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Ekonominis užnugaris
Kokia ir kur bebūtų lietuviška veikla, 

ji visados atsiremia į lėšų klausimą. Klaiu- 
siimias yna tik, kiek?

Mes norime, kad mūsų vaikai mokėtų 
savo protėvių kallbą šalia gyvenamojo

= DBLS SUVAŽIAVIMO TEMOMIS =

krašto kalbos, kad ilš pait mažens augtų 
bent dvikalbiais asmenimis. Tlam reika
lingas bent savaitgalinis lietuviškas dar
želis, šeštadieninė mokykla, vasaros Sto
vykla, organizuotos ekskursijos, jaunimo 
organizacijos ir p.

Mes norime turėta visiems prieinamų 
lietuviškų kultūrinių apraiškų. Tam rei
kia lietuviškų koncertų, vaidinimų, laik
raščių, knygų ir t. t.

Mes norime atlikti paslaugą paliktai 
Lietuvai, kokią įtik gali tremtinys, išeivis 
ar pabėgėlis atlikti jai iš tolo. Tam reikia 
renginių kitataučiams, spausdinių sveti
momis kalbomis, šmaikščių informacijų 
įgyvenamo krašto radijui, laikraščiams, 
televizijai, parlamentarams ir politikos 
valdovams, lietuviškų politinių organų, jų 
kelionių ir t. t.

•Mes ntorime lietuviškų įspūdingų įvy
kių, kurie pakeltų, o kai kam — sužadin
tų — „tautini entuziazmą“ ir jį šventiškai 
pablizgintų. Tam reikia masinių suvažia
vimų, tautinių 'šokių, dainų švenčių, tau
tinės stovyklos, operos pastatymų serijos, 
Lietuviškos Enciklopedijos, sporto olim
piados ir t. t.

Kokia (bebūtų užmačia, ji bus smagesnė, 
kuo mažiau Susidurs su lėšų trūkumu.

Lėšos sudaromos įvairiais 'būdais, daž
niai aukų rinkliavomis tam vieniam reika
lui.

Abba sukūrimu fondo, 'kurio palūkanos 
savaime neštų kiek pinigo kultūriniams 
reikalams.

Abba steigimu verslovių, kurios neša 
nuolatinį pelną, o jis įliejamas į lietuviš- 
kols (kultūrinės veiklos kraujagysles.

Koks bebūtų lėšų sudarymo būdas, — 
auka, dovana, testamentais, palūkanos ia.r 
pelnas — yra sveika ir būtina, kad lietu
viška organizacija isįigytų juridinio as
mens teises pagal įgyvenamo krašto vals
tybės įstatymus.

šis klausimas buvo svarstytas Didžio
sios (Britanijos Lietuvių Sąjungos pasku
tiniame suvažiavime. Po didesnių debatų, 
po pasisakymų už ir prieš, po mažų papi'l- 
diymų, jis buvo priimtas, kaip buvo iškel
tas pereitų metų DBLS Suvažiavime ir 
paruoštas tada sudarytas Komisijos.

Tai buls bene didysis ir svarbusis šių 
metų Suivatžiavimo nutarimas.

Čia ir patiekiame tą- nutarimą ištisai, 
nuo pirmo iki paskutinio žodžio, palbfėž- 
dlatnii, kad jo kiekvienas sakinys yra to 
nutarimo dalis.

DBLS SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
DBLS suvažiavimais, įvykęs 1979 m. ko

vo 31 — balandžio 1 d. d. Londlone, Lietu
vių Namuose, nutarė:

1. priimti komisijos paruoštą įstatų pa
pildymo projektą, ir

2. pavesti D|5fLS Valdybai, paruošus rei- 
kaliimgus priedus, įregistruoti tuos DBLS 
Įstatus D. (Britanijos valdžios įstaigose pa
gal 1948, 1967 ir 1976 m. Bendrovių įsta
tymus, kaip „Company limited by gua
rantee and not having a share capital“.

Toks DBLS įstatų pakeitimas yra rei
kalingas, kad Sąjungos turtas, turimas 
ir įsigysimas, būtų apsaugotas, kad ji ga
lėtų užtikrintai valdyti kilnojamą ir ne
kilnojamą turtą, reikalingą pagrindi
niams S-gos tikslams siekti, t.y.

a) ugdyti lietuvių tautinį solidarumą 
savo narių tarpe bei puoselėti lietuvių 
traldicijias ir kultūrą:

b) įteikti pagalbą savo nariams ir dirb
ti kitokį labdaros darbą;

c) organizuoti paskaitas ir kursus bei 
leisti knygas ir laikraštį;

d) dteilgti bendrabučius pensininkams ir 
klubus savo nariams, ruošti pramogas ir 
t. it.

Pagal tuos Įstatus pajamos iš Sąjungos 
turto ir pelno galės būti naudojamos iš
imtiniai įtik Sąj'ungos veiklai finansuoti ir 
jokia tų pajamų dalis negalės būti tiesio
giai ar netiesioginiai išmokama dividendų 
pavidale ar pervedama kitokiu būdu Są
jungos nariams. Sąjungą likviduojant, ap
mokėjus vilsias Skalas ir .mokesčius, Sąjun
gos turtais negailės būti padalintas jos na 
riams, bet turės būti .perduotas ar perves
tas kitai lietuvių organizacijai, kurios 
tikslai yra panašūs į DHLS tikslus. Tokį 
Sąjungos likvidavimąsi turės nutarti Są
jungos nariai.

Draugiškas Amerikiečio balsas
Chicagos .Loyolas universiteto vice

prezidentas Donald J. Hayes, S. J. 
parašė įvadinį žodį LKB Kronikos 
pirmam tomui anglų įkalba

Čia dedame ištisai tą strįpsnį, iš
verstą į lietuvių kalbą, kaip šiltą ir 
draugišką balsą Lietuvos reikalais.

LIETUVA IR LKB KRONIKOS
Jo šventenybė Popiežius Pijus XII vie

na proga pasakė, kad Lietuva yra šiauri
nis katalikybės frontas Europoje. Lietuva 
yra jauniausia katalikų bažnyčios duktė 
tame žemyne, apsikrikštijusi 13-14 šimt
metyje.

Lietuva yra maža, turinti kiek per 3 
milijonus gyventojų. Bet ji yra sena ir 
turi ilgą ir įspūdingą istoriją. Buvo ne- 
Ipriklausoma nuo 13-itojo amžiaus. Pir
masis karalius Mindaugas buvo apkrikš
tytais 1252 m. ir karūnuotas 1253 m. 
Lietuvos sienos 14-15 amžiuje siekė niuo 
ĮElailtijos iki Juodųjų jūrų. Tuo būdu Lie
tuva buvo vieną iš didžiausių ir stipriau
sių valstybių Europoje su plačiais kultū
riniais, politiniais ir prekybiniais ryšiais. 
Lietuvių kalba yra viena seniausių vainto- 
j'amų kalbų pasaulyje, sukėlusi susidomė
jimą kalbininkų tarpe.

Lietuva, priešindamasi vokiečių verži, 
muisi į rytus ir slavų į vakarus, šimtme
čiais mažėjo. Tačiau kultūriškai pasiliko 
stipri. Jau nuo 1579 m. Lietuva turėjo 
universitetą, įsmeigtą Jėzuitų Oordino 
Vilniuje. Tai seniausias universitetas po 
Krokuvos universiteto rytų Europoje. 
Tuo tarpu pirmas universitetas Rusijoje 
buvo įsteigtas 200 metų vėliau, t.y. 1775 
m.

LIETUVA BIUTĮJ ENCIKLOPEDIJOJE
Vik. Ignaitis

Neseniai skaitėme „Europos Lietuvyje“, 
ką -apie Lietuvą rašė senosios lEritų enci
klopedijos laidos, kurios iš spaudos išėjo 
prieš 100 ar 200 metų. Dabar pažiūrėkime, 
ką tos enciklopedijos laida rašė, (kai Lie
tuva išsikovojo laisvę, tapo nepriklauso
ma valstybe ir žengė pirmuosius savo kū
rybinio darbo žingsnius. Tokia enci'kflope- 
diijos laida išėjo 1926 metais. Apie Lietu
vą XIII laid loję rašė William Bleninerha- 
sell D. S. O. O. B. E.

Lietuva yra nepriklausoma Europos 
respublika ir Tautų sąjungos narys. Į da
bartinę nepriklausomos Lietuvos teritori
ją įjungta buvusios Rusijos imperijos 
Kauno gubernija, dalis Suvalkų guberni
jos, kraštas Vilniaus gubernijos ir -autono
minė Klaipėdos krašto teritorija. Lietuva 
rubežiuotįasi su Latvija šiaurėje, su Len
kija rytuose ir pietuose su Rytų Prūsija 
pietvakariuose. Lietuvos pajūris yra 
trumpas, bet šiuo metu jį pailgina Klaipė
dos krašto teritorija. Vilniaus miestas ir 
jo teorija, kurios lietuviai reikalauja, 
ikailp savo valstybinių žemių, dabar įjung
ta į Lenkijos valdas. 1926 metais Lietuvos 
žemių plotais, -be Klaipėdos krašto, užima 
22.590 Ikv: mylių. Pagal 1924 m. gyventojų 
surašymo davinius, Lietuvoje buvo, be 
Klaipėdos, 2.203.312 'gyventojų: 83.9% lie
tuvių, 7.6% žydi;, 3.2% lenkų ir 2.5% ru
sų. Klaipėdos mieste dar buvo 24.000 vo
kiečių.

Lietuva, iš viso, yra žemumų kraštas, 
per kurį teka Nemunas (upėls vardas kilęs 
niuo stabmeldžių deivės vardo) ir jo įta
kai. Aukščiausiai iškilusi Lietuvos žemy
no dalis yra pietuose ir rytuose. Baltų kal
velės prasideda netoli Gumbinės Rytų 
Prūsijoje ir pusračiu per Suvalkus ir Vil
nių nusitęsia iki Dvindko. Šią kalvų gran
dinę skiria dlu slėnys. Iš vieno slėnio ište
ka Nemunas ir per Gandiną, pro Alytų pa
siekią Kauną, o iš Vitaliaus pro Jonavą 'ati
teka Neris ir čia, žemiau Kauno, įteka į 
Nemuną. Šiaurės vakaruose yra kita kal
vų grandinė, 'kuri siekia Telšius, Šiaulius 
ir Raseinius. Tai tanp 'šių dviejų, aukšto
kai pakilusių, rajonų ir yna Nemuno slė
nys. Į jį iš šiaurus atliūliuoja Nevėžis is 
Dubysa. Kita didesnė upė — Šventoji ties 
Jonava įteka į Nėrį. Pačioje šiaurėje teka 
Mūša, (kuri jau Latvijoje ties Bauske įte
ka į Lielupę.

Politinė istorija. Unija tarp Lenkijos 
karalystės ir Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos prasidėjo maždaug 1386 metais 
vasario 14 d., kai Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštis Jogaila vedė Lenkijos karalaitę 
Jadvygą. Vėliau tai buvo patvirtinta 1401 
ir 1432 metais Vilniaus sutartimis, 1413 
metais Horodlės -aktu, 1501 ir 1512 metais 
Gardino -aktais ir 1569 -metais Liublino 
seimo nu-tarimu.

Tomis sutartimis buvo sudaryta dvily
pis valstybės junginys. Abi sutariančios 
šalys -pasiliko savo vardą, įstatymus, -ad
ministracines įstaigas, finansus ir karinę 
organizaciją. Iš tikrųjų, jau nuo 1501 me- 
ųt Lietuvą ir Lenkiją valdė vienas valdo
vas, o nuo 1569 metų buvo jau 'bendra ir 
įstatymų leidžiamoji valdžia.

šiais metais visi pasaulio lietuviai mi
ni Vilniaus universiteto 400 metų įkūri
mo sukaktį. Loyolos Universiteto jėzuitai 
Čikagoje džiaugiasi šiuo leidiniu galėda
mi prisidėti prie Vilniaus universiteto, 
mūsų broliškos mokslo institucijos, Įkū
rimo sukakties minėjimo.

Po 123 metų caro okupacijos, Lietuva 
atgavo savo nepriklausomybę ir, tapusi 
viena iš laisvų Europos šalių, sugebėjo 
kultūriškai ir ekonomiškai progresuoti. 
Sovietų Sąjunga 1940 m. okupavo Lietu
vą, sulaužydama 1920 metų taikos sutar
tį ir 1926 metų nepuolimo paktą. Jau 
ketvirtą dešimtmetį Ljetuva kenčia so. 
vietų okupaciją, masinius išvežimus, 
Bažnyčios persekiojimą. Dėl meilės savo 
kraštui, ištikimybės religijai, lietuviai 
yra tremiami, dedami į kalėjimus, užda
romi' į koncentracijos stovyklas ir pei- 
chiaiteinles ligonines, šitame katalikiškiame 
krašte yra užgniaužtos religinės bend
ruomenės, katalikiška spauda uždrausta.

Rizikuodami savo laisve ir gyvybe pa
sišventę lietuviai leidžia pogrindyje „Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kroniką“, šis 
dokumentas atskleidžia žiaurias paverg
tos tautos kančias. Džiaugiamės, turėda
mi čia Amerikoje Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikoms Leisti Sąjungą. Są
junga dabar mums teikia pirmų devynių 
kronikų vertimą. Loyolos Universiteto lei
dykla rekomenduoja šitą įspūdingą do
kumentą angliškai kalbantiems.

Donald J. Hayes, S. J
Vice Prezideot

Loyola University of Chicago

Nors Lietuva tada buvo tris kartus 'di
desnė už Lenkiją, bet lenkai, buvę politi
nės lintrigos meisteriai, niekada nepralei
do .progos primesti lietuviams savo vieš
patavimo (hegemony). Gi lietuviai vis dar 
tikėjosi klaida nors atsiskirti -ir įkurti Lie
tuvos nepriklausomą valstybę. Pagaliau, 
dvišalė valstybė susilaukė ir bendro žlugi
nto: po 1772, 1792 ir po 1795 metų ją pasi
dalijo Rusija, Prūsija ir Austrija. Lietuvą 
pasidalijo Rusija ir Prūsija. Kai Rusijos 
carinė valdžia neįstengė nutautinti kito 
tikėjimo ir kitos kalbos žmonių, tai len- 
kamls pradžioje paliko dar šiek tiek tei
sių. Tuo tanpu Lietuvoje nuo pat okupaci
jos pradžios buvo įvesta žiauri priespau
dos sistema1, tauri turėjo jėga likviduoti 
krašte bet kokį ne rusišką gaivalą. Rusai 
tarp 1772 ir 1795 metų pasiėmė 6 Lietuvos 
provincijas, sujungė jas į vieną vienetą ir 
pavadino Liitovskaja gubernija. Tad-, gali
ma sakyti, kad rusai dar prieš 1815 metų 
Vienos sutartį panaikino Lenkijos kara
lystę. Liberalinių -pažiūrų caras Aleksan
dras I 181'8 rneltų Varšuvos seime dar kal
bėjo, kad, girdi, -reikėtų dar kantą Lietu
vą ir Lenkiją sujungti, -pagal tam tikrą 
konstitucinę formą, į vieną valstybę. Bet 
vėliau to projekto atsisakė, nes pabijojo 
Lenkijos bajorų grėsmės, kurią skaitė pa
vojinga rusų įtakai Lietuvoje. Caras Alek
sandras I, lenkų princo Adomo Čartoric- 
kio prikalbėtas, rėmė bendro išsilavinimo 
ir amatų mokyklas. Caras Mikalojus I Lie
tuvos ir Lenkijos suvienijimo planą galu
tinai atmetė ir jo įsakymu 1839 metais 
Lietuvą pavadino Šiaurvakarine Rusijos 
provincija. 1830 metais Lenkijoje įvyko 
sukilimais. Lietuvos, Gudijos ir Lenkijos 
valstiečiai šiam sukilimui nepritarė ir be
maž jame nedalyvavo. Lietuvos statutą, 
kuris bemaž keturis šimtmečius buvo pa
grindiniu sujungtos valstybės įstatymu, 
rusai panaikino ir 1840 metais įvedė rusų 
teisės kodeksą. Iškilieji lietuviai buvo pri
versti emigruoti' arba ištremti -į Sibirą. 
Kai net ir caro Aleksandro II karaliavimo 
laikais Lietuvoje nepadaryta jokių page
rinimų, tai revoliucinis dvasios pakilimas 
privedė prie 1863 metų sukilimo. Nesėk
mingas sukilimas, 'kuriame ne tik Lenki
jos diduomenė, bet ir lietuviai dalyvavo, 
buvo kablys, kuriuo generolas Muravjo
vas pasirėmęs, -uždraudė lietuviams spau
dą. Draudimas buvo atšauktas tik 1904 
metais. Nuo to laiko carinė rusų politika 
buvo -vediama taip, kad Lietuva taptų tik
ra Rusijos dalimi, o lenkiškąją kultūrą 
rusai Stengėsi išrauti su šaknimis ir išmes
ti ją -už karalystės ribų.

Populiariosios reformos. Japonai sumu
šė rusus per 1905 metų karą. Rusijoj pra
sidėjo revoliucinis bruzdėjimais, ir caras 
turėjo daryti reformą. Pirmasis lietuvių 
tautinis seimas, kuris, rusų akimis žiūrint, 
buvo revoliucinio pobūdžio, ir kurį Rusi
jos caras vis dėlto laikinai pakerite, buvo 
sušauktas Vilniuje. Į seimą suvažiavo 
2.000 atstovų ir pareikalavo Lietuvai au
tonomijos, ,į taurią turėtų būti įjungta Vil-

(N ūkei ta į 4 psl.)

SOVIETAI IR KINIJA

Sovietai pasiuntė Kinijai notą, (IV. 19 
d.) siūlydami derybas santykiams page
rinti tarp Maskvos ir Pekino. Tuo pačiu 
laiku jie savo spaudoj puola kiniečius 
gana aštriais žodžiais.

„Pravdos“ laikraštis apkaltino Kiniją, 
kad ji lavina ir treniruoja teroristus, 
ten atsiunčiamus iš Pakistano, kad tie 
vėliau vykdytų partizaninį karą prieš to
kius Rusijos sąjungininkus, kaip dabar
tinė Afganistano iperversminė ir marksis
tinė vyriausybė.

Kasdieninė sovietinės spaudos reakci
ja į paskutinius įvykius ir bendrą padėtį 
Afganistane ryškiai- rodo padidėjusį so. 
vietinės vyriausybės susirūpinimą įvykių 
tenai.

Apie ten patirtus nuostolius, kurie gau
sėjo Afganistane nuo perversmo pradžios, 
vienok nutylima.

Mat, dažnėja atsitikimai, kad pajudė
ję islamo sukilėliai Afganistane puola 
miestuose ne tik marksistinius vyriausy
bininkus, bet ypatingai rusus. Vienam 
mieste jie išpiovė apie 30 rusų šeimų 
gatvėse, butuose ir įstaigose, apšaukę 
juos ,,imperialistais“. Pagaliau kai kas 
ištarė tikrąjį vardą.

Kaip apsiverčia kartais reikalai. Moky. 
toj as pyksta, kai jo mokinys daro tą patį, 
ką jo mokytojas mokė.

LIBANO NERAMUMAI

Tarp Izraelio ir Libano, jau kuris lai
kas yra Jungtinių Tautų Organizacijos 
pravestais neutralus 'demarkacijos ruožas, 
skiriąs tų dviejų valstybių kariuomenes. 
Tas apie 6 mylių pločio ruožas yra okv 
puotas tarptautinio įvairių kraštų kariuo
menės kontingento.

To kontingento uždavinys buvo užda

Sonios DIENOS
— O Didžioji Britanija atnaujina nuo 

1-o gegužės oro susiesikimo linijs su En
tebbe aerodromu prie Kampalos. Tai bus 
prekių transporto lėktuvas, ne keleivi
niai. Biznis, tur būt, yra pirmutinis, ku
ris užuodžia politinės padėties sunorma- 
lėjimą Ugandoje, nuvertus patį juo- 
■džiausiąjį prezidentą Idi Amn.

—Apie 100 XVI-o šimtmečio meninin
kų paveikslų ir visa eilė mažu skulptūrų 
buvo rasta viename Romos bute tokia
me kvartale, kuriame niekas -per daug 
nesidomi menu. Policija, tatai patyrusi, 
jau suėmė keletą asmenų.

Visur esama mėgėjų, kurie mėgsta ne 
tik pasižiūrėt meno muziejuose.

Virginija Stankevičienė Kirgizijos sos
tinėje Friuinizėje per stendinio šaudymo 
varžybas iš 200 įgalimų numušė 193 lėkšte
les ir keturiais taškais pagerino oficialų 
pasaulio rekordą, priklausantį Vokietijos 
šaulei R. Jordan.

Lengvosios atletikos čempionate Alžyre 
po du aukso medalius iškovojo vilnietis A. 
Sabonis (šuolis i tolį ir teisuolis), klaipė
dietė J. Putinienė (rutulys, ietis). Pirmą
ją vietą ulžėmė ir kaunietis ieties metikas 
E. Tatariūnas.

— Sirijoje vyrauja nuomonė, kad Egip- 
to-Izraelio taikos sutartis nustos bet ko
kios reikšmės vienerių metų bėgyje, ir, 
kad po to tetiksianti viena galimybė — 
siekti artimųjų rytų problemų išspdendi- 
mo Jungtinių Tautų organizacijos plot
mėj.

— Dar 4 šacho režimo valdininkai buvo 
nuteisti mirti ir sušaudyti. Tokių skai
čius bus pasiekęs 131.

Bet yra ir pirmas ženklas, kad revoliu
ciniai teismai bus jau persisotinę sušau
domųjų krauju: vienas kaltinamasis nu
teistas 'kalėjimo bausme ir 16 kaltinamųjų 
toj pačioj teismo sesijoj 'buvo išteisinti.

— Anglų EįZC radijo III programoje po 
rusų komlpozrtoriiaius Čaikovskio muzikos 
koncerto perdavė lietuvio (from Lithua
nia) kompozitoriaus Vytauto Barkausko 
sonatą smuikui.

Jis buvo pristatytas, kaip kompozitorius 
iš Lietuvos, gimęs 1938 m. ir sukūręs šią 
sonatą 1968 m. 

ryti sieną tokiu būdu, kad PLO — pales
tiniečių -partizanų karinė organizacija — 
neprasiskverbtų į Izraelio teritoriją su 
savo teroristiniais veiksmais. Ir kad Izra
elio kariuomenė, keršydama už kiekvieną 
susprogdintą bombą -bei žmonių apšaudy
mus, nebūtų siunčiama į Libano teritori
ją PLO stovykloms naikinti.

Pats Libanas turis šiek tiek savo ka
riuomenės, turi įsileidęs apie 30000 Siri
jos kariuomenės ir turi dar vad. krikš. 
čionių milicijos.

IV. 19 d. šios milicijos vadas majoras 
Haddad nelauktai paskelbė naują ne
priklausomą valstybę pietų Libano (da
lyje prie Izraelio sienos, maždaug, 6 x 60 
mylių plote, paskelbė savo rūšies „Pie
tų Libaną“.

Libano centras paskelbė jį išdaviku. O 
pats Haddad' atsikirto , kad ,,Pietų Liba
nas“ išvys visas kitataučių karines jėgas 
iš savo teritorijos, įskaitant ir Jungtinių 
Tautų kontingentą.

Pakvipo naujom karinių veiksmų ga
limybėm tarp arabų ir žydų valstybių.

SOCIALDEMOKRATŲ KONFERENCIJA

š. m. gegužės 19-20 dienomis Stodkhol- 
me 'įvytas Rytų Europos socialdemokratų 
partijų konferencijai kurion yra pakvies
ti devynių kraštų delegatai. Dienotvarkė
je numatyti pranešimai ir diskucijos apie 
opozicijos sąjūdžius Rytų Europos kraš
tuose, Viafcarų-Rytų santykius ir pan.

Rytų Europos socialdemokratų partijos 
etgzilyje nuo 1948 m. yra apsijungusios į 
Rytų ir Vidurio Europos socialistų Uniją, 
'kurion įeina šių kraštų partijos: Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Rumunijos, 
(Elulgarijos, Jugoslavijos, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Socialistų Unijos pirmininkas 
yra dr. Bruno Kalninė Latvijos socialde
mokratų partijos pirmininkas, įgyvenąs 
Švedijoje.

— Londono TIMES, dėl streikų nebeišei
nąs jau 4 mėnesius ir vylęsis po Velykų 
atnaujinti spausdinimą, šiuo metu paskel
bė, kad tos viltys yra labai blankios, nes 
ne visai lengvai sekasi susitarti su unijo
mis. O jų esą 57-ios.

— Kinija 'kreipėsi į kiniečių kolonijas 
užsieny, kviesdama prisidėti prie Kinijos 
krašto ekonominio ir kultūrinio atstaty
mo. Prašo aukų, kurios įgalintų pvz. pa
statyti kdkią mokyklą ar knygyną. Žada
ma net statyti aukotojo skulptūrinį pa
minklą prie pastato.

Jei JAV gyventojai dalyvauja Irish 
Sweepstakes ar Izrael Lands veikloj, ko
dėl Pekino organizuojamas United Chine
se Appeal neturėtų pasisekti?

— Ir Sovietuose pasitaiko nepotizmo. 
Jurij Brežnevas, 45 metų, Sovietų prezi
dento dr kompartijos generalinio sekreto
riaus Leonido Brežnevo sūnus palakintas 
užsienio prekybos ministro pirmuoju pa
vaduotoju. Šis paskyrimas vienok niekad 
nebuvo viešai paskelbtas.

— Rumunijos premjeras Manesen atsi
statydino. Nauju premjeru paskirtas Ilie 
Verdet, tavęs premjero pavaduotojas ir 
prezidento švageris.

(Nukelta į 4 psl.)
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Latvija ir Latviai
Mūsų ir latvių tautos gyvena viena ša

lia kitos nuo aimižjų. Ir likimai abiejų tų 
giminingų tautų dažniai būna panašūs. O 
ką gi vieni apie kitus žinome? Tas žinoji
mas labai skystas. Gera vokiečiams, aus
trams ir vokiškai kalbantiems šveicarams 
pasidomėti vieni kitais, kai jie naudojasi 
ta pačia kalba. Mūsų tautų kalbos per am
žius yra jau taip viena nuo kitos nutolu
sios, kad nebeįmanoma nei susikalbėti, 
nei vieni kitų rašytiniais šaltiniais be ver
timų pasinaudoti. Vaidinas, jei nori pasi
domėti, kas kalbama ar rašoma, turi mo
kytis 'broliškos tautos kalbos. O mokoma
si paprastai didžiųjų tautų kalbų. Taigi 
mums ir latvius geriau pažinti šiuo metu 
bene prieinamiausią yra naudojantis tais 
veikalais, kurie išleidžiaimi, sakysim, ang
lų kalba.

Dabar kaip tik Londone „Damgavas Va- 
naigi“ organizacija išleido didelio formato 
48 puslapių populiariai parašytą brošiūrą 
anglų kalba, pavadintą „Latvia and Lat
vians“, kurioje pateikta pagrindinių žinių 
apie šią lietuviams brolišką tautą nuo ne- 
priklausomybės pradžios iki 'šių dienų — 
apie krašto ir tautos laimėjimus, niokoji
mus okupacijų metais ir latvių veiklą sve
tur.

Likimai abiejų tautų kai kuriais atve
jais panašūs, o kai kuriais skirtingas. Kai 
mūsų Lietuva, pasibaigus savarankiškų 
valdovų erai, buvo suplakta su Lenkija ir 
paskui pateko Rusijos carų valdžion, tai 
Latvijoje ilgus amžius dominavo vokiški 
baronai. Kovojantiems už nepriklausomy
bę po pirmojo pasaulinio karo, latviams 
šiek tiek į pagalbą pajėgė ateiti britai. Vis 
ta Baltijos jūra, prieinama laivais. Tačiau 
ji, tur būt, kalta, kad šiandien <į Latviją 
yra primarmėję žymiai daugiau .plačio
sios tėvynės“ piliečių, negu į Lietuvą. 
Vargu būtų teisingas spėjimas, kad tie 
piliečiai veržiasi vien ten, kur daugiau 
duonos.

Sunku, žinoma, lyginti abiejų kraštų 
nepriklausomybės laikais padarytąją pa
žangą — tai būtų studijų sritis. Bet labai 
įdomu, kad nepriklausomybės laikais par
lamento rinkimuose varžydavosi net 39 
politinės partijos, kad partijų tampymasis 
K. Ulmanį ir gen. J. Balodiį privertęs su
ruošti perversmą, bet tik 1934 m. Tas per
versmas nedavęs jokių kankinių, tuo tar
pu kai Lietuvoje tuoj pat po gruodžio 17 
d. buvo paskubom sušaudyti keturi komu
nistai, įkurtų vardai dabar dešimtmečiais 
kartojami, kaip tikrų partijos kankinių.

Istorijos faktai rodo, kad latviai gal no
riau eina talkininkauti karo metu. Štai 
pirmojo pasaulinio karo metu rusų armi
jose buvo nemaža ir lietuvių, bet latviai 
turėjo savo pulkus su nemažomis teisėmis. 
Dalis karių ilš tų puikų vėliau perėjo į bol
ševikų pusę. Ir pastarajam kare, tur būt, 
abiejose pusėse latvių buvo daugiau ne
gu lietuvių. Kaip brošiūroje rašoma, net 
ir pirmasis sovietinis Berlyno komendan
tas buvo latvis generolas majoras Ber- 
zzarins.

Pirmosios okupacijos abiejose kraštuo
se bus maždaug panašiai praėjusios — su 
nacionalizacij-a, areštais, žudymais, trė
mimais. Tik Išio pokario metais vėl prasi
deda didesni skirtumai. Lietuvoje tada 
prasidėjo ilgai užtrukęs partizaninis ka
ras, pareokaūavęs daug aukų. O Latvijoje 
Chruščiovo laikais partijos viršūnėje bu
vusieji tai kurie latviai buvo pasukę rei
kalus į tautinį komunizmą, padidindami 
latvių pareigūnų galią, išsireikalaudami 
savo kalbai daugiau teisių įstaigose, pa
skelbdami! potvarkį, kad atėjūnai tumi iš
mokti latvių kalbą. Tada būdavo skiriama 
daugiau lėšų remontuoti istoriniams pa
minklams, buvo spausdinama daugiau lat
viškų knygų. Bet tas laisvesnis laikas 
greit pasibaigė, ir už prolatvilšką veiklą 
atsakingieji buvo ne tik pašalinti iš parei
gų, bet kai kurie ir ištremti. Į atsakin
giausias vietas buvo susodinti iš Rusijos 
atsiųstieji surusėję latviai ar rusai, ir ru
sinimas buvo sustiprintas. Statistika ro
danti, kad dabar Latvijoje tik 42,7 pro
centai 'gyventojų savo įgimtąja kalba laiko 
latvių kalbą, 48,2 proc. — rusų. Tačiau 9,1 
proc. yra latvių kalbą pasirinkę kaip nau
ją jų priimtą kalbą, ir tuos procentus su
darą Latvijoje 'gyvenantieji lenkai ir lie
tuviai, kurie priešinasi rusinimo įtakai.

Vyksta rusinimas, bet vyksta ir pasi- 
priėšinimas. Ankstyvaisiais pokario me
tais vyko ir partizaninis judėjimas. Vė
liau buvo drastiškai susidorota su tauti
niais komunistais. Apie 250 aukštas parei
gas ėjusių ir apie 2.500 eilinių komunistų 
buvo išmesta lilš partijos, nemaža ir ištrem
ta už „nacionalinius nukrypimus“. 1962 
m. jiaiuni latviai buvo sudarę grupę, kurios 
siekimas — išjungti iš Sov. Sąjungos Lat
viją, Estiją ir Lietuvą. Tos grupės nariai 
buvo nuteisti po 7-15 metų kalėti. Buvo 
nemaža ir kitų faktų.

Karo pabaigoje artėjant 'sovietinėms ar
mijoms, latvių buvo pakilę pasitraukti į 
Vakarus apie 240.000, bet tik apie pusei 
pasisekė ilštrūklti, o kitiems 'buvo užkirs
tas kelias. Tie pabėgusieji, kaip ir lietu
viai, išsiskirstė po įvairius pasaulio kraš
tus. Kartu su senaisiais emigrantais lat
vių dabar esą JAV apie 100.000, Australi
joje —- 33.000, Kaniaidbje — 18.000, Brazi
lijoje — 6.000, Vakarų Vokietijoje — 
12.000, Eriitanijoje — 10.000, Švedijoje — 
5.000 ,N. Zelandijoje ir dar šen ten kitur 
— apie 4.000.

Svetur latviai yra plačiai išvystę savo 
tautinę veiktą. Kiekviename krašte jiiie tu

ri savo bendrines organizaciniais, o taip pat 
ir 'bendrą visų laisvųjų latvių federaciją 
su visiems atstovaujančiu komitetu , in
formacijos biuru, laisvės fondu, kultūros 
fondu ir švietimo taryba. Ypač plačią vi
sokeriopą veikią yra išvysčiusi „Dauga
va's Vanagi“ organizacija, turinti iš viso 
133 skyrius įsu apie 10.000 -narių. Sukurta 
šalpos reikalui, ji savo tikslus taip išplė
tė, kad šiandien turi 18 chorų. 16 dramos 
grupių. 45 bibliotekas, 51 sporto klubą, 
18 tautinių šokių grupių, dar 62 grupes, 
kurios rūpinasi kitokia kultūrine veikla, 
leidžia laikraštį ir žurnalą, turi įsigijusi 
20 didelių nekilnojamojo turto vienetų 
(vien tik Britanijoje net 11) — kultūrinių 
ir socialinių centrų ir senelių namų. Ma
tant tokius skaitmenis, galima net pradė
ti pavydėti-, (k. b.)

Brošiūrą „Latvia and Latvians" galima 
gauti Diaugavs Vanagi Namuose, 72, 
Quieen-sborough Terrace, London W2.

LIETUVOJE
NAUJAS POGRINDŽIO LEIDINYS

„PERSPEKTYVOS“, Nr. 1, 2, 3, 4. Kiek
vienas numeris traktuoja vieną temą. Pvz. 
pirmas numeris pavadintas „Socializmas, 
ikoimiuinizmas ir demokratija“. Antras nu
meris talpina A. Sacharovo „Mano šalis ir 
pasaulis“. Trečiai ame ir ketvirtajame 
randame „Rubikonas“ ir „Ačiū tau, par
tija!“ Perspektyvos vadovaujasi kitų pa
žiūrų 'tolerancijos principu.

PRAMONĖ KLAIPĖDOJE
Klaipėda yra pagarsėjusi savo įmonė

mis. Jų produktai yra ne tik gerai žinomi 
visoje Lietuvoje, bet taip pat eksportuo- 
jiami į kelias dešimtis užsienio kraštų. 
Plačiai vartoj'ami ir pripažinti „Syriaus“ 
gaminiai, būtent įvairūs sausieji elektros 
elementai, naudojami tranzistoriniuose 
radijo 'imtuvuose, kišeniniuose žibintuvė
liuose, elektriniuose kalkuliatoriuose ir t. 
t. Vienas naujesnių gaminių yra elemen
tai „A 316 Kvantas“.

BIRŽŲ DUONA

Biržuose greta konservų fabriko iškilo 
naiujlais 'duonos kombinatas, pajėgiąs per 
parą iškepti 45 tonas duonos. Kepiniai 
yra įvairūs, ntelt 26 pavadinimų. Kepa 
Aukštaičių, Nemuno, Kauno, Vilniaus, 
Liėtuvi'šką, Kaimišką -duoną, Lazdynų py
ragą dlietiniinkams, Rugelio ragiaišį ma
žiesiems. Kėdainių diionos kombinate mė
ginama niauja kepimo technologija, pa- 
niaudėjiant daugiau pieno išrūgų — tokie 
kepiniai esą kvapesni, ne taip greitai 
sensta, juose gausu mineralinių medžia
gų-

RENESANSO IR BAROKO MUZIKA 
ŠIAULIUOSE

Šiauliuose įvyko antrasis -senosios mu
zikos festivalis, kuriame dalyvavo penkios 
tarybinės respublikos. Lietuvai atstovavo 
Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto 
senosios muzikos vokalinis ansamblis „Po
lifonija“, Vilniaus kamerinis ansamblis 
ir Valstybinės filharmonijos -ansamblis 
„Mu-sica Humana“. Šiauliečių koncertas 
buvo -skirtais Vilniaus lunivensiiteto 400 me
tų jubiliejui. Jie atliko universiteto bib- 
liiotelkos fundatoriaus Žymanto Augusto 
Vilniaus žemutinės pilies vokalinės ins
trumentinės kapelos repertuarą (XVI -a.).

JURGIS BRADŪNAS
Jurgis Bradūnas yra jaunosios kartos rašytojas. 

Jis gimęs 1940 m. -Baltimorėje, atsieit — lietuvis rašy
tojas. Lietuvoj nei buvęs nei gyvenęs, -bot pasireiškęs, 
kaip -brandus ir iškilus rašytojas.

Galime pasidžiaugti, kad Jurgis yra jau antros 
kartos rašytojas savo šeimoje. Jo tėvas Kazys Bradū
nas jau ilgesnį laiką džiugina lietuvį skaitytoją savo 
kildinančiais poetiniais kūrimais (pvz. „Pokalbiai su 
Karalium1, 1973 Čikaga).

Jurgis Bradūnas pasireiškė jaunųjų poezijos an
tologijoj „Tiltai ir Tuneliai“.

EISIM, BROLELIAI, 
NAMO, NAMO

Artinosi vakaras, o gal ir ne. Apsiniaukęs 
dangus ir paūkanojusios kalnų viršūnės kiek 
patamsėjo, o kapinių paminklai lyg dar dau
giau pabalo. Slėnyje Shenandoah miestelis 
su savo šviesiais namų stogais atrodė lyg ir 
kapinių tęsinys, tik apsuptas ne pievele, o 
krūmokšniais, kuriais apaugę anglies iška- 
sanų kalneliai.

Eidamas pro vartus, dar sykį permečiau 
akim kapus. Jau sunkoka buvo įskaityti pa
vardes: Markavage, Jakulis, Bernotavage, Pi- 
kūnas, Karalaitis...

— Ei, jūs ar iš Detroito?
Taip iš netyčių užklaustas kapų tyloj, vos 

nepasileidau tekinas tolyn. Žiūriu — stovi

Du DBLS suvažiavimo išrinkti nauji Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės direk- 
riai ir DBLS valdybos nariai.

Ričardas
Mes lietuviai Vakarų Europoje turime 

mažai lietuviškų meninių jėgų, taipgi 
nesame išsamiai informuojami apie 
esamus mūsų menininkus. Todėl ne 
vieniam galėų būti įdomu parkaityti 
apie Ijau-n-ąjį dainininką Ričardą -Dau

norą. Jam eilę klausimų patiekė kun. 
K. Senkus. Čia spausdinami tie klau- 
sim'aii siu atsakymais į juos.

KNYGA APIE KREPŠININKĄ 
PAULAUSKĄ

Neseniai Lietuvoje pasirodė žurnalisto 
Vytauto Žemaičio 112 psl. knyga „Krepši
ninkas -Modestas Paullaiuiskas“. Knygos he
rojus, visam pasauliui žinomas sporto 
meistras, Ibuvo -dukart olimpinis ir keturis 
kartus Europos čempionas. Specialistai jį 
rinko į pasaulio čempionatų simbolinius 
penketukus, visiems laikams įmaišė į ge
riausių planetos sportininkų gretas.

MEDALIAI LIETUVIAMS

Tarybų Sąjungos jaunimo savigynos 
imtinių čemlpianiate bronzas medalius lai
mėjo klaipėdiečiai A. Jasais (pussunkis 
sv.) ir IA. Grybauskas (sunkus sv.). Char
kove TSRS sporto mokyklų lengvosios at
letikos žiemos pirmenybėse aukso medalį 
laimėjo 18-Jmie-tis iš -Panevėžio J. Radžius. 
Bronzos medaliu apdovanotas kitas pane
vėžietis R. Liepiniaiitis.

KNYGOS UŽSIENIEČIAMS

Lilettuivolje yna -užsimota išleisti visą ei
lę knygų užsienyje -apie Lietuvą svetimo
mis kalbomis. „Keturi Išimtai metų Vil
niaus universitetui“, jau atspausdintas 
Italijoje, išleistas -rusų kalba 100.000 eg
zempliorių tiražu, anglų ilr vokiečių — po 
30.000, lenkų 20.000, ispanų ir prancūzų 
po 10.000. Šiuo mietu Leipcige spausdlina- 
mials keliomis kalbomis „Gintaro“ leidinys 
„Vilnims“. Dar šįmet planuojama išleisti 
knygeles lapie Lietuvą, Vilniaus operos ir 
baleto teatrą, Kauną, Elektrėnus, Vilniaus 
muziejus ir koncertų sales, Čiurlionio dai
lės 'muziejų ir kitų. Leidinius tikisi iš
spausdinti Rytų Vokietijoje, Italijoje ir 
Jugoslavijoje.

smulkus senukas su beisboline kepuraite, ku
rios ilgas matikas taip nulenktas, kad beveik 
nesimato veido. Vakaro prieblandoj senukas 
atrodo lyg koks vaiduoklis ar, geriau, prisikė
lęs numirėlis.

— Ė, iš Detroito?
— Ne... aš... iš Čikagos.
Čikagos? O, je, teisybė, Illinois tai Čika

ga, — mostelėjo mano automobilio lentelėn. 
— Je, Čikagoj esu buvęs. Dažiau kaminus. Pas 
kui vėl tą patį Detroite. O, gerai uždirbau... 
jaunas buvau... O ką jūs čia darot?

— Aš, mat, esu lietuvis, o mano tėvo dėdė 
buvo angliakasys ir dabar čia palaidotas, — 
aiškinausi kiek sumišęs.

— O, tai būti lietuvys, žiūrėk tu man! — 
jis prakalba lietuviškai.

— Jūs irgi lietuvis, kap matau, — pra
džiungu ir tiesiu ranką. Jisai tik, pasitaisęs ke 
puraitę, nusispiauna šonan.

— Ne, aš airišis.
— Airišis?!
— Jep, airišis. — Ir iškelia oran airišką 

smakrą su žydrom, lietuviškom akim.
— Bet gi kalbat lietuviškai!
— Jep, ir dainuot moku... Sėjau rūtą, sė

jau mėtą, sėjauuuu lelijėėėėlę...
— Na, na, jūs lietuvis Uk Juokaujat, ar 

ne?
— Ne. Mano vardas Mike Baret, — spiau- 

steli šonan, rankove per lūpas, kepuraitę 
šmukšt aukštyn, žemyn ir nusišypso bedan

Daunoras
K. SENKAUS POKALBIS SU RIČARDU 

DAUNORU

Klausimas:
Stuttgarte gyvenate ir studijuojate ant

rus metus. Kaip jums patinka Stuttgarte 
ir apskritai Vakarų Vokietijoje?
Ričardo Daunoro atsakymas:

Šiuo metu pavasarį bus lygiai du metai, 
kaip -aš -atvykau) į Vokietiją. Vakarų Vo
kietijos lietuvių dėka man pavyko apsi
gyventi Stuttgarte -ir išlaikyti stojamuo
sius egzaminus į Stulttgarto Valstybinę 
aukštąją muzikos mokyklą.

Per tą laiką teko pabuvoti įvairiose Vo
kietijos vietose; ipamaltyti didmiesčių gy
venimą, gėrėtis nuostabia -gamta. Aš gi
miau šiaurės Lietuvoje lygumų krašte, to
dėl visuomet man geriau patiko kalnuotos 
vietovės. -Stulttgarto miestas išsibarstęs 
tarp kalinių; važiuoji per jį l-r galvoji, kad 
štai jau miesto riba-', bet, žiūrėk, už kal
niuko vėl išnyra kiltas miesto rajonas.
KL:

Kokius dalykus studijuojate Stuttgarte 
ir pas kokius profesorius?
R. D. ats.

Alš Studijuoju Stuttgarto valstybinėje 
aukštojoje muzikos mokykloje operos kla
sėje. Mano čia pagrindinis mokslas yra 
ruošti opesnius vtaidimenii®. Egzlamima-m-s 
ruošiame Ištraukas iš operų, koncertuose 
dainuojame -arijas iš operų. Be to, turime 
, papildomais paskaitas: operos istorija; 
kalbos išvystymo pamokos; scenos vaidy
bos metilas; kūno treniruotė (pritaikyta 
specialiai dainininkams), taip pat darbas 
su korepetitorių. Lankome net fechtuoltės 
pamokas. Svarbiausias dalykas — balso 
lavinimas pas dainavimo profesorių.

Operinių rolių paruošimą studijuoju 
pas prof. Klaus NAGORĄ, operos klasės 
vedėją. Solinį dainavimą — pas vokalinės 
katedros vedėją, Sandor KONJĄ.

Kl.:
Jums reikėjo nugalėti įvairius sunku

mus, ypač vokiečių kalbos srityje. Kokius 
dalykus studijuojate šiais, antraisiais me
tais?
R. D. ats.:

Pagrindinis sunkumas pirmaisiais 
mokslo metais buvo vokiečių kalba. Ant
rieji studijų metai yra žymiai lengvesni, 
nes vokiečių kalba nesudaro didelių kliū
čių. Praeitais metais turėjau progos lan

kyti tris mėnesius kiekvieną dieną po 
penkias valandas vokiečių kalbos kursą. 
Tos studijos daug -man padėjo, ir šia pro
ga dėkoju dr. J. Notkaičiui. Jo dėka galė
jau lankyti 'Šiuos kursus.
Kl.:

Ruošiatės operos scenai. Kiek operinių 
rolių scenai jau esate paruošęs?
R. D. ats.:

Mano pagrindinis tikslas yra dainuoti 
operos scenoje. Dar dirbdamas Vilniaus 
operos -teatre, per tris darbo metus paruo
šiau maždaug dešimt vaidmenų. Efesimo- 
kydamias Stuttgarte, paruošiau Bartolo 
rolę iš Mozart op. Figaro Vestuvės, Basi
lio rollę i'š Rossini op. Sevilijos Kirpėjas, 
Komtūrą ir Masetto iš Mozanto op. Don 
Giovani -ir daugelį ištraukų iš kitų operų. 
1978 m. pavasarį dainavau. J. Haydn ope
roje „Die Welt auf ctem Monde“, Ludwigs
burg muzikiniame festivalyje. Šią operą 
paruošė Stuttgarto aukštoji muzikos mo
kykla.
KL:

Ar jau gavote progos išeiti į sceną su 
kokios operos role?
R. D. ats.:

Gyvendamas jau Vakaruose per „Orga
nisation Artistique Internationale, Lau
sanne“ (Šveicariljla) pasirašiau kontraktą 
'šešiems Verda JAida“ spektakliams, ku
rie įvyko Le Theatre Royal de la Monnaie, 
Bruxelles 1977 m. sausio-vasario mėne
siais.
KL:

Kiek koncertų davėte įvairiuose kraš
tuose lietuviams per praeitus dvejus me
tus, t. y. 1877 ir 1978 m.?
R. D. ats.:

Per tą laiką pabuvojau su koncertais 
Anglijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, . Itali
joje. Daug koncertų turėjau ir pačioje Va
karų Vokietijoje.

1977-78 m. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos kvietimu turėjau 14 koncertų 
Amerikoje ir Kanadoje, šių koncertų pel
nas buvo Skiriamas IV-jo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso maudai. Praėjusią 
vasarą turėjau 6 koncertus Australijos že
myne. Iš viso paėmus susidarytų apie 50 
'koncertų.
KL:

Ar kaip solistas davėte koncertų ir ne
lietuviams?
R. D. ats.:

Gyvendamas Stuttgarte, keletą kartų 
giedojau ir dainiavau vokiečių publikai. 
Tai buvo koncertai kartu su kitais solis
tais. 'Buvau pakviestais atlikti .boso partiją 
F. Schubert iMesse C-duir St. Konrad baž
nyčioje, Mozanto Missa Solemnis Stuttgar- 
to Katedralinėje bažnyčioje, šįmet -giedo
jau toje -pačioje -bažnyčioje Beethoven 
Messe C-d-ur per Šv. Velykas. Prieš tai ba
landžio 4 d. dalyvavau- koncerte Stuttgar
to Koncertų Namuose, Liedėrhalle, kur 
atlikau porą arijų su simfoniniu orkestru. 
KL:

Kada ir su kokia specialybe pramatote 
užbaigti mokslą Stuttgarte?
R. D. ats.:

Mano mokslas -tęsis iki 1980 m. vasaros 
pradžios, tuomet turėsiu laikyti valstybi
nius -baigiamuosius egzaminus. Iki to lai
ko 'turiu paruošti mintinai 5 operines ro
les, keletą Ištraukų iš operų su scenine 
vaidyba, taip ipat laikyti egzaminus iš 
operos istorijos ir scenos meno dalykų. 
KL:

Ar ši aukštoji mokykla ją baigusiems 
išduoda diplomus?
R. D. ats.:

Taip. Kadangi man yra pripažintas Vil
niaus Valstybinės Konservatorijos -diplo
mas, tai mlan-o mokslais Stuttgarto aukš
tojoje muzikos mokykloje skaitosi kaip 
tolimesnis mano muzikinių žinių -gilini
mas. Taigi, šie trys studijavimo metai yra 
užskaitomi kaip aspirantūra operos -mo
kykloje.

nukelta į 4 pusi.

čiu šypsniu.
— Na tai kaip čia jums išėjo? — vis kalbu 

lietuviškai. — Kur išmokot?
— He, he, — vėl spiūvelis šonan. — Paro

dysiu, kas mane išmokė. — Ir žengia atgal į 
kapines. — Come on, latsa mano trendų čia. 
Va, čia Petras, kartu ėjom į škūlę, o paskui 
kartu išgerdavom. O j e, gerai nugerdavom. 
Daug kartų ir dainavom, mane Išmokė. Petrą 
čia jo boba paguldė. Smarki ta jo Uršulė buvo, 
nukamavo jį. Dabar ji ten su Jonu guli. Eime. 
— Ir žengia skersai kapą, o už kokių dešimt 
žingsnių sustoja prie kito.

— Ė, šis Jonas. Didelis vyras buvo, dirbo 
mainėsi formanu, gerai uždirbo, grojo su še- 
nadoriaus lietuviška orkestrą, su visom mer
gom lakstė, o kai Uršulė pačiupo, taip ir nepa 
leido... ir pats galą gavo. Einam pas mano 
partnerį.

— Partnerį? — ir skubėjau iš paskos.
Jau prietemoje vos galėjau įžiūrėti pa

minkle iškaltą: Jurgis Baltrimas, Vilkaviškio 
apskrities, Viščiakaimio kaimo, meisterys, na
rys šv. Vardo draugijos,... praeidamas sukal
bėk Sveika Marija.

— Va, tai mano partneris. Jis statė na
mus, porčius, buvo geras karpenteris. Ką jis 
padirbdavo, aš pentuodavau. Darė jis ir smui
kus ir per vestuves smuikuodavo. O, kaip jis 
mokėjo groti!

— Tai jo išdroštos tos langinės su paukš
teliais ir širdelėm?

2
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Vilniaus universitetui 400 metu 
t

VII. Pirmieji Vilniaus aukštosios 
mokyklos rektoriai

Iki šiol mes žvelgėme į teisinius ir me- 
džiaginiius Vilniuje įsteigto universiteto 
pagrindus, dfomiėįįomės svarbiausiais, uni
versitetui vardą ir teises suteikiančiais 
dokumentais bei sudėtingomis jų paruo
šimo ir išdavimo aplinkybėmis, minėjome 
universiteto funidiatorius ir kiltus jo gera
darius. Jau laikas susipažinti su ipačia 
universiteto veikla, jo atliktais darbais ir 
jo reikšme mūsų tautos kultūrai ir gyve
nimui.

Pradėsime nuo šios į universitetą pa
keltos jėzuitų mokyklos Vilniuje vadovų 
— rektorių. Ilgos jų eilės priekyje stovi 
trys lenkai, visi trys pailmiti ilš pačių ge
riausių ir žinomiausių aino meto Lenkijos 
jėzuitų veikėjų. Tai — Stanislovas Var- 
ševickis, Jokūbas Vujekas ir Petras Skar
ga.

Pirmasis, aštuonerius metus kolegijiai 
vadovavęs ir ją iki universiteto lygio iš
kėlęs buvo Stanislovas Varševickis, žy
maus rašytojo ir diipUomato Kristupo Var- 
ševickio brolis. Lankęs ne tik Krokuvos, 
bet ir užsieniuose Wiittenlbergo ir Paduvos 
universitetus, -dirbęs Lenkijos karaliaus 
kanceliarijoje, po to tapęs kunigu ir 'Sėk
mingai pamokslavęs Poznanės katedros 
bažnyčioje, pagaliau 1567 metais Romoje 
įstojęs į jėzuitus, buvo pats tinkamiausias 
Lietuvos sostinėje besikuriančios kolegi
jos vadovas.

„Vertingesnio asmens Šiai kolegijai va
dovauti nė būti negali“ — raiše į Romą 
1573 metais garsusis Petras Skarga, vos 
keletą mėnesių pagyvenęs Vilniuje. — Tai 
esanti Vilniui tikra Dievo dovana. Iš tik
rųjų, jėzuitų Vilniuje įsikūrimo stadijoje 
bet kam kitam būtų reikėję susidurti su 
daug daugiau sunkumų negu jų teko S. 
Viairševickiui.

Su juo, karalystės senatoriaus sūnumi 
(jo (tėvas mirė, (būdamas Varšuvos kaš
telionu), turėjo skaitytis ir patys išdi- 
džiausieji Lietuvos ponai. Jo asmeniškos 
pažintys karaliaus dvare buvo labai ver
tinga atrama visose iškylančiose sunke
nybėse. -Bet ir jo paties švelnus charakte
ris drauge su visišku savo pareigoms at
sidėjimu (laimėjo jam visuotinį palanku
mą. Nepaprastą -įspūdį vilniečiams (turė
jo padaryti S. 'Varševickio, galima sakyti, 
herojiškas pasiaukojimas. Kai 1571 m. 
rudeniį miestą užplūdo maro epidemija ir 
visi, kas galėjo, bėgo iš jo ko toliausia, 
rektorius Varševickis, išsiuntęs saugiom 
vieton jaunus klierikus ir jų mokytojus, 
pats su -dviem kunigais pasiliko mieste 
teikti maro ištiktiesiems religinių patar
navimų. P. Skarga jau minėtame laiške, 
apibūdindamas savo rektoriaus veiklą, 
nesigaili jam pagyrų: nieko kito neturįs 
apie jį pasakyti, vien tik kad jo rektoria- 
vimas yra „dabai palaimingas, nuosaikus 
ir labai apdiairuš“ („De guiberoatione 
illius nil in genere a me dici potest, nisi 
quod sit felitoissima, moderata, pruderatis- 
sima“).

S. Varševickiui vadovaujant, sparčiai 
augo mokinių skaičius: kai, kolegiją ati- 
diaramt, joje buvo apie 160 -mokinių, po aš- 
tuonerių metų jų buvo jau daugiau kaip 
500. lEluvo plečiama ir mokomųjų dalykų 
pasiūla: pradėta penkiomis kolegijos kla
sėmis; netrukus prisidėjo trijų metų filo
sofijos kursas, specialios matematikos, 
kontroversinės bei moralinės teologijos 
paskaitos, o 1578 m. viskas buvo paruošta 
įvesti scholastinės teologijos ir šv. Rašto 
egzegezės kursą.

Reikia atvirai pripažinti lenkui S. Vair- 
ševidkiui ‘blaivų lietuviškų reikalų supra
timą. Tarp pradžioje -į Vilnių atvykusių 
jėzuitų nebuvo nė vieno lietuvio. Nauja
sis rektorius tuojau, nieko nelaukęs, pra
dėjo rinkti1 tinkamus lietuvius jaunuolius 

— Well, je, o aš paskui jas pentuodavau. 
Jis man sakė, kad Lietuvoj viską išmoko iš sa
vo tėvo. O dabar jo sūnus kažkur Filadelfijoj 
ar kur kitur karčiamą, rodos, turi. O čia... ne, 
ten, — ir beveik pasišokinėdamas neria pro 
paminiklus link tolimiausio kapinių kampo. 
Paskui skutu ir aš. Op! Staiga suklupau. Be
skubėdamas užkliuvau už mažutės paminkli
nės lentelės: tai beturčio kapas, už žolęs že
mesnis...

— Mike, ei, Mike, kur tu?
— Aš čia, čionai.
Radau jį ten, kur kapinaitės leidžiasi pa

kalnėn, atsirėmusį į stulpinį paminklą, be- 
kemšantį pypkę.

— žiūrėk, kad nepasimestum, čia kartais 
vaidenas...

— Eikit jau, ką čia, kaip mažam vaikui...
— No, no, tikrai!
žybt, brūkštelėjo degtuku paminkiau ir 

degtuko šviesoj pamačiau, kaip rimtai žvelgė 
į mane, bedegdamas pypkę.

— Ten, — tuo pačiu mostu mesdamas ideg 
tuką, parodė miškelio pusėn.— Paskutinį kar
tą prieš penkerius metus. Ir pats mačiau ir 
kiti matė... ir girdėjo.

— Ką?
— Mainierius su orkestrą.
—Su orkestru?
— Jep lygiai taip, kaip tada, kai čia strei

kai būdavo.
— Streikas su orkestru? Nesuprantu.

ir juos Siųsti į noviciatą -Braunsberge. 
Pirmieji -ten pasiųstieji lietuviai buvo 
broliai — padėjėjai kasdieniniuose dar
buose. Jiems nereikėjo specialių studijų, 
todėl buvo galima juos tuojau, priimti. 
Pirmasis lietuvis jėzuitas, įstojęs jau 1570 
(metais, ir -buvo brolis Paulius Vaieeka- 
vičius, mokėjęs siuvėjo amatą. Nuo 1572 
metų ij-au užtinkame -į jėzuitus priimtų 
jaunių lietuvių 'būsimų (kunigų. Pvz., 1572 
m. pradėjo noviciatą Vilniaus pirklio sū
nus Jeronimas Kindškis, o (ateinančiais 
mietais tarp į jėzuitus (įstojusiųjų -buvo 
taiip pat vilnietis Jonas Grigalaitis, ir ypa
čiai ilš Kavarsko apylinkės, La-višk-io kai
mo, kilęs Jokūbas Lavinskis, kurį dialbar 
rašainltieju Lietuvoje kažkodėl1 klaidingai 
vadina lenku, išmokusiu lietuviškai (taip 
buvo rašyta „Tiesoje“, š. m. sausio 9 die
nios numeryje). Visi -šie, čia paminėtieji, 
ir po jįj daugelis kitų tapo (kunigais, sakė 
lietuvių kalba pamokslus, dirbo lietuvių 
miestiečių ir -toliau nuo miesto -gyvenan
čių kaimiečių pastoracijoje.

S. Varševickis (buvo ‘bebaigiąs jau aš
tuntuosius savo rektoriavimo Vilniuje 
metus, ikiai karalienės Onos prašymu, or
dino vyresnybė jam pavedė vadovauti 
Švedijos misijai, t. y. jėzuitams, kurie gy
veno ir veikė Stocksolme, Švedijos kara
lienės Kotrynos ir jos sūnaus, busimojo 
Lenkijos-Lietuvos valdovo, Zigmanto Va- 
zois, dvare. Po ketverių metų Viarševickis 
sugrįžo į Lenkiją. Jo čia laukė naujai Stei
giamos Liublino kolegijos rektoniiaus ne
lengvos pareigos. Ir čia, kaip Vilniuje, 
d'ambavasi 8 metus. Po to -persikėlė į Kro
kuvą, kur 1591 metais, užėjus epidemijai, 
apsikrėtė manu ir mirė.

I S. Varševickio vietą Vilniuje rektoriu
mi buvo pakviestas kiltas iš -tuomet gar
siausiųjų ir įtakingiausiųjų lenkų jėzui
tų, Jokūbas Vujekas. Kai pirmasis Vil
niaus kolegijos rektorius daugiiiauisia pa
sireiškė kaiip -a|dlm(inistrato|riuis, naujlasis 
jos -vadovas -buvo jau pagarsėjęs -pamoks
lininkas Ir žinomas šv. Rašto žinovas. 
Kaip prieš trejis metus jis buvo išleidęs 
Krokuvoje savo -dvitomę, taip vadinamą 
didžiąją Postilę. Jau turėjo paruošęs ir 
mažąją Postilę, kurią išleido 1579-80 mie
tais Poznanėje. Ją vėliau k an. Mikalojus 
Daukša Įšventė į lietuvių kalbą. Be to, J. 
VujeckaS buvo įgijęs filosofijos ir -teolo
gijos daktaro laipsnius, kai S. Varševickis 
tolkių mokslo laipsnių neturėjo.

Rektoriui J. Vujekui valdant Vilniaus 
(kolegiją, karalius jai suteikė universiteto 
titulą ir teises. Jei būtų užtekę vien ka
raliaus diplomo, jį — Vujeką — reikėtų 
laikyti pirmuoju universiteto rektorium. 
Laukti ipopieži-aus privilegijos jiam jau 
nebebuvo laiiko. Karaliui primygtinai 
maldaujant, jis, vos vienerius įmetus išbu
vęs Vilniuje, turėjo keliauti į Transilva
niją (d-abahtinėu-e Rumunijoje), -į kuni
gaikščių Batorų (tėvynę, ir ten pradėti jė
zuitų veiklą, kuri -trumpu laiku išaugo į 
didžiulę misiją.

Vilnius gali didžiuotis (bent trumpai tu
rėjęs steigiamojo universiteto vadovu šį 
garsų pamokslininką, žymų -šv. Rašto ži
novą ir jo į lenkų kalbą visų vertinamą 
vertėją. Jis buvo ir liko lenku, lietuviškai 
nemokėjo. jEIet anuomet ne tik Vilniuje, o 
ir vi-sulr kitur iŠ universitetuose dirban
čiųjų niekas nereikalavo ir niekas nekon
troliavo, kokiai kas tautybei priklauso; 
-buivo Svarbu -geras pasiruošimais ir moks
linė kompetencija. J. Vuijeko buvimas Vil
niuje idlair ir -tuo atnešė Lietuvai palaimos, 
load atkreiptas dėmesys į pastoracijai rei
kalingiausių knygų vietine kalba paruo
šimą liir išleidimą. Kaip tik J. Vujeko iš
leisti lenkų kalba tekstai buvo pavyzdžiu 
Iffietuvlilšlkiiems katekizmo, pamokslui -kny
gos (Postilės) ir sekmadienių evangelijų 
vertiimiams. Paulius Rabikauskas

— Well, kai mainieriai eidavo ant streiko, 
tai anas Jonas eidavo su savo orkestrą nuo 
vienos mainės prie kitos ir grodavo tą dainą: 
„Eisim, broleliai, namo, namo, jaunieji bro
leliai, namo, namo“, — pusiau dainuodamas, 
padirigavo ranka. — žinai tą notą?

Ir, nelaukdamas atsakymo, tęsė toliau:
— Well, tada mainieriai, tą notą išgirdę, 

žinodavo, kad streikas, ir eidavo su orkestrą 
namo, o, well, dažniau į karčiamą... Tą naktį 
prieš penkerius metus, vėl lygiai taip čia bu
vo. Ėjo tie mainieriai su orkestrą šituo mišku, 
buvo matyt, kaip švietė lemputės ant jų ke
purių, ir girdėjosi daina. Atėjo jie maždaug 
ligi čia ir dingo...

Pasidarė labai tylu. Tik čirpė pamiškėj 
žiogeliai, ir Mikė traukė pypkės dūmą.

— E hem, — kostelėjo Mikė, — čia mano 
kapas.

Per nugarą nubėgo šiurpulys- jis vai
duoklis?!

— Jau prabėgo dvidešimt metų, — kal
ba toliau mano „vaiduoklis“, — kaip mano 
Liucija pasimirė, — persižegnoja, — ė, buvo 
tinginė, mėgo išgert...

— O ar lietuviškai irgi mokėjo?
— Kaip manai? Kugelį ir blynus kepė, 

kaip ir visos tada šenedoriaus moterys. Na, 
bet jau ne tie laikai, — švirkšteli seilę ir, iš
kratęs pypkės pelenus ant savo kapo ir 
smauktelėjęs kepuraitės matiką at akių, žen
gia tolyn.

Su lietuviais 
pasaulyje

IŠ VLIKO GYVENIMO 
VLIKO VALDYBA PASISKIRSTĖ 

PAREIGOMIS

1979 metų kovo 31 dieną Roikville, Ma
ryland, įvyko pirmas Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinamo Komiteto naujos Valdybos 
■posėdis. Vicepirmininkai: politiniams rei
kalams — dr. Kostas Jurgėla; tarporga- 
mizaciini-ams ir visuomenės reikalams — 
inž. Liūtais Grinius; informacijos-spaudos 
reikalams — dr. Jonas Balys; -amerikiečių 
spaudos, TV, radijo reikalams ir laikinai 
einąs VLIKO iždininko pareigas —• d-r. Jo
kūbas Stukas; sekretorius — dr. Jonas 
Stikliorius; narys VLIKO įgaliotinių tink
lo išplėtimui ir -specialiems reikalams — 
agronomas Joma-s Daugėla. Teisinė pata
rėja dr. Elena Armanienė.

Pirmininkas dr. Bobelis painformavo 
posėdį alpie savo lankymąsi Valstybės De
partamente. Buvęs VLIKO Valdybos sek
retorius Bronius Bieliukas painformavo 
apie VLIKO biudžeto apimtį -ir sudarymą.

-Kitas VLIKO Valdybos posėdis bus 
1979 m. balandžio 28 d. Čikagoje.

(ELTA)

PASAULINĖ BALTŲ SANTALKA

VLIKO pirminiinkas dir. Kazys Bobelis 
perėmė iš latvio dr. Ilgvars Spilners'o 
pirmininkavimą Pasaulinei Baltų Santal
kai (jElaltic World Conference)! Santalkai 
rotacijos keliu vieniems metams pinmi- 
n-infcauj-a estų, latvių ar lietuvių pasauli
nių organizaiiijų pirmininkai.

(ELTA)

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJA

VILIKO pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
balandžio 1 -d'. Washinigtone turėjo pasita
rimą 'su -dr. Domu Krivicku ir VLIKO Val
dybos -vardu pakvietė jį ir toliau vadovau
ti Lietuvių Žmogaus Teisių Komisijai. Dr.

Skaitytoju taijkai
DAR DĖL ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS

T. Venclovos atsiliepimas į A. Štromo 
straipsnio „Asmeninė a-tsaikomybė ir tota
litarinė Visuomenė“ dalį, tilpusią „E. L.“ 
Nr. 13, 3 psl.

Man -rodosi, kad mūsų (ginčas su mielu 
bičiuliu Aleksandru Štromu didžiąja dali
mi kyla iš semantinių a-r terminologinių 
nesusipratimų. Kolektyvinė atsakomybė 
juridine to žodžio prasme man lygiai taip 
pa-t nepriimtina, kaip ir jam. Straipsnyje 
„Rusai ir lietuviai“, kuris buvo išspaus
dintas „Metmenyse“, pabrėžiau, jog kal
bu ne -apie kolėktyv-inę atsakomybę ir -aipie 
kolektyvinę sąžinę. Tur -būt, niekas ne
neigs, jog vieno ar kito tautiečio, juo la
biau didesnės — tegu ir ne-perdidžia-usios 
— -tautiečių -grupės atlikti (bloigti darbai 
kelia iar bent turėtų kelti nerimą; netgi 
didesnį, negu (kitataučio ar (kitataučių gru
pės blogi (darbai. Tas nerimo jausmas, bū
tinas -tautos saviauklai ir brendimui, ir 
yra kolektyvinė sąžinė.

Jis maždaug sutampa ir su A. Štromo 
minimu -specialios pareigos savo tautai 
jausmu. Labai blogas reiškinys yra ban
dymai tą jausmą nuslopinti, kad® „saviš
kiams“ pripažįstama 100% teisybės, o 
„svetilmiesiėms“ verčiama (kaltė. Kaip tik

Krivickas maloniai, sutiko tas pareigas to
liau eiti. Buvo sutarta išplėsti žmogaus 
Teisių Komisijos darbą. VLIKO Valdyba 
pažadėjo, kaip ir praeityje, remti Komisi
jos darbus. (ELTA)

BUENOS AIRES
Nepriklausomybės minėjimas prasidėjo 

vasario 18 d. 10 vai. -Buenos Aires miesto 
katedroje šv. Mišiiomis, kurias atnašavo 
Aveli ainedOs vyskupo (generalinis vikaras 
Ruben -dii M-onte, sa|vo pamoksle iškelda
mas lietuvių tautos kančias ir jos meilę 
Dievo (Motinai -Marijai.

Po palmalidų jaunimas padėjo -gyvų- -gėlių 
vainiką prie Argentinos Laisvėls (pamink
lo priešais prezidentūros rūmus. Ta proga 
pirm. R. -Stalionautiis -tarė trumpą žodį is
paniškai.

Vakare Lietuvių Centro salėje -įvyko 
meninė programa. Jaunimo ansamblis „In
karas“ pašėko -visą eilę mūsų liaudies šo
kių. Programoje -dalyvavo taip pat lenkų, 
slovakų ir -uikmalindečių -atstovai.

Buenos Aires didieji laikraščiai įdėjo 
minėjimo -aprašymus, o TV parodė šven
tės įvykius. Buvo pasiųsti laiškai su rezo
liucijų (tekstu Šv. Tėvui, Argentinos prezi
dentui, Užsienio reikalų milnilstariuad ir 
fct., prašant jų moralinės paramos kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

KOMEDIJOS ,,SIDABRINĖ DIENA“ 
PREMJERA

Sydnėjaus Liėtuvt-ų Teatras „Atžala“ 
j-au pradėjo -repetuoti naują veikalą — 
Anatolijaus Kairio (komediją „Sidabrinė 
diena“ (išsp. 1972 m.). Premjera numato
ma antroje šių mėtų pusėje. Režisierius 
yra Julius Dambrauskas.

„LKB KRONIKOS“ ITALŲ KALBOJE
(Mons. V. iMinceviči-auis darbščiu rūpes

čiu Romoje j-au pasirodė „Lietuvos Kata
likų lEiažnyčios Kronikas“ 34 Nr. vertimas 
į italių kialbą. Leidinys išsiuntinėtas Itali
jos laikraščių bei žurnalų redakcijoms, 
radijo bendradarbiams, -bažnyčios bei po
litikos veikėjams.

Vertimo -viršelį puošia -dvi nuotraukos 
lietuvių paminklo Biržuose popiežiui Pau
liui VI atminti. Elta-Presis 

p-nielš tolklį elgtsį protestavau ir visada pro
testuosiu. Esminio -dalykas čia yra pradė
ti nuo saviškių. Tiktai tauta, kurios inite- 
liigenltij-a sugeba užimti šitą poziciją, -gali 
morališkai tvirtėti -ir augti. Esu tikras, 
kad A. Štromas šiuo klausimu >su manimi 
sutinka.

„Atsatkyme Žuvintui“ žodžiai, kad at
sakomybė nesibaigia ties savo genties ri
ba, reiškia lygiai tą patį. Tai turėtų būti 
nesunku suprasti iš konteksto; pagaliau 
matyti ir ilš A. Štromo duodamos -citatos. 
Vadinasi, lieku prie savo nuomonės: ko
lektyvinės -atsakomybės klausimu ((kaip, 
beje, ir beveik visais -kitais klausimais) 
mudviejų su A. Štromu -pozicijos yra iden
tiškos.

Tomas Venclova

PATIKSLINIMAS

Kuln. Vyt. (Bagdanavičiaus laiške („E. 
L.“ Nr. 16) buvo pasakyta, kad Londone 
lenkai yra įsteigę Batoro universitetą, ku
ris tęsia Vilniaus universiteto tradiciją.

Mūsų patikrintomis žiniomis tokio uni
versiteto Lonidose nėra. Po karo Londone 
buvo įsteigtas lenkų universitetas išeivi
joje, kuris lenkiškai vadinamas „Poliški 
Uniwersytet na Obczyzniie“, sutrumpintai 
— tPUINO, bet pavadinime -nėra nei Vil
niaus, nei Batoro vardo.

— Ten Jurgis Martin... mainieris... koją 
nuplovė, o mirė džiova, čia Aleksas Borkus... 
mainieris... sudurnavojo, kai mainėse užgriu
vo. Ten Frank, mainėse mirė, čia Pete, mun- 
šainą darė ir nuo jo mirė...

Ir taip priėjom vėl kapinių vartus.
— Gutinait, grinoriuk, ramu čia, sugrįžk 

kada, ei!
— Grįšiu, — atsakiau išsiblaškęs, užsižiū

rėjęs atgal į kapus. Tada taip ir sustingau...
—Ei, Mike, — sušnibždėjau, — ar tu ma

tai? — Atsisukau. Mikio jau nebuvo, tik jau
tėsi dar pypkės dūmas. O už kapinių, pamiš
kėje, aiškiai buvo matyti, kaip žybčioja gels
vos lemputės, lyg koks būrys eitų miškeliu, jo
mis nešini. Ne, ne, negali būti... ausyse lyg 
pasigirdo „eisim, namo, namo... „Jau šviese
lės perėjo kapines. Mainierių dar nesimatė...

Pamažu pradėjau atsipeikėti. Viršum ka
pinių, iš pamiškės, sklido švento Jono vabalė
liai, pakilę nakčiai paskrajoti kapinių, erdvėje. 
Atsidusęs atsirėmiau mašinon ir pradėaju nlū 
niuoti: „Eisim, broleliai... „Pasidarė nejauku. 
Nutilau.

Vėso. Dvelkė mažas vėjelis, ir medžiais 
bėgiojo lengvas drebulys. Stipriai kvepėjo ati- 
drėkę žiedai ir žolė. Pakalnėje jau mirgėjo 
Shenandoah žiburiai. Aš dar grįžau į juos...

Eisim Broleliai Namo Namo
šis apsakymas paimtas iš K. Barėno redaguotos 

„Devintosios Pradalgės“, išleistos „Nidos“, 2 Ladbroke 
Gardens, London W.ll, 2PT, England.

O. B. AUDRONĖ

gimusi Brokaraistėlės kaime, Mer
kinės Vaičiuje Alytaus apskrity, ta
me linksmame ir pu'šingame Dzū
kijos kampelyje, pradėjo rašyti ei- 
lėnaščiius ir apysakas, 1937 m. Pirmų 
poezijos rinkinį — „Beržų Pasakos“ 
išspausdino 1952 m.

Čia dedame jų melodingą ištrau
ką—

Is Tėviškės
Brokaraistėlė ir Perloja

Tai mano tėviškė. 
Gimiau, užaugau — 
Išėjau, 
Nurovusi grikius, 
Nupjovusi rugius — 
Darželį išravėjus 
Palikau.
Ir palikau
Mažas pėdas 
Smėlynuose, 
Grikienose, 
Kurių ieškos nerasdamos 
Manosios seserys, 
Kaip mūsų motina 
Savos dalios 
Ieškojo.

Paplentėje 
(Atėjusios 5 
Kilometrus) 
Apsiaunam kojas, 
Kai šaukia varpas 
Pats garsiausias,

Kai Merkyje 1) 
Vidudienio kaitroj 
Žilvičiai prausias.

Sekmadieniai, 
Šventadieniai — 
Visi palaiminti 
Mūsų maldom 
Mažom, 
Mūsų keliais visais, 
Mūsų darželių 
Ir laukų žiedais — 

ū--------ū!
Nelėkit per toli — 
Nepasivysime, 
Nesusitiksime.

Perloja. 2) 
Pirma komunija 
Ir krikštas, 
Pirmoji atgaila — 
Kai mažos dienos 
Angelais 
Baldakimuose krykštė, 
Plazdėjo kaspinais visais 
Proesijų takuos — 
Visais žiedais žydėjo,

Visais žiedais kvepėjo 
Varpelių skambesy — 
Mišių aukos misterija 
Gyva gyveno 
Maldaknygėj mažoj.

Perloja — 
respublika maža.
Pirmoji laisvės ryto 
Atžala.

Tiek daugel sugulė 
Jaunų širdžių 
Dešimtmečiais 
Ir šimtmečiais..-. 
Milžinkapių nebesurasi.

Jie sugulė laisvi 
I žarijas 
Tėvynės aukuro, 
Sukrito
I žemės dulkes nemarias.

Iš dulkių jų 
Užauga milžinai: 
Stoniai, Lukšiai, Kalantos — 
Savanoriai.
Visi
Šventieji milžinai, 
Kurie nebuvo 
Ir nebus 
Pasauliui paskelbti.

1) Merkys vra Nemuno dešinysis įtakas, 
215 km. ilgio, pats turįs bent 33 savo įta- 
kus, vingiuojąs per tą Dainavos Ša
lį, kurią Vincas Krėvė neužmirštamai 
apdainavo savo „Senųjų žmonių Padavi
muose“.
apdainavo savo „Senų Žmonių Padavi-
2) Perloja yra pagarsėjęs Lietuvos mies. 
telis, Varėnos vis., Alytau aps., abibus 
Merkio upės, prie plento tarp Varėnos 
(10 km.) ir Merkinės (16 km.) su apie 
1500 gyventojų.

Miestelis pagarsėjo tuom, kad ten įsi
kūrė pirmieji Lietuvos šauliai — parti
zanai jau 1918 m. spalių mėn., stipriai 
apsiginklavo, o jų buvo apie 70, ir labai 
atkakliai gynė kraštą nuo bermontinin
kų, bolševikų ir ypač, nuo lenkų. Jie net 
buvo paskelbę „Perlojos Respubliką“ ir 
įsivedę visas administracines įstaigas 
pirma, negu besikurianti Lietuvos vy
riausybė galėjo su jais susisiekti.
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D. Britanija
AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti paskutiniu metu au
kojo:

J. Zinkevičius — 3.00 sv., V. Račys — 
5.00 sv., A. Kubilius — 0.50 sv., L. ir B. 
Švalkai —-2.00 sv., 11d. Meilus —■ 3.00 sv., 
K. Jankus — 10.00 sv., J. Parulis — 2.00 
sv.

NuoSirdus ačiū visiems aukotojams.

TAUTOS FONDUI AUKOJA:

Ild. Meilus — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Sunkiai susirgus T. Vidugiriui ir neži- 
niainit, kada jis pasveiks, laikiniai DBLS- 
gos centrinio Skyriaus bibliotekos vedėjo 
pareigas perėmė Stasys Bosikis.

NAUJAS LINOTIPAS

„Nidos“ spaustuvė 'vikriai įsigijo naują 
linotipą pereitą savaitę prieš Velykas. Se
nasis Staiga ir rimčiau buvo sugedęs.

Tačiau niaiuij-o -linoltipo sudėjimas ir įjun
gimas užtruko (ilgiau negu visi spėjimai 
praniašavo. Jau visa savaitė, kaip jis dlar 
neveikia. Tai kelia baimės, kad „E. L.“ 17 
Nr. laiku negalės išeiti.

LANKĖSI M. IR A. ŠMITAI

Per Velykų atostogas Londone lankėsi 
Marytė ir Andrius Šmitai. Andrius yra VL 
Bendruomenės pirmininkas ir IV PLJ 
Kongreso priėmimo komiteto pirmininkas, 
Marytė yra įto komiteto informacijų sky
riaus vedėja, tari ruošia ir siuntinėja 
spaudai, lietuviškai ir vokiškai, biulete
nius.

Čia jie tarėsi su DBL Sąjungos pirmi, 
ninku Jaru Alkiu ir sekretorium Aleksu 
Vilčinsku Kongreso programos Londone 
reikalais. Taip pat jie buvo susitikę su 
Kongreso pagalbiniu komitetu Londone, jo 
pirmininkas Mečys Bajorinas, turistų pri
ėmimo reikalams apspręsti.

SVEČIAS IŠ EDINBURGO LONDONE

Prieš pat Velykas Londone kiek ilgiau 
viešėjo svečias iš Edinburgo — Murdoch 
Rodgers.

Londone jo viešnagė buvo greičiau dar
bo dienos. Šis lietuviškos kilmės jaunas 
vyras, baigdamas universitete istorijos 
studijas, susidomėjo lietuviška tema ir 
baigimo diplomui gauti parašė įdomų 
daubą ,,Lietuviai imigrantai Lanarkšyre 
1880-1920“.

Gavęs diplomą, jis buvo paliktas prie 
universiteto ruoštis daktaratui. Savo dak
tarinei disertacijai jis galvoja praplėsti 
ir pagilinti diplominio darbo temą. Iš
plėsdamas gal apims ir visos Britanijos 
lietuvius vien tik senuosius, o gal ir nau
juosius, šio pokario metų įsikūrusius. 
Dabar jis atsidėjęs renka tam naujajam 
moksliniam darbui medžiagą. Londone 
šįkart dirt o vidaus reikalų ministerijos 
archyvuose, rinkdamas duomenis apie 
senuosius lietuvius imigrantus, be to, 
buvo užsukęs į Lietuvių Namu, aplankė 
pažįstamus ir užmezgė naujų pažinčių, 
ypač su tais lietuviais, kurie domisi jo 
darbu ar galėtų suteikti jam informacijų.

Be kita ko, svečias pasakoja, kad Edin
burgo universiteto istorikai profesoriai 
su nuostaba sutikę jiems apsipažinti pa
rodytą K. Barėno knygą ,,Britanijos lie
tuviai“ kaip darbą, kuris plačiai supa
žindina su viena imigrantų tautybe Bri
tanijoje.

DAINOS, MUZIKA IR TRUPUTIS 
LITERATŪROS LIETUVIŲ NAMUOSE

DEJLS Londono centrinis skyrius balan
džio 28 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose 

Pavasario balius
Londono lietuvių moterų „Dainavos“ sam
būris maloniai kviečia visus į savo Tradicinį 
Pavasario Balių, kuris įvyks šeštadienį, 
gegužės 12 d. Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke 
Gardens, W.11. Pradžia 8 v. v. Gros puikus 
orkestras, lietuviškas bufetas, turtinga loteri
ja ir kitos staigmenos.

Staliukus užsisakyti iš anksto: tel.727-2470

rengia dainių, muzikos ir literatūros vaka
rą.

Dainuos solistas Justas černis . Gros 
Eimučio Šovos vadovaujamas akordeonis
tų orkestras. K. Barėnas šį tą paskaitys. 
Be to, klausytojams bus duota progos šiek 
tiek pajusti, kaip skamba tie Stasio San
tvara „Rubajatai“, kurie neseniai buvo 
apdovanoti literatūros premija.

Prašom nepatingėti tą vakarą užsukti į 
Lietuvių Namus ir pasiklausyti. Pradžia 
7 vai. vakare. Įėjimas nemokamas.

ŠOKIAI LONDONE

Balandžio 28 d., šeštadienį, Rytų Lon
dono Socialiniame Klube jaunimas ren
gia disco Šokius. Visi kviečiami -aitsilanky- 
ti.

Pradžia 7.30 vai. vak.

Bradfordas
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 6 d., sekmadienį, rengiamas 
Motinos dienos minėjimas.

Visą minėjimo programą atliks mūsų 
jaunimas.

Pradžia 4 v. pp. Visi kviečiami daly
vauti.

EKSKURSIJA Į LONDONĄ

Liepos 14 ir 15 dienomis, rengiama 
ekskursija į Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrsą, Londone.

Iš viso laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimas ir senimas suplūs į Londoną ir 
mes bradfordiečiai neatsitikime!

Norintieji dalyvauti, prašomi skubiai 
užsirašyti Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

Binninghamas
SUSIRINKIMAS

IHJalandžio 8 dl. Crown restorane DBLS 
Birmiin.ghamo slkyriuls buvo ssuirinkęs me
tiniam susirinkimui. Buvo pranešimas iš 
Londono metinio suvažiavimo. Taip pat 
buvo perrinkta sena valdyba: pirm- — P. 
Bukauskais, sekr. — S. Jezerekis, ižd. V. 
Remeilka>, valdybos nariai — kasim. M. Lin
kevičius, P. Dragūnas. Revizijos komisi
ja: B. Vaškelis ir S. Statika.

PADĖKA

DBLS Icfrmlinlghamo skyrius dėkoja p. 
Jonui Tamošiūnui už tvarkymą jo miru
sios žmonos Mary palikimą, iš kurio sky
rius galvo 100 sv.

Skyraus valdyba

Derby
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLK Bendrijos Centro Valdyba gegu
žės 5 d. 17.30 vai. Polish Catholic & Social 
Centre, 18 Kedleston Rd., Derby rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Paminėsime motiną gimdytoją, Dangiš

ką motiną ir mūsų visų bendrą motiną Tė
vynę. Minėjimą praves Jaunimo Kongre
so atstovai. Programa įvairi, kurią išpil
dys Nottinighaimas, Gloucesteris, Wolver- 
hamptanias, Derbio jaunimas ir ’Londonas.

Minėjimo proga įsu organizuota lietuvių 
meno paroda, į kurią atvyks Derby City 
Mayoras su vietos korespondentu.

Vėliau — visų bendras pasilinksmini
mas prie geros muzikos. Veiks baras ir 
laimei išbandyti loterija, bus galima gau
ti ir užkandžių.

Visas vakaro pelnais skiriamas IV Jau
nimo Kongresui. Kviečiame visus, iš arti 
ir toli, pavieniai ir ekskursijomis -atvykti 
į minėjimą. Savo -atvykimu daugiau pa- 
remsime Jaunimo Kongresą.

Manchesteris
SUSIRINKIMAS

V. Kupstys padarė pranešimą iš suva
žiavimo balandžio 21 d. 6 vai. p. p. 'Man 

chesterio lietuvių klobo -patalpose. Sky
riaus nariai ir alkcini-nkai gausiai dalyva
vo.

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
KAS TIK GYVAS, VISI Į DERBY!

Į didįjį Motinų minėjimo sąskrydį Der
byje Jaunimo Kongreso naudai not-tingha- 
miečiai išvyks geg. 5 d., punktualiai 17 
vai. Skills autobusu iš Mount Street sto
ties (arti katedros — General Hospital). 
Staibiai užsirašyti Lietuvių židinyje, telef. 
865738, pas K. Bivainį, tel. 411119, Ign. 
Šimkų, tel. 43664 arba pas J. šukaitį.

Visi maloniai laukiami!

TRAGIŠKA MIRTIS

Š.m. kovo 23-čią kelio nelaimėje tra
giškai žuvo Kazimieras Masiliūnas. Ve
lionis gimė 1927 m. kovo 1 d. Panevėžio 
mieste. Karo audrų kartu su kitais lietu
viais atblokštas 1947 metais į Angliją, ku
rį laiką gyveno Peterborough mieste. Vė
liau įsikūrė Nottinghame. čia 1967 me
tais sukūrė šeimos židinį su Brigita Be- 
du-lskyte, V. J. Bedulskių vyriasniąja duk
ra. Paliko našlaičiais sūnus Romą (11 
met.) ir Algį (9 met.), kurie gražiai kal
ba tėvų kalba ir jau įsijungė į skautus.

Lietuvoje paliko dvi seserys ir du bro
liai.

Velionis buvo gero būdo aukštaitis, rū
pestingas šeimos tėvas, malonus ir sve
tingas savo draugams. Į jo laidotuvių 
apeigas, kovo 30 d. šv. Patriko bažnyčio
je Noltitinghame, susirinko virš Išimto 
žmonių. Karstas skendo vainikuose ir 
gėlėse. Pamaldas atlaikė kun. dr. S. Ma
tulis, MIC. Velionis palaidotas Willford 
iHi-11 -kaponėse ‘lietuvių skyriuje.

Ilsėkis ramybėje svetingoje žiemėje, 
mielas Kazimierai. Mes Tave ilgai- prisi
minsime. K. B-nis

Polesworth
LIETUVIO TRAGEDIJA

Polesworth vietovėje Warwickshire po
licija rado nusižudžiusi Antaną Alonderį 
(54 m. amžiaus) ir nužudytą jo žmoną (38 
m.). Prie jos įgulėjo negyvi du šunys.

|A. Allonderis toje vietovėje laikė aludę 
ir restoraną, kuris buvo plačiai pagarsėjęs, 
kai kuriais savo nepaprastai skaniais 
patiekalais. Policija mano, kad A. Alon- 
delris nužudė savo žmoną ir šunis ir pa
diegęs visus nlamius ir pats -nusižudęs. La
vonus policija rado užpakaliniame kam
baryje, kurio nepasiekė uigniis.

Rochdale
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 28 d., šeštadienį, 6 -vai. uk
rainiečių klube 80, Molesworth -str., šau
kiamas DHLS Rochdale skyriaus narių su
sirinkimas. Atstovas padarys pranešimą 
iš S-igos -suvažiavimo ir bus aptarti svar
būs reikalai.

Narius ir akcininkus prašome -gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Vokietija
NAUJAS VLB PIRMININKAS

Iš Vdkietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos, alsmieiniškomis- darbo ir sveika
tos -sąlygoms pasikeitus, pasitraukė (Armi
niais Lipšys. Jo vieton buvo išrinktas Algis 
Vitkus.

Valdyba -naujai ipersislkirstė pareigomis: 
piirmiiminlkas Andrius Šmitas, vicepirmi
ninkė Eugenija Lucienė, iždininkas Jus
tais Lukošius, sekretorė dr. Alina Veige- 
lienė ir narys jaunimo reikalams Algis 
Vitkus.

SENJ. KUN. A. KĖLERIS RAŠO

Šiais metais spalio 18 d. ligi spalio 25 d. 
šaukiamais Europos -Bažnyčių Sąjungos 
(konferencijos) visuotinis suvažiavimas 
Kretos saloje, Graikijoje, šios sąjungos 
centras yra Ženevoje, Šveicarijoje. Jai 
priklauso beveik visos Europos Bažnyčios, 
ne 'tik didžios, bet ir mažos. Čia atstovau
jamos visos tilkytbos. Tik Roma dar nepri
klauso, bet į suvažiavimus -altsiunčia savo 
stebėtojus.

■Mūsų Bažnyčia, kaip ir kitos Pabaltijo 
Bažnyčios — Latvių ir Estų — priklauso 
šiai konferencijai ir moka jai nario mo-

PADĖKA

Tariame nuoširdų ačiū visiems (gimi
nėmis, pažįstamiems ir draugams, kurie 
taip jautriai atsiliepė į mūsų vyro ir žento 
vyro ir žento

A. A. Kazimiero Masiliūno 
staigią ir netikėtą mirtį, prisidėjo prie jo 
laiidbtuivių savo dalyvavimu, si-umė vaini
kus ir išreiškė mums šiltus užuojautos bei 
pa-guodbs žodžius.

Brigita Masiliūnienė ir tėvai
Bedulskiai

(Atkelta iš 1 psl.)
LIETUVA BRITŲ ENCIKLOPEDIJOJE 

niaus, Kauno, Gardino ir Suvalkų guber
nijos su seimu Vilniuje. Tai buvo -pirma
sis mėginimas etnokrafiškai sujungti 
Lietuvą į vieną taiuttaį vienetą. Autono
minėje Lietuvoje -būtų respektuojamos 
mažumų teisės, ir Lietuva būtų sujungta 
su Rusija tik lygiateisiu (federatyviniu) 
principu.

Toliau autorius rašo apie Rusijos seimą 
—.dūmą. Pažymi, kad į dūmą buvo išrink
ta ir trys lietuviai.

(Atkelta iš 1 psl.) 
RIČARDAS DAUNORAS

KL:
Iš ko finansuojate sau pragyvenimą ir 

studijas Stuttgarte?
R. D. ats.:

Valstybinės stipendijos negaunu, Šalu
tinio darbo dėl laiko stokos negaliu paim
ti. Esu remiamas pavienių lietuvių ir kar
tais -gaunu koncertų honorarus.

šia proga norėčiau padėkoti visiems 
mano studijų rėmėjams -už jų rūpestį ir 
dėmesį dėl mano būsimos operinės daini
ninko profesijos. Mano nuoširdus -ačiū vi
siems!
K. S.:

Ačiū, mielas Ričardai, už suteiktus at
sakymus.

Jums linkiu geros tolimesnės sėkmės, 
siekiant muzikos meno aukštumų.

(Atkelta iš 1 psl.)

7 dienos
— Vokietijos parlamentas pradėjo 

svarstyti įstatymą, kuriuo būtų panaikin
ta karo nusikaltimų 30 m. senatis. Tiki
ma, kad įstatymais praeis, nes tiek social
demokratai, tiek krikščionių demokratų 
opozicija remia Sį projektą.

— Sovietų karo laivynas įsitvirtina 
Vietnamo pietryčių pajūrio Cambnah įlan
koje. Tai įkeičia tarptautinį karinių pajė
gų balansą pietų Kinijos vandenyse.

. — Ugandos sostinė Kampala jau užim
ta sukilėlių ir 20.000 talkininkų kariuo
menės iš Tanzanijos. Pranešama, kad 
Ugandos pagarsėjęs įprez. Ibu Amiin tebe
kovoja Sūkiais, ne šūviais.

—■ Ispanijos savivaldybių rinkimuose 
socialistų ir ikomiuinistų partijos, sudėjus 
abi, išėjo laimėtojomis. Madrido naujas 
burmistrais -socialistas Tierno Galvain, pir
mas rinktas burmistras 40 m. laikotarpy
je, entuziastingai pareiškė „Laimėjimas 
miestų Savivaldybėse veda į laimėjimą vi
same krašte“.

Spėjama, kad šie rinkimai galės prives
ti prie -socialistų ir komunistų glaudesnio 
bendlradarbi avimo.

— Sovietų raketa Sojuz tipo -iškėlė ir 
vėl du žmones: skridimo vadlovą Nilkalojų 
Rukovičniikovą, dviejų ankstesnių įskiri-di-- 
mų sovietinį veteraną rusą, ir bulgarą 
Georgi I-valnovą.

Skridimas vienok nepavyko, abu turėjo 
grįžti į žemę prieš laiką.

Tai jau ketvirtas nerusas palydovas to
kiuose -skridimuose. Čekais, lenkas ir rytų 
vokietis buvo pakilę į erdves anksčiau. 
JAV -astronautai der neiškėlė nė vienio ki
tataučio draugo.

kestį. Mes jiali priklausome jau eilę mėtų.
Į šių metų suvažiavimą yra -pakviesti 

diu mūsų lElažnyčios atstovai. Jie buis kun. 
Urdzė ir kun. Skėrys. 'Kad jie galėtų nu
vykti, mes maloniai prašome mūsų ®až- 
nyčiios narių nuoširdžios pagalbos. Mūsų 
Bažnyčios atstovų kelionės ir ten pralbu- 
vi-mais -kaštuos po maždaug 1.600 DM 
kiėkvien-aim. Aukas rinkti yra įgaliotas 
kum. Skėrys. Malonėkite aukas jam į ban
ką siųsti, neis taip pigiau negu paštu. Tai 
gali pa-dialrylti kiekvienas per -savo banką 
ar -Sparlkasse.

Kun. Skėrio adresas ir banko konto yra 
toks: Pfarrer Fr. Slkenies, Muėlhaiuiser Str. 
9, 6800 Mannheim 71. Jo Konto Nr.: 744 
1280 bei -der Stadtsparikasse M-aininheiim 
|E1LZ 670 501 0-1. Kun. Skėrio telefonas: 
0621-47 55 91.

VASAROS STOVYKLA
Nuo -liepos 29 d. iki rugpj. 12 d. atei

nančių vasarą ruošiama vaikų ir jau
nimo vasaros stovykla. Mokestis už 2 sa
vaites 100 DM,. Už antrą stovyklautoją

PADĖKA

Po sunkios ligos Maizo Universiteto 
Klinikoje, mirė Vitas Kazys Žukauskas, 
kuris -buvo susipratęs lietuvis, draugiš
kas ir sugyvenamas žmogus. Paskutinę 
(valandą 'atsisveikinant susirinko -gana 
daug iš kuopos dalinių, — Morfel-do, Berg 
ir Kaiserslautern kuopų vyrai ir iš apy
linkių draugai bei pažįstami.

Kuopos vyrai suruošė labai gražias lai
dotuves. Mišias atlaikė vietos kunigas— 
vokietis. Palaidotas Waif stein kapinėse.

Už gražiai paruoštas laidotuves, gra
žius žodž.us, gėles -nuoširdžiai dėkoja.

sūnus Viktoras ir brolio šeima.
Vytautai, tegul tau būna lengva V. Vo

kietijos žemelė.

VYKIMAS IŠ ANGLIJOS Į VOKIETIJĄ

Stovyklos techniškais reikalais rūpinasi 
Anglijos lietuviai. A. Vilčinskas užsakys 
traukinį ir laivą kelionei iš Londono į 
Oostendę. Oostendėje dalyvius ir turistus 
pasitiks Vingaudas Damijonaitis ir Vida 
Paulikaitė. Atstovų iš Vokietijis pagalba 
visi bus nuvesti -prie laukiančių autobusų.

Studijų dienose techniškais reikalais 
rūpinsis Vingaudas Damijonaitis, Vida 
Paulikaitė, Alvis Valiūnas, Jūratė Jurk- 
šaitė, Aurelija Lipšytė ir Alvis Pacevičiuis. 
Tie patys su padėjėjais rūpinsis ir uždary. 
mu Frankfurte.

Nutarta Vasario 16 gimnazijos mokinius 
prašyti paruošti reikalingas dekoracijas 
salėms ir t.t.

Alfredas Lucas rūpinsis įvairiais su- 
venyrais-m-arškindas, tušinukais, lipinu- 
kais mašinoms ir t.t. su kongreso emblema. 
Jis taip pat praves uždarymo balių Frank
furte.

Petras Nevulis paruoš brošiūrą apie 
Vokietiją, kurioje atvykusieji ras kiek
vienam turistui reikalingas informacijas. 
Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė sureda
guos kongresinį leidinėlį su sveikinimais, 
komiteto ir komisijų aprašymais, IV 
PLJK atstovų -sąrašu ir kongreso pro
grama.

KONGRESO BŪSTINĖ

Daugeliui turistų tikriausia bus įdomu 
žinoti, tar Kongreso būstinė — Vasario 
16 įgiimmazijia — tiksliai randasi, kad ga
lėtų jos laplanlkymą įpdamuotii.. Vasario 16 
gimnazija yra Huettenifeld kaimelyje — 
60 km. niuo Frankfurto, 30 km. niuo Hei
delbergo, 20 ta. nuo Mamnheimo ir 30 km. 
nuo Daitmlstaidito. Artimiausia traukinių 
stotis, iš kurios Huettenfeldą gailimą pa
siekti autobusu, yra Weinheim. Autobusu 
važiuoti link Worms lairba Lampertheim ir 
išlipti Huettenfelde, nes -ten gimnazija 
randasi. (Lampertheim yra tilk pa-što 'ad
resas ir pats Lampertheim randasi 10 ikm. 
nuo gimnazijos.)

lAlpsistiojuisiejii gimnazijoj galės aplan
kyti- -aplinkinius miestus, ypatingai pagar
sėjusį Heidelbergą, Wormisą, Weinheimą 
ir t. t. Kelis kilometrus nuo gimnazijos 
-prasideda Odenwaldo kalneliai, kuriuose 
yra gražių senų miestelių, pilių ir t. t.

Norintieji gimnazijoj apsistoti ilges
niam laikui, prašomi iš anksto -apie tai 
pranešti kongreso būstinei, kad būtų ga
lima rezervuoti -vietą. Būstinės adresas: 
(IV [PLJKĮ Romuva/Litauisbhes Gymna
sium. 6840 Lampertheim 4, West Germa
ny.

Atstovas iš Romos
Saulius Kub-iliius yna priimtas -kaip Ita

lijos Šv. Kaziitmiero kolegijos studentų at
stovais į IV PLJ Kongresą. Jis yra -atvykęs 
ilš Australijos ir šiuo metu studijuoją fi
losofiją Romoje. Saulius Kubilius taip pat 
atstovaus Vatikano Radijui IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese.

statistikos
Kun. A. Saiulaiiltis, IV -PLJK stovyklos 

tomisi-jos pirmininkas, praneša, kad ligi 
kovo 20 d. į kongreso stovyklą užsiregis
travo (ii- užpildė .stovyklinę anketą) 115 
berniukų dr 205 mergaitės. Iš užsiregistra
vusiųjų, 107 yra -tarp 20-23 metų -amžiaus 
ir 79 tarp 18-19 metų. Jaunimas mieliau
siai užsirašė >į šiuos užsiėmimų būrelius, 
kurie veiks stovyklos metu: tautiniai šo
kiai — 143, papročiai ir -tradicijos — 100, 
foto ir -filmai — 90, lietuviški valgiai ir 
choras — po 69, -audimas — 49 ir t. lt. Te
mos -apie okupuotos Lietuvos gyvenimą, 
kurios daugiausia jaunimą -domina, yra: 
kultūra — 140, žmogaus -teisės — 135, ke
lionės (į Lietuvą) — 134, pasaulėžiūra — 
130 d-r -t. t.

iš -tos pačios šeimos — 80. DM. o už 3-ią 
ir kitus — po 70 DM.

Stovykla vyks lietuvių parke „Romu, 
va“, t.y. 16 Vasario gimnazijos bendra
butyje.

Stovyklą organizuoja VLB valdyba, 
tikriau — jos jaunimo reikalų tvarkyto
jas.

Algis Vitkus

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANOHESTERYJE — ba-la>2ld«o 29 d., 
12.30 vai.

ECCLES — gegužės 13 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — balandžio 29 d., 11.15 

vai., iLietuvių Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — balandžio 28 d., 

14 vai., St. -Peter's, Dormer Place.
COVENTRYJE — balandžio 29 d., 16 vai., 

-Sit. Elizabeth's.
NOTTINGHjAIME — gegužės 6 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje. Už kankines, 
mirusias ir gyvas Motinas.

KEflFIHILEY — balandžio 29 d., 3 vai. p. -p., 
St. Anne baižn.

BRADFORDE — gegužės 6 d., 12.30 vai., 
minint gyvas ir mirusias motinais.

HUDDERS-FIELDE — gegužės 13 d., 1 vai 
P. P-

BRADFORDE — gegužės 20 d., 12.30 vai
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