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„E. LIETUVIS1 IR GIMNAZIJA
DU LIETUVYBĖS CENTRAI EUROPOJE

šešių Europos kraštų atstovai pasisakė, 
kad Vasario 16 Gimnazija Vokietijoje ir 
„Europos Lietuvis“, savaitinis laikraštis 
Anglijoje, yra dvi centrinės lietuviškos 
institucijos Europoje, svarbios išeivijoje 
lietuvybės išlaikymo darbe.

Liepos 27 ir 28 Salzburge, Austrijoje, 
posėdžiavo Europos kraštų ir jaunimo Są
jungų atstovai kartu su Pasaulio LB val
dybos vicepirmininke Birute Jasaitiene iš 
Čikagos, VLIKo atstovu Algiu Klimaičiu 
iš Ciuricho ir PLJS atstovė Danute Ma
žeikiene. B. Jasaitienė painformavo apie 
PLB valdybos veiklą. Peržiūrėti praėjusių 
metų nutarimai ir patikrintas jų įvykdy
mas. Kraštų atstovai pranešė, kaip veikia 
tų kraštų lietuviai.

Vasario 16 gimnazijos direktorius An
drius Šmitas apibūdino gimnazijos darbą, 
šiuo metu vykdomą 3.5 mil. DM. berniu
kų bendrabučio statybą ir Romuvos pilies 
remontą, pareikalausiantį apie 5 milijo
nus DM. šiais mokslo metais gerais pažy
miais gimnaziją baigė 5 abiturientai. Atei

LIETUVA VAK. SPAUDOJ
VAKARŲ EUROPOS SPAUDA 

APIE LIETUVĄ

Londono dienraštis Times (30.07) pa
skelbė Christopherio Walkerio įspūdžius 
iš Vilniaus. Antraštėje minimas „baisybių 
muziejus“, autorius taip vadina išniekin
toje šventojo Kazimiero bažnyčioje įreng
tą Vilniaus ateizmo muziejų, ir nesukre- 
čiamas žmonių tikėjimas, kurį žurnalistas 
matė prie Aušros vartų. Jis pastebėjo 
Lietuvoje katalikybės ir tautiškumo ryšį. 
Tarybiniai pareigūnai — rašo dienraščio 
Times bendradarbis — kaltina Amerikos 
ambasadą, kad ji padedanti platinti Va
karuose kunigų ir kitų religijos šalinin
kų raštus, kuriuose dažnai smulkiai ap
rašomas tikinčiųjų persekiojimas.
Didelį straipsnį apie Liet. Bažnyčią pas

kelbė V. Vokietijos dienraštis Frankfur
ter Allgemeine Zeitung (30.07). Autorius 
Werneris Adamas, aplankęs Vilnių ir 
Kauną, teigia daug kur pastebėjęs gyvą 
krikščionybę. Jis stebisi, kad architektū
riškai įdomiausia Vilniaus gatvė pavadin
ta Maksimo Gorkio vardu, nors vargu tas 
rašytojas kada čia lankėsi. Koresponden
tui Aušros Vartai irgi paliko įspūdį. Pa
minėjęs Lietuvos krikšto sukaktį, auto
rius nurodo, kad jau caro laikais buvo 
kėsinamasi ’į katalikų bažnyčias ir vie
nuolynus. Dabar iš 40-ties Vilniaus baž
nyčių tik 11 toliau veikia. Kitos, tarp jų 
katedra, švento Mykolo, Bernardinų baž
nyčios išniekintos, tarnauja profaniš
kiems tikslams. Vokietį žurnalistą ypač 
prislėgė ateizmo muziejum paversta šven
tojo Kazimiero bažnyčia, tačiau nesaikin
ga ateizmo propaganda sustiprino jo nuo
monę, kad Bažnyčia Lietuvos katalikams 
yra ne tik tikėjimo saugotoja, bet ir jų 
tautinio savarankumo globėja. Autorius 
mano, kad Lietuvos katalikai vargiai gali 
laukti popiežiaus atvykimo į jubiliejaus 
iškilmes kitais metais. Tiek iš Vakarų Vo
kietijos FAZ.

Vakarų Berlyno dienraštis Der Tage- 
spiegel (29.07) rašo apie patrankų mėsą 
Afganistane ir Pabaltijo tautų priespau
dą. Pranešime iš Ciuricho Siegfriedas 
Loffleris pažymi, kad jauni pabaltiečiai 
siunčiami į Afganistaną, todėl Lietuvos 
pogrindžio spauda nurodo Pabaltijo tautų 
ir Afganistano likimų panašumą. Negana, 
kad Pabaltijys turėjo daugiau nukentėti 
nuo Černobylio nelaimės, negu Suomija 
ar Švedija, pabaltiečiai prievarta siunčia
mi į pavojingus darbus Černobylio apy
linkėse. Didelį nerimą sukėlė žinia, kad 
į Vilnių atgabenti vieno vyro palaikai 
cinko karste turėjo būti per tris valandas 
palaidoti. Tiek iš Vakarų Berlyno laikraš
čio Tagespiegel. Tą patį straipsnį, gero
kai sutrumpintą, persispausdino Vakarų 
Vokietijos katalikų laikraštis Deutsche 
Tagespost (31.07).

Plačiai skaitomas dienraštis Die Welt 
(27.07) rašo apie Klaipėdos-Riugeno trau
kinių perkėlą, kuri tarnaus tarybiniams 
karo tikslams. Iš mažo žvejų kaimelio 
Riugeno saloje pasidarė galingas uostas. 
Spalio mėnesį pradės veikti perkėla, kuri 
visų pirma turės karinę reikšmę. Vismaro

nančiais mokslo metais numatoma turėti 
apie 90 mokinių.

DBLS-gos atstovas VI. Dargis, apibūdin
damas Sąjungos kultūrinę bei politinę vei
klą lietuviškoje visuomenėje, iškėlė spau
dos, o ypatingai „Europos Lietuvio", svar
bą išeivijoje.

Suvažiavime taip pat kalbėtasi apie Lie
tuvos krikšto jubiliejaus minėjimą 1987; 
apie visų žemynų ir kraštų lietuvių jau
nimo dalyvavimo sąlygas VI pasaulio LJ 
kongrese Australijoje 1987-88 m.; apie VII 
PLB seimą, Tautinių šokių šventę bei pa
saulio lietuvių kultūros kongresą 1988 
Hamiltone, Kanadoje. Gyvas diskusijas 
sukėlė Europos kraštų politinės veiklos 
svarstymas ir Europos saugumo bei ben
dradarbiavimo konferencija Vienoje lap
kričio 4, kurios metu numatytos pabaltie- 
čių demonstracijos šv. Stepono aikštėje, 
reikalaujant laisvės Pabaltijui.

Europos kraštų atstovų pasisakymą, kad 
keliant Lietuvos laisvės bylą Europoje vi
si dirbame vieningai ir kurio pilnas teks-

laivų statyklose jau pastatytas ir išmėgin
tas pirmasis perkėlos laivas „Mukran“. 
Iš viso čia statomi šeši 190 metrų ilgio ir 
28 metrų pločio laivai, kurie plaukios 
tarp Klaipėdos ir Mukrano. Dėl to Vis
maro laivų statyklos turėjo pakeisti savo 
planus, nes ir čia Maskva nusprendžia, ką 
statyti ir ko nestatyti, rašo Die Welt.

Naująja perkėla susidomėjo net Peki
nas. Kinijos žinių agentūra Sinchua lie
pos 23 pranešė apie sėkmingai įvykdytą 
pirmąją bandomąją Klaipėdos perkėlos 
kelionę.

Vakarų Vokietijos spauda pranešė, kad 
Kaiserslauterno mieste suimti Ute ir Fran- 
zas Raischutis, mėginę perduoti Rytų Vo
kietijai slaptas žinias. Jie dirbo pas ame
rikiečius ir buvo užverbuoti Rytų Vokie
tijoje, kur buvo nuvykę aplankyti savo 
gimines. Keisčiausia, kad abu šnipus Va
karams išdavė Rytų Vokietija, sugrąžinu
si slaptai siunčiamus dokumentus atgal, 
nes jie buvo suvynioti į Amerikos laikraš
čius. Rytų Vokietijos paštas Amerikos 
spaudos nepriima ir siuntinį su slaptomis 
žiniomis sugrąžino. Taip Ute ir Franzas 
Raischutis ir buvo išaiškinti.

(LER)

AMERIKIEČIAI APIE LIETUVĄ

Amerikoje leidžiamas žurnalas „Reli
gious Freedom Alert“ paskutiniame savo 
numeryje atspausdino visą puslapį uži
mantį straipsnį apie religinę padėtį Lie
tuvoje. Straipsnio autorius Kaufman iš
ryškina religinės laisvės varžymus Lietu
voje, remdamasis Vakarus per savilaidi- 
nę spaudą pasiekusiu sovietinės valdžios, 
kultų įstatymų laikymosi kontrolės komi
sijos slaptu dokumentu. Iš šio dokumento, 
pavyzdžiui, patiriama, kad yra sudarytos 
specialios valdžios pareigūnų grupės, ku
riom yra pavesta sekti kunigų ir pasaulie
čių tikinčiųjų veiklą, raportuoti apie ku
nigų sakomus pamokslus, pranešti tikin
čiųjų bendruomenėm taikomų valdžios 
nuostatų pažeidimus. Dokumente nuro
doma, kad tikintiesiem draudžiama kur
ti labdaros organizacijas, rengti studijines 
sueigas, ekskursijas, spausdinti ir platinti 
religinę literatūrą, steigti knygynus, skai
tyklas, muziejus, organizuoti procesijas, 
katekizuoti vaikus.

Amerikiečių žurnalo straipsnio autorius 
at.l reipia dėmesį, kad slaptame dokumen
te pateikiamos net kai kurių vadinamų 
pavojingų kunigų pavardės dėl to, kad 
jie rengia specialiai jaunimui skirtas pa
maldas, organizuoja kalėdines eglutes, ro
do religinio turinio filmus. Kai kurie ku
nigai ir pasauliečiai tikintieji dokumente 
yra kaltinami valdžios nuostatų pažeidi
mu dėl to, kad sistemingai katekizavo vai
kus. Šio „nusikaltimo“ įrodymai buvo per
duoti prokuroro įstaigai. Amerikos žurna
lo straipsnio autorius pažymi, jog sovieti
nės valdžios slaptuose dokumentuose nu
rodomi tikinčiųjų veiklos apribojimai sa
vaime pačiu ryškiausiu būdu paliudija, 
kaip ateistinė valdžia grubiai pažeidžia 
jos pačios skelbiamą ir propaguojamą 
religinę laisvę.

(T.Ž.) 

tas buvo išspausdintas „Europos Lietuvy
je“ Nr. 30, pasirašė VLIKo Įgaliotinis ir 
Baltų Santalkos Informacijos Biuro vedė
jas Algis Klimaitis. Pasisakyme įvestas 
šis pakeitimas: „2 Baltų Santalkos orga
nizuojamoje spaudos konferencijoje lie
tuvių atstovybėje dalyvautų ir PLB Val
dybos atstovas“.

PLB Visuomeninių reikalų komisijos 
narys Narcizas Prielaida savo laiške PLB 
pirmininkui inž. V. Kamantui, ryšium su 
Europos kraštų atstovų pasisakymu, rašo: 

„Gerbiamas Pirmininke, Europos Lie
tuvių Bendruomenių atstovai, dalyvaujant 
taip pat VLIKo įgaliotiniui Šveicarijoje 
ponui Algiui Klimaičiui, susirinkę š.m. 
liepos mėn. 26 d. Salzburge aptarti lietu
vių veiklos derinimą Vienos ESB konfe
rencijoje, nutarė ten bendrai dalyvauti 
Baltų Santalkos rėmuose“.

Susitarimo pareiškimas, pasirašytas vi
sų dalyvavusių, yra persiunčiamas susi
pažinimui VLIKo Valdybai Washingtone 
ir PLB Valdybai Chicagoje. Pasirašė Švei
carijos LB Pirmininkas N. Prielaida.

Užbaigiant Europos kraštų LB ir LJS 
vadovų suvažiavimą buvo priimtos šios 
rezoliucijos:

Vasario 16 Gimnazija yra viso pasaulio 
lietuvių Gimnazija, todėl visi lietuviai 
prašomi ją remti — visų kraštų LB val
dybos praveda vajus bendrabučiui staty
ti ir apdegusiai Romuvos piliai atstatyti.

Visi lietuviai raginami dalyvauti krikš
čionybės 600 m. Jubiliejaus minėjime Ro
moje 1987 birželio 14 ir skatinami savo 
gyvenamuose kraštuose rengti ta proga 
minėjimus.

Europos kraštų lietuviai raginami rem
ti aukomis ir prenumeratomis „Europos 
Lietuvį“ ir „Pasaulio Lietuvį“.

Viso laisvojo pasaulio lietuviai prašomi 
dalyvauti PLB valdybos ir VLIKo ren
giamose demonstracijose Vienoje lapkri
čio 4, sąryšy su ten vykstančia ESB kon
ferencija.

Atsiradus reikalui, Europos kraštų LB 
vadovai susirenka pasitarti.

VI. Dargis

E. BONNER KALTA
Ryšium su informacija išspausdinta 

Vak. Vokietijos laikraštyje DIE WELT 
(VII.15) apie neleidimą popiežiui nuvyk
ti į Lietuvą, sekančią dieną tas pats lai
kraštis įdėjo garsaus vokiečių rašytojo 
Carl Gustaf Stroehm'o tokio turinio 
straipsnį:

Kadangi socializmo santvarkoje visi 
žmonės yra lygūs, marksistai-leninis- 
tai ir pažangūs sovietų piliečiai neturėtų 
skirstyti žmonių pagal jų tautybę, tikybą 
arba rasę. Dėl to yra labai nuostabu — 
bent pirmu žvilgsniu — kai sovietinės 
Lietuvos respublikos ministro pirminin
ko pavaduotojas česnavičius aiškina, kad 
viena iš popiežiaus Jono Pauliaus II ne- 
įsileidimo į Lietuvą priežasčių buvo jo 
duota audiencija „tai pagarsėjusiai prieš- 
komunistinei žydei“, Elenai Bonner, Sa
charovo žmonai.

Ar popiežius, kuris palaiko ryšius su 
žydais, yra nepakenčiamas ateistinei so
vietų valdžiai? O gal sovietų vyriausio 
pareigūno Lietuvoje pavaduotojui žydiš
kumas ir antikomunizmas yra vienas ir 
tas pats? Vargu ar taip, nes pagal Čes- 
navičiaus išsireiškimą pats komunizmo 
prosenelis Karl Marx buvo pagarsėjęs žy
das. Dėl to tenka padaryti išvada, kad 
realiame socializme tebeegzistuoja rasiz
mas, kurį taip vadinama pažangioji val
džia mielai panaudoja antipatijai prieš 
nepopuliarius asmenis sukelti.

Be to, česnavičius nėra išimtis. Daug 
tokių pavyzdžių galima rasti sovietų sis
temoje. Vieną iš šiurpiausių cituoja JAV 
žurnalistas David Shipler („Russia“. 
Times Books). Kai jis parašė, kad sovietų 
Azijoj yra labai mažai mišrių vedybų 
tarp burjatų ir rusų, Sovietų Užsienio 
Reikalų Ministerijos komentatorius Vse
volod Sofinskij supyko ir per bendrą pa
žįstamą atrėžė: „Jei Shipleris galvoja, kad 
ten yra per mažai mišrių vedybų, tai jis 
gali pats ten nuvažiuoti ir apsivesti su 
viena iš tų beždžionių“.

Žinoma, tai nėra svetima marksizmo 
dvasiai. Juk pats jo prosenelis yra para-

ŽYMUO VYSKUPUI
J. STEPONAVIČIUI

Baltų Laisvės Lygos direktorių taryba 
savo liepos 30 d. posėdyje nutarė 1986-jų 
metų Baltų laisvės žymenį skirti vysku
pui Julijonui Steponavičiui už jo asme
nišką pasiaukojimą, ginant pavergtos Lie
tuvos žmonių pilietines teises, religines 
laisves ir tautinę savigarbą.

Vyskupo Julijono Steponavičiaus auto
ritetas Lietuvos žmonių akyse yra taip 
labai iškilęs, kad okupacinė valdžia ne
drįsta jo pasodinti į kalėjimą, ištremti ar 
kokiu kitu būdu fiziškai su juo susidoro
ti. Be to, visuotiniu įsitikinimu, vyskupas 
Steponavičius „in pectore“ popiežiaus yra 
pakeltas kardinolu.

Spalio 18 d. vyskupas Julijonas Stepo
navičius švenčia 75 m. amžiaus sukaktį ir 
tą dieną Los Angeles latvių salėje įvyks 
jam žymens įteikimas. Tikimasi turėti žy
mius asmenis žymenį vyskupo vardu pri
imti h- pasakyti įteikimo kalbą.

Vyskupas Steponavičius 'šiais metais 
minėjo ir kitas dvi sukaktis: 50 metų ku
nigystės ir 25 metų ištrėmimo iš Vilniaus 
į Žagarę. Popiežius kunigystės sukakties 
proga labai šilta telegrama pasveikino 
solenizantą ir apie jį plačiai rašė Europos 
spauda.

Praėjusiais metais Baltų Laisvės lyga 
žymenį skyrė LKB Kronikai. Už parody
tą dėmesį, LKB Kronikos Nr. 70 Baltų 
lygai pareikšta padėka.

Draugas

ESTAI DAINUOJA
ESTŲ DAINŲ ŠVENTĖ

Ketvirtoji Europos estų dainų šventė 
įvyko Heidelberge liepos mėn. 25-27 d. 
Dalyvavo chorai iš Švedijos (net ir jų 
mokyklos!), Anglijos, Prancūzijos, Belgi
jos ir Vokietijos ir svečiai iš Toronto, iš 
viso daugiau kaip 500 dainininkų.

Iškilmės buvo pradėtos penktadienį kul
tūrine programa ir šeštadienį eisena Hei
delbergo gatvėmis. Tai buvo didinga ma
žos estų tautos laisvės demonstracija, ne
šant transparentus su šūkiais „Freiheit 
fuer Estland“ (Laisvė Estijai), „Laisvė 
visoms pavergtoms tautoms“ ir t.t.

Heidelbergas — turistų miestas, tad 
tūkstančiai vokiečių, amerikiečių, anglų, 
prancūzų, olandų ir kt. tautybių stebėjo 
šią demonstraciją (moterys tautiniais rū
bais), nors dažnai klausdami — kur ta 
Estija, kokią kalbą naudoja, gal rusų. 
Nežinant net daugeliui europiečių tos „in
cognita terra“ ir jos gyventojų, tačiau 
Estijos vardas dar ilgai, ilgai paliks gy
ventojų ir turistų atmintyje.

šeštadienio programa — dainų šventė 
— su oficialia dalimi užsitęsė tik kiek 
daugiau kaip dvi vai. Klausytojų buvo 
apie 1500 ne tik iš Europos, bet taip pat 
iš JAV ir Kanados.

Sekmadienį iškilmingas pamaldas šv. 
Petro bažnyčioje laikė Stockholmo estų 
vysk. Veens ir devyni kunigai — 5 estai, 
3 vokiečiai ir lietuvis kun. F. Skėrys, pris
tatytas tikintiesiems, kurių buvo apie 
1200.

Šventėje šalia garbingų vokiečių svečių 
matėsi ir kt. tautybių atstovai. Deja, nors 
Centrinis estų komitetas Vokietijoje L. 
B-nės krašto valdybai atsiuntė kvietimą, 
tačiau iš lietuvių pusės jokio atstovo ne
buvo. Malonu, kad nors pasirūpinta Lie
tuvos vėliava, kuri plevėsavo šalia Estijos 
ir Latvijos. Kiek man žinoma, tai nuopel
nas J. Valiūno.

Estų dainų šventę plačiai aprašė aplin
kiniai dienraščiai, įdėdami ir nuotraukas. 
Straipsniais jie atžymėjo ne tik Estijos po
litinę padėtį — okupaciją, bet taip pat 
pasitraukimą beveik 100 tūkst. estų iš sa
vo krašto, cituodami šios šventės globėjo 
vokiečio prof. Hahn kalbos dalį. Jis pa
reiškė, kad šiandieną Estija, kaip ir jos 
kaimynės Latvija ir Lietuva yra tapu
sios sovietinėm kolonijom.

Antrojo karo pasekmėse per 100 tūkst. 
estų paliko savo kraštą. Apie 50 tūkst. jų 
atvyko į Vokietiją, vėliau išemigruodami 
į JAV, Australiją, Kanadą ir kt. valsty
bes.

Vakarų Vokietijoje dar gyvena apie 3.5 

šęs žiauriai antisemitinių straipsnių. O 
diktatūrose vis tiek valdžios pažiūros lie
ka teisingos, — parašė žinomas vokiečių 
rašytojas Carl Gustaf Stroehm.

Medalių kūrėjų stovykla
Dvi savaites Telšiuose veikė respubliki

nė medalių kūrėjų stovykla. Iš Vilniaus, 
Panevėžio, Klaipėdos ir kitų miestų susi
rinkę dailininkai įgyvendino savo kūrybi
nius sumanymus. Telšių kraštotyros mu
ziejui jie paliko geriausius portretinius, 
architektūrinius medalius, susijusius su 
Žemaitija.
Muziejus restauruotoje sodyboje

Visuomeninis muziejus atidarytas Ra
dviliškio rajono „Šušvės“ kolūkyje. Jis 
įsikūrė senoje sodyboje, kurią restauravo 
ūkio meistrai. Daugumą eksponatų surin
ko kraštotyrininkai.
P. Cvirkos kolūkyje — tvarka

V. Lauritėnas „Valstiečių laikraštyje“ 
rašo:
— Bręsta javai ne tik kolektyviniuose 

laukuose, bet ir asmeniniuose sklypuose. 
Daug dar kur žmonės turi rūpesčių, kaip 
juos nusiimti, iškulti. Ne vienas kombai
nininkui butelį karčiosios, dešimtrublinę 
kiša, kad sklypelį nupjautų. Tai nesuderi
nama su nutarimu „Dėl priemonių kovai 
su darbinėmis pajamomis stiprinimo“. Vi
so to nėra Molėtų rajono P. Cvirkos kolū
kyje. Kolūkietis įmoka atitinkamą sumą 
į kasą, o kombainininkai pagal išankstinį 
grafiką iškulia javus, atlyginimą gaudami 
iš kolūkio.

— Tokia tvarka turėtų būti visur, kur 
darbininkų ir kolūkiečių javai auginami 
ne bendruose masyvuose.
Pasaulio moterų krepšinio čempionatas

Rugpjūčio 8 d. Vilniaus sporto rūmuose 
prasidėjo pasaulio moterų krepšinio čem
pionato pogrupio varžybos. Vilniuje žais 
Australijos, Vengrijos, JAV, kinų Taibė- 
jaus, Kinijos LR ir Čekoslovakijos krep
šininkės. Iškilmingas turnyro atidarymas 
buvo 19.30 vai. Programoj dalyvavo „Tri
mito“ orkestro muzikantai ir šokėjos.
Mirė nuo naminės degtinės

„Tiesa“ plačiai aprašė tragišką įvykį 
Kaune. Agafija Zvicevičienė prisipažinusi, 
kad ji pardavė maloniai kvepiančio gėra
lo po 4,5 rub. už butelį. Iš viso 17 bute
lių. Nuo to gėralo mirė Jadvyga Sitina, 
Arvydas Čepulis, Jadvyga Čepulienė, Ni
jolė Gorodeckienė, Valė Bondarenko, In
grida Keršytė, Antanas Vilkevičius, kiti 
buvo išgelbėti ligoninėse.

PROTESTAS DĖL ORLOVO

Įvairių tautybių žymūs mokslininkai, 
dirbantys Europos branduolinių tyrimų 
centre Ženevoje, Šveicarijoje, atsisakė da
lyvauti Sovietų Sąjungos surengtoje 
branduolinių fizikų tarptautinėje konfe
rencijoje Novosibirske, tuo būdu išreikš
dami protestą dėl ruso fiziko Orlovo te
besitęsiančio ištrėmimo Sibire. Orlovas, 
kuris dabar yra 62 metų amžiaus, už ta
riamą antisovietinę veiklą, bet iš tikrųjų 
už žmogaus teisių gynybą, 1978 metais bu
vo nuteistas septynerius metus kalėti 
griežto režimo lageryje ir penkerius me
tus likti tremtye. Pilnai atlikęs lagerio 
bausmę, Orlovas dabar yra ištremtas į 
tolimą Sibiro rajoną, kur gyvena visiškai 
izoliuotas ir labai sunkiose sąlygose. Eu
ropos branduolinių tyrimų centro moks
lininkai, atsisakę dalyvauti sovietų su
rengtoje mokslo konferencijoje Novosi
birske, taip pat pasiuntė telegramą Gor
bačiovui išreikšdami viltį, kad šis jų pro
testas paskatins sovietinę valdžią išlais
vinti sunkios lagerio bausmės suvargintą 
ir dabar dar tremties bausmę atliekantį 
fiziką Orlovą.

(Oss. R.)

tūkst. estų. Miunsteryje yra jų centrinis 
komitetas (Estisches Zentralkomitee in 
der Bundesrepublik Deutschland). Jis tu
ri 15 sk. Veikia du chorai, trys tautinių 
šokių grupės, viena vaidybos mėgėjų, vie
na „šeštadienė“ mokyklėlė, leidžiamas 
periodinis laikraštis.

1988 m. VL B-nės krašto valdyba nu
mato rengti Europos Lietuvių Dienas. Ar 
ne laikas ir mums pagalvoti apie išėjimą 
iš lietuviško geto Hiuttenfelde į platesnę 
jūrą? Tokiu pavyzdžiu gali būti estai ir 
latviai.

K. Baronas

1
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LIETUVIU FILOSOFIJOS PRADININKAI
X

Vienu atžvilgiu filosofijos Lietuvoje is
torija yra sena — siekia 1571 metus, ku
riais pradėtas filosofijos dėstymas jėzui
tų Vilniaus kolegijoje, 1579 m. pakeltoje 
'į akademiją-universitetą. Jėzuitų rankose 
Vilniaus universitetas išbuvo iki jų or
dino uždarymo 1773 m. Edukacinė komisi
ja, kuriai po jėzuitų panaikinimo buvo 
patikėtas visų mokyklų tvarkymas, išti
sam trisdešimtmečiui visai iš programos 
pašalino filosofiją. Nuo 1803 m. filosofija 
vėl buvo dėstoma ligi paties universiteto 
uždarymo 1832 m. Tad iš viso Lietuvos di
džiojoj kunigaikštijoj, o vėliau rusų oku
pacijoje filosofija Vilniuje dėstyta 232 
metus.

Jėzuitiniu laikotarpiu nebuvo nuolati
nių filosofijos profesorių, o buvo skiriami 
iš jaunųjų jėzuitų dėstytojai atskaityti 
trimečiam filosofijos kursui. Tad tik uni
versiteto profesorių (iki 1773 m.) susi
kaupė net 205! Be to, filosofija buvo dėsto
ma jėzuitų didesnėse kolegijose (Lietuvo
je tokios kolegijos buvo Kražių ir Kauno), 
o taip pat ir kai kurių vienuolynų moky
klose. Priskaičiavus ir vienuolynų moky
klų filosofijos dėstytojus, žinomų filosofi
jos profesorių skaičius siekia apie 300

Neturint filosofų specialistų, nors dės
tytojų skaičius itin gausus, filosofinių 
knygų išleista mažai — vos apie 20. Jas 
papildo smulkūs (vidurkiškai apie 20 pus
lapių) vadinamieji teziniai leidinukai dis
kusijoms vesti ar mokslo laipsniui įgyti. 
Pirmasis toks leidinukas (lotynų kalba) 
išleistas 1576 m. — dar prieš pirmųjų 
lietuviškų. knygų pasirodymą Lietuvos di
džiojoj kunigaikštijoj. Iš viso tezinių lei
dinukų žinoma per 70. Svarbiausia, iš
liko per 250 paskaitų, kurios buvo ištisai 
diktuojamos, užrašų (didesnė dalis iš uni
versiteto, mažesnė — iš jėzuitų ar kitų 
vienuolynų mokyklų).

Nereikia senąjį Vilniaus universitetą 
vaizduotis buvus lietuvišką mokslo židi
nį. Senasis Vilniaus universitetas buvo 
daugiatautiškesnis ir už pačią daugiatau
tę Lietuvos didžiąją kunigaikštiją. Mat 
1608-1755 m. Lietuvos jėzuitų provincijai 
buvo priskirtos dar Mozūrija (su Varšu
va), Varmė (Prūsuose) ir Livonija. Iš 
esmės Vilniaus jėzuitų akademiją darė 
tarptautinę pati dėstomoji lotynų kalba 
— anuomet visuose kraštuose mokslo kal
ba.

Senasis Vilniaus universitetas tik iš da
lies buvo lietuviškas: 16 lietuvių rektorių 
iš 53, vos per 60 lietuvių kilmės ar bent 
Lietuvoj gimusių profesorių iš 205. Kiek 
buvo lietuvių iš 3510 (1584-1781 m.) fi
losofijos fakulteto absolventų, nėra duo
menų nustatyti tautybei. Nors tarp rek
torių ir profesorių lietuviai nesudarė nė 
trečios dalies, tačiau jų filosofinis įnašas 
buvo nemažas: pusę pasirodžiusių knygų 
parengė lietuviai. Net po du stambius filo
sofijos veikalus parašė žemaitis jėzuitas 
B. Dobševičius (1760 ir 1761) ir žemaičių 
bajorų kilmės pijoras A. Daugirdas (1821 
ir 1828). Pirmojo veikalai rašyti lotynų 
kalba, antrojo — lenkų.

Pojėzuitiniu laikotarpiu lietuvišku po
žiūriu padėtis nepagerėjo, o tik pablogė
jo.

Taigi ir anais šimtmečiais buvo Lietu
voje mokoma filosofijos. Buvo ir lietuvių

KALINIO MEMUARAI
9.

Būdavo tokių dienų, kai tardytojas, 
baigęs rašyti apklausos protokolą 
anksčiau negu baigdavosi darbo die
na, pats jį perskaitęs ir pasirašęs, pa
dėdavo į savo rašomojo stalo stalčių 
ir pasakydavo:

— Šiandien tardymas baigtas.
Tačiau jis neskambindavo prižiūrė

tojams, kad mane paimtų į rūsį, bet 
pradėdavo mane politiškai auklėti. 
Kalbėdavo apie tai, kad Tarybų val
džios metais pasiekti milžiniški laimė
jimai, esą likviduotas neraštingumas, 
daug žmonių baigė aukštąjį mokslą, 
išvystyta pramonė, vyksta sparčios sta
tybos, suklestėjęs kultūrinis gyveni
mas, darbo žmonės dar niekad taip 
gerai negyvenę, kaip tarybinėje san
tvarkoje ir t.t.

— Kodėl jūs tarybiniame gyvenime 
matote tik blogį? Komunistų partija 
auklėja žmones idėjiškai, ji visada 
kovojo ir kovoja su religiniais prieta
rais vadovaudamasi humaniškais sie
kiais, kad visi šalies piliečiai išsiva
duotų iš iliuzijų pasaulio. Todėl dau
guma tarybinių žmonių, matydami re
ligijos žalą, jau nutraukė ryšius su ja, 
didžioji dauguma jau nebetiki Dievu 
— sakė Urbonas.

— Ne gėris, bet blogis atneša žmo
nėms vargus, nelaimės kančias, todėl 

filosofų. Tačiau su tais šimtmečiais seno
sios Lietuvos filosofija nuskendo į už
marštį. Filosofinis palikimas slypėjo įvai
riose bibliotekose tarytum po giliu žemės 
sluoksniu. Tik neseniai Romanas Plečkai
tis lyg archeologas ėmėsi „atkasti“ neži- 
nion nugrimzdusią praeities amžių filo
sofiją Lietuvoje.

Dr. J. Girniaus „Bytautas, Dovydaitis 
ir Šalkauskis, lietuvių filosofijos pradi
ninkų 100 m. gimimo proga“ paskaitos 
santrauka (skaityta 33-čioje St. Savaitėje 
Salzburge).

Tad kitu atžvilgiu lietuviškąją filosofi
ją savąja kalba reikėjo kurti iš naujo — 
iš pat pradžių. Bet pirma reikėjo sulauk
ti lietuviškos šviesuomenės. O ji gausiau 
pradėjo formuotis tik po baudžiavos pa
naikinimo, kai ėmė ir kaimiečiai siųsti sa
vo vaikus į aukštąsias mokyklas. Atgims
tančiai tautai visų pirma rūpėjo ne filo
sofijos kūrimas, o elementarus liaudies 
švietimas. Tačiau ir šiuo metu iškilo pora 
vyrų, turėjusių iš dalies ir filosofinio in
tereso. Tai prel. Aleksandras Dambraus- 
kas-Adomas Jakštas (1860-1938) ir Tilžės 
gimnazijos mokytojas Vilius Storosta-Vy- 
dūnas (1868-1953). Nei vienas, nei antras 
nebuvo profesionaliai pasirengę filosofai. 
Abu pradėjo kūrybinį reiškimąsi tik at
šaukus spaudos draudimą: 1906 m. A. 
Dambrauskas pradėjo leisti kultūros žur
nalą „Draugiją“, o nuo 1907 m. ėmė rody
tis ir Vydūno leidinukai. O jau nuo kitų 
metų toj pačioj „Draugijoj“ vienas po ki
to debiutavo jaunosios kartos, gimusios 
1886 m., atstovai: 1908 m. — R. Bytautas, 
1909 m. — Pr. Dovydaitis, 1913 m. — St. 
Šalkauskis. Jiems buvo lemta tapti ti
kraisiais lietuviškosios filosofijos pradi
ninkais (drauge su pora metų vyresniu 
Pranu Kuraičiu).

Šiems trims lietuviškosios filosofijos 
pradininkams buvo skirta mano paskaita 
Europos lietuvių studijų savaitėje, čia 
pateikiamą istorinės perspektyvos 'įvadinę 
pradžią gal dera papildyti bent glaustai 
apie šiuos filosofus.

Gimė jie prieš šimtą metų šia eilė: Sta
sys Šalkauskis — gegužės 16, Romas (Ra
mūnas) Bytautas — rugpjūčio 21, Pranas 
Dovydaitis — gruodžio 4. Čia juos apibū
dinsiu kita eile — pagal mirimo metus. 
R. Bytautas mirė 1915.VI.22 (kaulų džio
va), nespėjęs sulaukti nė 29 metų am
žiaus. St. Šalkauskis paliko šį pasaulį 
1941.XII.4, sulaukęs 55 metų amžiaus. Pr. 
Dovydaitis buvo nužudytas Sverdlovsko 
kalėjime 1942.XI.4, lygiai mėnesį prieš 
56 metų sukaktį.

Bendros žinios apie juos: Bytautas — 
žemaitis, Šalkauskis — aukštaitis, Dovy
daitis — suvalkietis. Pirmieji du gimnazi
ją baigė 1905 m., o Dovydaitis — 1908 m. 
Maskvos universitetą visi trys baigė tais 
pačiais 1912 metais.

Romas Bytautas, trumpą laiką marksis
tas, vėliau indiferentas liberalas, laiko
mas liberalinės Aušrinės vardo sugalvoto
jo ir aušriniečių ideologu (ideologinių 
straipsnių teparašė vieną — polemiką su 
Dovydaičiu). Per trumpą savo gyvenimą 
paskelbė šešis smulkius dalykėlius ir du 
studijinius straipsnius: Šis tas iš lietuvių

mes privalome su blogiu kovoti, kelti 
jį viešumon, o ne maskuoti. Akivaiz
džiai matosi antireliginės propagandos 
vaisiai: besaikis girtavimas, šeimų iri
mas, žmogžudystės, savižudybės, va
gystės, plėšikavimai, negimusios gyvy
bės žudymas, chuliganizmas, prievar
tavimai ir kitos blogybės. Apie tai liu
dija tūkstančių tūkstančiai žmonių, 
patalpintų už grotų bei spygliuotų vie
tų, ne tik suaugusių bet ir nepilname
čių. Ar gi nematote, kad, nepaisant 
didžiulės armijos draugovininkų, kon
trolierių, milicijos bei čekistų, yra tiek 
daug nusikaltimų. Jei taikstysimės su 
blogybėmis, kur mes nueisime? Ka
dangi blogybės veda žmones į pražūtį, 
todėl aš apie jas ir kalbu — pasakiau 
tardytojui.

*

Akistaton buvau suvestas su liudy
tojais: žąsyčiu Kaziu ir Ruzgiene Ade
le bei Pranckūnaite Ona.

Ligi pavasario buvo apklausti be
veik visi liudytojai, ir parengtinis tar
dymas ėjo į pabaigą. Turėdamas dau
giau duomenų apie bylos eigą, žino
damas kai kurių liudytojų parodymus, 
turėdamas tikslą ginti tiesą bei tikin
čiosios visuomenės interesus nuo pavo
jingo kėsinimosi, pradėjau atsakinėti 
į kai kuriuos tardytojo klausimus ir 
pasirašiau keletą protokolų. Neprisi

kalbos filosofijos (Draugija, 1908, 29 psl., 
atspaudą išleido Šv. Kazimiero draugija) 
ir Tauta ir tautinė sąmonė (Aušrinė, 1911- 
12, apie 40 įprastinio formato žurnalinių 
psl.). Diplominiame darbe, apdovanota
me aukso medaliu, kritikavo W. Wundto 
mintį laikyti sielą tik psichinių reiškinių 
suma ir įrodinėjo sielos, mūsų Aš, subs- 
tancialumą. Pusantrų metų prieš mirtį 
grįžo į tėvų tikėjimą, kaip anksčiau į tė
vų tikėjimą buvo grįžęs rašytojas Jonas 
Biliūnas.

Pranas Dovydaitis — redaktorius Atei
ties, nuo 1911 m. pradėjusios ugdyti kata
likiškąją šviesuomenę (ligi tol tik reta iš
imtis buvo tikintysis šviesuolis, nes Rusi
jos universitetuose kone visi tapdavo 
laisvamaniškais indiferentais ar tiesiog 
apsisprendusiais ateistais). Vasario 16 ak
to signataras. 1919 m. pavasarį vieną mė
nesį ministras pirmininkas pačiu kritiš
kiausiu momentu, kai bolševikai buvo už
valdę du trečdalius Lietuvos teritorijos.

Gimęs Višakio Rūdos girių „sakuotnu- 
gariu“ 6 ha ūkininko šeimoje, Pr. Dovy
daitis baigė Marijampolės gimnaziją eks
ternu, jos visai nelankęs. Jis gaivališkai 
įkūnijo tą šviesos troškulį, kuris buvo su
sikaupęs mūsų liaudyje, per amžius tam
soj laikytoj. Jis tapo Lietuvos enciklope
diniu mokslintoju — visų piima savo 
įkurtais ir redaguotais žurnalais, šešių 
žurnalų steigėjas, šalia Ateities jis įkūrė 
mergaitėms Naująją vaidilutę ir 
redagavo keleris metus, kol pačios mote
rys perėmė jos redagavimą. Vos pradėjus 
kurtis nepriklausomai Lietuvai, pradėjo 
leisti Lietuvos mokyklą, kurioj buvo 
spausdinami švietimo ministerijos pirmie
ji 'įsakymai bei potvarkiai. Dar prieš Lie
tuvos universiteto įsteigimą pradėjo leis
ti gamtos mokslų žurnalą „Kosmos“ 
(1920) ir filosofijos žurnalą .Logos' (1921). 
Vėliau dar įkūrė religiojotyros žurnalą 
„Soter“ (redagavo 1924-30, vėliau reda
gavimą perėmė patys teologai).

Pasižymėjo nuostabiu darbštumu ir to
kiu pat produktyvumu. Dar studento me
tais prirašė per 600 puslapių (atskirai at
spaudais išleista „Biblija ir Babelis“ (142 
psl.) ir „Kristaus problema" (152 psl.).

Sidabro medalį slaptame konkurse lai
mėjo Dovydaičio darbas „Guyau dorovės 
mokslo kritika" (vėliau „Logos" žurnale 
išspausdino šio darbo santrauką, 57 psl.). 
„Kosme“ jo puslapių yra apie 2000, per 21 
nuošimtį, „Loge“ — 820, arba 25 nuošim
čiai, „Sotere“ — 1254 puslapiai, arba 61 
nuošimtis. Rašė ir kituose žurnaluose. Iš 
viso jo moksliniai straipsniai apima apie 
6300 puslapių. Daug tomų jie sudarytų! 
Reikia dar pridurti, kad Dovydaitis buvo 
ir Lietuvių enciklopedijos viceredakto
rius, atstovaudamas joje katalikams.

Stasys Šalkauskis gimė gydytojo devy
nių vaikų šeimoje. Motina Goštaute buvo 
senos bajorų giminės. Nepatenkintas Mas
kvoje baigtais teisės mokslais ir įsitikinęs 
savo pašaukimu filosofijai, 1916-20 m. stu
dijavo Šveicarijos Fribourgo universitete 
filosofiją ir pedagogiką. Studijas baigė fi
losofijos daktaro laipsniu. Grįžęs Lietu
von, tuoj buvo pakviestas profesoriumi 
Aukštuosiuose kursuose, 1922 persiorga
nizavusiuose į Lietuvos universitetą. Jo

menu, kiek jų pasirašiau, nes dieno
raščių lapelius prižiūrėtojai iš manęs 
atėmė.

Kai pamačiau, kad mano atsaky
mus tardytojas užrašo netiksliai, pa
prašiau, kad savo klausimus jis duotų 
man raštu, o atsakymus parašysiu 
pats, nes mano atsakymų redagavimas

Vladas Lapienis
priklauso ne jam, bet man pačiam. Pa
rašiau atsakymus gal porai ar daugiau 
protokolų, nes daugiau tardytojas ne
bedavė man iš anksto klausimų, todėl 
nebegalėjau iš anksto suformuluoti sa
vo atsakymų. Tada jis pats pradėjo 
rašyti mano atsakymus į jo klausimus. 
Baigęs rašyti tardymo protokolą, duo
davo perskaityti ir pasirašyti. Viename 
iš jų pastebėjau, kad mano parodymus 
tardytojas užrašė neteisingai, todėl 
protokolo pabaigoje padariau atitinka
mą prierašą ir pasirašiau. Sekančią 
dieną, parašęs apklausos protokolą, 
paklausė:

— Ar rašysi prierašą ir ką įrašysi?
— Įrašysiu tai, kas man atrodys 

reikalinga.
— Aš neleisiu, kad savo įrašais ga

ramią gyvenimo tėkmę temdė tik nuolati
nis sveikatos negalavimas.

Šalkauskio asmenyje neatsiejamai filo
sofas sutapo su pedagogu. Tad jis pats nu
sakė savo pašaukimą kaip „tautinį auklė
jimą per filosofiją". Paties Šalkauskio žo
džiais, jo pedagogika yra filosofinė, nes 
„ima savo vedamuosius principus gyveni
mo tikslų atžvilgiu iš filosofinės pasaulė
žiūros“. Iš antros pusės Šalkauskis savo 
filosofiją suvokė pedagogiškai, būtent 
kaip atskleidimą žmogui jo gyvenimo pa
skirties. šia prasme ir tinka Šalkauskį 
vadinti gyvenimo filosofu, kaip tai ryški
no jo mokinys A. Maceina.

Rūpindamasis lietuviškosios filosofijos 
kūrimu, Šalkauskis pirmiausia ėmėsi tų 
problemų, kuriomis dar prieš I pasaulin'! 
karą sielojosi jo draugas R. Bytautas. Tai 
tautos ir kalbos problemos.

Dar Fribourgo studentas Šalkauskis pa
skelbė stambų veikalą Sur les confins de 
deux mondes (Geneve, 1919, 271 psl.) — 
Dviejų pasaulių slenkstyje. Tai mūsų tau
tos istoriofilosofijos studija, kelianti mū
sų tautiniu pašaukimu Rytų ir Vakarų 
sintezę. Ir toliau rūpinosi tautiniais klau
simais. Iš dešimties straipsnių sudarė vei
kalą Lietuvių tauta ir jos ugdymas (1933, 
196 psl.). Šie du veikalai, prancūziškasis 
ir lietuviškasis, iškelia Šalkauskį į mūsų 
tautos ideologą, visos jos auklėtoją, turė
jusį didelės įtakos visai mūsų šviesuome
nei.

Lygiagrečiui Šalkauskiui rūpėjo mūsų 
kalbos kultūros problema. Kaip atgimusi 
tauta negalėjo tenkintis tik liaudies kul
tūra, taip negalėjo pakakti ir liaudies kal
bos — reikėjo ieškoti Lietuvių kalba raiš
kos ir intelektualiniam mąstymui. 1924-34 
m. laikotarpiu protarpiais spausdindino 
terminologijos teorijos studiją — lietuvių 
kalba pirmąsias filosofo grumtynes su 
semantikos problemomis, ši studija liko 
nebaigta (115 psl.), bet ji parengė auto
rių realizuoti kitą darbą. Tai Bendroji fi
losofijos terminija, Lietuvių kalbos drau
gijos Terminologijos sekcijos apsvarstyta, 
papildyta ir priimta“ (Logos, 1937, at
spaudas 1938, 99 psl.). Duota apie 1600 
terminų, kuriems pridėta ir paaiškinimų 
bei pavyzdžių. Tai ne „daugiau filologinio 
negu filosofinio pobūdžio“ darbas, kaip 
kartą buvo teigta, o lietuviškajai filosofi
jai grindžiamosios reikšmės darbas. Kur
damas lietuviškąją filosofijos terminiją, 
Šalkauskis apsprendė mūsų filosofin'į ir 
apskritai intelektualinį mąstymą. Jo api
brėžtais terminais mąsto — ir mąstys — 
ir tie, kurie nėra ir nebus skaitę jo raštų.

Du Šalkauskio veikalai ypač iškeltini. 
Visų pirma — Kultūros filosofijos met- 
mens (1926, 96 psl., skaityto kurso san
trauka). Tai pats originaliausias jo veika
las, kokio tuo metu neturėjo nė Vakarai. 
Savo kultūros filosofijoje Šalkauskis per
teikia pilnutinę žmogaus filosofiją, aprėp
damas visas tris pagrindines žmogiškosios 
būties dimensijas — prigimtį, kultūrą ir 
religiją.

Lygiai reikšmingas ir Šalkauskio Visuo
meninis auklėjimas (1932, 198 psl.). Kaip 
„Kultūros filosofijos metmens“ perteikia 
Šalkauskio žmogaus filosofiją, taip „Vi
suomeninis auklėjimas“ — visuomeninio 
gyvenimo (politinio, ekonominio, sociali
nio, tautinio ir tarptautinio) problemų 
sprendimą. Šalkauskio visuomeninei filo
sofijai yra būdingas sintetinis nuosaiku

dintum man protokolus — pareiškė 
Urbonas ir supykęs paėmė nebaigtą 
skaityti ir nepasirašytą protokolą.

Urbonas mano atsakymus pradėjo 
formuluoti taip, kad kaip nors galėtų 
mane apkaltinti. Be to, mėgdavo daug 
kartų užduoti tuos pačius klau
simus, formuluodamas juos kitais žo
džiais ir stebėdamas, ar nesuklysiu, ne
prasitarsiu daugiau, nepasakysiu ki
taip, negu anksčiau buvau kalbėjęs. 
Tačiau aš dažniausiai tylėdavau.

Čekistai įtikėję savo neklaidingumu.
— Mes nekaltų nesuimam — sakė 

Rimkus. Vėliau tą patį kelis kartus 
pakartojo ir Urbonas. Susipažįstant su 
byla, taip tvirtino ir tardytojas Mar
kevičius. Deja, kitokios nuomonės 
buvo XX ir sekantis partijos suvažia
vimas... Daugumą iš tų, kurie buvo 
nekaltai represuoti, vėliau reabilitavo 
ir jų vardais net pavadintos gatvės, 
jiems pastatyti paminklai... O man 
saugumo tardytojai dažnai aiškindavo, 
kad valstybės saugumo organai tik 
gina revoliucijos iškovojimus, saugo 
valstybę nuo vidaus ir užsienio priešų, 
kad saugumas niekad neklydo ir ne
klysta — dirba be broko...

Net XX partijos suvažiavimas nu
taria, kad reikia imtis tokių priemonių, 
kad nebūtų vėl leista savavaliauti ir 
veikti neteisėtai.

Keletą kartų prašiau tard. Urboną, 
kad man leistų naudotis Visuotina 
žmogaus teisių deklaracija, bet jis 

mo siejimas su pažangumu — vidurio ke
lias.

Šalkauskis buvo dai- Fribourgo metais 
apsisprendęs, kad „pedagogas neprivalo 
būti politikos suvaržytas". Politinėj vei
kloj nedalyvavo, bet juo laisviau galėjo 
stebėti politinį gyvenimų ir atvirai pasi
sakyti, pasireikšdamas kaip bekompro- 
misinis demokratijos principų gynėjas. 
Organizacinę veiklą vertino. Neišvengė nė 
vadovaujančių postų: 1927-30 m. — Atei
tininkų federacijos vadas, 1938-40 m. — 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos pir
mininkas. 1939.VI.4 buvo išrinktas Vytau
to Didžiojo universiteto rektoriumi — pa
skutinysis nepriklausomos Lietuvos šio 
universiteto rektorius.

Šalkauskis neabejojamai pirmavo tarp 
mūsų filosofų. Jis yra pirmasis, kuriam 
filosofo vardas tiko tikrai suvereniška 
prasme: jis pirmasis filosofavo su tokia 
minties rimtimi, preciziškumu ir siste
mingumu; jis pasižymėjo autentišku kū
rybiškumu, skirtingu nuo paprasto pro
duktyvumo. Jo vaidmuo lietuviškojoje 
filosofijoje yra išskirtinis.

Lietuvių katalikų mokslo akademija 
pradeda leisti Šalkauskio rinktinių raštų 
tritomį. Pirmasis filosofijos studijų tomas 
pasirodys jau šį rudenį. Tarp kitko jame 
pirmąkart paskelbiamas Šalkauskio skai
tytas estetikos kursas. Kituose tomuose 
bus duodami kiti išlikę jo skaityti kur
sai.

K. JUZĖNAITĖ IŠVYKO

Grupė Sidnėjaus lietuvių oficialiai at
sisveikino su Rūta Juzėnaite-Ornsby, sa
vaitraščio „Mūsų pastogė“ redaktore. Ne
perseniai atvykusi iš okup. Lietuvos, ji 
kurį laiką redagavo minėtą laikraštį. Ne
trukus buvo priimta 'į „Amerikos Balso" 
lietuviško skyriaus tarnybą pranešėja ir 
VIII.5 išskrido į Washingtoną. „Mūsų 
pastogę“ redaguos redakcinė kolegija, ku
rią sudaro 3 asmenys: Vincas Augustina- 
vičius, Bronius Žalys ir Vytautas Pata
šius.

Laimutis švalkus

AMŽIŲ TĖKMĖJE
Kada laiko tėkmė mus visus nusineš 
į skubančių šimtmečių srovę, 
tada būsim visi, būsi tu, būsiu aš, 
širdžių skausmų ramybe nuplovę.

Negirdėsim, kaip skamba virš 
žemės varpai, 

kaip jų gausmų žvaigždynai kartos. 
Ir nebus jau žymės, kas buvai, kuo 

tapai, 
nebus meilės širdy nei klastos.

Tik ramybė ant amžių mums širdis 
palies, 

ir kaip motina žemė priglaus.
Bus nesvarbu tada, kas dūlės prie 

šalies, — 
nebus veido spalvos, nebus vardo 

žmogaus.
Jį nutrins amžių laiko didžioji 

tėkmė 
ir nuneš į negrįžtančių srovę.
Dings vardai, kaip ir žodžių 

gražioji sakmė, 
kaip turtai, kuriuos buvom sukrovę.

man neleido. O juk 1975 m. Helsinky
je vykusio Saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje pasitarimo Baigiamaja
me Akte, kurį pasirašė ir Tarybų Są
junga, pasakyta: „Dalyvaujančios val
stybės gerbs žmogaus teises ir pagrin
dines laisves, įskaitant minties, sąži
nės, religijos ir įsitikinimų laisvę, ne
paisant lyties, kalbos ir religijos. Jos 
skatins, kad būtų efektyviai įgyvendi
namos pilietinės, politinės, ekonomi
nės, socialinės, kultūrinės ir kitos tei
sės bei laisvės, kurios visos išplaukia 
iš žmogaus asmenybei savybingo oru
mo ir yra esminės jo laisvam ir visiš
kam vystymuisi...
„Žmogaus teisių ir pagrindinių lais

vių srityje dalyvaujančios valstybės 
veiks pagal SNO įstatų tikslus bei prin
cipus ir pagal Visuotinę žmogaus tei
sių Deklaraciją. Jos taip pat vykdys 
savo pareigas, kaip jos nustatytos tarp
tautinėse deklaracijose ir susitarimuo
se šioje srityje, įskaitant ir tarptauti
nius paktus dėl žmogaus teisių, jeigu 
jie jas riša“. (Helsinkio pasitarimo 
rezultatai, Vilnius, 1975, p. 23).

Tarybų Sąjungos vyriausybės pasi
rašytus tarptautinius susitarimus dėl 
žmogaus teisių Lietuvos čekistai igno
ruoja.

Iš originalo perrašė

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)

HELSINKIS — BELGRADAS — 
MADRIDAS — VIENA

Jau praėjo daugiau kaip 40 metų ir vis 
dar daugelis iš mūsų negali suprasti, kaip 
galėjo atsitikti, jog karą laimėjusios JAV- 
jos ir D. Britanija taip lengvai išsižadėjo 
visos Rytų Europos, aštuonių demokrati
nių valstybių, su daugiau kaip 100 milijo
nų laisvės trokštančių gyventojų, ir besą
lyginiai atidavė ją anų laikų žiauriausiai 
Stalino diktatūrai ir komunizmo pavergi
mui? Kaip galėjo atsitikti, kad nugalėjus 
ir sunaikinus vieną žiaurų ir pavojingą 
diktatorių Hitlerį buvo globojamas lais
vam žmogui ir Vakarų pasauliui pavojin
gesnis ir dar žiauresnis diktatorius? J 
šiuos klausimus gal galės išsamiau atsa
kyti būsimojo XXI amžiaus istorikai, šio 
amžiaus laisvės trokštančiam žmogui be
liko, arba nusilenkti nelaisvei ir joje su
nykti, arba kovoti už laisvę ir tarpti joje 
žmogumi.

* ♦
Prieš dešimt metų Suomijos sostinėje 

Helsinkyje bendron konferencijon suva
žiavo laisvojo Vakarų pasaulio atstovai ir 
pavergtų tautų komunistinės diktatūros iš
pažintojai. Konferencijos salės vidury 
stovėjo neramus laisvės trokštančio žmo
gaus įvaizdis. Konferencijoj susitarta: pa
kelti Geležinę uždangą, Vakarų ir Rytų 
pasaulių žmogui duoti galimybę laisvai 
judėti, laisvai keistis žiniomis, nuomonė
mis ir spauda. Konferencija pasibaigė, 
salė ištuštėjo — beliko tik vienišas lais
vės trokštančio žmogaus įvaizdis.

S&aityt&įu laistai
SUREGISTRUOKIME MIRUSIŲ 

TAUTIEČIŲ KAPUS
Yra sakoma, kad dar negimė toksai ge

nijus, kuris galėtų išrasti prietaisą žmo
gaus gyvenimo tėkmės sulaikymui. Rodos, 
dar taip neseniai buvome jauni, planavo
me ateitį, kūrėme šeimas, o štai šiandien 
jau matome, kad mūsų gretos jau retėja 
ir kad beveik kas savaitė ką nors palydi
me amžinatvėn. Trumpai sakant, atėjo 
laikas, kad ir mums kartą reikės pasi
traukti ir užleisti vietą jauniems. Tai yra 
natūrali ir nepakeičiama gamtos taisyklė. 
Dar liūdniau darosi, kad tam tikra mūsų 
dalelė pasitraukdami nepaliekame net ir 
trumpalaikių pėdsakų ant šios žemės vei
do, atseit, net vardu ir pavarde pažen
klinto kapo ir net niekur nepažymėtos jo 
vietos. Kas kaltas? Asmeniškai nekaltin
siu nei gyvųjų, nei mirusiųjų, o tik duo
siu mažytį navyzdį. Mano gyvenamo mies
to trijose kapinėse yra palaidota dvylika 
mūsų tautiečių, kurių penki kapai jau da
bar yra nežinomi. Keletas iš mūsų net da
lyvavome laidotuvėse, o kapų jau neran
dame. Praeis dar dešimt metų ir mūsų 
jau nebus. Abejoju, ar kas nors jaunosios 
kartos atsimins anksčiau palaidotųjų pa
vardes, nes dauguma ir dabar jų nežino. 
Skaitytojas gal nustebęs paklaus, ar mes 
čia lietuviai esame ar ne, jei savo tautie
čių kapų nepaženklinom. Ogi atsakysiu, 
kad lietuviai dar ne visai blogi. Kiek ga
lėjome, tiek ženklinom. Vienus kapus pa
ženklino mirusiųjų artimieji, kitus visi 
surinktomis aukomis. Vieną kapą pažen
klino mano šeima. Liko nepaženklinti tik 
tie kapai, kuriais nesirūpino mirusiųjų gi
minės, arba kapai tų tautiečių, kurie gy
vi būdami su lietuviais beveik nebendra
vo, o kartais net sąmoningai šalinosi, nors 
širdyje Lietuvą mylėjo ir jos ilgėjosi. Dar 
viena priežastis — testamentų nepaliki
mas.

Nevisada galima rinkti ir aukas. Kas gi 
aukos tokių asmenų paminklui, kurių ke
liolikos tūkstančių svarų palikimas eina į 
Vilniaus Injurkologijos rankas? O nepa
ženklinti kapai „dingsta“ ir nesurandami 
dėl šių priežasčių: kapinės laikas nuo 
laiko yra pertvarkomos, seni paminklai 
nugriaunami, medžiai nukertami, pavir
šius sulyginamas ir paverčiamas pievele. 
Anksčiau dingusio kapo vietą galėjai grei
tai surasti, padavęs kapinių sargui pus- 
kronį, bet dabar visos kartotekos, planai 
ir sąrašai yra perkelti į miesto valdybos 
įstaigą, kuri yra už kelių mylių ir veikia 
tik darbo valandomis. Berods, panaši 
tvarka dabar ir kituose miestuose. Paga
liau, kas liečia paminklus ar kapų „din
gimą“, tai ši problema daugiau ar ma
žiau yra bendra ir panaši visose lietuvių 
kolonijose. Todėl šiuo rašiniu aš noriu iš
kelti ne paminklų statymą ant „dingusių“ 
kapų, bet mūsų visų mirusių Didž.Brita
nijoj lietuvių suregistravimą. Atseit, pa
daryti bendrą kartoteką, kad ir ne visu

Deja. Rytų Europos Geležinė uždanga 
nepakilo. Rytai liko aklinai atskirti nuo 
Vakarų kaip ir buvę. Laisvės trokštančio 
žmogaus įvaizdis jau daugiau kaip dešimt 
metų vis dar stovi Helsinky tuščioj, vora
tinkliais aptrauktoj, apdulkėjusioj konfe
rencijų salėj. Įvaizdis vis dar netapo lais
vu žmogumi, liko įvaizdžio troškimu.

Šis Helsinkyje tebestovys laisvės trokš
tančio žmogaus įvaizdis įpareigoja ir įga
lina laisvąjį žmogų Vakaruose kovoti dėl 
pavergto žmogaus išlaisvinimo Rytuose.

Ir ši kova tebevyksta. Pažymėtinos 
svarbesnių kovų vietos buvo Belgradas, 
Madridas, Stockholmas, Otava, o šiais me
tais bus Viena. Šio laiško skaitytojas gal 
ir su pagrindu paklaus: kas kiekvienoje 
šių vietų buvo laimėta (o gal ir pralaimė
ta), kiek dar tokių kovų bus iki galutinio 
laimėjimo?

Deja, atsakymo į tai nėra ir negali bū
ti. Kova tarp Rytų ir Vakarų dėl žmogaus 
laisvės yra istorinis vyksmas, kuris yra 
nuolatinis ir pastovus, šio istorinio vyks
mo gili prasmė glūdi tame, jog šiam vyks
mui sustojus, taip pat dingtų pavergtojo 
viltis kada nors būti laisvu. Viltis yra ne
laisvo žmogaus gyvasties maistas; be jo 
nelaisvas žmogus sunyktų varge ir dvasi
nėse vergovės kančiose.

Pavergėjas tai gerai supranta ir žino.

šimtu procentų pilną, bet kiek galima pla
čią. Žinau, kad daug mūsų mirusiųjų yra 
suregistruota lietuvių parapijose, DBLS- 
gos Centre ii- atskirų lietuviškų kolonijų 
sąrašuose, bet toli gražu ne viskas. Daug 
lietuvių kapų yra išbarstyta po įvairiau
sias vietoves ir ne visiems tie kapai yra 
žinomi. Kol dar esame gyvi, kol dar žino
me vietas ir atsimename pavardes, tai bū
tinai turėtume pabandyti tai surinkti 'į kar 
toteką. Būtų labai džiugu, kad ir šiuo at
veju visiems į pagalbą ateitų DBL Sąjun
ga, kuri galėtų atspausdinti šiai kartote
kai specialias korteles, kuriose būtų pažy
mėta mirusio vardas, pavardė, gimimo ir 
mirties datos, užsiėmimas, šeimos padėtis, 
jei žinoma kilimo vieta, kuriame mieste ir 
kuriose to miesto kapinėse palaidotas.

Pastabų skyrelyje dar galima būtų pa
minėti mirties priežastį, ar paženklintas 
kapas, ar ne ir kitos pastabos. Šios korte
lės turėtų būti išsiuntinėtos į visas lietu
vių kolonijas (skyriams, organizacijoms 
ar pavieniems asmenims), ten aiškiai dvie 
juose egzemplioriuose užpildomos ir grą
žinamos atgal į centrą.

Žinoma, čia reikalas surištas ir su šio
kiomis tokiomis išlaidomis (kortelių at
spausdinimas, paštas, vokai). Jei mūsų 
turtingoji Namų Bendrovė neįstengtų šio 
reikalo paremti, tai reikėtų griebtis aukų 
lapo ir visiems sumesti po puskron'į, nes 
dalykas yra bsndras ir, mano manymu, 
net ir reikalingas. Na, ir vėl gal mielas 
skaitytojas paklaus: „O kam gi ši kartote
ka dabar reikalinga? Negi mirusius pri
kelsi?“

Atsakymas yra toks.
Pirma. Mes esame tauta, mums bran

gus kiekvienas lietuvis, ar jis gyvas, ar 
miręs. Nežiūrint aplinkybių mes turime 
prisiminti ir mirusius, nes visus mus rišo 
ta pati meilė Lietuvai.

Antra. Ateityje, atsiradus galimybei mi
rusių tautiečių giminėms aplankyti šią 
salą, jie galės pasinaudoti šia informacija 
ir greičiau susirasti artimųjų kapus.

Trečia. Ateities istorikams, nagrinėjant 
Didžiosios Britanijos lietuvių gyvenimo 
laikotarpį, bus naudinga turėti patikimą, 
kad ir ne visu šimtu procentų pilną, čia 
gyvenusių ir palaidotų lietuvių statistiką.

Panašias kartotekas galėtų pasidaryti ir 
kitose Vakarų Europos valstybėse gyve
nantieji lietuviai, kad naujos lietuvių tau
tos kartos ateityje nekaltintų visų mūsų 
už apsileidimą ir nepalikimą jokių doku
mentinių pėdsakų.

Tikiu, kad ir kiti skaitytojai pasisakys 
šiuo reikalu.

Laimutis švalkus

SUDARKYTI EILĖRAŠČIAI
„Europos Lietuvio“ 26 numeryje buvo 

paskelbta, kad išėjo iš spaudos nauja ei
lėraščių knyga „Atsiminimų Lankos“, 
(spaudė „šaltinis“). Aš sakau knygelė, 
nes ji nedidelė. Nežinau, ar kas rašys re- 

Jis irgi žino, kad kovoje dėl žmogaus iš
laisvinimo, kiek ilgai ji besitęstų, jei ji 
bus tęsiama tvirtai ir pastoviai, jis paga
liau pralaimės. Savaime aišku, kad pa
vergėjas darys viską, kas tik įmanoma 
šiai kovai sutrukdyti, ją nuslopinti.

Todėl suprantama, kad Kremlius, di
džiausias tautų pavergėjas pasaulyje, kiek 
gali vengia panašių tiesioginių subuvimų 
su pavergtų tautų laisvės kovotojais, ku
rie vyko į Belgradą, Madridą, Stockhol- 
mą. Todėl tokios konferencijos, palygina
mai, yra retos ir pripuolamos, nors jos 
turėtų vykti reguliariai kas antri metai. 
Kad ir tokiom nereguliariom konferenci
jom Kremlius yra pastatęs vieną būtiną 
sąlygą: kiekviena jų turi būti uždara, t.y. 
įėjimas pasaulio spaudos atstovams drau
džiamas. Kremlius apgalvotai neleidžia 
laisvam pasauliui išgirsti pavergtų tau
tų skundus ir sužinoti jų troškimus. 
Kremlius bijo viešos pasaulio nuomonės, 
nes žino, kad jos galia, jeigu nevaržoma, 
yra milžiniška — pajėgi sugriauti Sovie
tų Sąjungą.

* *
Šių metų lapkričio mėnesio pradžioje 

Vienoje (Austrijoje) pavergėjai, paverg
tųjų atstovai ir laisvieji vėl susieis ir vėl 
mėgins išplėšti iš pavergėjų kiek laisvės 
pavergtiesiems. 1986 metais Viena bus tos 
kovos laukas, kuriame Sovietų Sąjunga 
ir jos satelitai bus laisvojo pasaulio pa
šaukti kovon, kurioje Helsinkyje sukrau
tas pavergto žmogaus laisvės troškimų 
aukuras bus užžiebtas nauja viltimi.

Mes, lietuviai, šiame Vienos įvykyje 
privalome dalyvauti. Lietuvių tauta yra 
pavergta. Vienoje bus svarstomas ir lietu
vių tautos laisvės reikalas, dėl jo bus ko
vojama pasaulio įvykių sąrangoje. Tad 
nėra čia klausimo: ar ir kiek bus laimėta. 
Čia svarbus pats vyksmas, kad kova dėl 
žmogaus laisvės ir tautų išlaisvinimo pa- 

cenziją-įvertinimą apie ją, ar ne, man ne
svarbu. Bet aš kaipo jos autorius tai pats 
pasisakau apie ją. Knygelėje išspausdinta 
67 eilėraščiai, tai ne visai mažai. Kai ku
rie eilėraščiai taisyti, bet nepataisyti, o su
luošinti, sudarkyti. Poezija tai ne proza. 
Eilėraštyje mažiausias nesklandumas ar 
kokia klaidelė suluošina — padaro šlu
bą ne tik tą vieną posmą, bet ir visą eilė
raštį. Atima iš jo ne tik sklandumą, bet ir 
skambėjimą. Eilėraštis, jeigu jis neskam- 
bus, tai mest jį 'į šiukšlių dėžę. O „Atsi
minimų Lankose“ tokių sudarykytų eilė
raščių daug. Jų visų klaidas išvardyt šia
me trumpam laiškutį neįmanoma. Gal 
dauguma skaitytojų jų ir nepastebės, bet 
atidesnis skaitytojas, o jau pats poetas su
luošintus eilėraščius greitai pastebės. Ar
kadijus Podvoiskis juos atidavė spaudai 
visus tokius, kokie jie buvo parašyti, iš 
jų visų nė vienas nebuvo taisytinas. O iš
ėjo iŠ spaudos ta mano eilėraščių knygelė 
apdarkyta, šluba. Gal raidžių rinkėjas ir 
redaktorius ir nežino kokie tie eilėraščiai 
nesklandūs. Tai pirmasis jų „Kilnus troš
kimas“. Trečio posmo paskutinės dvi ei
lutės sujaukia tą eilėraštį. Išspausdinta: O 
lelijų žiedai skaisčiau sužydėtų vien mei
le, taika ir dorybe. O eilėraštis būtų skam
bus, jeigu tos dvi eilutės būtų taip iš
spausdintos: O žiedu lelijos skaisčiu sužy
dėtų, tik meilė, taika ir dorybės. Reiškia, 
taip kaip tas lelijos žiedas sužydėtų tarp 
žmonių meilė, taika ir dorybės. Antras li
tam puslapyje visas eilėraštis sklandus 
ir skambus, jis kalba apie kūdikystę, 
apie jaunystę nėra nė vieno žodžio, o už- 
vardytas „Mano Jaunystė“ — turi būti 
„Mano Kūdikystė“. „Trečias Jaunystės 
Aidas“ eilėraštyje, trečia eilutė išspaus
dinta: Išgirdau medžius, ne balsą ir ne 
juoką tenai. O turi būti: Išgirdau me
džiuos ne žodžius, ne balsą, ne juoką, o 
tik aidą jaunystės dainos. Kitos klaidos 
mažesnės, bet neturėtų būti ir jų. Aš dėl 
tų visų nesklandumų neužsigaunu, pra
šau neužsigauti ir raidžių rinkėjo ir re
daktoriaus.

„Atsiminimų Lankų" autorius. 
Ant. Pačkauskas

PADARYTA KLAIDA
„Europos Lietuvyje“, Nr. 27, rašydamas 

apie ypatingą DBLS-gos posėdį Derbyje, 
priskirdamas sakinį „Ji buvo atidėta pen
kiais balsais prieš du“ E. šovai, padariau 
klaidą.

Tai pasakė J. Alkis, DBLS pirmininkas 
savo pranešime.

Už padarytą klaidą atsiprašau.
VI. Dargis

PATIKSLINIMAS
Naujai išleistame papildomame Lietu

vių Enciklopedijos tome, Br. N. inicialais 
pasirašytame rašinėlyje apie Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenę, be kitų netikslu
mų, tapo sumaišyti ir valdybos narių są
stato duomenys: 1984 m. tapo pirm, (po 
Dr. A. Kušlio) N. Prielaida, o ne atvirkš
čiai.

J. Pečiulionytė
(buv. vicepirm. 1978-84 m.) 

šaulyje vis dar tebevyksta ir Helsinkio 
laisvės troškimų aukuro ugnis vis dar te
berusena ir rusens.

Pavergtieji lietuviai Tėvynėje atvykti į 
Vieną, dalyvauti ten vykstančioje kovoje 
dėl laisvės negali. Todėl mes, gyvenantie
ji laisvajame pasaulyje, privalome daly
vauti gausiai, ryžtingai ir veržliai. Priva
lome suvažiuoti iš visur, iš arti ir toli. 
Privalome pavergtos lietuvių tautos lais

LIBERALO STRAIPSNIS
DAUG BŪDŲ PADĖTI BALTIJOS KRAŠTŲ KOVAI UŽ LAISVĘ

„Neliesk mano prieteliaus — Baltijos 
kraštuose!" — Šitaip skamba antraštė 
straipsnio, įdėto 1986.7.27 sekmadienio 
laidoj Švedijos didžiulio dienraščio „Da- 
gens Nyheter“. Jame rašo Švedijos įtakin
gos liberalų partijos jaunimo organizaci
jos (FPU) pirmininkas Torbjorn Petter- 
sson, kur jis deklaruoja, kad Švedijos mi
nistras pirmininkas Ingvar Carlsson (tai
gi Švedija) galėtų daugeliu būdų parem
ti Baltijos kraštų laisvės kovą. T. P-son 
ten rašo:

„Prieš metus laivas „Baltic Star" vežė 
šimtus Baltijos kraštų išeivių iš viso pa
saulio taikos ir laisvės žygiui per Balti
jos jūrą link jų okupuotų kraštų.

„Šis žygis, kaip ir pasaulinis estų festi
valis Stockholme 1980 m., buvo lūžis ty
los konformizme, kuris žymi Pabaltijo 
klausimą Švedijoj. Deja, nors nuo to žygio 
praėjo jau visi metai, tačiau jie buvo pa
ženklinti visiškai kurčia tyla.

„Neskaitant Anita Gradins (Šv. imigra
cijos ministrės) tarto pareiškimo laike 
estų kultūrinio festivalio, šį pavasarį Mal- 
moe's mieste, iš valdžios pusės Pabaltijo 
klausimu nebuvo girdėti nei šnypšt.

„Maisto pramonės darbininkų kongre
se gegužės mėn. pareiškė min. p. Ingvar 
Carlsson, kad ankstyvesnę kampaniją 
„stenkis pats savo labui“, dabar pakeitė šū 
kis „neliesk mano prieteliaus" (čia mano
ma „užstok žmones iš kitų kraštų"). Ta
čiau ministras pirmininkas, matyt, visai 
nebuvo paveiktas to pastarojo angažavi
mosi. Visgi turėtų būt savaime aišku jam 
iškelti Pabaltijo klausimą laike savo vi
zito Maskvoj.

Tačiau žvejybos ribos nustatymas Balti
jos jūroj, atrodo, Švedijai yra svarbesnis, 
negu tas faktas, kad ta pati jūra yra kapi
nės tūkstančių baltiečių, bėgusių nuo oku
pantų, kurie tik pasiremdami Molotovo- 
Ribbentropo paktu tarp nacių Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos, okupavo, aneksavo ir 
kolonizavo jų gimtuosius kraštus.

„Tas skausmingas ir gėdingas faktas, 
kad Švedija, be nacinės Vokietijos, buvo 
pati pirmutinė valstybė, kuri pripažino 
sovietų okupaciją, niekada neturi leisti 
mums tylėti apie šiuo metu vykstančius 
sovietų žiaurumus anapus Baltijos jūros.

„Švedų neteisingumai praeity, įskai
tant ir baltiečių išdavimą sovietams prieš 
40 metų, įpareigoja mus tuo labiau remti 
baltiečių taikos ir laisvės reikalą.

SPORTINIS GYVENIMAS
Po Sov. Sąjungos krepšinio rinktinės 

(tikrovėje — lietuvių, latvių, ukrainie
čių žaidėjų) pralaimėjimo JAV pasauli
nėse pirmenybėse Ispanijoje, vilniškis 
„Sportas“ pranešė, kad krepšinio S-ga 
išnagrinės pralaimėjimo priežastis (SS- 
ga buvo tikras favoritas) ir padarys rei
kiamas išvadas, imdama dėmesin paski
rų žaidėjų pasirodymą. Atrodo, kad „at
pirkimo ožys“ bus ieškomas ne tik paly
dovų — trenerio Obuchovo, techniškų pa
tarėjų, masažistų tarpe, bet taip pat ir 
pačių žaidėjų eilėse, apkaltinant juos blo
gu pasirodymu.

Prisiminiau 1964 m. Tokijo olimpiadą, 
kurioje Vilniaus Žalgirio aštuonvietė, tik
ras aukso medalio favoritas, nelaimėjo 
net bronzos medalio (pirmi buvo ameri
kiečiai, antri — vokiečiai ir treti — če- 
koslovakai). Lietuviai grįždami iš Japo
nijos sostinės, ilgesnį laiką turėjo „pagy
venti...“ Sibire ir tuo išpirko savo kaltę. 
Negalime pasakyti, kad ir krepšininkus 
laukia panašus likimas, tačiau negali bū
ti jokių abejonių, kad pralaimėjimo kal
tininkas komunistinėje sistemoje bus „su
rastas" ir nubaustas. Kaip žinome, pasau
lio meisterio vardą prieš profesionalus 
SS-gos atstovus laimėjo jauni JAV kole
džų studentai 87:85. Jų metų vidurkis — 
tik 20 m.

SKAUTŲ ALBUMAS

„Susirūpinęs Rėmėjas“ klausia, kas at
sitiko LSS Anglijos Rajono skautų knygai 
— albumui, kuris turėjo jau seniai būti 
išspausdintas. Siūlyčiau klausti tą asmenį, 
kuris jau seniai apsiėmė šį reikalą tvarky
ti, t.y. DBLS Centro Valdybos narį, Sody
bos direktorių, skautininką Eimutį Šovą.

Jūsų Nusivylęs Rėmėjas 

vės troškimo skausmą perduoti garsiai ir 
jaudinančiai jos pavergėjui ir pasauliui.

Tad visi, kas tik gali, ypač jaunieji lie
tuviai, į Vieną! Gausiai ir organizuotai pa
demonstruokime pavergėjui ir visam pa
sauliui, kad lietuvių tauta yra, nori gy
venti ir reikalauja laisvės.

Visiems iki pasimatymo Vienoje!

Stasys Kuzminskas

„Kad Sovietų Sąjunga galėjo labiau ne
gu kiti prispaudėjų režimai užgniaužti 
informaciją apie nepakenčiamą padėtį 
krašte — dar ir šiandien nė viena vaka
riečių TV-firma iki šiol negalėjo laisvai 
filmuoti okupuotame Pabaltijy — neturi 
reikšti didesnę toleranciją prispaudė
jams.

„Tai turėtų būti aiški pareiga kiekvie
nam demokratui nuolatos protestuoti prieš 
pažeidimus žmogaus ir tautos teisių, ne
žiūrint kur tai bevyktų.

„Nėra nei reikalo, nei galimumo klasi
fikuoti rasinį engimą Pietų Afrikoj, fašis
tinę priespaudą Čilėj ar komunistinį engi
mą Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj. Nelaisvės 
ideologijos daugiau jungiasi negu skiriasi 
tarp savęs. Todėl ios turi būti smerkia
mos su lygiai tokiu pat stiprumu.

„Ministras pirmininkas, kuris yra užan- 
gažuotas devizu „neliesk mano priete
liaus“, galėtų paremti baltiečių laisvės ko
vą daugeliu būdų:

„Pirmoj eilėj reikalauti, kad Sovietų 
valdžia nedelsiant paleistų kalinamus tai
kos ir laisvės kovotojus Pabaltijy. Jei So
vietų valdžia rimtai mano savo kalboj 
apie šiaurės zoną be atominių ginklų, tad 
nėra priežasties kalinti Pabaltijo žmonių, 
kurie reikalauja to pat.

„Antra — reikalauti, kad Sovietų val
džia respektuotų Helsinkio sutartį dėl su
jungimo išskirtų šeimų.

„Trečia — atšaukti švedų pripažinimą 
Stalino okupacijos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.

„Ketvirta — dėti Švedijai pastangų, kad 
Pabaltijo klausimas būtų iškeltas UN 
(suvienytų tautų) komitete kolonizacijos 
pašalinimui.

„Penkta — Švedijai veikti, kad UN ko
misija žmogaus teisėms ištirtų situaciją 
Pabaltijy.

„šešta — reikalauti iš Sovietų valdžios, 
kad baltiečiai Švedijoj būtų laisvi nuo 
priverstinos sovietų pilietybės.

„Neliesk mano prieteliaus“ — šūkis yra 
perdaug svarbus, kad būtų nustumtas į 
šalį iškilmingose kalbose ir gegužės pir
mos demonstracijose. Tegul būna tai dalis 
švedų užsienio politikos“.

Šiais žodžiais baigia savo straipsnį li
beralų part, jaunimo organizacijos pir
mininkas.

J. Degenis

Iš Lietuvos futbolo gyvenimo gan liūd
nokos žinios. Diskvalifikavus Vilniaus 
Žalgirio tris žaidėjus (ši žinia gauta iš 
privačių šaltinių) už kyšių ėmimą iš 
gruzinų, vilniečiai iš eilės pralaimėjo tre
jas rungtynes ir dabar po 20 susitikimų 
turi 18 tšk. Nuo priešpaskutinės vietos 
pirmenybių lentelėje sostinės sportinin
kus skiria tik du tšk. Damoklo kardas ka
bo virš Žalgirio. Jie turi būtinai pasitemp
ti, kadangi labai lengva palikti aukštąją 
lygą, tačiau sunku į ją vėl 'įkopti. Aukš
tojoje lygoje iki rugpjūčio mėn. 25 d. pa
daryta pertrauka.

Panaši padėtis yra ir su Klaipėdos At
lantu, žaidžiančiu antroje lygoje. Uosta
miesčio futbolininkai pralaimėjo Zaporo
žėje 0:4 ir Rygoje Daugava! 1:3. Turėda
mi tik 16 tšk., klaipėdiečiai priklauso prie 
iškritimo kandidatų. Pirmauja su 39 tšk. 
Latvijos sostinė, kurioje žaidžia daugu
mas kolonistų. Iš žaistų vienuolikos rung
tynių svetimose aikštėse, Atlantas nepel
nė nė vieno taško ir pirmą įvartį į sveti
mus vartus svetimoje aikštėje įkirto tik 
Rygoje.

Lietuvos futbolo pirmenybėse gautos 
šios pasekmės: Kėdainių „Nevėžis“ — Ky
bartų „Sveikata“ 1:1, Kauno „Inkaras“ 
— Ukmergės „Vienybė“ 1:2, Kauno „Ai
das“ — Utenos „Utenis“ 3:1, Kauno „Ke
lininkas“ — Vilniaus SRT 2:1.

Šiaulių Tauro rankininkai lankėsi Len
kijoje, sužaisdami draugiškas rungtynes 
su to krašto rinktine, besiruošiančia olim
pinių žaidynių atrankiniam turnyrui. 
Šiauliečiai lenkams pralaimėjo abejas 
rungtynes pasekmėm 23:28 ir 20:24. Ko
mandos treneris S. Nainys pažymėjo, kad 
jis būtų patenkintas, jeigu komanda taip 
žaistų SS-gos pirmenybėse.

K. Baronas
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D. Britanijos Lietuvių ‘ Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos — 
Nelė ir Arvydas Paltinai.

Boltono lietuvių tradiciniai šokiai — 
spalio 18 d., 7.30 vai. vak., Ukrainiečių sa
lėje, 99 Castle St., Bolton.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Pabaltlečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Mame, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS SPAUDAI
Dr. J. Mockus — 7 sv.
B. Puodžiūnienė — 4.50 sv.
K. Vilkonis — 4 sv.
M. Valikonis — 4 sv.
K. Kamarauskas — 2.50 sv.
K. Kubilius — 1.50 sv.

Visiems ačiū!

Bradfordas
EKSKURSIJA I SĄSKRYDĮ 

DERBYJE
Rengiama ekskursija į sąskrydį Derby

je rugpjūčio 23 d., šeštadienį. Išvykstame 
nuo Vyties klubo 2.30 vai. p.p.

Yra dar laisvų vietų autobuse.
Kelionė klubo nariams nemokamai.
Norintieji vykti prašomi tuojau pa

skambinti P. Vasiui, Wakefield, 0924- 
364978.

Vyties klubo valdyba

Londonas
S. IR C. ŽUKAI LONDONE

Londone lankėsi Stasys Žukas su žmo
na, gyventieji Australijoje. Rugpjūčio 18 
d. jie išskrido Torontą.

Savo trijų mėnesių kelionėje aplink pa
saulį jie aplankė Lietuvą, Egiptą, Skan
dinaviją ir daugelį kitų kraštų. Paskuti
niame kelionės mėnesyje jiems dar liko 
aplankyti kelis didesnius JAV miestus, 
Havajus ir kt.

S. Žukas yra daug metų dirbęs kaip lie
tuviškųjų chorų chorvedys, šiuo metu jis 
veda vieną Australijos vokiečių chorą.

Manchesteris
ŠVENTĖ AMŽIAUS SUKAKTIS

Albinas Stankevičius, kuris yra lietu
vių klubo vicepirmininkas, ramovėnas ir 
socialdemokratas, sulaukęs pensijon išė
jimo amžiaus, liepos 26 d. surengė M. lie
tuvių klube šaunų pobūvį, kuriame daly
vavo didelis būrys žmonių. Jį pasveikino 
ir tolimesniame gyvenime gražios kloties 
palinkėjo klubo pirm. A. Podvoiskis ir H. 
Vaineikis. Visi jam sugiedojo Ilgiausių 
metų.

Rugpjūčio 11 d. 63 m. amžiaus sulaukė 
Antanas Bendžius, kuris gyvena M. lie
tuvių klube, yra klubo narys ir ramovė
nas. Jis klube surengė šaunų pobūvį, ku
riame dalyvavo jo draugai ir pažįstami. 
Jį pasveikino ir laimingos kloties tolimes
niame gyvenime palinkėjo klubo pirm. A. 
Podvoiskis ir sekr. J. Verbickas. Visi jam 
sugiedojo Ilgiausių metų.

Klubo pirmininkas padėkojo jiems ne 
tik už gerą klubo lankymą, bet ir už tai, 
kad jie savo gimtadienius šventė šiame 
klube. Visi linksmai praleido laiką ir pa
sižmonėjo.

Visi sveikiname juos jų gimtadienio 
proga ir linkime po sunkių darbo metų 
saulėtų dienų ir užsipelnyto gaivaus po
ilsio.

A. P-kis

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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Sodyba
PRIĖMIMAS SODYBOJE

Nelė ir Arvydas Paltinai grįždami 
Vokietijon, rugpjūčio 24, sekmadienį, 
sustos Sodyboje. Priėmime, kuris įvyks 
4 vai. p.p., susipažinsime su svečiais, 
muzika ir dainomis. Anksčiau atvy
kusieji (jaukioje Sodybos valgykloje 
iki 3 vai. galės papietauti: 3-jų patie
kalų pietūs — 5.50 sv.

Prašome lietuvius dalyvauti Nelės 
ir Arvydo priėmime Sodyboje.

Sodybos Vedėjai

Nottinghamas
VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS
Rugpjūčio 30 d., 6 vai. p.p., Ukrainie

čių klubo patalpose, 31 Bentinck Rd., 
kviečiamas DBLS Nottinghamo Skyriaus 
visuotinis metinis narių susirinkimas. 
Manoma, kad dalyvaus ir DBLS pirm. J. 
Alkis.

Bus pranešimai, aptariami skyriaus rei
kalai, renkama valdyba.

Visus narius ir prijaučiančius maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Gloucesteris
EKSKURSIJA Į DERBĮ

Šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 12 vai., iš
važiuojame iš Gloucesterio nuo Ukrainie
čių klubo, iš Stroudo — 12.30 iš miesto 
centro.

Prašau nesivėlinti.
Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 24 d., 11.15 v. 

Židinyje.
Gloucesteryje — rugpjūčio 30 d., 12 

vai., šv. Petre.
Stroude — rugpjūčio 30 d., 17 vai., 

Beeches Green.
Nottinghame — rugpjūčio 31 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Ketteringe — rugpjūčio 31 d., 14 vai., 

šv. Eduarde.
Northamptone — rugpjūčio 3) d., 18 

vai., šv. Lauryne, Craven St.
Manchesteryje — rugpjūčio 31 d. 12.30 

vai.
Stoke-on-Trente — rugsėjo 6 d., šešta

dienį, 17 vai., Šv. Vulstane.
Nottinghame — rugsėjo 7 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Leicesteryje — rugsėjo 7 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., Šiluvos 

Marijos ir Tautos šventėje, 7.30 vai. va
kare, Aušros Vartų Marijos Lietuvių Ži
dinyje.
ra,****************************

NAUJA PLOKŠTELĖ
Montrealio bendrovė „Vilnius Records“, 

išleidusi daug plokštelių, šiuo metu ren
giasi išleisti sol. Vaciaus Verikaičio plokš
telę. V. Verikaitis lankėsi Montrealyje ir 
įdainavo lietuviškas dainas. Plokštelė pa
vadinta „Palik tik dainą man“. „Vilnius 
Records“ vadovauja muz. Aleksandras 
Stanke-Stankevičius.

Tautos šventės paminėjimui, Derby Assembly Rooms įvyks 
Anglijos ir Škotijos lietuvių

SĄSKRYDIS.

Programoje: pagarsėję pramoginės muzikos menininkai 
Nelė ir Arvydas Paltinai, jungtinis choras, tautinių šokių 
grupės, jaunieji dainininkai ir instrumentalistai.

Po programos šokiai, grojant lietuvių kapelai.
Sąskrydis įvykis 1986 m. rugpjūčio 23 d., 7 vai. vak.

Bilietai: £2.50 ir £3.50 prie įėjimo.
Prieš koncertą lietuviško tautinio meno ir veiklos paroda.

Kultūrinis Komitetas

Pasibaigė 37-.toji skautų stovykla. Dar 
dabar ausyse tebeskamba: viens, du, 
viens, du; kaire, dešine, kaire... Drausmė, 
susiklausymas, susigyvenimas, brolišku
mas — tai skautų ir skaučių idealai, kurių 
buvo siekiama ir kuriuos buvo stengiama
si įgyvendinti šių metu stovyklos metu. 
Ypatingas spaudimas, kuo daugiau nau
doti lietuvių kalbą, davė labai gražių vai
sių. Jaunuoliai stengėsi kiekvienas pagal 
savo sugebėjimus ją naudoti.

O pasiruošimas šiai stovyklai prasidėjo 
jau prieš keletą mėnesių. Svarbiausia — 
kreipimasis į skautų nuolatinius rėmėjus, 
kurie nepailstamai metai iš metų suteikia 
daugeliui skautų, ypač iš užsienio ir Vasa
rio 16-tos gimnazijos, galimybę apsilanky
ti pas mus 'į tą miškelį anoj pusėj kelio. 
Be šių aukų, ne tik iš užsienio, bet ir vie
tiniams būtų daug sunkiau. Kainos kyla, 
palapines reikia keisti ir dauginti, nes 
kasmet skautų skaičius vis auga. Stovy
klavimo sąlygas galima ir reikėtų page
rinti. Kas metai negailestingas Anglijos 
oras sušlapina palapines, drabužius, mieg
maišius, tik negali užgesinti jos jaunat
viškos energijos. Tam, žinoma, reikia lė
šų. Skautai nebedrįsta kreiptis į visuome
nę. Vienintelė išeitis bebūtų kreiptis į mū
sų Centro Valdybą ar Namų Bendrovę, 
kad paskirtų skautams nors mažą metinę 
pinigų sumą. Šios reguliarios pajamas leis
tų daryti tolimesnius planus ateičiai — 
pagerinti virtuvę, vandentiekį, apšvieti
mą, įsigyti geresnių palapinių. Nemanau, 
kad tai būtų per drąsus pasiūlymas, nes 
juk iš skautų išauga mūsų veiklusis jau
nimas, ir ta maža suma būtų tik investa
vimas ateičiai.

Nusileidus vėliavoms, užgesus paskuti
niam laužui, norėtųsi vėl gr’įžti į tą pra
ėjusią stovyklos savaitę ir į tą miškelį, 
kur tiek daug stengtasi padaryti per tokį 
trumpą laiką.

Paruošiamieji darbai prasidėjo pries 
kelis mėnesius, bet dabar skautų savaitė 
prasidėjo realybėje: su kastuvais, puo
dais, malkomis, palapinėmis, skubant, vis 
pasižiūrint į viršų, kad nors palapinės 
būtų pastatytos atvykstantiems, kad tik 
nesulytų.

O pirmieji Sodyboje pasirodė s.v. V. 
0‘Brien su keliais skautais ir tėveliais iš 
Londono, kurie atliko pirmus paruošia
muosius darbus. Sekantis kontingentas — 
iš Bradfordo v.s. J. Traškienė su dukromis 
vyr. sk. Daina ir vyr. sk. Alma ir nuola
tiniai virėjai s. Algis ir Irena Gerdžiūnai. 
Statomos palapinės, tvarkoma virtuvė, ir 
jau nebereikia žiūrėti į viršų — jau pa
stogės yra.
šeštadienį, rugp. 26 d. iš pat ryto pasiro

dė pirmieji skautai, lyg pavasario paukš
čiai, grįžtantieji į savo lizdą. Vėliau dau
giau, kol visuose miškelio kampuose su
skambėjo balsai, juokas, kalbos. Turėjome 
svečių ir iš užsienio. Iš Vok. Vasario 16 
gimnazijos „Aušros Vartų“ tunto šeši, su 
mums jau gerai pažįstamu vyr. sk. Pau
lium Mickum priešakyje. Jų tarpe trys 
Amerikos skautai ir trys mergaitės iš 
Australijos. Pirmą kartą iš Prancūzijos 
dainininkė Jolanta Vaičaitytė-Goutt su 
dukterim ir iš Škotijos „Vytauto Didžio
jo" draugovės dešimt sesių ir brolių, va
dovaujamų prit. sk. Mato Juliaus.

Palapinių paskirstymas, skaičiavimas, 
sudarymas skilčių, tikrinimas ko dar 
trūksta, iėškojimas praeitų metų draugų, 
vėliavų pakėlimas, tvarkymasis, pirma va
karienė, vėliavų nuleidimas ir pirmasis 
laužas, kuris vėl atgaivina per metus iš
blėsusią skautišką dvasią, suartina visus 
į vieną šeimą.

Dar ilgi pasikalbėjimai, kol visi išvargę 
skirstosi į savo palapines ir miškelyje vėl 
‘įsiviešpatauja tyla, pertraukiama vieno 
kito vyresnio brolio knarkimu ar užsiko- 
sėjimu.

Stovykla prasidėjo!
Sekmadienio rytas. Kai kurie vyresnie

ji, jau anksčiau atsikėlę, palengva šneku
čiuojasi, planuoja stovyklos eigą, o jaunie- 

• ji dar miega — neprikelsi nei su patranko- 
Į mis. Iš virtuvės jau sklinda skanūs kva

pai — s. Algis ir ps. Irena Gerdžiūnai, 
ankstyvieji paukščiai, jau gamina pusry
čius. Jų stovykla šiais metais trumpa, 
nes pirmadienį turi grįžti namo. Sesė Ire
na turės sunkią operaciją. Tai la
bai liūdna žinia, kuri sukrečia stovyklau
tojus. Jų pasišventimas vis tik atvykti į 
stovyklą, nors ir trumpam laikui, parodo, 
kokie artimi ir neišskiriami ryšiai jungia 
skautų šeimą. Linkime Irenai kuo grei
čiausiai pasveikti. Nors ir liūdna žinia, 
bet skautų gyvenimas negali sustoti, švil- 
pulkai, vėliavų pakėlimas, malda, pusry
čiai.

Pasiruošimas pamaldoms, kurias atna
šauja v.sl. kun. A. Geryba. Nors ir pats 
skausmų nugaroje kankinamas, savo pa
moksle ragina neužmiršti skautiškų idea
lų — tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui.

Sekmadienis praeina besidalijant įspū
džiais, tvarkant stovyklą, stalą, vėliavų 
aikštelę. Vakare skautininkai planuoja 
sekančios dienos programą.

Stovyklos viršininkas: s. S.B. Vaitkevi
čius;

Adjutantas: ps. R. Valteris;
Brolių pastovyklės viršininkas: s.v. V. 

O’Brien;
Sesių pastovyklės viršininkė: ps. V. 

Gasperienė;
Liepsnelių ir Giliukų vadovė: s. G. 

O'Brien;
Rajono Vadeivė: v.s. J. Traškienė.
Kad kuo geriau sunaudoti šios savaitės 

trumpą laiką, instruktoriai pasiskirsto pa
reigomis. Stovyklos programoje įeina: li
tuanistika — ps V. Gasperienė, lietuvių 
kai. jauniesiems — A. Strikaitytė-Water- 
man, kanklių muzika — E. Vainorienė, 
dainos — ps V. Gasperienė ir s.v. V. 
O'Brien, sportas — s.v. V. O'Brien ir s.v. 
A. Philpott, laužavedys vyr. sk. P. Mickus 
ir „Taukuoto Puodo'' redaktorius — s.v. 
V. O'Brien. Skautavimo instruktoriai: v.s. 
J. Maslauskas, v.s. J. Traškienė, ps. R. 
Valteris.

Sekančios savaitės planai padaryti. Visi 
bailiai pasižiūri 'į viršų, jeigu oras bus ne- 
perblogiausias, viskas turėtų vykti sklan
džiai. Skautų vadovai turi labai daug me
tų patyrimo. Kad ir blogiausiose sąlygose, 
stovyklos pravedamos įdomiai ir našiai.

Laužu užbaigiamas sekmadienis ir, su
giedojus Lietuva brangi ir Ateina naktis, 
skirstomas! į palapines. Rytojus atneš ti
krą darbą — mokymasis kalbos, skautavi
mo, dainų, muzikos, pratintis vadovauti, 
sportuoti, pažinti gamtą.

Tai tokia stovyklos eiga, kuri vadovų 
nusprendžiama iš pradžios ir kuri stengia
masi išlaikyti per visą savaitę. Ypatingas 
dėmesys yra kreipiamas į discipliną, nes 
jaunuoliams drausmė yra labai svarbus 
gyvenimo pradas.

Su kiekviena diena stovykla darosi ar
timesnis junginys ir artėjant galui pasida
ro susigyvenęs vienetas, kuris taip sma
giai ir draugiškai praleido laiką.

Ruošiamasi patyrimo laipsniams, moko
masi specialybių, o per savaitę daugiau
siai pasiekę, pakeliami į aukštesnius laips
nius, kad kitais metais galėtu padėti 
tiems, kuriem reikia daugiau pagalbos.

Šiais metais pirmą kartą buvo pradėta 
mokyti kanklių skambinimo. Anglijoje 
gerai žinoma kanklininkė E. Vainorienė 
visą savaitę mokino labiausiai susidomė
jusias šiuo muzikos instrumentu keturias 
mergaites. Kanklės yra gana sunku gauti. 
Bet gavus jų daugiau, dar daugiau mer
gaičių išmokus jom skambinti, galima bū
tų sudaryti vienintelį Europoje kanklių 
orkestrą. Kanklių muzika yra labai pa
traukli lietuviams, bet ypatingai domina 
anglų visuomenę, o įkūrus orkestrą, būtų 
galima daug naudos padaryti, skelbiant 
Lietuvos vardą platesnei visuomenei.

Šių metų stovykla buvo dar didesnė ne
gu pernai. Stovyklauju skaičius siekė 75. 
Kitais metais jau rimtai reikės pagalvoti 
pirkimu daugiau palapinių. Skautų vadų 
įdėtas darbas neša vaisius. Pradeda jau 
priaugti vadovų iš jaunesniųjų ir, laikui 
bėgant, nereikės bijoti, kad senesniems pa
sitraukus, nebebus kas juos pakeičia.

Domėjimasis skautybe didėja ir tuo di
dėja mūsų viltis, kad ateitis išeivijoje ne
užsibaigs su senesne karta. Jaunoji karta 
yra. Su darbu ir pasišventimu bus pa
ruošta tęsti Lietuvos atkūrimo darbą. 
Skautai yra labai svarbi ta jaunosios kar
tos dalis, nes kai ateina laikas išeiti į pa
saulį, daugumas dabartinių vadovų ir, ti
kimės, ateities vadovų yra ir bus papildo
mi iš lietuvių skautų eilių.

Užbaigiant reikėtų ypatingą padėką pa
reikšti M. Barėnienei, kuri vėl skautus ap
dovanojo savo trečiu lituanistinių pamo
kų leidiniu „Lithuania—3“, kuris buvo iš
dalintas skautams šios stovyklos metu. 
Tai išsamiai ir kruopščiai paruošta studi
ja supažindinti mūsų jaunimą su Lietu
vos praeitimi, jos veikėjais, rašytojais. 

Kelti Lietuvos praeities garbę ir parodyti 
mūsų tautos atsparumą svetimos letenos 
priespaudai.

„Lynes“ redaktorius V. Puodžiūnas pri
sidėjo prie skautų gyvenimo paįvairinimo, 
suruošdamas jaunimui šokius, o sekan
čią dieną padarė video juostelę, kurios pa
sižiūrėti susirinko visa Sodyba. Kai kurios 
moterys, pamačiusios save ekrane, sekan
čią dieną pradėjo badauti.

Padėka taip pat ir Brigitai Masiliū- 
nienei-Bishop, kuri atspausdino lietuviš- 
kų-skautiškų dainų rinkinį, kad sklan
džiau būtų galima dainuoti ar mokintis 
naujų dainų.

Padėka dvasios tėvui s.sl. kun. A. Ge- 
rybai, kuris, kad ir negaluodamas, pasi
stengė atvykti į miškelį atlaikyti žvaku
čių šviesoje naktines mišias. Nei lietus 
nesustabdė šios tradicijos pakilioje nuo
taikoje užbaigti sunkią dieną.

Uždarymo iškilmėse žodžiu sveikino 
tsun. J. Sakevičius, Z. Juras, B. Butrimas, 
P. Podvoiskis, kun. S. Matulis per Rajom 
vadą.

Raštu sveikinimai gauti iš LSS Tary 
bos Pirm. v.s. fil. P. Molio, LSS Vyriau
sio Skautininko v.s. fil. K. Matonio, LSS 
Vyriausios Skautininkės v.s. t. St. Ged 
gaudienės, Skautų Aido red. A. Saulaičio, 
„Aušros“ tunto Vasario 16 gimnazijoje 
tuntininkės v.s. M. Mickienės, p. M. Ba
ronienės, Lietuvių Sporto ir Soc. Klubo 
vai. pirm. S. Kasparo ir Lietuvių šv. Ka
zimiero klubo sekr. F. Senkuvienės.

Daugybė šių sveikinimų parodė, kiek 
visuomenės pagarsėjusių žmonių palaiko 
ryšius ir padeda lietuviškam skautiškam 
judėjimui, kaip plačiai skautybė išplitusi 
pasaulyje.

Skautybės veikimas nesustojo su šios 
stovyklos pabaiga. Tai tik dar vienas už
verstas lapas. Knyga yra pilna lapų, o 
tuos lapus dar versime ilgą laiką, kol tik 
plaks lietuviška širdis. Tad raginkime 
jaunimą jungtis į skautų eiles, kad ne
pritrūktų jaunų rankų versti tuos mūsų 
laisvės atpirkimo knygos lapus, kol bus 
užverstas paskutinis lapas ir prašvis tau
tos atgimimo pavasaris.

(h.g.)

LENKIJA
PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO

Tradiciniam sąskrydžiui Soldino miške 
prie Dariaus-Girėno paminklo lietuviai 
šiais metais suvažiavo liepos 17-20 dieno
mis. Miške pasistatė palapines, įrengė vir
tuvę.

Transatlantinio skridimo sukakties mi
nėjimas, kuriame dalyvavo apie 50 lietu
vių ir tiek pat vietos lenkų, buvo sureng
tas sekmadienį, liepos 20 dieną. Prie pa
minklo Janina Marcinkevičienė padekla
mavo eilėraščių apie Dariaus-Girėno di
dvyrišką žygį, o visi susirinkusieji sugie
dojo „Lietuva, tėvyne mūsų“.

Paminklo globėjo Juliaus Sanvaičio rū
pesčiu ten pat buvo įrengta pastogė, ku
rioje lankytojai galėjo matyti Atlanto nu
galėtojų relikvijų parodą: foto nuotrau
kas, spaudą, knygas, iš Kalifornijoje gy
venančio tautiečio Algirdo Gustaičio gau
tas dovanas būsimam muziejui.

Dienos tuo laiku buvo saulėtos ir šiltos, 
tad suvažiavę lietuviai su bičiuliais len
kais galėjo gamtoje maloniai pabendrauti, 
bet sausra ir karščiai buvo sukėlę rūpes
čio paminklo ir sklypo globėjui.

Jis su savo pagalbininkais turėjo „sto
vyklavimą“ pradėti žymiai anksčiau. Pa
vargęs, nešiodamas vandenį gėlynams 
laistyti, nupirko 600 litrų talpos tanką 
(ant guminių ratų). Tai darbą žymiai pa
lengvino. Pirkiniui aplaistyti liepos 13 d. 
buvo surengtos vandens tanko „krikšty
nos“, kurios sutapo su paties J. Sanvaičio 
gimtadieniu. 30 tūkstančių zlotų vertės 
tankas gavo „Lašo“ vardą, o solenizantas, 
pasiekęs 61 metų amžių, gavo skaidriosios 
„lašą“.

VOKIETIJA
GABI LIETUVAITĖ

Melanija Mikalauskaitė, gim. 1967 m., 
baigė Hamburgo Marienthal valstybinę 
gimnaziją. Ji yra našlaitė, prieš trejus me
tus netekusi tėvų.

Darbšti abiturientė galvoja studijuoti 
vidaus architektūrą ar psichologiją.

— Buvęs sovietų politinis kalinys Ana
tolijus Ščaranskis, dabar gyvenantis Iz
raelyje, pranešė, kad sovietinė valdžia 
davė jo motinai, 77 metų amžiaus Idai 
Milgrom, ir jaunesniajam broliui Leoni
dui iš Sovietų Sąjungos išvykti 'į Izraelį.
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