos dovanos, kurių viena 
yra ypatingai svarbi, tai kasmet skiria
mų 100 svarų, kuriuos P.B. Varkala 
paaukoja geriausiai lietuviškai kalban
tiems Skautams.

Davus įžodžius, pasipuošus vėl nau
jais kaklaraiščiais, beliko tik paspaus
ti rankas, padaryti vienas kitam nau
jus pažadus ir ne vienam vėl prikąsti 
lūpą, kad neišslystų ta atsiskyrimo 
ašara, nes taip malonu buvo savųjų 
tarpe. h.g.

Lietuviai
pasaulyje

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Robertas Blinstrubas, Rimanto ir Ire

nos Blinstrubų jaunesnysis sūnus, baigė 
su pagyrimu Loyolos universitetą finansų 
bakalauro laipsniu.

Roberto vyresnysis brolis Ričardas yra 
diplomuotas architektas, Tėvas Rimantas
— pramonės verslininkas, motina Irena
— Altos reikalų vedėja, o Rimanto dėdė 
T. Blinstrubas — dabartinis Altos pir
mininkas.

DR. JONAS GENYS
Profesorius dr. Jonas Genys reprezen

tuos Amerikos augalų genetikos turtų di
rektorijai Quebec, Kanadoje, kur 
vyks Kanados dendro-genetikos moks
lininkų konferencija, kuri vyks 19-25 die
nomis. Dr. J. Genys taip pat skaitys pa
skaitą apie rasines variacijas.

ATEITININKŲ KONGRESO 
PASKAITININKAI

Ateitininkų kongreso metu bus trys 
pagrindinės paskaitos:

kun. dr. V.M. Cukuras skaitys tema 
„Ateitininkija kryžkelėje“ — rugpjūčio 
31 d.;

dr. Kęstutis Skrupskelis tema „Krikš
čioniškosios ir marksistinės sistemų kon
frontacija“;

dr. Vytautas Vardys tema „Lietuva ir 
išeivija“ — rugsėjo 1 d.

Dr. Vytautas Vygantas skaitys paskai
tą rugsėjo 2 d.

ko artimus ryšius su Lietuvių Informaci
jos Centru, savo birželio mėn. biuleteny 
„Clearinhouse Report“ praneša, kad besi
ruošiant Otavos žmogaus teisių konferen
cijai, ji pateikė JAV delegacijos ambasa
doriui Richardui Schifteriui persekiojamų 
mokslininkų sąrašą. Jų tarpe — chemiko 
Liudo Dambrausko atvejis. Dambraukas 
atlieka penkerių su puse metų bausmę už 
tai, kad parašė savo lagerio atsiminimus 
iš Stalino laikų.

(LIC)
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