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Vatikano vaidmuo Madride
Mūsų politiniai veiksniai ir kitų Rytų 

Europos tautų egailinės organizacijos jau 
pradėjo pasiruošimus Madrido konferen
cijai, kuri susirinks ateinančiais metais 
Helsinkio sutarimų vykdymo pa
tikrinti. VLIKo Sėdimas, posėdžiavęs 1978 
m. gruodžio 9-10 d. d. Čikagoje, nutarė pa
sirūpinti, kad pasiruošimas vyktų ne tik 
Amerikoje, bet ir Europos kontinente. Lyg 
ir sutartiniai su tuo, š. m. sausio 26-27 d. 
d. Aarau mieste, Šveicarijoje, tų klausi
mą svarstė Europinės Helsinkio grupės 
paruošiamojo komiteto sukviesta konfe
rencija, kurioje dalyvavo per 100 delega
tų, atstovaujančių visoms suinteresuotoms 
tautoms.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje 1975 m. Helsinkyje pasira
šytasis aktas yra nevienodai vertinamas. 
Sovietų Sąjungai jis užantspaudavo poka
rinį Europos padalijimą. Kai kurios Va
karų valstybės tikėjosi, kad tas aktas nu
ties kelią į Rytų-Vakarų santykių atolydį, 
per kurį evoliucijos būdu .Sov. Sąjungoje 
pasikeis santvarka. Tautoms, per karą nu
stojusiomis laisvės, teliko tikėtis, kad bai
giamojo akto žmogaus teisių nuostatai pa
lengvins jų padėtį.

Bet Sovietų pagrindinis siekimas, orga- 
nizuojanlt Helsinkio konferenciją, buvo 
pokarinių sienų stabilizavimas. Todėl ji 
pasirūpino, kad pagrindiniu nuostatu bai
giamajame lakte būtų įrašytas reikalavi
mas dalyvaujančių valstybių 'suvereninių 
teisių gerbimas ir draudimas kištis į kitų 
valstybių vidaus reikalus. Todėl, kai 1977 
m. Belgrade susirinko konferencija Hel- 
siihkio sutarimų vykdymo patikrinti, Sov. 
Sąjunga visiškai neleido svarstyti žmogaus 
teisių pažeidimų. Negalint susitarti dėl tų 
dalykų, nutarta tęsti diskusijas 1980 m. 
Madride.

Ateinančių metų konferencijiaii ruošiasi 
visos sutartyje dalyvaujančios valstybės. 
Jomis į talką ateina disidentiniai sąjūdžiai 
ir egziliinės organizacijos. Deja, Helsinkio 
baigiamojo >akto ribose lietuvių politiniai 
veiksniai tegali reikalauti įgyvendinti 
žmogaus teisių nuostatus: žodžio ir spau
dos laisvės, teisės steigti organizacijas, 
laisvės lietuviams gyventi savo tėvynėje, 
teisės išvykti į užsienį ir atgal sugrįžti, ir 
t. t Vienas svarbiųjų mūsų reikalavimų 
yra tikėjimo ir sąžinės laisvė, dėl (kurios 
kovoja Lietuvos pogrindžio leidiniai.

Su pasigailėjimu turime konstatuoti, 
kad kaip kasdieniniame gyvenime sotus 
dažniai neužjaučia alkano, taip ir šių die
nų pasaulyje laisvos tautos neužjaučia 
pavergtųjų. Gyvenimas rodė, kad neit ta
ikios tradiciškai laisvę mylinčios šalys, 
kaip Amerika, kurios vadai nuolat karto
ja žmogaus teisių principus, tuoj pat už
miršta tuos aukštus principus, kai iškyla 
paprasčiausi užsienio prekybos reikalai. 
Dalinai dėl to Belgrado konferencijoje 
nieko konkretaus nebuvo pasiekta. Bet 
vieniais įtakingas Helsinkio susitarimo da
lyvis yra šiuo atžvilgiu laisvas. Tai Vati
kanas.

Vatikanas neturi jokių prekybos ryšių 
nei su 'Sov. Sąjunga, nei su jokia kita vals
tybe. Bet Vatikano delegatai Helsinkio ir 
Belgrado konferencijose ligi šiol vilstiek 
nieko apčiuopiamo nenuveikė. Tuo nusi
skundė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika. Tokios Vatikano politikos dėka 
tylos Bažnyčia negalėjo gauti paties mini
mumo: tikintiesiems laisvės praktikuoti 
savo religiją.

1979 m. rudenį išrinkus popiežium len
kų kardinolą Karolį Voitylą, Vatikano po
litinė linija turėtų pasikeisti. Turėdamas 
didelį patyrimą santykiuose su komunis
tine vyriausybe, naujasis popiežius turėtų 
išnaudoti savo padėtį. Jeigu valstybių va
dovams nevalia kištis į kitų valstybių vi
daus reikalus, tai ta taisyklė negali būti 
taikoma Šventajam Tėvui. Jo dvasinė do
minija peržengia ne tik valstybių sienas, 
bet ir aukštas geležines uždangas. Todėl 
jis turi teisę ir pareigą ginti tikinčiuosius.

Kaip rodo ligšiofliniai popiežiaus Jono 
Pauliaus XI pasisakymai, j am rūpi visų ti
kinčiųjų sąžinės laisvė. Gerai pažinoda
mas katalikų Bažnyčios padėtį komunistų 
valdomuose kraštuose, jis galės per savo 
atstovus Madrido konferencijoje efekty
viau ginti tikinčiųjų reikalus. Todėl mū
sų veiksniai ir visa išeivija turėtų jau da
bar pradėti ruošti dirvą nuoširdžiam ben
dradarbiavimui su Vatikanu.

A. A.

ALFONSUI GUDUI, 
ilgamečiu! LK Bendrijos bažn. 

komiteto pareigingam ir 
pasišventusiam nariui mirus, 
gilią krikščionišką užuojautą 

reiškia jo ištikimai ONAI, 
dukterims ALDONAI ir LAIMAI, 

žentams ir anūkams.

Bradfordo LKB bažn. komitetas 
ir kun. J. Kuzmickis

PLAUKIA KRAUJAS IR NAFTA

Irano revoliucinis režimas tęsia kariuo
menės policijos .^valymą“. Abadone ir 
Kuazvču.e buvo sušaudyti du buvę aukšti 
policijos pareigūnai ir vienas seržantas, 
tariamai už žmonių žudymą.

Iranas suvalstybino naftos pramonę ir 
pradėjo eksportuoti naftos produktus aukš
tesne kaina.

KARO VEIKSMAI VIETNAME

Neatsižvelgiant į Kinijos užtikrinimus, 
kad jos karinės pajėgos netrukus bus ati
trauktos iš Vietnamo, Vakarų stebėtojai 
sako, kad dar yra peranksti kalbėti apie 
tikrus Kinijos planus. Vietnamo radijo 
stotys aiškina, kad Kinija koncentruoja 
savo kariuomenę į šiaurę nuo Lang Son ir 
puola keliuose frontuose. Vienamas sa- 
kad, per penkias dienas kiniečiai nustojo 
1000 karių.

DAR DVI EGZEKUCIJOS IRANE

Ragai iraniečių lailkraStį „Ajiandegan“ 
vyresnysis Ispahano miesto SAVAK (slap
tos policijos) .Jkankintojiais“ Mohamed 
Hossein buvo egzekuotas vasario 25 d. 
Teherane.

Kitas iraniečių laikraštis „Kajten“ pa
skelbė, kad milicijos leitenantas Cholan 
Ali Eljaisi buvo egzekuotas vasario 27 d. 
Chonsar miesto islamo revoliucinis (teis
mas jį nuteisė mirties bausme už nužudy
mą ir bendradarbiavimą su SAVAK. Tai 
bus vienuoliktoji šacho valdžias pareigū
no egzekucija, įvykdyta naujos valdžios.

Tarp kita ko, revoliucinė valdžia, kuri 
jau yra uždraudusi suaugusiems vyrams 
išvažiuoti iš Irano, dabar pritaikys tą pa
tį įstatymą ir moterims virš aštuoniolikos 
metų amžiaus, šiuo būdu numatoma su
stabdyti šacho valdžios kolaborantų bėgi
mą į užsienį, taip pat ir iraniečių, norin
čių išvežti stambias pinigų sumas.

KINIJOJE VĖL VEIKIA JAV 
AMBASADA

Kovo 1 d. Pekinge įvyko iškilmingas 
JAV ambasados atidarymas. Kinijoje nė
ra buvę JAV ambasados nuo komunistų 
perversmo 1949 m. Naujia ambasada per
ėmė JAV bendradarbiavimo būstinės (li
aison office), atidarytos 1973 m. patalpas.

SUSITARĖ DĖL SKOLŲ

J.A.V. iždo sekretorius M. Blumenthal, 
vedęs Pekinge derybas dėl užšaldytų kre
ditų, pasirašė su Kinija sutartį. Skolos bu
vo užsilikusios nuo 1949 m., kada Kinijos 
komunistai perėmė krašto valdžią. Kinija 
buvo likusi skolinga Amerikai 200 milijo
nų dolerių, o Amerika Kinijai — 80 mili
jonų.

Prez. Carteris ruošiasi pasiūlyti kongre
sui suteikti Kinijai „palankiausios vals
tybės“ prekybos santykiuose statusą. To
kios rūšies valstybėms Amerika teikia pa
lankiomis sąlygomis paskolas ir nevaržo 
modernių įrengimų eksporto į jas.

KANDIDATAI NOBELIO PREMIJAI

JAV Kongreso Saugumo ir Bendradar
biavimo Komisija (Commission on Securi
ty and Cooperation in Europe), Kongres- 
mano Dante B. Fascel vadovaujama, ant
rą kartą nominavo 1979 metų Nobelio pre
mijai Sovietų Sąjungos Helsiinkii Grupes. 
Savo laiške Nobelio Institutui keturi sena
toriai ir šeši kongresmanai pareiškė, kad 
tos, sovietų režimo nepripažįstamos, gru
pės „paaukojo savo gerbūvį (ease), sau
gumą, dažnai net laisvę“, nes drįso pareikš
ti protestą prieš žmogaus teisių mindžio
jimą po kojom Sovietų Sąjungoje, kuri 
1975 m. Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijoje Helsinkyje įsipa
reigojo tas teises gerbti.

Nominacija, apimanti Helsinkio Gru
pes Maskvoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Gru
zijoje ir Armėnijoje, sutampa su vieno 
Maskvos Grupės steigėjų - Aleksandro 
Ginzburgo — suėmimu vasario 3 dieną. 
Ginzburgas ir kiti 22 sovietų Helsinkio 
Grupių nariai buvo nuteisti ilgam laikui

Mielam Alfonsui GUDUI staiga 
mirus, jo žmonai ir visai šeimai 

reiškiame širdingą užuojautą

Vladas ir Valerija Capai 

kalėti. Antrą nominaciją pasirašė šie Kong
reso nariai: Dante B. FascėJJ, kongresma- 
nas, D-Fla), Komisijos pirmininkas; Sena
toriai Clairbome Pell (D-R.I.), Patrick J. 
Leahy (iD-Vt.), Richard Stone (D-Fla.), 
Robert Dole (R-Kan.); kongresmanai Jo
nathan B. Bingham (D. N. Y.), Paul Simon 
(D-Ill.), Sidney Yates (D-Ill.), John Bu
chanan (JR-Ala.) ir Millicent Fenwick 
(R-N.J.).

Aprašydami įvairias represijų priemo
nes, kurių imamasi prieš Helsinkio gru
pes, nominuotojai pabrėžia, kad tų grupių 
nariai ir tolydžio „teberenka medžiagą, 
kurią perduoda Helsinkio signatarams jų 
žiniai, įvertinimui ir viešam skelbimui.“ 
Jų darbas yra ,,didelės moralės drąsos ir 
visuomeniškos sąžinės pavyzdys“, tęsia 
toliau laiškas ir prideda, kad tie asmenys 
„paaukojo savo gyvenimą taikos ir pado
rumo tarnybije...“

JAV Kongreso Helsinkio Grupė, kaip ži
noma, buvo sudaryta 1976 metais sekti ir 
padrąsinti, kad 35-ių tautų - signatarų su
sitarimai ir įsipareigojimai būtų vykdomi. 
Komisija išleido tris tomus sovietų Helsin
kio Grupių dokumentų angliškų vertimų ir 
išklausė parodymų Maskvos ir lietuvių 
grupių narių, kurie šiuo metu yra tremty
je Jungtinėse Valstybėse.

Lietuvių Helsinkio Grupės nariai yra: 
Viktoras Petkus, kun. Karolis Garuckas, 
Ona Lukauskaitė - Poškienė, Eitanas Fin- 
kelšteinas, Balys Gajauskas ir Tomas 
Venclova, Grupės atstovas užsienyje.

(Elta, 1979. 2. 14)

SOVIETŲ KALĖJIMUOSE ESANČIŲ 
KALINIŲ ĮSISUNIJIMAS

Kevin Greenan „Universe“ laikraštyje 
iškėlė mintį, kad reikia gelbėti Sovietų 
kalėjimuose esančius kalinius įsknijant 
juos.

Ta mintis paigavo žmonių širdis, ir su
manytojas Kevin Greenan gavi daug laiš
kų iš žmonių, kurie nori įsisūnyti kalinius. 
Tai jaučiama ir Londono Lietuvių Para
pijos klebonijoje: gaunama anglų laiškų, 
kuriuos prašoma išversti lietsvi'šlkai, kad 
jie galėtų persiųsti lietuviams kaliniams 
su žinia, kad ši ar ta anglų šeima įsisūni
ja jį ir (prižada globoti.

Ta ilabai gražus ir jaudinantis idlaibas. 
Lietuviai turėtų pasekti 'tą mintį ir padė
ti savo tautiečiams.

Stasys Kasparas

VASARIO 16-OJI PAMINĖTA 
„LATVIJOJE“

Vasario 17 d. savaitraštis „Latvija“, 
leidžiamas Vakarų Vokietijoje, atspausdi
ni straipsnio „Vasario 16 dienos Aktas 
komunistų akimis“ (žr. „Europos Lietu
vis“, 1979. II. 13) santrauką, paruoštą ko
respondentės Austros Liepines. Tiksliau 
pasakius, tai yra 'beveik viso straipsnio 
pilnas vertimas, išleidus tik kelias vietas. 
Korespondentė, pateikusi tikrai pavyzdin
gą straipsnio vertimą, baigia šiais žo
džiais: „Kaip mes matome, sovietų valdžia 
tuo pačiu -dideliu kruopštumu „perrašo“ 
Lietuvos istoriją, kaip ir Latvijos. (Elet tie
sos melais negali užslopinti, anksčiau ar 
vėliau ji vėl išvysta šviesą“.

Tame pačiame „Latvijos“ numeryje ag
ronomas Janis Dagiis sveikina lietuvius 
Nepriklausomybės šventės proga. Trum
pai aprašęs Lietuvos nepriklausomybės 
Skelbimo istoriją ir bendrą visų trijų Pa
baltijo valstybių likimą, korespondentas 
linki „brolių tautai lietuviams... ištver
mės ir tautinio išdidumo. Tebūna per am
žius gyvas lietuvių širdyse įrašyttas šūkis 
—■ Lietuva buvo ir bus!“

KNYGA APIE RUSIJOS POLITINES 
LIGONINES

Sidney Bloch, Oxfordo universiteto me
dicinos skyriaus dėstytojas, ir Peter Red- 
dlawiay, London School of Economic's poli
tinių mokslų dėstytojas parašė knygą 
„Russia's Political Hospitals". Knygai įva
dą parašė Vladimir BukovSki.

Knygoje rašoma apie psichiatrines ligo
nines, kuriose laikomi kaliniai ir lietuviai 
Donatas Butkus, Petras Cidzikas, Vytau
tas Grigas-Ernestowich, Antanas Jan
kauskas, Vladas Majauskas, (Etronius Nau
džiūnas, Birutė Poškienė, Algis Statkevi- 
čius, A. Tamonis (kuris prieš kiek laiko 
buvo nužudytas ant geležinkelio linijos), 
Algirdlas Žyprė.

Knyga yra minkštais viršeliais, jos kai
na 1,75 sv., gaunama visuose W. H. Smith 
knygynuose.

Lietuvos Romos katalikai
PAJUOKIAMI, BET ATKAKLUS

Plačiai skaitomas Amerikos dienraštis 
„The Christian Science Monitor“ (1979. 11. 
26) atspausdino taip pavadintą savo Mask
vos korespondento D. K. Williso praneši
mą iš Vilniaus. Jame sakoma:

„7.30 vai. žiemos rytą yra šalta ir tam
su. Apie 50 žmonių eina per girgždantį 
sniegą melstis tarp Petro ir Povilo baroko 
katedros marmuro skulptūrų. Apie 40 iš 
jų senos moterys, skarelėmis apsuptomis 
galvomis, skaito ranka parašytas ar ma
šinėle atspausdintas maldaknyges. Tik ke
li yra vyrai...

Vienos siauros viduramžio Vilniaus gat
vės mažame butelyje moteris sėdi po spal
vuotu popiežiaus Jono Pauliaus II paveiks
lu, gautu iš gretimos Lenkijos, laukdama 
Vatikano Rarijo 15-kos minučių translia
cijos...

Valdžios pareigūnai aiškina, kad popie
žius yra nepopuliarus, bet Romos katalikų 
kunigai sako, kad popiežius suteikė ,,ty
los Bažnyčiai“ už geležinės uždangos balsą 
ir drąsą.

Čia, Sov. Sąjungos vakariniame pakraš
tyje, prie Itenkijos sienos, randasi šalies 
didžiausia Romos katalikų koncentracija, 
kurią išgarsino naujas popiežius, pasaky
damas „pusė mano širdies yra Lietuvoje...“

Vakariečiui yra be galo sunku ištirti per 
trijų dienų vizitą, kiek popiežiaus išrinki
mas padrąsino tikinčiuosius, ir kiek sukė
lė rūpesčio valdžiai.

Bet lengva pastebėti ir pajusti, kad Lie
tuva, buvusi imperija ir dabar Sovietų 
Baltijos valstybė, kurios dydis yra toks 
kaip Olandiją ir Belgiją sudėjus, — lieka 
didžiausiu kovos lauku Sov. Sąjungoje tarp 
katalikybės ir komunizmo.

Tikinčiųjų proporcija čia yra žemesnė 
negu kaimyninėje Lenkijoje. Atrodo, nie
kas nežino kiek žemesnė. Vienas pareigū
nas sakė, kad mažiau negu pusė (42 nuo
šimčiai) gyventojų yra katalikai, bet ku
nigai tvirtina, kad tikras skaičius yra ar
čiau 75 nuošimčių.

Lietuvos gyventojų šiuo metu Skaitoma 
yra bemaž 3,4 milijono. Pagal daugumą 
apskaičiavimų, tarp 50-60 nuošimčių gy
ventojų yra katalikai, t.y. 1,7 milijono.

Aišku, kad popiežiaus išrinkimas pa
drąsino daugelį, bet ar tas padidins tikin
čiųjų skaičių, ir ar suteiks Bažnyčiai dau
giau svorio kovoti prieš komunistinę vals
tybę, — matysis tik ateityje.

Vienas vilnietis priminė, kad ,,po inau- 
giuriacijte popiežius lkal)bėj|o itiatuvilšĮ-oaiii“. 
Jo pastabos buvo atsargios, bet jos reiškė, 
kad popiežius Jonas Paulius II palietė 
jautrią religijos ir tautybės stygą.

Lietuvai vakariniuose rajonuose, arčiau

Septynios DIENOS
0 Buv. Hitlerio pavaduotojas Rudolf 

Hess, Berlyno Spandau kalėjimo vieninte
lis kalinys, susirgi 'bronchitu ir todėl yra 
perkeltas į Britų karo ligoninę Vak. Ber
lyne. Sausio mėn. jis praleido 5 dienas to
je pat ligoninėje dėl širdies priepuolio.

0 Vasario 26 d. Š. Amerikoje ir Kana
doje buvo pilnas saulės užtemimas, pas
kutinis šiame šimtmetyje. Sekantis bus 
2017 metais.

0 N. Zelandijos vyriausybė uždraudė 
pardavinėti benziną nuo vidurdienio šeš
tadienį ilki pirmadienio ryto. Tuo būdu ti
kimasi sutaupyti 4 nuošimčius benzino.

0 lEienzinlo kainą Izraelyje padidinta 39 
nuošimčių, o bendrai kuro kaina — 32 
nuošimčių. 1978 m. kainos Izraelyje paki
lo 50 nuošimčių, manoma, kad tiek pat 
pakils 1979 m.

0 Prez. Carteris paskyrė gen. Bernar
dą Rogersą, ligšiolinį JAV generalinio 
štabo viršininką, vyriausiuoju NATO ka
riuomenės vadu. Jis perims tas pareigas 
iš pasitraukiančio gen. Aleksandro Haigo.

0 Vasario 25 d. Šv. Petro bazilikoje po
piežius Jonas Paulius II suteikė vedybų 
sakrameinitą Romos gatvių šlaviko dukte
riai Viktorijai Joanai (22 m.), ištekėju
siai už Mario Maltese. Praeityje popiežius 
suteikdavo vedybų sakramentą tik reto
mis progomis ir tik diduomenės atsto
vams.

0 Prez. Carteris pranešė Kongresui, 
kad JAV vyriausybė neketina užmegzti 
diplomatinius santykius su Kuba, ,Jkol pa
grindinės problemos nėra išspręstos“.

0 Per keturių dienų Užgavėnių karna
valą Rio de Janeiro mieste, Brazilijoje, 30 
žmonių buvo nužudyta ir 27 žuvo eismo 
nelaimėse.

0 Britų generolais Sir Anthony Farrar- 
Hockley yra paskirtas NATO šiaurės Eu
ropos kariuomenės vadu

0 JAV-bės paskubina ginklų pristaty
mą šiaurės Jemenul, draugiškai Arabų 
pusiasalio valstybei, kuriai yra pavojus iš 
prosovietinio Pietų Jemeno pusės. Kai

siai prie Lenkijos, matė televizijoje po
piežiaus inauguraciją, kuri buvo Lenkijoje 
transliuojama iš Romos. Kunigai sako, jog 
jie yra labai patenkinti, kad žmogus, turįs 
tiek daug patyrimo santykiuose su komu
nizmu, dabar vadovauja jų Bažnyčiai.

Praeitais metais penki kunigai, viešai 
įsteigę katalikų komitetą tikinčiųjų tei
sėms ginti, paprašė popiežių aprobuoti tą 
komitetą ir nuvyko į Maskvą pranešti Va
karams, kad Jonas Paulius H dabar kalba 
už „tylos Bažnyčią“.

Bažnyčia didžia dalimi dar tebėra lie
tuvių tautos sudėtine dalimi. Valdžios pa
reigūnai čia mėgina sumenkinti jos įtaką.

Paklaustas, ar vieną dieną popiežius ga
lės aplankyti Lietuvą, vienas pareigūnas 
pasakė: „apie tai nekalbama. Tai būtų lai
koma kaip valstybės galvos vizitas, bet... 
Jis negalvoja kad daug lietuvių prašys 
leidimo važiuoti į Lenkiją pamatyti popie
žių, kai jis ten lankysis. Jis pasakė, kad 
Bažnyčia yra mirštantis dalykas: „Mano 
abi močiutės tikėjo, bet mano seserys ir aš 
— netikime“.

Bažnyčia turi sunkumų. Pagal Vakarų 
apskaičiavimus, 1974 m. buvo 772 kunigai, 
bet dabar sumažėjo iki 700 ar 750. Kas
met apie 20 miršta, o Kauno seminariją 
baigia tik 6 iki 10. Valdžios pareigūnai pa
sakė Vakarų žurnalistams, kad šiais me
tais iš 73 klerikų Kauno seminariją baigę 
10.

Lietuva turi penkis vyskupus, bet du 
yra jau 17 metų ištremti. Bažnyčia prak
tiškai neišleido jokios religinės literatūros 
■niuo 1945 m. Tikinčiųjų vaikai yra privers
ti dalyvauti mokyklų vaidinimuose, ku
riuose yra išjuokiama religija. Kunigai sa
ko, kad fabrikuose, įstaigose ir universite
tuose tikintieji diskriminuojami.

Kunigai taip pat sako, kad 80 nuošim
čių vaikų praeitais metais priėmė pirmąją 
komuniją. ,,Maždaug pusė gyventojų tiki, 
—■ pasakoja vienas žmogus, — apie 80 nuo
šimčių pageidauja religinių jungtuvių 
apeigų, apie 55 nuošimčiai prašo palaidoti 
su religinėmis apeigomis“.

Kaip pasakoja Janina Balnaitytė, Vil
niaus miesto valdybos kultūros, spaudos, 
švietimo ir sporto reikalų vicepirmininkė, 
Vilniuje šiandien veikia 11 katalikų baž
nyčių, kurias aptarnauja 24 kunigai. Ji at
sisakė pasakyti tikinčiųjų skaičių.

Nežiūrint į oficialų vieno čionykščio ra
šytojo pareiškimą, kad „religija niekad ne
buvo pozityviu elementu formuojant (dva
sinę kultūrą“, — Lietuvos katalikai nuo
lat klauso Vatikano Radiją ir nenustoja 
garbinę Dievą.

myninė Saudi Arabija atšaukė iš atosto
gų savo karius.

0 Švedijos policija suėmė 4 indų religi
nės sektos narius, kurie bandė pagrobti 
sovietų keleivinį lėktuvą, skridusį iš Oslo 
į Stochkholmą.

0 Rodezijos karo aviacijos lėktuvai 
bombardavo juodųjų partizanų bazę An
goloje ir padarė daug nuostolių.

0 Vasario 27 d. iš Viktorijos stoties, 
Londone, išvylko traukinys, kurio 18 kelei
vių nuvažiuos geležinkeliu 15 tūkst. kilo
metrų. Maršrutas — Paryžius-Berlynas- 
Varšuva - Maskva - Irkutskas - Ulan lEla- 
tor - Pekingas - Nankingas - Kantonas - 
Honkongas. Kelionė truks 41 dieną. Bilie
to kaina — 1.845 sv. sterlingų kiekvienam.

0 Prez. Carteris, pasipiktinęs dėl JAV 
ambasadoriaus Adolfo Dobs nužudymo 
Afganistano sostinėje, ketina drastiškai 
sumažinti ekoniminę pagalbą prosovieti
niam Afganistanui. Šiais metais Amerika 
diuos tik pusantro milijono dolerių pagal
bos.
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Vilniaus universitetui 400 metu 
t ŠKOTIJOJ

I. Jėzuitai — pirmieji Vilniaus 
universiteto lankytojai

Apie Vilniaus universitetą jau parašyta 
nemlaža veikalų ir atskirų studijų, dau- 
gilaiusila lietuvių ir lenkų kalbomis. 400 
metų jubiliejaus proga pats universitetas 
paruošė savo istoriją ir jau išleido du jos 
'tomus. Juose sukaupta daug faktinės me
džiagos, sutelkta apsčiai informacijos. Ta
čiau dabartinė mūsų krašto padėtis ir ja
me Viešpataujantys mokslinio darbo sąlp- 
gojiiimai neigiamai veikia ne tiktai univer
siteto istorijos aprašymo pilnumą, bet ir 
patį praeities 'įvykių supratimą.

Čia rašančiam irgi yra tekę domėtis se
nojo (Lietuvos universiteto, ypačiai pirmų
jų šimtmečių veikla ir įvairiais su ja su- 
sijiuisiais klausimais. Todėl šios jubilieji
nės sukakties (proga 'mielai sutikau pasi- 
dlalilnlta. su mielaisiais 'skaitytojais kai ku
riomis mintimis apie mūsų aukštosios mo
kyklos reikSmiilnigą ir garbingą praeitį.

Šį kartą pažvelkim į tai, ką reiškė, kad 
Vilniaus universitetas buvo įsteigtas jau 
veikiančioje jėzuitų kolegijoje 'ir kad jė
zuitai jam per pirmuosius du šimtmečius 
vadovavo.

Dabartinėje (Lietuvoje diriguojamoji ir 
sąlygojamoji istorija neturi jėzuitams ge
rų žodžių. Bet- rimtam istorikui visuomet 
pitomiaiuisia rūpi ištirti, kaip i kokį dalyką 
ar įvykį žiūrėjo, kaip jį suprato ir vertino 
amžininkai, o ne vaikytis tendencingų, iš 
Salites primestų, nors kartais ir gana ma
dingų sentencijų. Jau nuostabiai spartaus 
trumpu laiku jėzuitų paplitimo negalima 
'kitaip paaiškinti, kailp tuo metu 'dideliu 
jialiis susižavėjimu ir visuotiniu jiems pri
tarimu. Kai popiežius Paulius III 1540 me
tais jėzuitus oficialiai patvirtino, jų tebu
vo apie 20; nepraėjo nė 40 metų, kai 1579- 
siais, t. y. Vilniaus universiteto įsteigimo 
metais jų visame pasaulyje jau priskai
čiuojama 5.165. Jie tais metais vadovauja 
144 kolegijoms ir darbuojasi 55 kituose 
ordino namuose. Žinant, kad niekas nebu
vo verčiamas įstoti į jėzuitus, o laisvai at- 
einianltiejli, prieš juos priimant, būdavo 'ge
rai išbandomų ir taip pat žinant, kad 
kiekvienai kolegijai kals nors iš kitų, taip 
sakant i'š šalies, turėjo parūpinti pakan
kamą 'fundaciją, reikia pripažinti: ne pa
čių jėzuitų veržlumas, bet priešingai, ki
tų, ne-jėzuitų imlumas skatino jų stebėti
ną įaugimą ir plitimą.

Nuo pat pradžios į jėzuitus buvo žiūri
ma kaip į ‘reformuotus kuniigus“, kaip į 
modernaus krikščioniško gyvenimo būdo 
skelbėjus, taip vadinamos ‘devotio moder
ną1 sekėjus. (Būti moderniu tuomet reiškė 
siekti savyje dvasinės pusiausvyros tarp 
aktyvuvo ir kontempliacijas, reiškė įsipa
reigoti siekti Kristų, nebėgant nuo pasau
lio, bet -jame įgyvenant ir dirbant. Tam 
naujoviškumui buvo būdinga: iš vienos 
pusės — gilus tikėjimas, kuris ugdo ir 
formuoja žmogų, iš antros pusės — tam 
tikras optimizmias: žmogus 'savo išganymo 
kelyje gali bendradarbiauti su Dievo jam 
teikiama malone ir yra pats kaltas, jei są
moningai atstumia jam siūlomą dievišką 
dovaną.

Ant tokių dvasinių pamatų buvo stato
mos dir jėzuitų mokyklos. Prie jų liSgairsi- 
nimo prisidėjo ir jose vartojamas meto
das, garsusis ‘modus Parisiensis1. Pirmoji 
jėzuitų 'grupė 'susibūrė kaip tik ils univer
siteto studentų. Daugelis jų 'buvo studija
vę Salamankoje ar Alkaloje, garsiuosiuo
se anuomet Ispanijos universitetuose, visi 
perėjo per Paryžiaus universitetą ir kai 
kurie, atvykę į Italiją, kurį laiką dirbo 
Italijos universitetuose. Kai 1548 m. Me
sinoje buvo atidaryta pirmoji ordino kole
gija ir lunliversiltetas, 'buvo pasirinkta tai, 
kas jiems iš patirties atrodė 'geriausia,

Baltu tautu ateities problema
VYTAUTAS ALANTAS

7. Aisčių ateities problema tremtyje

Kas galvojama ir daroma tremtyje dėl 
Pabaltijo tautų ateities? Nieko arba beveik 
nieko. „Tradicinė“ abejingumo dvasia, ku
ri viešpatavo visų trijų tautų savitarpio 
santykiuose nepriklausomybių laikais, te- 
beviėšpatauja ir tremtyje. Susidaro įspū
dis, kad mes nieko neišmokome ir nieko 
neužmiršome, o, -rodos, didžiosios tragedi
jos akivaizdoje turėjome daug ko išmokti 
ir gal dar daugiau užmiršti arba bent ban
dyti trim kryptim išsišakojusį baltų isto
rinį kelią suvesti į vieną didelį vieškelį, 
bet nieko, ničnieko ta linkime nebuvo da
roma ir nedaroma.

Tiesa, visų -trijų tautų vadovaujantieji 
veiksniai palaiko šiokius tokius savitarpio 
ryšius, šiek tiek bendradarbiauja laisvini
mo kovoje, bet apie tolesnį baltų likimą 
tyli. Ne ką apie tai kalba ir visų trijų tau
tų tremtinių spauda, žodžiu, jokių planų 
ateičiai! Gal iš dalies čia nulemia ir ta 
nuomone, kad mes, atseit, išeiviai, nieko 
negalį nulemti, kad mūsų tėvynių likimą 
sipręsią mūsų broliai okupuotuose kraštuo
se, bet su tokia pažiūra tik iš dalies tega
lima sutikti, nes pagaliau juk ir mums, 
tremtiniams, gavo tautų likimas negali ne
rūpėti. Jei mes imtume kurti mažas visų 
trijų tautų ,,federacijas“ visuose pasaulio 
kraštuose, kur gyvename, jei imtume ieš
koti savitarpio suartėjimo Amerikoje, Eu
ropoje, Australijoje ir visur kitur, jei im

tai yra, imtasi iš karto mokyti pagal Pa
ryžiaus būdą. Po trejų metų teko atidaryti 
panašią kolegiją Romoje; ir čia įvestas tas 
■pate gerai žinomais, pačių patirtas ir da
bar Mesinoje sėkmingai išbandytas moky
mo ir auklėjimo metodas. Iš čia jis sklido 
visur, kur tik 'buvo steigiamos, jėzuitų ko
legijos ir universitetai, ypačiai, kad tas 
pats Jeronimas N-aidaTis, kuris savo laiku 
studijavo Paryžiuje ir, tapęs jėzuitu, va
dovavo Mesiinos kolegijos įkūrimui, vėliau 
pakartotinai buvo 'siunčiamas vizituoti 
Europoje veikiančių jėzuitų mokyklų.

Kuo taip jau pasižymėjo tas ‘modus Pa
risiensis1? Jį tyrinėję istorikai bandė su
glaustai išreikšti jo savitumus. Štai (kaip 
jiį apibūdina Gabrielis Codūnia Mir, 1968 
metais Romoje išleidęs stambią studiją 
apie jėzuitų pedagogikos ištakas (G. Co- 
d'inia Miir, Aux sources de la pėd-aigogie des 
jėsuiittes: Le ‘modus Patrisiemsis1). Tai rei
kalavimas solidžios bazės gramatikoje; 
moksleivių paskirstymas pagal jų (pajėgu
mą į (klases ir tų klasių laipsniškumas; 
aiškiai nustatyta ir progresuojanti studi
jų programa; 'atidumais pamokose,; dažnos 
'Pratybos: net ir pats klasių 'Skaičius bei 
jų pavadinimai, dienotvarkė, įvairūs egza
minai ilr iš 'klasės į klasę kėlimas, mokinių 
griežtas konitroliavim'as, išeitų dalykų šeš- 
taįdlieniais pakartojimas, viršiinainkų stip
rus autoritetas, aukštesnėse klasėse daž
nos di'sipuitaioijos, visur sveikas tarpusavis 
lenktyini'aviim'as, — tie ir kiti požymiai bu
vo išvystyti Paryžiaus kolegijose jau pir
mojoje 16 a. pusėje. Tiktai paprotys pre
mijuoti 'geriausius mokinius buvęs perim
tas ne i'š Paryžiaus, o iš Ispanijos ulni- 
versitetų.

Tokiu būdu modemus ir drauge Stiprus 
dvasinis pagrindas, solidi ir paveiki mo
kymo bei auklėjimo 'sistema greitai išgar
sino jėzuitų kolėgij-als, taip kad garsusis 
anų laikų filosofas, indukcinės logikos 
pradininkais, 'Francis Elaicenltas išsireiškė: 
„Pedagogikas reikalu, — pasakysiu -trum
pai: Kreipkis į jėzuitų mokyklas, nes už 
jas nėra kiltų geresnių“ (De dligniitate et 
aulgmenlto iscienitiarum, it. VII, p. 153).

Šiuos tad plačiai pagarsėjusius ir ge
riausiais laikomus mokytojus bei auklėto
jus pakvietė vysk. Protasevičius į savo 
Vilniuje įsteigtą kolegiją, kuriai jis vė
liau išrūpino universiteto teises. Buvo ir 
tokių, kurie tam priešinosi. Bet jie tai da
rė ne dėl to, jog būtų abejoję dėl moky
mo ilr auklėjimo metodų, o tiktai dėl to, 
kad buvo Isusirjpin-ę savo konfesine įtaka 
ir pasiektų laimėjimų ateitim. Vilniaus jė
zuitų kolegija ir vėliau universitetais iš 
tikrųjų nebuvo nė kiek -menkesni už kitus 
panašius mokslo centrus Europoje. Tai 
rodo Vilniaus 'aukštosios mokyklos spar
tus augimas ir -klestėjimas. Tai liudija ir 
pats jos fundatorius vysk. Protasevičius, 
-rašydalmias 1'577 m. popiežiui Grigaliui 
XIII: „čia -mums nebereikia Krokuvos 
universiteto ir ateityje jo nereikės, nes tu
rėsime ne mažiau mokytus ir daug uoles
nius profesorius..., nekalbant jiau apie 
mokyklinę drausmę, kuria čia kur kas la
biau -rūpinamasi negu ten Krokuvoje...“

Paulius Rabikauskas

„DRAUGO“ KONKURSĄ LAIMĖJO
J. KRALIKAUSKAS

Šiemęil.iniį „Draugo“ romano konkursą 
laimėjo raižytojas Juozas Kralik-auskials,

Iš konkursui prisiųstų 8 romanų komi
sija -geriausiu pripažino jo sukurtąjį 
„Įkaitę Vilniaus akmenys“ apie XVIII 
amžiauls Vilnių ir jo universitetą, kai ten 
profesoriavo Konisltainittoas Sirvydais, vie
nas 'stambiųjų lietuviškų naštų pradinin
kų.

tume kelti ir svarstyti Pabaltijo tautų su
artėjimo ir susijungimo idėją savo spau
doje, konferencijose, pasitarimuose bei 
privačiuose susitikimuose, žodžiu, jei im
tume laužyti ledus ir puoselėti vieningu
mo dvasią, kad ir svetur gyvendami, — iš 
tikrųjų, tik laisvėje gyvendami mes tas 
problemas ir tegalime judinti, — tai jau 
būtų svarus įnašas ateičiai. Pasigirsta bal
sų iš anapus geležinės uždangos, kad mū
sų broliai kaip tik ir laukia iš tremtinių 
iniciatyvos atsikūrusių baltų valstybių 
ateities problemoms kelti ir diskutuoti, 
nes jie patys to daryti negali. Sakysime, 
jei visų trijų tautų vadovaują veiksniai 
išeivijoje paskelbtų bendrą deklaraciją, iš
keliančią Pabaltijo tautų jungimosi idėją, 
galimas dalykas, kad ji turėtų teigiamo 
ir viltį keliančio atbalsio tiek mūsų tėvy
nėse, tiek tremtyje. Atsiminkime, kad ir 
pirmojo Pasaulinio karo metu pirmieji 
Pabaltijo tautų nepriklausomybės šūkiai 
pasigirdo ne okupuotuose kraštuose, o už
sienyje.

Reikia tačiau pastebėti, kad atskirų po
litikų bei veikėjų Pabaltijo tautų susijun
gimo idėja pamiršta, tik, deja, platesniuo
se išeivių sluoksniuose atbalsio nesusilau
kė. Be aukščiau paminėtų baltų tautų vie
nybės skelbėjų dr. J. Šliūpo, J. Tumo-Vaiž
ganto, O. V. Milašiaus, 'buvęs Latvijos 
ministeris pirmininkas Adolfas Blodnieks 
1966 m. New Yorke išleistoje knygoje The 
Undefeated Nation tarp kita ko pabrėžia:

LIETUVIŲ INSTITUTO ĮKURTUVĖS

Naujų -Lietuvių Instituto namų atidary
mas įvyko Šeštadienį, vasario 10 d. Ta 
proga buvo suruoštos vaišės su šoktais, 
šiam svarbiam įvykiui paminėti buvo pa
kviesta eilė svečių. Londono Lietuvių Na
mams atstovavo Balys Butrimas, Man- 
chesterio lietuvius Podvoiiskiis, Braldfordo 
lietuvius A. Bučys ir P. Zdanovičius. Ki
tos vietos bei organizacijos atsiuntė svei
kinamus, kuriuos paminėsime vėliau. Taip 
pat dalyvavo parlamento narys James Ha
milton, prelatas J. Gutauskais, vietos or
ganizacijų vadovai ir Instituto nariai.

Dabar trumpai 'apie naujus namus. 
Maždaug prieš septynerius -metus buvo 
mums pranešta, kad Lietuvių Instituto pa
statas bei žemė bus nusavinti, nes toji vie
ta bus reikalinga -numatytam kelio prapla
tinimui. Instituto valdyba turėjo keletą 
pasikalbėjimų įsu advokatu, kuriam buvo 
išaiškinta visas reikalas ir lietuvių noras 
turėti savo namus, kuriuose jie galėtų (tęs
ti lietuvišką veiklą ir tuo pačiu -galėtų bū
ti- (geri šio kralšlto piliečiai. Čia didelis nuo
pelnas tenka Škotijos lietuviui Pranui 
Dzidolikuii, kuris atstovavo tuometinei 
valdybai. Porai metų praėjus, buvo vie
šas Bell shill gyventojų susirinkimas, ku
riame -tarp kitų -reikalų buvo iškeltas Lie
tuvių Instituto klausimas. Skotų publika 
i'š -principo pritarė, kad lietuviai nusipel
no turėti savo namus. Taigi kitų patalpų 
reikalais ėljo miulrns palankia linkme. Vė
liau 'advokatai davė mumis keletą pasiūly
mų: vienas iš jų buvo ieškoti patiems niau
jąs patalpas. Dar -vėliau mūsų advokatui 
pasitraukus į pensiją, nauji advokatai, 
perėmę mūsų reikalus, pradėjo daug 'spar
čiau kitų patalpų klausimą judinti. Pasi
rodo, kaid pagal naujus nuosavybės nusa
vinimo 'įįslticitymiuis, -mums turėtų būlti išmo
kėtas folks atlyginimas, kuris įgalintų mus 
įsigyti kitas patalpas, arba valdžia turi 
mumis nulpiirkti, ar ipiastaityti naujus namus. 
Advokatų patarimu pasirinkta nauji na
mai. Tuomet advokatai buvo paprašyti 
pradėti derybas įsu vietos valdžia dėl nau
jų namų. Nuo šio laiko Lietuvių Instituto 
valdyba jokio sprendžiamo balso neturė
jo, btelt įkartas nuo karto buvo informuo
jama tos ida-roma, ar jau yna padaryta. 
Pagaliau, praėjusių matų spalio 16 di. 
mums 'buvo parduoti nauji namai. Pasta
tas nėra labai patrauklus iš lauko, bet ne
paprastai modernūs viduje. Grindų plotas 
toks pat kaip ir 'senojo. Yra ceinltralilnis 
dujų apšildymais, labai gerai įrengta vir
tuvė, kurios pavydėtų net dauguma priva
čių niamų, lo lauke prie salės išbetonuota

Lietuva
Miškai, šilojai, beržynai, gojeliai. 
Upės upeliai, dideli ir maži ežerai.
Kalvos kalvelės, miestai ir miesteliai, 
ir už jų tolumose kaimai.

Paskendę sodybos lapotuose medžiuos, 
aplinkui derlingi laukai.
Gryčių palangėse rūtų darželiai.
Dangaus mėlynumas lyg slėnių linai.

Samanoti pasvirę smuikeliai ir kryžiai 
pakelėse visos Lietuvos.
Kapuos ilsis kritę mūs broliai didvyriai 
už laisvę, tikėjimą, buitį tautos.

Prie Baltijos jūros mūs protėvių žemė, 
graži, nuostabi jos gamta.
Ją myli suaugę, vaikai ir seneliai.
Jos vardas gražus — Lietuva.

Ant. Paekauskas 
1979 m. vasario 8 d.

,,Pabaltijo tautos turi susiprasti (to get 
along) ir turi glaudžiai bendradarbiauti, 
nes mūsų sujungtos jėgos yra ir bus mūsų 
gimtųjų kraštų laisvinimo tvirčiausias 
ginklas ir taipgi bus mūsų -geresnės ir sau
gesnės ateities patikrinimo laidas“,

8. Didžioji būtinybė 'ieškoti bendro kelio

Iš to, kas aukščiau pasakyta, padaryti
nos sekančios išvados: mes, paskutinieji 
aisčiai, o taip -pat ir estai, esame atsidū
rę likiiminėje kryžkelėje. Senieji amžiai, 
lygiai kaip ir naujieji laikai, mums diktuo
to diktuoja ieškoti bendro kelio. Iš praei
ties klaidų turime pasimokyti, žvelgdami į 
ateitį. Amžių tėkmėje aisčiai, kaip mato
me, turėjo milžiniškųnuostoliųžemėmisbei 
žmonėmis, o ir šiandien tas pragaištingas 
procesas nėra sustojęs, priešingai, dar la
biau suspartėjęs. Istorijos ratas lig šiol su
kėsi mūsų nenaudai ir sukasi toliau. Rei
kia jį žūtbūt sustabdyti, o tai galima pa
daryti tik jungtinėmis jėgomis. Prūsai ir 
jotvingiai iš savo kapų rodo, kurlink turi 
pasukti paskutinieji aisčiai ir estai: mes 
turime Išgirsti jų balsą!

Tautiškai ir kultūriškai mes galime ir 
toliau turėti savo atskiras istorijas, bet po
litiškai Lietuvos, Latvijos ir Estijos isto
rijos turi pagaliau susilieti į vieną tėkmę. 
Juk labai aiškiai matome, kad tai yra mū
sų tautų būti ar žūti problema. Istorinis 
likimas užkrovė mums ant pečių didelę 
atsakomybės naštą: nuo to, kaip mes su
sitvarkysime atkūrę savo valstybes, pa
reis mūsų tautų ateitis.

,,Naujoji Viltis“, No. 10, 1977 m. 

vieta automobiliams pasistatyti. Žemės’ 
plotas aplinkui namus dar nėra galutinai 
sutvarkytas, bet tai bus padaryta šiais 
metais. Instituto valdyba, nariai ir lietu
vių visuomenė yra labai dėkinga visiems 
advokatams, architektui ir rainigoivalms, 
kurių dėka šie puikūs namai buvo pasta
tyti.

Dabar vėl atgal prie įkurtuvių. Pirmi
ninkui Juozui (Bliūdžiui teko nepavydėti
na našta: priimti -svečius, juos -genai pa
vaišinti, ir žiūrėti, kad svečiai iškeliaus 
kiekvienas į savo namus su (geriausiais. įs
pūdžiais. Jam pirmu talkininku buvo vi
suomet nenuilstamas Pranas Dzidolikas. 
Virtuvė, vadovaujama E. Zavedkienės ir 
O. Dzidolikaitės, atliko puikų darbą. Kiti 
valdybos nariai buvo labai užimti, nes 
kiekvienas 'turėjo savo darbą. Po vaišių 
sekė kalbos. Instituto pirmininkas J. Bliū- 
džius tarė sveikinimo žodį, o po to trum
pai supažindino svečius su salės statyba 
ir taip pat esama padėtimi, šios šventes 
proga Institutas gavo daug sveikinimų, 
-kurtaus jis tuojau ir perskaitė. Atsiuntė 
sveikinimus žemiau išvardinti asmenys ir 
organizacijos: architektų firma; architek
tas K. Tamošiūnas; K. Bivainis nuo Not- 
tilnghamo lietuvių; Londono Lietuvių Ka
talikų Parapijos Taryba, Lietuvių Sporto 
ir Soc. klubas D. 'B. -Lietuvių Bendruomenė 
per S. Kasparą; L. K. V. Sąj. ųRalmivė“ 
Manchesteryje ir J. Vilčinskas nuo Social- 
dlelmokratų Centro Londone.

Toliau kalbėjo svečiai. Be įprasto pa
sveikinimo įkurtuvių proga, keletas kal
bėtojų išreiškė viltį, kad turint tokius pa
togius namus, yra galimybė suburti dau
giau lietuvių, kurie galėtų pagyvinti lie
tuvišką veiklą, čia turima galvoje mūsų 
lietuviškas jaunimas. Mintis pritraukti 
savo jaunimą yra labai aktuali Instituto 
valdybos ir narių tarpe. Jaunimas visuo
met buvo 'kviečiamas prisidėti prie choro, 
ar benlt įsiraižyti į narius. lEle abejonės šie 
svečių pareiškimai mūsų publikos buvo 
priimti labai rimtai. Kalbų metu ir kito
mis progomis, įkurtuvės buvo filmuotos 
Podvoiskio iš Manchesterio. Vėliau vaka
ras buvo tęsdamas linksmai pasišokant.

i'Sekmadiienlį, vas-atrio 11 d., buvo pami
nėta Vasario 16-oji. Po Šventų Mišių, ku
rias -atnašavo prelatas J. Gutauskas, sa- 
lėn susirinko gana -daug publikos. Svečiai 
B. (Butrimas, A. Bučys ir P. Zdanavičius, 
bė abejonės pastebėjo daug -naujų veidų, 
kurių niesimiaitė šeštadienio iškilmėse. 
Naujų -svečių tarpe buvo vietinės parapi
jos klebonas; vėliau kalbėjęs apie lietu
vius kaip (gerus darbininkus, kiurių įnašas 
šiame krašte labai žymus. Jis taip pat pa
minėjo, kad: jie yna laibai ištikimi1 Dievui 
ir tėvyntei. Kitais naujais svečias, tai sava
noris kūrėjas Kriugžd'a, gal būt vieninte
lis įgyvenąs Škotijoje. Po vaišių sekė kal
bos. -Svečiai ir vietiniai tarė keletą trum
pų- žodžių šios 'dienos tema. Paskutinis 
kalbėjo P. Dzidolikas. Jis tik pateikė tai, 
kas jiaiu buvo kitų -kalbėtojų pasakyta lie
tuviškai, -angliškai kalbantiems svečiams. 
Jis baigdamas pabrėžė, o gal -geriau atsa
kė -į vietos klebono -kalbą, kad’ lietuvis iš
tikimas Dievui ir tėvynei, gali būti ir ge
rais Skotas.

Atrodo, neperdėsiu sakydamas, kad 
Škotijos lietuviai gali užtarnautai pasidi
džiuoti išv. Cecilijos choru. Jau dvidešimt 
aištuoneri metai, Ikai jis bet kokia proga vi
suomet pasiruošęs su daina palinksminti 
savus ir -svečius, su lietuviška gilesni e pa
laikyti Viltį, tarsi saugoti amžinąją ugnį, 
kuri niekuomet neužgestų. Šį karią choras 
paldaiiniaivo tik penkias dainas, parinktas 
šiai garbingai dienai paminėti. Jei buvo 
jaučiamas pesimizmais kai kurių kalbėto
jų balse, to nebuvo choro išpildyme. Juk 
Šešupė bėga ir bėga, Nemunais teka ir te
kės.

Po choro dainų sekė padėka ir nuošir
dus lietuviškas ačiū visiems vienu ar ki
tu (būdu prisi-dėjusiems prie šių dviejų 
dienų paruošimo. Ypatingas ačiū mūsų 
svečiams iš Anglijos už jų- paramą ir gra
žius žodžius. Nuoširdus ačiū visiems.

K. Savonis

LIETUVIŲ KALBOS KURSAS MILANE
Kum. Taisius -Ereminas Milano katalikų 

.univeriĖ-tete įaSiistenito itiltulllu- dėsto lietu
vių kalbą. Šį kursą lanko apie 10 italų stu
dentų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Chronicle of the Catholic Church in Li

thuania Nr. 22 ar 23. LKB Kronikų verti
mas į anglų kalbą. Leidžia Lithuanian R. 
C. 'Priests1 -League of 'America, 351 High
land Blvd, Brooklyn, N. Y. 11207, USA.

Lyre Fruit in Light Syrup, Arėjo Vit
kausko poezija anglų kalba.

Šaltinis Nr. 1, 1979 m. Tikybinės ir tau
tinės mini ties žurnalais, redaguoja kun. 
dr. S. Matulis, -MIC, Nottingham, Anglija.

Aidai Nr. 9, 1978 m. lapkritis, mėnesinis 
kultūros žurnalas, Brooklynas.

Krivūlė Nr. 1, 1979 m. kovais. Iliustruo
tas religinės minties žurnalas, leidžia Vak. 
Europos Lietuvių Sielovada, -Bad Woeris- 
hofen, Vak. Vokietija.

Aušra Nr. 4, 1978 m. -Lenkijos lietuvių 
iliustruotas žurnalas. Leidžia Liet, visuo
meninės kultūros d-jos centro valdyba, 
Seinai.

Moteris Nr. 6, lapkritis-gruodis. Lietu
vių moterų žurnalas. Leidžia Kanados 
Lietuvių Katalikių moterų d-ja, Toronto.

Su lietuviais 
pusuulyje

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

LOS ANGELES
Balandžio 25 d. Kalifornijos universite

te Lo-s Angeles mieste bus paminėta Vil
niaus 'Universiteto 400 -metų sulk-alktis. Mi
nėjimą praves įprof. dr. Marija Gimbutie
nė, kuri kalbės -apie Vilniaus universitetą 
ankstyvesniais laikais. lEierkeley universi
teto prof- Czeslaw Milosz, pats baigęs 
Vilniaus ulniįversiteto teisių fakultetą 1934 
m., apibūdins universiteto nuopelnus len
kiškajai inteligentijai, o Tomas Venclova, 
baigęs šį universitetą ir jame dėstęs, 'pla
čiau -palies pokarinius metus. Minėjime, 
kurį -rengia Lietuvių Bendruomenė, daly
viai kalbės angliškai, nes 'bus kviečiama 
Kalifornijos universiteto profesūra ir stu
dentija. nors tikimasi ir gausaus lietuvių 
diailyv avimo.

BALTIETIŠKŲ STUDIJŲ 
KONFERENCIJA STOCKHOLME

ILi-ržeilio 14-17 d. d. Stockholme Baltie- 
čių Institutas rengia penktąją baltietiškų 
studijų konferenciją. Pagrindinis dėme
sys teks dr. H. Rebos vadovaujamam se
minarui „Baltiečių mažumos: metodų ir 
dokumentacijos problemos“. Seminaras 
turės keturis skyrius: 1. Tautinės mažu
mos Baltijos šalyse prieš nepriklausomy
bės laikotarpį, 2. Tos mažumos nepriklau
somo gyvenimo metais, 3. Pačių 'baltiečių 
tautinės mažumos įvairiose pasaulio šaly
se prieš ir po II pasaulinio karo, 4. Žvilgs
nis į ateitį. Paskaitininkams -buis leista pa
sirinkti -ir kitas temas, kurios liečia isto
riją, kalbas, 'švietimą, ekonomiją, politi
nius mokslus, literatūrą, tautosaką, liau
dies šoktas, muziką, dailę, bibliografiją, 
baltiečių archyvus. Kiekvienai paskaitai 
bus -skirta po 20 minučių. Jas reikia ne
delsiant atsiųsti institutui: Baltistika In- 
stit'Utet, Box 16273, S9103 25 Stockholm 
16, Sweden. Konferencijoje bus vartoja
mos anglių ir vokiečių kalbos. Prie jos -su
rengimo prisideda Stodkholmo universite
tas, finansinę paramą pažadėjo Švedijos 
švietimo ministerija ir Stodkholmo mies
tas. Atidarymo iškilmės bus birželio 14 d. 
Karališkoje Švedijos Akademijoje.

NAUJAS KUN. A. KEZIO DARBAS
Čikagoje -Lojolos universitetas išleido 

kun. Algimanto Kezio „Posters“, 32 plaka
to dydžio fotokopijų reprodukcijas. Kun. 
A. Kezio 'fotografijų paroda Lojolos uni
versitete vyko visą sausio mėnesį.

MIRĖ INŽ. I. GASILIŪNAS
1978 m. gruodžio 8 d. JAV ligoninėje 

vėžio liga mirė inž. Ignas Gasiliūnias.
Velionis Lietuvoje buvo vienas iš pio

nierių, automatinių telefono stočių įrengi
mo specialistų. -Priėš karą jis buvo išsiųs
tas specializuotis į Anglijos firmą Auto
matic Telephone & Electric Co., Manches- 
teryje, kur -buvo gaminama aparatūra 
Kauno ir Klaipėdos -auitomaitinėms telefo
nų stotims. Vėliau jis dirbo Kaune prie 
modernios 7.500 hnijų telefonų stoties 
įrengimo. 1936 m. pastačius tą stotį, jis li
ko -ten dirbti ligi 1944 m., kada teko ap
leisti Lietuvą.

Persikėlęs į Ameriką, -gyveno su savo 
šeima ir dirbo New Yorke, liuoslaikį Skir
damas visuomenintam darbui. 1978 m., pa
siekęs pensijos amžių, atsistatydino iš 
Tautos Fondo Valdybos pareigų ir persi
kėlė gyventi į Floridą, deja, neilgam.

J. V.

AUKSO MEDALIAI LIETUVAITEI

Sausio mėn. Sydinėjuje įvyko New South 
Wales metinė įplaukimo šventė. Plaukimo 
lygis yra labai aukštais: New -South Wales 
plaukikai yra laimėję nemažą skaičių 
'aukso medalių pasaulinėse olimpiadose, j 
Jauna lietuvaitė Tabitha Andriūniaitė, 
-pereitais metais laimėjusi aukso, bronzos 
ir sidabro medalius, šiais metais laimėjo 
du aukso -medalius. Vienas 'buvo už mer
gaičių (9 metų amžiaus) plaukimą laisvu 
stiliumi, kur ji a-tsidkė 100 metrų niaują 
rekordinį laiką New South Wales: 1 min. 
08,67 sek., o antras už plaukimą krūtine. 
Jaunajai Talbithai, neseniai -Suėjusiai 10 į 
metų amžiaus, yra pranašaujama sviesi 
ateitis.

BALIO SRUOGOS ..DIEVŲ MIŠKO“ 
VERTIMAI

-Balio Sruogos „Dievų mišką“ — at
siminimus iš Stuitthofo koncen-t racijos 
stovyklos — baigia versti į anglų kalbą 
Čikagoje įgyvenanti jo vaikaitė Aušrinė 
Bylaitė, o į vokiečių kalbą verčia Boninoje 
•gyvenantis dir. F|rich Muėller-Kampf. 
„Dievų miškas“ jau išleistas rusų, lenkų, 
latvių ir prancūzų kalbomis.

NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ KONCERTAVO 
AUSTRALIJOJE

Nijolė Ščiukaite, pramoginių dainų dai
nininkė, atvykusi iš Lietuvos gastrolių į 
IAu-stralife, vasaĮriio mėn. -aitUk-o estrados 
koncertus Melbourne ir Adelaidėje, Lietu
vių Namų salėje. Pagal „Mūsų Pastogės“ ' 
korespondentes A. Karazijienę ir A. fEtin- 
kievičiūtę-Gučiuvienę -abu koncertai ypa
tingai gerai pasisekė.
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Svetimos ir savos vizijos
Mūsų* paflyginlti, ramioje lietuviškoje 

visuomenėje svetur, kaip matyti, pradeda 
■atsiverti Šioks toks plyšys nuo to laiko, 
kai popiežius Jonas Paulius II sveikinime 
lenkams pratarė aną Adomo Mickevičiaus 
,)Pano Tado“ eilutę apie dvi švenčiausias 
Paneles, lenkišką ir lietuvišką (o gal ir 
nuo ti, kai Londono lenkai, minėdami IBla- 
toro vardu jų vadinamą Vilniaus univer
sitetą, labai apraudojo Gedimino sostinės 
dabartinę padėtį, tur būt, dėl to, kiaid ten 
valdžią rankose laiko ne koks nors Bo- 
cianskis...). Vieni, ypač turėdami galvo
je, kad popiežius ir lietuvius pasveikino 
jų kalba, į tą eilutę numoja ranka: baisus 
čia jiems dalykas, kad prie lenkiškų šven
tųjų vietų priskiriami ir Vilniaus Aušros 
Vartai! Vilnius juk dabar priklauso Lie
tuvai, tai tiek ir užtenka. Svarbu, kad po
piežius prakalbėjo lietuviškai, o kita pro
ga dlar net užsiminė, kad pusė jo širdies 
yra Lietuvoje.

Kitiems, priešingai, atrodo, kad toksai 
■lietuviškos vietovės sumiinėjimas lenkams 
yra lyg ir savinimasis jos, arba, mažų ma
žiausia, viešai pratarta kažkokia unijinė 
idėja, kuri lietuviams visiškai nepriimti
na.

Jau ir „Europos Lietuvyje“ buvo pa
reikštos maždaug abiem pusėm atstovau
jančios nuomonės. Anąkart net ir veda
masis buvo išspausdintas atsakyti tiems 
nepatenkintiesiems, ypač iškeliant A. Mic
kevičiaus reikšmę ir poveikį, nepagailint 
gerų žodžių Lenkijos-Lietuvos karaliui 
Batorui ir tvirtinant, kad lietuviams tik į 
gera išeina, jei Varšuvoje Hoard. Višinskis 
su savo vyskupais net tris dienas minėjo 
Vilniaus universiteto sukaktį. Toksai viso 
reikalo lyg ir užglostymas, žinoma, toli 
■gražu negalėjo patenkinti tos mūsų visuo
menės dalies, kurtai yra įtartini ar bent 
keisti kai kurie lenkų ėjimai. Jiems net at
rodo, kad tuo būdu švelninami šovinisti
niai lenkų prasiveržimai. Iš tiesų kad ir 
■tas Vilniaus universiteto minėjimas Var
šuvoje, kaip sau norite, įkeistas atrodo, ir 
gana. Ne mokslų akademijai, ne universi
tetai, bet vyskupai ir kardinolas pirmiau
sia susirūpino minėti.

Dabar po truputį vis daugėja faktų, ku
rie vienai daliai lietuvių malonūs, o kitą 
erzina’. Tegu it ta žinia-, kad popiežius Auš
ros Vartų šventovei padovanojo savo kar- 
diinolišką skrybėlę. Kritiškai nusiteikusie
ji saiko, kad lietuviams būtų geriau kar
dinolas, o ne skrybėlė. Bet kardinolai, tur 
būt, taip greit neskirstomi, tai jų laukian
tieji lietuviai turės diar apsišarvoti kant
rybe. |Efe to, kažin ar jie dar pajėgtų grei- 
tosiomis ir tinkamą kandidatą surasti. 
Kantrybės gal reikės taip pat sulaukti, 
kol popiežiaus visa širdis simboliškai per
eis į Lietuvą...

Mane padilgino ne tiek ta Skrybėlė, kiek 
„Europos Lietuvio“ Nr. 6 išspausdintoji 
didesnė žinia, ką itališkoji „Elta-Press“ 
parašė >apie popiežių, ypač toji vieta, kur 
kalbama apie A. Mickevičiaus teisingą vi
ziją. Tegu ir labai poetiškai nusakytą, 
straipsnyje vis dėlto užtenkame pateiktą 
šitokį -atsakymą apie tą viziją: „Tad' po
piežiui Jonui Pauliui II teks suk analizuoti 
tą procesą į teisingą tikėjimo ir laisvės 
kelią, į dvi sudėtines (dalis, kurios per am
žius jungė brolius lietuvius ir lenkus, ir 
'tefbejiunlgia juos liiiglšiol, nors kiekvienas iš 
jų nuėjo gyventi po savo stogu“. Ar lygiai 
toks „sulkanializuotais“ sakinys buvo pa
teiktas ir italams, ar tik lietuviams, gal 
ne tiek ir svarbu. Daug svarbiau, kad ja
me galima sugaudyti mintį apie ilgų am
žių brolybę tarp lietuvių ir lenkų, tebesi
tęsiančią, sako, ir dabar. Nėra ko čia kar
toti abiejų tų tautų santykių istorijos, ir 
nesu joks šovinistas, bet toje istorijoje, 
rodos, įtiek pakankamai orientuojuos, kad 
išdrįsčiau pasakyti: labai ačiū už tą ilgų 
amžių brolystę, bet dabar užteiks, jei bū
sime vien tik pažįstami! (Praeities ir net 
dabarties skriaudas turėdami galvoje, gal 
nenorėtume net ir rimtesnės pažinties pa
laikyti, jei mūsų laukų ežios nesusiisiėk- 
tų... Štai Suvalkų krašte juk turime gra
žių 'įrodymų, kaip ta brolystė net ir baž
nyčioje reiškiasi).

Sakyčiau, liaukimės ir tą Adomą Mic
kevičių vis naudoti, kaip kažkdkį išganin
gą argumentą. Popiežius kartą pasinaudo
jo jo poemos eilute, tai dabar vis Mickevi
čius ir Mickevičius. „Elta-Press“ jau ir jo 
vizijos pasidarė teisingos. Kokios vizijos? 
Apie Lenkijos-Lietuvos uniją? Ačiū už te
ikias vizijas! Kaip poetas Mickevičius bu
vo ir tebėra priimtinas, nes mokėjo rašyti, 
bet kaip unijinis vizionierius jis brangus 
tik lenkams ir, tur būt, dar net ne visiems, 
vien įtik tiems, kurie tebesvajoja apie Len
kiją su Vilnium ir Kaunu. Tokios Micke
vičiaus idėjos ir vizijos 'yra pasenusios, ir 
jas mums atgaivinti ir naujais sentimen
tais sušildyti būtų tikras nesusipratimas, 
įkurtam, tur būt, tik labai maža dalelė lie
tuvių tepritartų, tik tie, kuriems unijinė 
idėja priimtina.

Kai kam buvo malonu Mickevičių laiky
ti -lietuviu. Ar jis lietuvis, ar lenkas, dėl 
to ne kartą yra buvę ginčytasi. Bet gal bū
tų galima sutikti su dažnai save išbajoriu 
vadinusiu, be kita ko, šio poeto kūrinius 
nepriklausomybės laikais populiarizavusiu 
prof. Mykolu Biržiška, kuris savo „Lietu
vių tautos kelyje“ yra pateikęs šitokį jo 
aptarimą: „XIX a. keliąs save iš lietuvių 
kunigaikščių ir iš lietuvių tarpe gyvenu
sios šeimos, bet gimęs gudų gyvenamame 
krašte, Adomas Mickevičius savo lenkiš

kais kūriniais kelia Lietuvos vardą, bet 
varo lenkų politiką, ir jų yra išgarsintas 
didžiausiu lenkų poetu“.

Jeigu lenkams, kaip sakoma, A. Micke
vičiaus raštai eina malžd'aug po šv. Rašto, 
tai lietuviai dabar jų į tokias aukštybes 
jiau nebekelia. Tiesa, XIX a. ir lietuviai, 
kurie mokėjo lenkų kalbą, įsimylėdavo jo 
kūrinius gal labiau negu kokio nors Kra
ševskio ar Kondratavičiaus ar kurio nors 
kito lietuviškomis temomis rašiusio lenko 
ar lietuvio. Įsimylėti anuomet buvo ir są
lygos, juk mūsų Maironis pradėjo rašyti 
tik XIX a. pabaigoje, vadinas, dar neturė
jome savo literatūros, ypač tokios, kurio
je idealizuojama Lietuvos praeitis. Tačiau 
būtų perdėta, jei sakytume, kad jo raštai 
šį ar >tą mūsų veikėją palenkė į lietuvy
bę. Kai kurie Lietuvos bajorai pradėjo at
sikratyti unijinių idealų jau XIX a. pra
džioje ir pasijusit! lietuviais ir net bandy
ti lietuviškai rašyti. XIX a. antrojoje pu
sėje, kai tautinio atgimimo banga apėmė 
kraštą, nemaža tų bajorų apsisprendė už 
lietuvybę. Tarp tokių buvo, pavyzdžiui, ir 
Biržiškos. Tik niekur nesu užtikęs kokio 
nors prisipažinimo ar liudijimo, kad šį ar 
tą atvertė Mickevičiaus kūryba. O jeigu 
Lenkijos mokyklose kiekvienas vaikas 
verčiamas kartoti „Pono Tado“ eilutes 
„Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! 
Kaip reik tave branginti, vien1 tas pamato, 
kas jau tavęs neteko“, tai, spėtume, ne iš 
noro atversti juos į lietuvybę. Greičiausiai 
tai reiškia, kad lenkų politikai, net ir va
dinamieji socialistiniai, dar ir dabar nie
kaip negali ir nenori užmiršti mūsų kraš
to. Sunku patikėti, kad jie iš kokios nors 
broliškos ar kaimyniškos meilės mums 
verstų vaikus kaltis tai į galvas.

Kai, taip sakant, iš liaudies kilusiems ir 
į žymius veikėjus išėjusiems lietuviams, 
tai tiems -beveik visiems nebuvo reikalingi 
jokie apsisprendimai ar atsivertimai. Štai 
toks Jonas Basanavičius, dar būdamas tik 
'antroje gimnazijos klasėje, jau užrašinėjo 
lietuviškas dainas, vadinas, jau buvo pa
kankamai lietuviškai susipratęs, o Micke
vičių pradėjo įkaityti įtik trečioje klasėje 
būdamas. Kazį Grinių, kaip ir visą būrį 
kitų Marijampolės gimnazijos mokinių, 
lietuviškai labiausiai pastiprino Petras 
Kriaučiūnas. O kad lenkiškumu apsikrė
tęs Vlinioas Kudirka pagaliau apsisprendė 
būti lietuviu, vadinas, atsiversti, tai jis 
pats ir liudija, kas dėl to kaltais. lElasana- 
vičius!

Gal kam ir dabar malonu lankstytis 
prieš lenkus ir pataikauti jiems, ypač kai 
popiežium išrinktas jų tautietis. Tačiau 
tas lankstymasis pasidaro nebe įtik neska
nus, bet ir papiktinantis, kai su juo sieja
mos visokias lietuviui nepriimtinos idėjos 
ir pasenusios vizijos. „Elta-Press“ net ir 
italų spaudai -skirtame biuletenyje iškelia 
tas viziijias, kaip teigiamybę, vadinas, išei
na įsu jomis į tarptautinę areną. O mes 
juk metų metais vis šnekame ir rašome, 
kad mums labai svarbu ir prieš savuosius 
ir ypač prieš svetimuosius kelti savo tau
tinę ir valstybinę viziją, o ne 'kokias nors 
svetimas. Pagaliau, mainau, ir su popie
žium, kuris pažįsta mūsų reikalus ir nuo
taikas, nėra būtina pataikaujant kalbėtis.

K. Barėnas

UKRAINIEČIAI APIE POPIEŽIŲ

Ukrainiečių santykiai su lenkais dauge
liu atžvilgių yra panašūs į lietuvių-lenkų 
santykius. Todėl įdomu, kaip jlie atsilie
pia apie naują popiežių — lenką.

Neseniai ukrainiečių išeivių spaudoje 
pasirodė dr. T. Jaskevičio straipsnis, ku
ris gerai vaizduoja nuotaikas jų tarpe.

Tarptautinio Eucharistinio kongreso 
metu 1973 m. Melbourne, straipsnio auto
rius turėjo pasikalbėjimą su tuo laiku bu
vusiu kardinolu K. Voityla-. Dr. T. Janke
vičius norėjo išsiaiškinti su kardinolu len- 
kų-ukrainiečių santykius ir ukrainiečių 
katalikų padėtį Lenkijoje. Dr. T. Jaskevi- 
čius tuo laiku parodė kardinolui Voitylai 
laikraščių iškarpas, kur buvo rašoma apie 
lienikų-ulkujainiiečių bendradarbiavimo rei
kalingumą, siekiant broliškų tautų išsi
laisvinimo iš rusų priespaudos. Kard. Voj
tyla tada jam pasakęs, kad Lenkijos dva
siškąja neturi jokių iliuzijų ir nesitiki iš 
Vakarų pagalbos Lenkijos nepriklausomy
bei atstatyti. Sutarimas ir bendradarbia
vimas tarp „mūsų broliškų tautų yra rei
kalingais ir net būtinas“, nes lenkai ir uk
rainiečiai negali tikėtis pagalbos iš 'šalies, 
o gali pasitikėti tik savo jėgomis. Tuo lai
ku kardinolas palaimino lenlkų-u'krainie- 
čių santarvę, kuri dirbtų abiejų tautų 
naudai.

Laiške Ukrainos kardinolui J. Slipyj 
karti. Voityla -bemaž tais pat žodžiais lai
mino ukrainiiečdų-ilenkų bendradarbiavi
mą. Iš to dr. Jaskevičius daro išvadą, kad 
abu tie -aukšti dvasiškiai sveikintų Vidu
rinės ir Rytų Europos tautų vienybę, kuri 
galėtų užtikrinti jų -gerbūvį ir kovos dėl 
nepriklausomybės laimėjimą.

Dr. Jaskevičius sako, kad per 80 min. 
audienciją pas kart. K. Voitylą pastebėjo 
pastarojo magnetinį žavingumą ir sugebė
jimą susiartinti bei įsigyti draugų. Jam 
rodėsi, kad kalba ne su aukštu Lenkijos 
dvasininku, o tik su senu pažįstamu ir 
draugu.

MASKVOS ANEKDOTAS

Turistai, (grįžę iš Maskvos, pasakoja 
naujus anekdotus, girdėtus Sovietų sosti
nėje. Vienas jų yna teks:

Jinny Carteriis kalba ’tiesiogine telefono 
linija su įLeonidu Brežnevu. Tarp kiliko, 
Oarteris pasakoja Brežnevui apie JAV- 
bėse esantį stebuklingą kompiuterį, kuris 
atspėja ateitį. Susidomėjęs Brežnevas pra
šo paklausti apie Sov. Sąjungos derlių 
1990 metais. Kompiuteris atsako per ke
lias sėkundies ar Ca-rteris noriai diskutuo
ja su sovietišku kolega tą atsakymą.

Brežnevui labai patiko tas žaidimas ir 
jis prašo Carterį paklausti kompiuterio: 
„Keikia bus Sov. Sąjungos komunistų par
tijos Centro komiteto sudėtis 1990 me
tais?“ — Po trumpos pertraukos Carteris 
sako: „Deja, -aš negaliu perskaityti, Leo
nidai. (Pavardės parašytos kinietiškiai“.

ŠVIESŪS PLANAI SU PALYGINIMAIS

Dvisavaitinis „Švyturys“ Nr. 1 išsi
spausdino vedamąjį straipsnį, kuris skir
tas nušviesti ūkinei Sov. Sąjungos pažan
gai ir 1979 m. planamls.

Apie tuos 1979 m. rašoma:
„Devyniolika milijardų rublių padidės 

šalies nia-cionialinės pajamos. Vieni šis prie
augis virlšlij-a Danijos ir Šveicarijos nacio
nalines pajiamas kartu paėmus. Liaudies 
ūkis -gauls elektros energijos gerokai dau
giau, negu -pernai jos pagamino devynios 
išsivysčiusios Europos ekonominės (ben
drijos 'šalys. Tik per vieną ketvirtųjų 
penkmečio metų dieną mūsų šalyje bus 
gaunama 1,6 milijono tonų naftos ir du
jų kondenlsato. Tai daugiau negu -bet ku
rioje kitoje pasaulio šalyje“.

Po -tokių įspūdingų planų iškeliami ir 
trūkumai. Per mažai gaminama -metalo ir 
tauro, lėtai gerėja- padėtis kapitalinėje sta
tyboje, sunkumų esą transporte, ypač ge
ležinkelių, ne visiškai patenkinama kai 
kurių maukto prekių, ypač mėsos, paklau
sa, bet partija esanti numačiusi pagrin
dinius Ibū-dūis, kaip tuos trūkumus paša
linti.

Kili,rašo
PATRIOTINĖ NARSA, KURI IŠVIRSTA 

BURBULU

Artėjant Vasario 16, Australijos „Mūsų 
Pastogė“ vedamajame „Kur mūsų vai
kai?“ iškėlė opų, taip pat ir kituose žemy
nuose aktualų lietuviškos mokyklos klau
simą.

Buvę rašoma, kad Melbourne (gražiai 
veikia lituanistiniai kursai, bet jau nu
skambėjusi graudi gaida, kad jie gal bū
sią uždaryti, jei lankytojų nepagausės. 
Panaši padėtis esanti Adelaidėje ir Syd- 
nejuje, nes australų vyriausybės akyse 
nepateisinami tokie kursai, kuriuose nėra 
pakankamai lankytojų. Totalia padėtis 
esanti ir su savaitgalinėmis mokyklomis. 
Tad straipsnio autorius ir rašo:

„O, rodos, kaip ir anksčiau, taip ir da
bar savo tarpe ir prieš kitus operuojame 
tuo pačiu lietuvių skaičium, kaip kad 
prieš ketvirtį šimtmečio. Kitaip sakant, 
anksčiau lietuviai vaikai turėjo ir domė
josi jų lietuvišku išsimokslinimu, Ituo tar
pu dabar, sprendžiant iš lietuviškas mo
kyklas lankančių, sakytume leituiviai pa
sidarė (bevaikiai. Liūdna, kai mūsų pasi
gyrimai ir demonstruojama patriotinė 
narsa virsta sprogusiu burbulu tik metus 
žvilgsnį į vaikų lietuviškumą. Argi iš tik
rųjų pas mus neliko nė kiek tautinės am
bicijos?“

Kad taip yra, pasistengta istoriškai pa
grįsti:

,JBe abejo, tai nėra naujiena, šitai liu
dija ne tik mūsų istorija, bet ir svetimie
ji, kurie pripažįsta, kad labiausiai nutau
tėjimui neatspari tauta yra lietuviai. Ka
daise buvo galinga Lietuva, ir jos palan
kumo, net globos šaukėsi ir kitos tautos. 
Atrodė, vien šito fakto būtų užtekę, kad 
tautinė ambicija būtų išilkusi galingu 
■ginklu atsispirti prieš svetimuosius. Bet 
vos tik susidėjo su Lenkija kaip lygūs 
partneriai, tuoj pat mūsiškiai ibe pasiprie
šinimo pasidavė svetimai kultūrai ir nu
tautėjimo -banga nuplovė visą lietuvišką 
diduomenę, šios įdienos terminiais kalbant, 
inteligentiją. Didžiuojamės lietuviško kai
mo atsparumu, kur per šimtmečius lietu
vybė išsilaikė ir su laiku iŠ čia vėl pla
čiai įsiliepsnojo. Gal ir teisingai, (betgi ne- 
išleilstinias iš akių faktas, kad tasai lietu
viškas kaimas, galima sakyti, neturėjo 
kontaktų su svetima aplinka ir todėl pa
liko užsikonservavęs savame lietuviška
me kiaute. Ir šiandien atkasame daug lie- 
tulvių, kurie šiaip taip prasikalę pro tą 
lietuviško kaimo kiautą prasimušė ir iš
ėję -į pla-tesnius horizontus netruko ding
ti svetimųjų bangose“. Išlikę tik ypatingo 
charakterio -asmenys, kurie ir lietuvių 
tautinį atgimimą sukėlė.

Padėtis esanti panaši ir dabar: išeivijos 
Metuviiškąijį pagrindą sudaranti ne tiek in- 
teligentiijia, tailek tie, kuriems sunkiau bu
vo prisitaikyti ir kurie ieškojo draugys
tės tarp savųjų.

O mokykla esanti tautinio ištikimumo 
barometras. Juo daugiau mokyklose vai
kų, juo labiau mūsų tautinis sąmoningu
mas išlaikytas. Straipsnio pabaigą šitaip 
susiejama su Vasario 16:

LIETUVOJE
NEHUMANIŠKA MEDICINA

Kieta šiemet žiema. Ir visokiai faunai 
riesta.

Aną dieną Utenos -mieste laukiu autobu
so, trinu šalčio -gnaibomą nosį. Tą patį da
ro dr kiti. Mumis apie koj-as, žinote, trinasi 
keli gauruoti šunpalaikiai, šildosi gyvulė
liai. Staiga nei -iš Šio, nei iš to dviem pi- 
liilečiams keleiviams ėmė ir suleido iltis į 
galūnes,

— Pasiutę! — sušuko viena moterėlė.
— (Apriejo! — pridėjo kita.
— Į ligoninę aprietuosius! — užbaigė 

dialogą kažkoks skrybėlėtas.
Sustabdėme pala važhiojlanltį automobilį 

ir piliečius su suardytomis kelnių kiško
mis nuboginome. Apžiūrėjo juos medici
na, pakrapštinėjo suvarpytas iltimis galū
nes ir mus visus... išgrūdo pro duris.

Pasakyčiau, labai nehumaniškai pasiel
gė. Iš kur mums buvo žinoti, kad „aprie
tieji“ S. Dičius ir J. Abramovas dirba mė
sos kombinate, kad kelnių kiškose slėpė 
nudžiautą nugarinę?

Matas Dalba („Valstiečių laikraštis“)

„SŪNUS PALAIDŪNAS“ ŠIAULIUOSE

Šiaulių dramos teatras pastatė latvių 
klasiko R. Blaumanio pjesę „Sūnus palai
dūnas“.
ŽIRGŲ LENKTYNĖS DUSETOSE, ANT 

SARTŲ EŽERO

Dusetose, ant -Sartų ežero, buvo ant ledo 
suruoštos tradicinės lenktynės. Buvę su
gabenta lenktynėse dialyvauti arti -šimto 
ristūnų net iš -septyniolikos rajonų.

O pasižiūrėti -tos šventės „Ikarais“, „Tu
ristais“, „Žiguliais“, „Moskvičiais“, „Za
porožiečiais“, „Volgomis“ ir kitokių mar
kių automobili i ais tą rytą įlėkusieji užtvin- 
dę kelius — automašinų buvę priskaičiuo
ta apie 5.000.

„Kiek daug gražių -patriotinių (kalbų 
girdėsime minėjimuose, (bet kiek tų žo
džių ir minčių susilauks atgarsio mūsų 
kasdieniniame gyvenime, kad toji Vasa
rio 16uji vėl realizuotųsi. O ji realizuosis 
tik tada, jei ne iškilmėse, o kasdienybėje 
tą patriotiškai tautinę dvasią ugdysime ir 
-plėsime. Vienas iš tų realizavimo būdų 
yra lietuviškų mokyklų išlaikymas“.

VIEN PRAKTIŠKOS PROFESIJOS — 
PAVOJUS KULTŪRAI

Kanadiškiai „Tėviškės Žiburiai“ išsi
spausdino -vediamjį „Studijuoti ar įbėgti?“, 
kuriame sakoma, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje -augusi karta savo gyvenimo 
idealais laikė dvasines vertybes — tada 
bendras (bruožas buvo idealistinė gyveni
mo linkmė. Visiems rūpėjo mokslas, jiaiu- 
nimas į jį veržėsi, nes tai buvo vieninte
lis kelias į šviesesnę savo ir krašto ateitį.

Tokia linkmė vyravo tarp išeivių ir Va
karuose tuoj po karo ir išsilaikė pirmąjį 
dešimtmetį, o paskui pradeda įsigalėti 
idėja, kad mokslas yra ne idealas, o sun
ki našta.

„Ta linkmė taip išplito, įsitvirtino“, ra
šoma vedamajame, ,Jklad daugybė jauno
sios kartos žmonių suabejojo mokslu kaip 
idealu. Vieni įmetė 'akademines studijas ir 
nuėjo dirbti į fabrikus bei įstaigas, kiti 
pasirinko -praktines šakas, nereikalaujan
čias ilgų studijų. Univerisilteituiose studen
tų dkiaičiU'S labai sumažėjo. Tokioje srovė
je plaukia ir jaunoji lietuvių karta. Ji, 
Skatinama savo tėvų, tebegyvenančių se
nąja -tradicija, bandlo nebėgti nuo 'akade
minių studijų. Tačiau tokių akademinės 
nuotaikos jaunuolių skaičius nėra didelis. 
O ir jų dauguma renkasi vien praktines 
profesijas —■ gydytojų, inžinierių, buhal
terių, advokatų, prekybininkų ir pan. Į 
humanitarinius mokslus nedaug kias ryž
tasi. Tai sudaro pavojų mūsų kultūrai. 
Turėsime daug praktinių profesijų žmo
nių, bet labai mažai teologų, istorikų, -so
ciologų, mokytojų, literatų, muzikų ir t. t. 
Be humanitarinio -sluoksnio žmonių nega
lėsime nei 'išlaikyti, nei kurti savitos kul
tūros, kuri sudaro lietuvybės pagrindą. 
Šils trūkumas praided-ama-s jausti jau da
bar. Pvz., KamaldOs vyriausybė 'duoda lėšų 
parašyti akademinio pobūdžio veikalams 
apie atskiras etninės grupes Tokių veika
lų autorių Kanadoje atsirado per 20. De
ja, kol kiais nėra tinkamo žmogaus rašyti 
apie lietuvius. -Mat, pagrindinis reikalavi
mas — autorius turi ibūti universiteto dės
tytojais, parašęs akiadleiminio lygio knygų“.

Toliau dialr iškeliama (silpnoji lietuvių 
pusė, kad maža jų tėra universitetų pro
fesūroje. Palyginus su latviais ir estais, 
matyti aiškus lietuvių atsilikimas, ypač 
humanitarinėse srityse. Siūloma atstatyti 
visuomenėje sveiką pažiūrą į mdkslą, nes

„Tradicinė pažiūra į mokslą -buvo svei
ka. Ir (dabar-matome, kad praktinės profe
sijos yra talmyba, užtikrinanti gerą duo
ną, -bet jos nekuria kultūrinio gyvenimo. 
Didiesiems mūsų tautos uždaviniams rei
kia -akademinio lygio humanitarinio išsi
lavinimo žmonių".

STATOMI POLITECHNIKOS 
INSTITUTO RŪMAI ŠIAULIUOSE

Šiauliuose yra Kauno politechnikos in
stituto vakarinis Skyrius, kuriame moko
si daugiau kaip 700 studentų. Ligi šiol tas 
Skyrius miesto pramonės įmonėms j-au pa
ruošęs 854 inžinierius.

Dabar Vilniaus ir Rudės gatvių kampe 
institutui pradėta statyti 1,2 mil. rublių 
kainuosiantieji rūmai. Juose bus auditori
jos, specializuotieji kabinetai, laboratori
jos, -braižyklos, biblioteka, Skaitykla ir 
valgykla.

KĄ ĮSIPAREIGOJO ŽEMDIRBIAI 1979 
METAMS?

1979 -metais žemdirbiai „įsipareigoję“ iš 
hektaro gauti po 29 centnerius grūdų, po 
240 cnt bulvių, 100 h-a naudmenų — po 
780 Ctn pieno, po 264 etn bulvių, 100 ha 
naudmenų— po 780 ctn pieno, po 264 ctn 
mėsės, iš karvės primelžti po 4080 kg pie
no, realizuoti 96 proc. aukščiausio įmiti
mo penimų galvijų, iš kultūrinių pievų 
gauti po 55 ctn šieno, pagaminti 1.500 to
nų šienainio, 2.500 tonų siloso, pasiekti, 
kad -traktorių dienos išdirbio vidurkis 
siektų ne mažiau kaip 8,5 sutartinio h-a.

ŽURNALISTAI NEPRISIIMA 
KALTINIMO

„Literatūros ir meno“ septynių dienų 
skiltyje rašoma, kad atsakingi kultūros 
darbuotojai ir eiliniai -skaitytojai Skun
džiasi: girdi, žumiailistai retai lankosi įdo
miuose renginiuose, -mažai rašo apie neei
linius įvykius, žmones.

Straipsnyje sakoma, -kad nebūtų galima 
tvirtinti, jog -tokie teigimai neturi realaus 
pagrindo, bet esanti dr kita medalio pusė:

„JOks spaudos darbuotojas ar redakci
jos kolektyvais nepajėgus aprėpti visos 
respublikos gyvenimo visas puses. Ir čia 
dar ka-rtą pasitvirtina tarybinės spaudos 
svarbiausias principais: laikraščio -ar žur
nalo duona yra skaitytojų laiškai. Deja, 
skaitytojas jais nelepina. Laukiame pasa
kojimų apie įdomius žmones, daug padėtų 
ir laiškai, -siūlantys naujas temas“.

NAUJAS TILTAS

Trečiasis tiltas per Nerį statomas prie 
P. Žibarto šilko audyklos. Jis sujungs Ža
liakalnį su pramoniniu Vilijampolės rajo
nu. Projektą paruošė Leningrado tiltų sta
tybos institutas.

NAUJAS VILNIAUS PEDAGOGINIO 
INSTITUTO KORPUSAS

Vasario 9 d. buvo atidarytas naujas Vil
niaus pedagoginio instituto fizikos-mate
matikos fakulteto mokymo-laboratorinis 
korpusais. Jame įrengtos 4 didelės paskai
tų auditorijos, daugiau kaip 20 laborato
rijų dr kabinetų, mokomosios dirbtuvės, 
sporto salė. Naujajame korpuse galės mo
kytis iš karto daugiau kaip 450 studentų.

PO VISŲ LONDONO BĖDŲ MASKVA 
TOKIA RAMI

Taip pavadintas Maskvoje gyvenančios 
brirtės žurnalistės Moyra Beeston straips
nis, latspaulšdintas vasario 6 d. anglų laik
raštyje „The Daily Telegraph“. Ji rašo: 
„...Kad čia yra tvarkos, tai tiesa, bet ši
čia -gyvenant pasitaiko nė klek nemažiau 
nesivylimų (negu Londone). Čia nėra de
monstracijų, nei streikų, bet tai nereiš
kia, kadi čia linksmiila-u ar patogiau gyven
ti ar kad čia daugiau pasirinkimo parduo
tuvėse. Dienos Maskvoj tokios pilkols, kad 
sunku kaip reikiant aprašyti. Dažnai už
miršti, kuri šiandien savaitės diena, susi
durdamas su vis ta pačia problema beieš
kant dokumentų kasdieniškiems reika
lams: ar kuponų -benzinui arba talonų 
maistui pirkti specialioje parduotuvėje, 
■kur mokamla už prekes -grynais pinigais, 
arba leidimo gauti bilietui į teatrą.

„Dabar taaip tik yra pats blogiausias 
metų laikas eiti į parduotuves. Matysi ru
sus, stovinčius eilėse 7:00 -arba 8:00 -vai. 
vak. prie valstybinių parduotuvių, kurio
se pagal pasklidu sius gandins turėtų būti 
kažkas naujo, šviežių vaisių ar kokios 
nlors ypatingos dešros. Mes (užsieniečiai) 
su savo maisto talonais galime nueiti į 
jberiozką“, didelę parduotuvę, kur moka
ma už prekes -grynlais pinigais, bet ir čia 
Šiuo metų laiku nekeiks daržovių ar vai
sių pasirinkimais.

„Man geriau patinka nueiti į kurį nors 
valstiečių turgų. Absurdiškai brangu, bet 
į šį -seną -tur-gų po stogu valstiečiai at- 
Skrenidla iš Taškento lair iš Gruzijos. Jų la
gaminai įpilni šikamų melionų -ar grai
kiškų (riešutų , kurių kaina -beprotiškai 
aukšta. Daržovių halėje, kurioje smarkiai 
atsiduoda raugintais kopūstais ir česna
kais, išdėtais -dideliuose emaliuotuose dlu- 
benyse, mačiau mažą taalafiorą, už kurį 
prašė 3 rublių 50 kapeikų (£2.70).

„Visi nuolat čia gyvenantieji užsienie
čiai turi savo sandėliukus, pripildytus iki 
lubų tokių dalykų, kaip tualetinis popie
rius, pomidorų padažas ir .spageti skar
dinės.

„Bet ir per blogiausi-us žiemos šalčius, 
kai oro temperatūra nukrito iki 40 laips
nių šalčio, tramvajai vis tiek kursavo, ir 
metro -traukiniai punktualiai ėjo. Be to, 
kasdien 'buvo pristatomi rytiniai ir vaka
riniai laikraščiai .jPlravdla“ ir „Izvestiija“. 
Nėra nė mažiausios galimybės čia kam 
nors streikuoti ar protestuoti, čia nėra 
buvę streiko niuo bolševikų revoliucijos 
laikų, ir jie neketina duoti leidimo kitam 
streikui.“

3
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Europos _
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Kovo 31-balandžio 1 d. — DBLS meti
nis suvažiavimas ir LNIBi susirinkimas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Minint Vasario 16 Bradforde, Tautos 
Fondui aukojo: Po 5 sv. — V. Gurevičius, 
J. Žaliukas, J. Petravičienė, A. Lešinskas; 
po 3 sv. P. Vasis; po 2 sv. R. Karalius, A. 
Kadžionis, A. Galbuogienė; po 1 sv. S. Gry
bas, V. Silnickas, B. Kuzmickaitė, J. Ada- 
monis, V. Verseckas, Z. Gelvenauskas, V. 
Nerkevičius, J. Reinys, J. Paulauskas, V. 
Čapas, J. Sasnauskas, J. Laucius, kun. J. 
Kuzmickis, S. Jutelis, S. Vaičekauskas, P. 
Jakubėnas, E, Radzevičius, K. Molis, V. 
Rekežius, A. Bučys; 50 p. M. Asačiovas; 
10 sv. 50 p. „Vyčio“ klubas.

Iš viso suaukota 60 gv.
Atskirai atsiuntė R. Spalis — 10 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

DBLS SUVAŽIAVIMAS

Metinis DELS suvažiavimas įvyks š. m. 
kovo 31 — balandžio 1 d. d. Lietuvių Na
iniuose, Londone.

Suvažiavimo pradžia šeštadienį, kovo 
31 d. 13 vaL Tą pat dieną bus valdomųjų 
organų pranešimai ir diskusijos dėl veik
los.

18 vai. — Lietuvių Namų Akcinės b-vės 
akcininkų susirinkimais.

Sekmadienį 9.30 vai. ryto — pamaldos 
ir 10.30 — suvažiavimo tąsa: valdybos, ta
rybos ir rev. komisijos narių rinkimai, 
pranešimai ir diskusijos dėl veiklos planų. 
Suvažiavimas pasibaigs 13 vai.

L. N. B-vės akcininkams siunčiama pra
eitų metų b-vės apyskaita.

NAUJA REDAKCIJA

Šis ,,E.L.“ numeris yra paskutinis, kurį 
redagavo Redakcinė komisija, ,,laikinai“ 
dirbusi nuo 1978 m. vasario 10 d.

Nuo sekančio numerio laikraštį reda
guos pastovus redakcijos kolektyvas.

Londonas
VASARIO 16-OJI LIETUVIŲ NAMUOSE

Kaip ir kasmet vasario 16 d. Lietuvių 
'Namuose įvyko tradicinis priėmimas ang
lų ir kitų tautybių visuomenės veikėjams 
mūsų Nepriklausomybės šventės proga. 
Nors oras tą dieną buvo ypatingai nepa
lankus, priėmimo salė greitai prisipildė. 
A. Prandkūnas, Lietuvių Namų Akc. Ben
drovės direktorius, atidarė priėmimą ir 
pristatė Z. Jurą, LNB direktorių valdy
bos pirmininką, kuris, trumpai nusakęs 
Nepriklausomybės šventės reikšmę, savo 
ruožtu pristatė Londono Lietuviams jau 
gerai žinomą laitvaitę Maritę Sapiets iš 
Kestono Koledžo. Kun. Michael Bordeaux 
negalėjus dJalyvauti priėmime, p. Sapiets 
pranešė, kad jau paruošta knyga anglų 
kalba „Land of Crosses“ apie lietuvių ka
talikų padėtį dabartinėje Lietuvoje išeis 
šiemet.

Po p. Sapiets lenkų egzilinės valdžios 
užsienio reikalų viceministeris T. A. Las- 
ko perskaitė lenkų žmogaus teisių gynimo 
sąjūdžio rezoliuciją, kurios pilną tekstą 
čia ir pateikiame: „Mes šiltai įvertiname 
ir pilniai pritariame broliams lietuviams, 
kurie metų mietais pasiryžę išpildo savo 
pareigą Dievui ir Tėvynei, ypatingai Ti
kinčiųjų teisių gynimo Komitetui, neseniai 
susiformavusiam Lietuvoje.

,/Paveikti istorinėj, šimtmečių senumo 
lenkų-lietuvių draugystės, mes esame įsi
tikinę, kad bendras darbas dėl universa
liai pripažintos civilinės laisvės ir pagar
ba žmogaus orumui atneš vaisių, ir kad 
katalikų bažnyčia mūsų abiejuose kraš
tuose vieną dieną galės laisvai, viešai ir 
tvirtai paskelbti tikėjimą į Dievą“. Ši re
zoliucija buvo priimta 1978 m. lapkričio 
25 d. lenkų žmogaus teisių gynimo sąjū
džio vadovų.

Sekantis kalbėtijias Sir Victor Railkes, 
buvęs britų parlamento narys, patarė Ry
tų Europos tautoms bendradarbiauti, kad

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — kovo 11d., 12.15 vai
HUDDERSFIELD E — kovo 11 d., 1 vai. p. 

p., šv. Juozapo bažn.
BRADFORDE — (kovo 17 d., 12.30 vai., at

simenant Lietuvoje mirusį a. a. Juozą 
Ašmenską.

-NOTTINGHAME — kovo 11 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 18 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

DERBYJE — k ovo 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

ROCHDALE — kovo 18 d., 11-30 vai.
MANCHESTER — kovo 25 d., 12-30 vai., 

St. Chad's bažn. 

būtų galima išvengti kivirčų, atstačius ne
priklausomas valstybes.

Paskutinis pasveikinti lietuvius Vasario 
šešioliktosios proga buvo graafs S. Gro- 
cholskis, Europos bendradarbiavimo gru
pės (European Liaison Group) lenkų at
stovas. Grafas Grocholskis trumpai api
brėžė Rytų Europos tautų veiklą toje or
ganizacijoje, į kurią nuo 1978 m. įeina ir 
rusų disidentų atstovai.

Priėmime be kitų svečių dalyvavo Lie
tuvos atstovas V. Bailokas su ponia, Lat
vijos pasiuntinys T. V. Ozolinš, p. Zairina, 
buvusio Latvijos pasiuntinio žmona, o es
tams atstovavo p. Anna Tarų.

Priėmimo salėje buvo išdėstyta lietuviš
kos spaudos anglų kalba (kaip pvz. „En
cyclopedia Lituamiica“), taip pait ir infor
macinio pobūdžio literatūros, kurią pri
ėmimo dalyviai galėjo pasiimti.

Šį priėmimą plačiai apraišė Londono len
kų dienraštis „Dziennik Polski“ (III. 2).

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

šeštadienį, vasario 17 d. Sporto ir Socia
linei klubo salėje vyko Lietuvos nepriklau
somybės — Vasario 16 — minėjimas. Jį 
atidarė IV PLJ kongresui remti pagalbi
nio komiteto vicepirm. Stasys Kasparas, 
pakviesdamas minėjimo pravesti I PLJ 
kongreso atstovą Romą Kinką. O jis pa
kvietė Lietuvos Atstovą Vincą Balicką 
tarti 'tradicinį žodį.

Po Lietuvos Atstovi kalbos pradėta mi
nėjimo meninė dalis. Pirmiausia pasiro
dė tautinių šokių „Lietuva“ grupės jau
niai, ne su šokiais, bet su dainomis, de
klamacijomis. Grupę paruošė vadovės 
Pranė Senkuvienė ir Veronika Jurienė.

Minėjime staigmeną padarė Eimučio 
Šovos vadovaujama net šešių akordeonis
tų grupė, kuri žada pasivadinti „Lino žie
du“. Ji attiki liaudies muzikos, pradedant 
Subartos vakarėliu, baigiant Ituo, ką Tamo
šius po vestuvių patyrė ant savęs. Minėji
mo dalyviai nepagailėjo 'griausmingų plo
jimų, linkėdami grupei sėkmės.

Akomponuojant Viiscui 0‘Brienui, solis
tas Justais Černis padainavo liaudies dai
nų. Vinco O‘Brien‘o vedamas Londono vy
rų oktetas sudainavo keturias dainas.

BUDĖJIMAS IR MALDA PRIE SOVIETŲ 
AMBASADOS

Sekmadienį, kovo 11 dieną vyks prie So
vietų Ambasados, Londone, Malda-budėji- 
mas, kurį rengia bendras krikščionių ir 
žydų komitetas. Lietuviai turėtų ten at
stovauti savo politiniams ir sąžinės kali
niams, dalyvaujant kartu su kitomis tau
tybėmis.

S. Kasparas

ESTĖS EVI LIIVAK REČITALIS 
LONDONE

Kovo 18 d. 4:00 vai. po pietų Westmins
ter katedros salėje Evi Liivak, gimusi Es
tijoje, o dabar gyvenanti JAV, atliks 
smuiko rečitalį. Jai akompanuos pianinu 
Richard Anshuetz. Virtuoze, apie kurią 
ypatingai įteigiamai rašo muzikos kritikai, 
yra studijavusi Taline, Berlyne, Budapeš
te ir Paryžiuje.

LIGONINĖJE
Pulk. Tomas Vidugiris, ilgametis „E. L.“ 

bendradarbis yra paguldytas Londono li
goninėje, kur jam bus padaryta operacija.

'Linkime kuo greičiau pasveikti.

SVEIKINIMAS IŠ KORĖJOS
DBLS Centro valdybos narys inž. A. 

Vilčinskas, išvykęs tarnybos reikalais į 
Korėją, atsiuntė iš Seoulo sveikinimus. Sa
ko, kad tame mieste yra 8 mil. gyventojų.

Bradfordas
A. A. ALFONSAS GUDAS

Vasario 18 d. išklausęs Mišių už Lietu
vą ir bažnyčioje parinkęs aukų, A. Gudas, 
Vyties klubo ir LK Bendrijos valdybų 
veiklus narys grįžo į namus, pasistiprino, 
peržiūrėjo laikraštį ir išsimaudęs sukrito 
koridoriuje. Dar mėgino kažin ką pasaky
ti, bet nespėjo, ir amžinai užmerkė akis, 
tučtuojau aplankytas savo kapeliono.

Alf. Gudas, linksmo ir judraus būdo, 
aukštaitis, gimė 1913 m. rugsėjo 4d. Butė
nų km., Šimonių v., Panevėžio apskr., ūki
ninko šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą, 
kurį laiką mokėsi gimnazijoje, vėliau Že
mės ūkio mokykloje. Ją baigęs, darbavosi 
tėvo ūkyje ir, įdomauidamaisis visuomenės 
veikla, įsijungė į jaunalietuvių eiles. Ku
rį laiką dirbo miestelio kooperatyve.

Karo audra 1944 m. nubloškė į Vokieti
ją, o iš ten į Angliją.

Įsikūręs Bradforde, nesitenkino nykia 
kasdienybe ir greitai visu aukštaitišku 
temperamentu metėsi į visuomeninę veik
lą. Nuo 1949 iki 1956 m. aktyviai veikė 
Santarvės sąjūdyje dr DBLS Great Horton 
Skyriuje, kurį laiką eidamas sekretoriaus 
bei kultūrinių reikalų vadovo pareigas. 
Įsigijus Vyties klubą ir G. Horton skyriui 

nustojus veikti, vėl aktyviai įsijungė į 
DBLS Bradfordo skyriaus ir klubo veik
lą, eidamas įvairias pareigas jų valdybo
se. Žiu metų pradžioje buvo išrinktas klu
bo vaidybos nariu ir jau planavo vysk. A. 
Deksnio vizitacijos iškilmes. Nuo 1972 m. 
buvo IK IBfendrijos valdybos nariu bei 
pirmininku, sielodamasis religinio gyveni
mo suaktyvinimu, nes, jo įsitikinimu, vi
suomeninis ir religinis aktyvumas stipri
na nuo Tėvynės atplėštus tautiečius.

Būdamas aukštaitiškai šviesaus, links
mo būdo, A. Gudas buvo socialus, draugiš
kas, svetingas. Jam svetima buvo bet ko
kia neapykanta kitaip galvoj autiems. 
Priešingai, — visą laiką stengėsi įtraukti 
ir nuošaliau stivinčius į lietuvišką veiklą, 
aukščiausiai statydamas Lietuvos reika
lus. Kaip Vaižganto Mykoliukas neatsisa
kydamas ėjo ten, kur šaukė tautinė parei
ga: ne vieną kartą važiavo į DBLS bei LK 
Britanijos atstovų suvažiavimus ,aktyviai 
dalyvavo 'Pavergtųjų tautų veikloje, o jo 
namuose visuomet atsirasdavo vietos iš 
toliau atvykstantiems svečiams.

Mėgo litetatūrą, ieškojo joje šviesių 
deimančiukų, sekė spaudą, įsijautęs de
klamavo lElairono bei kitų eilėraščius, o jo 
mintyse gimdavo vis naujų sumanymų ir 
idėjų.

Praėjusių metų vasarą išėjęs į pensiją, 
ir toliau tebedirbo sutrumpintą laiką teks
tilėje. Visą laiką jautė, kad jo dienos su
skaitytos: paskutinį sekmadieni Skundėsi 
skausmais (krūtinėje, rankose bei kojose 
ir rengėsi sekančią dieną 'aplankyti 'gydy
toją: jam, judriam aukštaičiui, j'au buvo 
sunku lakuoti įkainiui ir reilkėj -sustoti at
sikvėpti.

Kovo 23 d. po gedulingų Mišių tiek kar
tų jo lankytoje bažnyčioje, po kun. kape
liono atsisveikinimo gausus būrys lietuvių 
palydėjo į kapines, kur jo trapus kūmas 
ugnies liežuvių buvo paverstas pilkomis 
dulkėmis. Vyties klubo valdyba, pagerb
dama jo 'šviesų atminimą ir norą, laidotu
vių dalyviams surengė vaišes, kurių me
tu ne 'vienas iškėlė velionio nuipelnus.

Liko nuliūdusi ilgametė gyvenimo drau
gė 'ir palydovė Ona, dvi tekėjusios dukte
rys Aldona -bei Laimutė ir du karštai jį 
mylėję -anūkai.

Ilsėkis ramybėje, nepamirštamas Alfon
sai, po -tokios intensyvios veiklos audrin
game gyvenime!

J. Ks

SUSIRINKIMAS

Kovo 25 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 
šaukiamas DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
metinis narių susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai, valdybos ir 
atstovų į DBLS-gos suvažiavimą, rinkimai 
ir kt.

Prašome visus dalyvauti.
Skyriaus valdyba

KNYGA „BRITANIJOS LIETUVIAI“

Bradforde tą knygą galima gauti pas V. 
Igniaitį, ir per jlį atsilyginti.

PADĖKA

Vasario 18 d. Bradforde mirus mūsų 
mielam vyrui ir tėvui Alfonsui Gudui, 
nuoširdžiai dėkojame visiems, paireišku- 
siems mums giliais jautrias užuojautas. 
Ypatingai dėkojame Bradfordo, Hudders- 
fieldo, Halifaxo, -Leeds ir tolimos Škotijos 
lietuviams, aitsiuntusiems gėlių bei korte
les ir palydėjusiems į amžino poilsio vie
tą; -DBLS Bradfordo skyrius, Savišalpos 
kasos ir Vyčio klubo valdyboms ir na
riams -už didelį rūpestį; taip pat -laidotu
vių vaišių šeimininkėms p. Vaicekauskie
nei ir jos dukrelei Ramutei bei -P. Serafi- 
niaitei ir I. Dilkinson už mišių auką; ir pa
galiau kapelionui kun. J. Kuzmickiui ir 
prel. J. Gutauskui už pareikštą užuojautą 
ir atlaikytas mišias.

Savo -dėkingumo negaliu išreikšti žo
džiais, bet tikiuosi, kad kiekvienas supras 
mano, mūsų dukrelių ir visos mūsų šeimos 
didžiausią padėką visiems.

Su pagarba
Ona Gudienė

Vokietija
VARGONŲ KONCERTAS LUEBECKE

Vasario 10 d. švč. Jėzaus Širdies bažny
čioje Luebecke fizikas ir vargonų muzi
kos virtuozas prof. dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas davė vargonų koncertą.

Pasirinktieji kūriniai buvo atlikti su di
dėle vargonų muzikos technika, meile ir 
šilima. Ne be -reikalo žymus vargonų mu
zikos kritikas Šiaurės Vokietijoje, Ger
hard Wulf, vasario 14 d. „Luebecker 
Nachrichten“ dienraščio -Nr. 37 rašė: „Fi
zika .greta muzikos — Vytenis Vasyliūnas 
dekanato bažnyčioje. Lietuvoje gimęs fi- 
žikas-mlokdtinlinkas Vyjtenis Viastyliūnais', 
dirbąs kaip mokslininkas daliniai Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, -dalinai Vaka
rų Vokietijoje, -meilės muzikai vedamas 
išsimokslinęs diar ir vorgonininku, pajėgė 
dekanato bažnyčioje aiškiai įrodyti dide
lius savo sugebėjimus. Su Bachu (Es-Dur 
iš vamgoninių mišių) jis tačiau, atrodo, 
'grubiu ir kartu neaiškiu registru atsimu
šė į tuštumą. Taip pat buvo lauktina, kad 
ir į Franko „Cantabile“ jis kitk apdairiau 
ir švelniau įsijaus. Tuo tarpu svečias me
niškai ir -įtikinančiai perdavė Liszto B-A- 
C-H. Sveikintinais .buvo ir toliau sekęs lie
tuviškų kompozicijų atlikimas, kurių pir
moji (Gaidelio „Vakaro meditacija“) ypač 
patiko dėl savo paprastumo. Visai kitu ke
liu buvo eita su Barkausko „Gloria urbi“. 

Čia eklektiškai apjungta bemaž viskas, kas 
tik atrodė tinkamiausia nuo Reger ligi Li
geti“. Recenzentas dėl šio kūrinio atliki
mo pasisakė labai teigiamai ir savo verti
nimą baigė tvirtinimu, kad Vasyliūnas su- 
gebėji šį didelį kūrinį meistriškai apipa
vidalinti“.

Pats profesorius sakėsi, kad1 dekanato 
bažnyčios vargonais negalima pilnai „iš
sitiesti“, kadangi jiems pritrūksta oro, ir 
tuomet tenka lėtinti ir žeminti tempus, kais 
atsiliepia į atliekamojo kūrinio grožį ir 
vertę. Jeigu profesorius dar kada nors tu
rės progos koncertuoti Luebecke, reikėtų 
ruošti St. Mariai įbažnyčioje, kurioje yra 
ypač puikūs vargonai koncertams, arba 
katedroje, kurios vargonai po ilgus metus 
užsitęsusio remonto (karo metu buvo su
degę) dabar jau galutinai sutvarkyti ir 
bus žinomi Europoje, kaip vieni iš geriau
sių bažnytinių vargonų. Taip pat ir laiką 
reikėtų tinkamesnį parinkti, nes vokiečių 
bažnyčios žiemą mažai teapšildomos.

Šis koncertas buvo suruoštas Vasario 
šešioliktosios proga. Kaip ir paprastai, vi
sas organizatorius, ruošėjas bei finansuo
tojas buvo kun. Vaclovas šarka. Jis davė 
atspausdinti plakatus, kvietimus ir pro
gramas, dalį jų išsiuntinėjo, dalį pats pa
skleidė. Todėl .jam priklauso gilios padė
kos žodis.

Nuoširdi ir didi padėka priklauso 
prof. dlr. Vyteniui M. Vasyliūnui, kad ne
pagailėjo brangaus laiko plačiai išgarsin
ti Lietuvą ir lietuvius vokiečių tarpe.

Pirmukart ir vokiečių spauda 'Luebecke 
vaisario 8, 9 ir 10 id. d. nepaprastai šauniai 
išgarsino šį lietuvių kultūrinį parengimą. 
Taipgi ir „Luefoecker Nachrichten“ dien
raščio vietinių žinių redaktoriui von der 
Lippe tenka pasakyti nuoširdų padėkas 
žodį, o taip pat ir kultūrinių parengimų 
recenzentui Gerhard Wulf, kuris j'au ne 
pirmą kartą puikiai supažindina savo 
laikraščio Skaitytojus su lietuvių kultūri
niais renginiais Luebecke.

J. Pyragas

Šveicarija
MINĖJIMAS BERNE

Šveicarijos LB Vasario 16 minėjimas 
įvyko vasario 25 d. Berne. (Pamokslą ir pa
maldas pravedė kun. dr. J. Juraitis. Po pa
maldų gretimoje salėje įvyko metinis su
sirinkimas. Buvo vienbalsiaii perrinkta ta 
pati valdyba: pirmininkas dr. A. Kušlys, 
vicepirmininkė dlr. J. Pečiulionytė, sekre
torė ir iždininkė I. Kaestli-A-ugevičiūtė. 
Sielovados įgaliotiniu buvo išrinktas d r. 
A. Gegeckas. Susirinkimui pasibaigus, vi
si nuvyko į netoli esančios geležinkelių 
stoties restoraną papietauti ir praleisti 
Vasario 16 iškilmingąją minėjimo 'dalį. 
Ponia VfeigH-Pieeihalv'idiūitė' iš Voktieilijois 
skaitė paskaitą apie jos įspūdžius iš pa
saulio lietuvių kongreso Toronte. Po to 
sekė I. Stasiulienės tautinių šokių grupės 
pasirodymas, kuris užtruko apie valandą 
ir labai maloniai nuteikė žiūrovus. Trečias 
meninės (šventės dalies punktas buvo 
skaidrių iš Lietuvos gamtos bei M. K. 
Čiurlionio kūrybos demonstravimas, 'kiurį 
pravedė ŠLB pirmininkas dr. A. Kušlys. Į 
susirinkimą garbės svečiu buvo pakvies
tas Ukrainiečių Susivienijimo Šveicarijo
je pirmininkas dr. R. Prokop. Taip 'pat su- 
susirinlkime dalyvavo svečiai iš užjūrio: 
amerikietė Daiva lElanaitienė ir kanadie
tis p. Gruodis. Susirinkimą savo atsilan
kymu pagerbė prof. J. Eretas, diplomatas 
dr. A. Gerutis ir ištikimieji Lietuvos švei
carai p. Ifeim-berg ir p. Gasser su žmono
mis.

J. J.

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ IR JAUNIMO VASAROS 

STOVYKLA

Šių metų skautų ir jaunimo vasaros sto
vykla įvyks Liet. Sodyboje, Headley Park, 
nuo liepos mėn. 28-os iki rugp. 4-tos d. 
Mokestis, taip kaip ir praeitais metais 
£18.00. Tiems, kurie atsiveža savo palapi
nę mokestis bus £15.00. Kadangi palapinių 
nuomavimas brangiai kainuoja, kreipia
mės į visuomenę prašydami paskolinti pri
vačias palapines stovyklai, kas palengvin
tų išspręsti palapinių problemą.

Tuo reikalu prašome susisiekti su sto
vyklos viršininku, arba su vietiniais skau
tų vadovais.

Stovyklai vadovaus v.s. J. Alkis, jį pa
vaduos v.s. J. Maslauskas. Smulkesnis 
stovyklos vadovų sąstatas bus paskelbtas 
vėliau.

Stovyklautojai registruojasi pas savo va
dovus, arba pas stov. virš. 18 Avondale 
Drive, Loughton, Essex., iki šių metų lie
pos 1-os d.

Kiekviena stovykla reikalauja įvairių 
išlaidų, dėl to ir šiais metais kreipiamės į 
skautiškos idėjos rėmėjus prašydami pini
ginės paramis. Aukas prašome siųsti J. 
Maslauskui, 7 The Crescent, Mayfield, Nr. 
Ashbourne, Derby's.

Kaip ir praeityje, šiaurės ir vidurio 
Anglijos stovyklautojams transportas bus 
organizuojamas, jei atsirastų pakankamai 
norinčių juo pasinaudoti.

Tikimės, kad šiais Jaunimo Kongreso 
metais mūsų jaunimas susiburs stovyklon 
ir -praleis savaitę laiko lietuviškoje skau
tiškoje -aplinkoje.

Rojono Vadovybė

LĖŠŲ TELKIMAS VOKIETIJOJE

Kai Vokietijos lietuvių jaunimo atsto
vai iš III PUK parvežė žinią, jog sekantis 
kongresas turėtų vykti Europoje, daugelis 
Vokietijos lietuvių suabejojo, ar tai nebus 
peutiidelis projektas, ypač finansiniu at 
žvilgiu. Visgi reikia tokį renginį gerai pa
ruošti, reikia sustabdyti programą, surasti 
vietas, informuoti spaudą, pravesti regis
traciją, priimti atvykstančius ir t. t. Su
stačius labai taupu biudžetą visiems 
šiems paruošiamiesiems darbams pasiro
dė 40.000 DM -suma. PLB sutiko remti kon. 
greso programą ir atvykstančius jaunuo
lius iš -užsienio, ypatingai iš Pietų Ameri- 
kos, tačiau paruošiamuosius darbus ji ne
bepajėgė paremti, nes jos -įsipareigojimai 
ir taip jau buvo ir yra -dideli. Organizaci
nes išlaidas sutiko padengti patys Europos 
lietuviai. Lėšų telkimu rūpintis apsiėmė 
VLB valdyba-. Ji įsteigė specialią banko 
-sąskaitą, praišė Vokietijos lietuvių remti 
jaunimą, suruošė sodo šventę, kurioje pa
tys valdybos nariai (J. Sabas — pirm., V. 
Svila-s — vicepirm., R. Tendzegoiskis — 
iždininkas, dr. A. Veigelienė — sekretorė 
ir A .-Lipšys — narys jaunimo reikalams) 
su talkininkais aptarnavo svečius. Sodo 
šventė atnešė -daugiau nei 4.000 DM pelno. 
Panašias šventes po to suruošė ir mažoji 
Miesau apylinkė ir Muencheno šokių gru. 
įpė Ratukas. -Pirmoji sutelkė 500 DM, ant
roji daugiau nei 1.300 DM.

-Pirmiasi-s tūkstantininkas buvo -tėvas 
Konstantinas Gulbinas. Iki 1978 metų 
gruodžio 31 d. -į tūkstantininkų eiles įsiri
kiavo: dr. Veigelienė — 2.000 DM, Stasys 
Šimkus ir Viktoras Sutkus po 1.500 DM, 
Zinaida Glemžienė — 1.200 DM (kais mė
nesį pa-siųsd-am-a po 100 DM) ir tėvas Al
fonsas Bernatonis — 1.000 DM. 500 DM ir 
daugiau, aukojo: Vytautas Pundzevičius 
(500 DM), dr. A. Gerutis iš Šveicarijos 
(595.50), kun. K. Šėrikus (500 DM ir ne
mažai plokštelių, 'kurias išplatinus paja
mos lieka kongresui), Jonas Norkaitis, 
sen. (500 DM), dr. Jon-as Norkaitis (500 
DM) ir Alina Grinienė (500 DM). Dr. V. 
Raižys 1978 metais paaukojo 700 DM, o 
šiais metais per Vasario 16 minėjimą Štut
garte įteikė IV PLJK pirmininkui A. Smi
tui dar 500 DM ir tuomi tapo tūkstanti- 
ninku. Po 500 DM paskyrė taip pat Lietu
vos Raudonasis -Kryžius ir Labdara. VLB 
iš savo pa-jamų paskyrė 2.000 DM kongre
sui.

Iš viso iki 1978 metų gruodžio 31 d. su
plaukė virš 26.000 DM. Šalia stambių 
aukų, buvo labai daug smulkesnių. Pasi
rodo, kad Vokietijos lietuviai suprato kon
greso reikalą ir jaunimui labai dosnūs 
Jeigu aukos nesumažės, tai 40.000 suma 
bus surinkta ir kongreso ruošos darbai 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenei nuos
tolių neatneš.

IV PLJK ruošos komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams ir tiki, kad iš 
viso pasaulio suvažiavęs lietuvių jauni
mas jų neapvils.

Vasario 17 d. posėdžiavo IV PLJK kul
tūrinė komisija. Prie šios komisijos darbų 
prisijungė Danguolė Kviklytė. Ji yra at
vykusi iš Čikagos ir mokytojauja Vasario 
16 gimnazijoje.

P. L. JAUNIMO KONGRESUI AUKOS

Šv. Kazimiero Parapijos Kllulbo valdyba, 
pirmoji iš lietuvių klubų, Anglijoje, jau
nimo kongresui paskyrė taip gausią auką
— 300 svarų.

Kaip jau buvo skelbta, DELS Sodybos 
skyr. nariai suaukojo — 84 sv., iš kurių 
A. Mikalauskas — 15 sv., P. Gudiškis — 
10 sv., J. (pav. neįsk.) — 6 sv., J. Snabai- 
tis, J. Danyla, J. Matulis, J. Bardzis, A. 
Klimas, T. Kvietkausfcas ir K. Kučinskas
— po 5 sv., kiti po mažiau.

DBLS Derby Skyr. per J. Levinską (a. 
1. Nr. 21) — 88 svarus, iš kurių S. Stauis- 
kienė — 50 sv., iš Skyriaus kasos — 10 sv. 
ir J. Petrėnas — 5 -sv.

Nuoširdžiai dėkoja
P. K. Finansų Pokomisė D. B.

Škotija
AUKOS LIETUVIŲ INSTITUTUI

Lietuvių Namų Akc. Bendrovė, Londo
ne, per B. lElutrimą — 100.00 sv., P. Mila
šius — 50.00 sv., Z. M. Sledžiauskas — 
20.00 -sv., Mr. M. Mitchell — 12.00 sv., Mu
rauskas (iš -Manchesterio) — 5.00 sv„ Ri- 
meikis (iš (Manchesterio) — 5.00 sv.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Lietuvių Institutas

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
IŠVYKA Į PRANCŪZIJOS ĮŽYMYBES

Ją ruošia patogiu autobusu „šaltinis“. 
Truks 11 dienų. Kelionė, maistas, viešbu
čiai tik 144 svarai. -Lankysis Lisieux, Liur- 
de (21 -d.), Arse, Paray-le-Monaal, Nevers, 
Paryžiuje ir kitur. Išvyks ruigpiūčio 12 d. 
iš Londono per P. Bulaičio kelionių įstai
gą. Grįš rugp. 22 d- Nedelsiant užsirašyti: 
ir atsiųsti 10 sv. depozito: kun. S. Matulis, 
16 Hound Rd., West Bridgford, Notting
ham NG2 6AH. Telef. 0602-865738.
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