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Europos Seimo Rinkimai
Idėja suvienyti Europą gimė tuoj po Ika

ro, nors pirmieji realūs reiškiniai pasiro
dė tok 1951. III. 18, kada Prancūzija, Vo
kietija, Italija, Belgija, Olandija ir Liuk
semburgas pasirašė prekybinę suitaijtį, 
liečiančią anglį ir plieną. Bet jau ir tada 
buvo pramatyta pažingsniui eiti ne vien 
'tik prie ekonominės, bet taip pat ir poli
tinės vienybės.

Prie Ito skatino trys pagrindinės prie
žastys: sutaikinimais Prancūzijos su Vo
kietija, pavojus iš tada Stalino valdomos 
Sovietų imperijos ir bendras žmonių eko
nominis igerbūvis. Po Romos sutarties 
(1958 m.) ir Paryžiuje valstybių galvų 
konferencijos (1974 m.) pagaliau Briuse
lyje (1976. VIII. 20) buvo pasirašytas 
EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ 
aktas.

Beieškant būdų Europos Jungtinių 
Valstybių idėjai -įgyvendinti, -atsigręžta į 
JAV, šiuo populiariu tiriraidžiu išreiš
kiančiais jungtinių Amerikos Valstybių) 
laisvės, ekonominio gerbūvio, karinės 
stiprybės ir demokratijos simbolius, vi
sus kartu. Karo nuniokota Europa -to vi
so nlatūraliaii ilgėjosi. Tada Europoje 
daug dar nežinota apie palčių JAV kai 
kurių siūlių nepatvarumą, -apie neįsivaiz
duojamą rasinį antagonizmą, apie socia
linės struktūros spragas.

Imponavo, kad JAV-ėse tos pačios tau
tybės, kurios Europoje vienos antrų ne
kentė niuo neatmenamų laikų ir kas pus
šimtį metų savo tarpe kariavo, — čia 
taikingai Ikaiiimyndlškai sugyveno tokioje 
Chieagoje, Buffalo ar New Yorke. Į 
JAV-es veržėsi imigrantai ilš visur, ne 
atvirkščiai, čia jie prasigyvendavo bent 
į namų savininkus vienos kartos laiko
tarpyje. Ir panašiai.

Bet norint įkūnyti JJiungtinių Europo-s 
Valstybių idėją, tenka sutikti, jog kiek
viena tautinė ir individuali tos Europos 
valstybė, kaip Vokietija -a-r Prancūzija, 
Čekijia a-r Vengrija, Turkija ar Graikija, 
Lietuva -ar -Lenkija, turės -atsisakyti bent 
dalies savo valstybinio suverenumo, bent 
pluoštelio savo nepriklausomybės ben
drinio jungtinės Europos autoriteto ir 
visus padengiančios stoginės organizaci
jos naudai. O tatai jiau yra didelė, nau
ja ir gana skaudi operacija, kurios -gyve- 
n-ilmiškuimu -tik idealistai -be sąlygų įtikė
jo.

Nuo ko pradėti?
Gal lengviausia — nuo seimo, nuo Eu

ropos parlamento. Rinkti parfliaimenltą — 
demokratiškas žiiinlgsniisL Išrinkus Euro
pos Parlamentą tiesioginiu rinkimų bū
du, 'bent paaiškės, kokios yra žmonių vy
raujančios nuomonės ir pažiūros bendri
nių klausimų ir reikalų -atžvilgiu, nepri
klausomai niuo ijų vyriausybių politikos, 
valstybinių sienų padėties jų ir vyrau
jančių partijų programų.

Jei rinkimai pavyks, jei pirmasis Eu
ropos Seimas išlaikys jo intencijų ver-tą 
rimtį, šie pirmieji Itiesioginiaii jrinkimai 
gali (ženklinti naujos eros pradžią.

Europos parlamentas turės 410 narių. 
D. Britanijai skirta išrinkti 81 narį. Rin
kimuose, -bent dabar, kiekviena valstybė 
seks savo įprastą rinkimų tvarką -ir eigą.

Tie rinkimai Anglijoje įvyks jau ketvir
tadienį 7-ą birželio 1979 m.

Per Europos Ryšių Grupės susirinkimą 
(geg. 10 d.), kiurio šūkis buvo ATSIMIN
KIME RYTŲ EUROPĄ, Lordas Chelwood, 
■MC, DL, labai stipriai pabrėžė, tad mes, 
altvykę iš Rytų Europos, padarėme didelį 
įnašą į lEritų -gyvenimą. Aktyviai dalyvau
davai priešrinkiminėje veikloje ir pačiuo
se rinkimuose, mes ne tik .atliksim visuo
meninę -parneigą, -bet žymiai pafsitaffliaiu- 
sitane savo pavergtai tėvynei. Demokratiš
ka, suvienyta Europa varo baimės komu
nistinių kraštų vyriausybėms, ypač Sovie
tams. Prekiaudama, Europa -gali pradėti 
įstatyto jiems sąlygų, kurios palengvintų 
užgrobtų tautų likimą. Laisvoji Europa 
tai -žino. Ji supranta, kad už -geležinės už
dangos prispausti europiečiai sudaro ga
lingą demokratijos penktą koloną. Kokią 
praktišką ir efektyvią įtaką Europos Ben
druomenė turės sovietams, didėle dalimi 
priklausys nuo Europos parlamento. To
dėl prieš rinkimus mes visi -turime savo 
įsitikinimus, pageidavimus ir reikalavi
mus (nes esame europiečiai) pristatyti 
kandidatams. Europos Ryšių Grupė (ku
riai mes priklausome) su pagalba įtakin
gų ir susipratusių britų daro tai -dideliu 
mastu. Čia yra proga ir mums, tautinėms 
mažumoms, prisidėti prie šio vertingo 
triūso dėl pavergtos Lietuvos padėties pa
gerinimo.

Dalyvaukime aktyviai pirmuose tiesio
giniuose Europos Parlamento -rinkimuose, 
kiekvienas savaime gyvenamame krašte, 
dalyvaukime priešrinkiminiuose susirin
kimuose, pasikalbėkime su kandidatais, 
leiskime būsimiems parlamentarams pa
justi, kad -tebeegzistuoja Rytų Europa, 
geležinės uždangos atidalyta nuo vakari
nės, perškyrusios tautas ir -šeimas ne savo 
valia-.

Vakaru Vokietijoje Pabuvojus
Įspūdžiai iš Vasario 16-tosios ginuiazijos

Šįmet daugumai JAV ir Kanadoje gy
venančių lietuvių sueina 30 metų nuo at
vykimo į šiuos kraštus. Nemaža dalis jų 
užjūriu atvyko iš V. Vokietijos, kurią tuo
met paliko suvargusią, dar neatsitiesusią 
iš karo griuvėsių.

Tačiau šiandien čia vyrauja visai ki
toks vaizdas. Turistui iš J.A. Valstijų, 
-kuri vis dar vadinama geriausiai ekono
miškai stovinčiu kraštu pasaulyje, V. 
Vokietija atrodo kaip prabangus kraštas, 
kai kuriais -atžvilgiass pranašesnis už Dė
dės Šamo buveinę.

V. Vokietijoje teko viešėti po Velykų. 
Atskridus lėktuvu į Frankfurtą nuo jo 
40 minučių -atstume yna Romuva, kurio
je yra įsikūrusi vienintelė laisvame pa
saulyje esanti lietuvių Gimnazija, vadina
ma prasmingu Vasario 16-sios vardu, ši 
gimnazija, prisiglaudusi -buvusioje Renho- 
ffo pilyje Huettenfeldb miestelyje (2 
tūkst gyventojų) šįmet mini 25 metų su
kaktį (ji yra atsikrausčiusi čia iš Diep- 
holzo) stovyklos.

Gimnazija yra patogioje vietoje — prie 
didžiųjų kelių, kuriais -galima nukakti į 
plačiai žinomas vietoves — Heidelbergą, 
Mannheimą, D-arms-tadtą ir kitur. Šie bu
vusių tremtinių gerai pažįstami miestai 
vienas nuo kito yra maždaug pusvalan
džio atstume, važiuojant puikiia-įs Vokie
tijos „autobanais“.

Šioje gimnazijoje tenka viešėti jau ant
rą kartą. Anksčiau ten buvojau prie dau
giau negu penkeris metus. Per tą laiką 
nedaug kas tepasikeitė, nebent tik mo
kytojų bei mokinių sudėtys. Iš Amerikos 
žemyno dabar vis daugiau atkeliauja 
mokytojų bei mokinių. Dauguma jų ėja 
praleidžia po vienerius metus, norėdami 
pramokti vokiečių kalbą, su/sipažinti su 
europietišk-a kultūra.

Iš užjūrio šiuo metu yra beveik dvide
šimt mokinių, jų dauguma iš JAV. Praė
jusiais mokslo metais iš Kanados -buvo 8 
mokiniai, bet šiais — nutrupėjo iki trijų, 
bet už tai paaugo mokinių skaičius iš Dė
dės Šamo krašto, šiuo metu gimnazijoje 
mokosi 58 mokiniai: 33 mergaitės ir 25 
-berniukai. Iš jų 13 iš JAV, 3 iš Kanados, 
2 iš Venecuelos, o likusieji iš Vokietijos. 
Pažymėtina, jog kiekvienais metais vis 
mažėja mokinių iš pačios Vokietijos. Ta
čiau ir tie patys Vokietijos mokiniai yra 
vėlesniais metais išvykę iš Lietuvos, pa
gal jų vieno iš tėvų vokišką kilmę. Ne
sant tokios emigracijos iš Lietuvos, gim
nazija gal jau būtų turėjusi užsidaryti, 
nes ir mokytojų bei administraciniame 
mokyklos -personale tokių pokarinių 
emigrantų iš tėvynės yr-a nemaža.

Jeigu gimnazija pergyvena mokinių 
problemą, tai jos nejaučiama gimnazijos 
finansinėje būklėje. Šią mokslo įstaigą 
stipriai remia Vokietijos valdžia. Ateina 
paramos ir iš užjūrio lietuvių. Mokesčių 
už mokslą iš mokinių neimama, tačiau 
reikia mokėti už bendrabutį, kuris yra 
palyginus, ne pigus, apie 2,600 markių 
per metus (kadangi dolerio kursas yra 
dabar gana žemas, tai JAV ir Kanados 
mokiniams reikia mokėti apie 1,450 dol.)

Segios DIENOS
• Musulmonių separatistiniai partiza

nai Filipinuose nužudė pirma tris žvejus 
jų pačių laive, tiems atsisakius išmokėti 
partizamamis reikalaujamas duokles.

Ir kai -po 3 valandų į tą vietą atvyko 
vienuolika ginkluotų milicininkų pravesti 
kvotą vietoje, jie visi buvo iš pasalų už
pulti -ir nužudyti.
• Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 

delegacija gavo leidimą lankyti vietna
miečių belaisvius Kinijoje, ibet jos prašy
mais aplankyti kiniečių (belaisvių stovyk
las Vietname -buvo atmestas.

— Irane -suimti dar šeši buvę kabineto 
nariai, jų tarpe 3 -ministrai iš Bakhtiaro 
vyriausybės, kuri -trumpam laikui ėjo pa
reigas, jau nuvertus šachą.
• JAV -ir Kinija pasirašė 4 technologi- 

niio bendradarbiavimo sa-vitarpines sutar
tis, Amerikos prekybos ministrei Juanita 
Kubs besilankant Pekine. Tam įvykiui -at
žymėti kiniečiai nepagailėjo nei šampano, 
nei ceremonijų, nei gražių žodžių šioms 
sutartimis atžymėti, -kinietiškai palyginda
mi -jas su -pražydusiomis pavasario gėlė
mis, kurių sėklos -buvusios pasėtos per 
premjero Deng Ksiaping atsilankymą 
JAV-ėse -ir pasimatymą su prez. Carlteriu.
• Aukso vertei kylant ir dolerio kainai 

krentant, Nevados Valstijoje JAV-ėse 
aitn-aujliinaimos kasyklos, valomi jų (tune
liai ir iš naujo nukasamos žemės tų -auk
so kasyklų, kurios prieš 40 metų buvo pa
mestos, kaip nebeapsimokančios.

Būnant gimnazijoje, teko susitikti kitą 
svečią — žurnalistą iš Hamiltono, Kana
dos, Kazį Baroną, kurįs čia atvyko susi
pažinti su gimnazija ir savo įspūdžius 
perteikti išeivių spaudai. Jis taip pat tyrė 
galimybes či-a persikelti ir nuo rudens 
darbuotis mokyklos arministracijoje. Ne
seniai berniukų bendrabučio vedėju čia 
pradėjo dirbti jaunas muzikas V. Lemkė, 
kiuris anksčiau priklausė ,,Baltijos“ kvin
tetui, koncertavusiam net ir Š. Amerikoje 
ir čia įgrojusiam lietuviškos muzikos 
plokštelę. Jis yra vedęs torontietę J. Ba- 
tūrajtę, kuri dabar dirba gimnazijos vir
tuvėje.

Teko kalbėtis su gimnazijos direktoriu
mi V. Natkevičiumi bei kitais mokytojais. 
Mokytojų čia yra daugiau negu dešimt 
Dauguma jų turi aukštas kvalifikacijas. 
Dvi jaunos lietuvaitės mokytojos — Dan
guolė Kviklytė ir Vida Sidabrytė yra at
vykusi iš Chicagos. Mergaičių bendra
bučio vedėja M. Dambriūnai'tė - Šmitienė 
yra iš Washingtono. Mokiniams iš Ame
rikos programą stengiasi pritaikyti pagal 
JAV gimnazijų reikalavimus. Dabartiniu 
metu yr-a dvi -septintosios -klasės (iš viso 
yra 9 klasės), o vienoje jų yra -vien tik 
mokiniai iš Amerikos.

Bendrabučiuose tvarka yra gana griež
ta ir -mokiniai nėra paliekami Dievo va
liai. Viskas vyksta pagal .skambutį — ke
liamas! apie 7 vai. ryto ir jau 7:15 būna 
pusryčiai mokyklos valgykloje. O 8 vai. 
vakaro jau yra rakinamos bendrabučio 
durys ir ilki to laiko Visi -turi ten būti, 
išskyrus tik tuos, kurie gauna specialius 
leidimus pabuvoti mieste iki 10 -vai.

Šiuo metu didžiausia direktoriaus ir 
gimnazijos kuratorįjos problema yra di
desnio mokinių skaičiaus pritraukimas iš 
pačios Vokietijos. Yra galvojama pasku
tinę mokslo metų savaitę (birželio pabai
goje) mokytojams išsiskleisti po lietuvių 
apgyventas vietoves Vokietijoje, verbuo
jant gimnazijai mokinius. T-aip pat ir Vo
kietijoje numatytas Pasaulio liet, jauni
mo kongresas bus gera proga paskleisti 
gimnazijos idėją.

Iš tiesų, tai yna nemaža problema, nes 
mokiniai iš Vokietijos turėtų sudaryti 
gimnazijos pagrindą, nes Vokietijos val
džia, pamačiusi, jog vietinių mokinių 
skaičius mažėja, gaili paramą visai nu
traukti arba ją apkarpyti. Tad čia noriu 
perduoti gimnazijos direktoriaus V. Nat
kevičiaus pageidavimą —■ remkime šią 
gimnaziją ne tik lėšomis, bet ir moki- 
niais: visi, kurie tik galime siųskime čia 
savo jaunuolius mokytis. Tai padės ne 
tik patiems mokiniams jų lietuviškumui 
sustiprinti, -bet ir užtikrins gimnazijai eg
zistavimą.

Gimnazijos -adresas: Litauisches Gym
nasium, 6840 Lampertheim - Huetten. 
feld, West Germany.

Rašąs šias eilutes įsitikino, kad ši 
mokslo įstaiga -atlieka didelį vaidmenį 
išeivijos jaunimo auklėjime. Būtų gera, 
kad šie žodžiai sužadintų daugiau -susido
mėjimo lietuvių moksleiviuose ir jų tė
vuose.

Edv. šulaitįs

© JAV -senatas atšaukė visa-s ekonomi
nes (sankcijas, nutartas prieš Ugandą sa
distinio M Amino laikais. Amerikos pa
galba vėl pradės plaukti -ten, o Ugandos 
kavą, (taip mėgstamą Amerikoje, pradės 
laisvai plaukti či-a.

© Atominės jėgainės Trijų Mylių Sa
loj incidentas pradeda įgauti naują reikš
mę. Iš vienos pusės konstatuojama, kad 
automatinė kontrolės lenta bent 3 dienas 
neparodė, jog -vėsinamasis vanduo pradė
jo veržtis iš vamzdžių. O be to, tiriama, 
-ar tame incįdente galima įžiūrėti sąmo
ningą sabotažą.

© Iranas po ,,kraujo klano“ geg. 8 
dienos, kada sušaudė rekordinį 21 nuteis
tųjų skaičių, jau ateinančią dieną pridėjo 
dar 7, jų tarpe Habib Elghanian, milijo
nierių, pramonininką, žydų bendruomenės 
vadą. JAV užsienio reikalų sekretoriatas 
dėl to išreiškė viešą susirūpinimą, nors ir 
pabrėžė, kad Elghanian buvęs nuteistas 
kaip asmuo, ne kaip žydų mažumos žmo
gus.
• Kiniečių premjeras Hu-a Guofen-g 

spalio mėnesį planuoja aplankyti Vakarų 
Europos sostines, kaip pranešama iš Pa
ryžiaus ir Londono. Šis vizitas jau dabar 
kelia Sovietų susirūpinimą, išreikštą net 
-prez. Giseard d'Estaing, jam neseniai at
silankant Maskvoje, juo labiau, kad Pran
cūzija -sutinkanti parduoti dabartinei Ki
nijai savo naujausius sprausminius lėktu
vus.

KINAI PALEIDŽIA KAI KURIUOS 
DVASININKUS

Kinijos keiikalų tyrinėjimo centrais 
Honig Konge praneša, kad kai kuriems 
dvasininkams, ilgus metus iškentė ju
slėms kalėjime, paskutiniu metu buvo 
grąžinta laisvė. Paleido 78 metų senelį 
Wiainig Minlg-Tao, kurį paskyrė -sanitaru 
į fabriką Shansi provincijoje. Iš kalėji
mo namo -grįžo kun. Lim.

Anglikonų Švč. Trejybės katedra 
Shanghai ujo ir sena katalikų katedra 
Gu-anigzoiu (Kantone) yra remontuojamos 
ir vėl buls -atidarytos.

iShanlghaj-au-s radijais pranešė, kad re
voliucinis komitetas nutarė vėl altidaryr 
ti Religijos Reikalų Ministeriją ir leisti 
patriotinėms organizacijoms normaliai 
veikti.

,,TYLOS BAŽNYČIOS“ NĖRA

TikiniQių|j'ų Teisinį įGynilmol Katalikų 
Komitetas Lietuvoįje supažindino Šven
tąjį Tėvą su komiteto užsibrėžtais tiks
lais ir paprašė jo padlaiiminimo, ,,Mes 
ypač džiaugiamės Jūsų Šventenybės pa
reiškimu“, rašo komiteto steigėjai, „kad 
nuo -dabar „Tylos Bažnyčios“ nėra, nes 
ji kalbės -popiežiaus lūpomis“.

Popiežiaus pareiškimo paskatintas, 
Lietuvos kunigų įsteigtas komitetas yra 
pasiryžęs garsiai iškelti Lietuvos ir kitų 
Sovietų valdomų kraštų tikintiesiems da
romas -skriaudas, reikalaiudama-s, kad 
jiems būtų grąžinta pilna religinė laisvė.

AR VARNAS VARNUI AKĮ KERTA?

Spaudos konferencijos -metu Valstybės

„Labdaros“ Draugijos Dešimtmetis
, Labdaros“ Draugijos -meĮtinis Iniarių 

susirinkimas įvyko 1979 m. gegužės 6 d. 
Stuttga-rte.

Pirmininkavo dr. M. -Stankuvienė-iSaiu- 
laitytė, sekretorė Z. Glemžienė.

Iš pirunlin-i-nlko J. Glemžos prain ėdimo: 
1978 Imetais Draugija turėjo daugiau 
darbo ir rūpesčių tiek Volkilėtijojė, įtiek 
su lietuvių moksleivija Lenkijoje.

Svarbesnį rūpestį sudarė Draugijos 
įstatų papildymas ta prasme, kad Drau
gija -galėtų veikti ne tik Vokietijoje, bet 
ir kituose kraštuose. Teismas tokį įstatų 
papildymą patvirtino. Tai turės teigia
mos 'reikšmės Draugijos santykiuose siu 
užsienio lietuviais. Susirinkimas reiškė 
sugestijų plėsti ryšius su Lenkijos moks- 
Itaivljia ir Imegqti artimesnius ryšius įsu 
|E)nazili(j/os lietuvių mioklsMvij-a-. Taipogi 
reikštais susirūpinimas, fca-d Vokietijos 
lietuvių įj'auinim-as aktyviau talkininkau
tų Draugijai jos ryšiuose su užsienio lie
tuvių moksleivija.

Draugijos Valdyba reikalinga didesnės 
savo nialrių ir rėmėjų pagalbos ryšiams 
tiek čia, itiėk su užsienio lietuviais. Be
siplečiąs darbais reikalauja daugiau lėšų 
ir kitokių paslaugų.

Praėjusiais metais n-ario mokesčio gau
ta 1504,16 DM, o šalpai laukų 10.392,50 
DM. Turima dosnių rėmėjų. Per visą 
praeitą idešimtmeitį (pastoviai rėmė ve
lionio kun. sen. dr. Petro -Dagio suorgani
zuotas rėmėjų būrelis prie Woodhaven 
parapijos (Brooklyn); pridSakyfje su 
SLA kuopa, ir toliau remia. Visą laiką 
dosniai -remia menininkas medžio -drožė
jas Stasys -Motuzas, j-a-u ilgesnį laiką li

O šiomis dienomis pipiežius Jonas Pau
lius II paskyrė Vatikano valstybės pro- 
sekretorium arkivyskupą Augustiną Ca- 
sarolį, 64 metų. Iki šiol jis buvo Viešųjų 
Bažnyčios Reikalų Tarybos sekretoriumi.

© Izraelio gynybos ministras Ezer 
Wieizmanas -pasitraukė iš Izraelio dele
gacijos deryboms vesti su Egiptu dėl 
arabų autonomijos Gazos dykumoje, 
protestuodamas prieš Begino -planą, pa
gal kurį ta autonomija nepatenkintų Sa- 
dato. Gal tai nuoširdus, o gal deryboms 
reikalingas nuomonių (skirtumas.

O Gegužės 17 -dienos Irano moterų ei
senai Chomeini nukalbėjo, tad Sovietai 
ir JAV-ės finansuoja pramoninius nera
mumus Persajojle. (Vicepremjeras Erįte- 
zaim šaukė turįs įrodymų, jog fabrikų 

darbininkams buvę išmokėta net po 140 
dol. ir daugiau, jei sutikdavo pamesti 
darbą. Neblogai turėti, ant ko galima 
lengvai suversti bėdą.

Eisenoje dalyvavo apie 100.000 juodais 
oadarais gaubtų moterų. 

departamente Shulm-anas, apibendrinda
mas Vakarų ir Rytų komunistų partijų 
-santykius, išsitarė, kad jie nėra labai 
sklandus. Vakariečiai sako, tad sovietų 
komunizmas netelpa lant vakariečių kur
paliams.

Italų ir prancūzų komunistai taip pat 
nepritaria rusų elgesiui su disidentais. 
Šiuo klausimu -prie jų jungiasi ir sateliti
nių kraštų partijos. Net ir Irane daugu
ma (kairiojo sparno partijų yna priešingos 
Sovietų komunistams.

Valstybės -departamento nuomone Irano 
komunistų partijos stiprėjimas rusų So
vietams keltų nerimą. Gal geriausiais trin
ties pavyzdys tarp komunistų yra Kini- 
jos-Vieitaamo-Sovietų Sąjungos santykiai.

Kaip -giliai šie skirtumai eina, sunku 
įspėti. lEte-t vandenys komunistiniame „ro
juje“ nėra taip ramūs, kaip atrodo. Gal 
-benit retkarčiais ,,varnas varnui akį ker
ta“.

POPIEŽIAUS GIMTADIENIS

Penktadienį (18. V.) pop. Jonas Pau
lius II šventė savo -gimtadienį. Ta -proga 
jis aplankė garsųjį Monte Cassino vie
nuolyną, įkurtą 529 m. šv. Benedikto. 
Prieš 35 m. (1944. II. 15 -III. 15) tas vie
nuolynas -aviacijos ir -artilerijos buvo vi
siškai sugriautas. Atkaklių kautynių me
tu ypač pasižymėjo lenkų korpuso dali
niai, kurių tarpe buvo daug lietuvių. Sa
vo gimtadienio proga popiežius aplankė 
jų kapus.

gonis, bet „Labdaros“ neužmirštąs. 
Jiems susirinkimas reiškia gilią padėką, 
o taipgi širdingai dėkoja: Europoje — 
Vokietijos, Svejieįarijos, Anglijos, Švedi
jos rėmėjams, JAV-se — lietuviams ir 
Vydūno Jaunimo Fondui Chieagoje už 
atvirukus ir piniginę paramą, Kanadoje 
— Hamiltono Bendruomenės šalpos Sky
riui ir lietuvių Bankui „Taika“, Toron
to — lietuviams i-r Blankui „Parama“, 
Australijoje — veikliam visuomeniniinį- 
kui Sydnejuje.

Įžengus į vienuoliktuosius -veiklos me
tus „Labdaros“ Draugija tikisi, tad, pri
tariant ir padedant mūsų visuomenei ir 
jos jaunimui, o taipogi mūsų organizaci
joms, augs narių ir rėmėjų skaičius ir 
bus pasiekti žymiai didesni rezultatai 
mūsų moksleivijos eilių augime ir prisi
dėta prie -spartesnio ruošimo mūsų aka
deminės šviesuomenės, kuri pajėgs su
daryti lietuviams ir lietuvių -tautai pla
tesnę ir reikšmingesnę vietą pasaulinėje 
kultūrinių tautų 'šeimoje.

Vaidyba -buvo papildyta (J. Glemža, 
dr. J. Norlkailtis, Ch. Šereilkienė), pniren- 
tanit d®. Marijįą Sltankuvienę-Saulaify/tę.

Revizijos Komisija (perrinktai: P. Gu
delis, L. Dirsė ir M. šiušelis.

Susirinkimas (pareiškė Valdybai -padė
ką už sėkmingą veiklą.

Darbotvairkę Jlšsėmus, susirinkimas 
uždarytas.

Adr.: Jonlas Glemža, -Con-venitrain 33, 
7260 CalW-Hiiirsau, W. Deultsdanid, Lab
dara e. V. Konto Nr. 1185168/Landes- 
kasse, Stuttgart 1.

J. G.
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Poezijos skaitytojui
„Poetas regi. Jis regi tai, kas yra už 
matymo ribos, dėlto jo žinojimas daž
nai yra graudus ir liūdinąs, melan
choliškas ir elegiškas.“

Jonas Aitis

Žentą Tenisonaitė
SAULĖS VAIKAI

Esu aš saulės vaikas
ir šviesa gyvenu.
Tai kas — jei vėjas vaiko 
kasdieną takeliu?

Tai kas — jei dienos baido, 
grasina iš tiesų?
Esu aš saulės vaikas 
ir šviesa gyvenu.

PAVASARIO SIMFONIJA
Atbudę žydi gintarai geltoni — 
narcizai, tulpės — ežerai spalvų. 
Atrodo, šoka tūkstančiai atomų, 
danguj, sode ir tarp namų pilkų.

Ateik šiandien, tave aš palydėsiu, 
per plotus saulės nuostabių dažų.
Nerasi liekanų senų pelėsių, 
tik plačią jūrą iš spalvų šviežių.

Ateik šiandien! šiandien diena spalvota.
Krokų kilimas — daina debesų.
Ateik šiandien į džiaugsmo puošnią puotą 
ir būk svečias žemės ir žmonių.

GYVENIMO ŽENKLAI

L
Prie užrakintų vartų atsistojau.
Pabeldžius man pasakė: eik šalin!

Bet kur gi man vienai nueiti, 
jei vėlus vakaras netoli loja 
ir niekas jau nakvyės 
nebeduos sutemus — naktyje.

Ilgai aš keliavau ir kojos
man pavargo. O širdyje nešu vis 
kartų liūdesį dienų, kurios į tolumas 
kaip paukščiai sparnais moja — ir nei 

pavyti,
nei grąžinti — negaliu.

O tamsią naktį dar tik vienas vėjas kly. 
kia:

Ko tu čia ieškai?
Kam čia atėjai?..

ATGIMIMAS
Žiemos baltu sniegu 
užmigusi buvau.
Ir negirdėjau.
Nejutau.

Staiga keli pavasario 
lietaus žali lašai 
varpeliais kristaliniais 
nuskambėjo.

Bematant pajutau, 
kaip mano gyslose atbudęs 
gyvas kraujas teka.

Ir širdis plaka 
vis greičiau
Žalia žolė gėlynams 
šneka, o danguje aukštai,

išdykęs saulės spindulys 
sušuko tik:
skubėk 
greičiau greičiau!..

RUDENS DISONANSAS

Laikas suskaldo sekundes, 
kapoja ir kerta dienas.
Ir tyliai be balso skundžias, 
svajonė palikus viena.

Valandos lekia kaip gulbės 
ir virpa kaip ledo širdis. 
O tyliai be balso ulgia, 
sutemus benamė naktis.

Skleidžiasi rudenio miglos, 
rasoja be saiko lietus. 
Sielvartas kūdikis tikras, 
nuskuręs ateina pas mus.

Valandos lekia kaip gulbės. 
Rasoja be saiko lietus.
Sielvartas stovi apstulbęs, 
lyg maldai suglaudęs pirštus.

ir tyliai vis tyliai laša, 
lašiukai kaip stiklas skaidrus. 
Tikėsiu — rytojus vėl neša 
Šviesos ir svajonių sparnus.

Z. Tenisonaitė vra Belgijoje gyvenanti 
poezijos autorė, 1975 išleidusi pirmąją sa. 
vo poezijos knygą Londone, pavadintą 
,,Šviesos Iliuzijos“, 58 psl., kaina 2 dol. 
Autorė pati nupiešė knygos viršelį. Spaus
dino NIDA PRESS.

Šie eilėraščiai perspausdinami iš nusa
kytos knygos. Knyga gaunama iš autorės 
Belgijoj arba iš ,,Nidos“ 2 Ladlbroke Gdns., 
London, Wil 2PT.

Vilniaus universitetui 400 metu 
t

XI. JUBILIATAS JONAS GRUŽEVSKIS

Miniinit Vilniaus universiteto jubiliejų, 
verta (prisiminti ir vieną kitą asmenį — 
drauge su juo jubiliatą — lietuvį profe
sorių, gimusį tais pačiais universiteto 
įsteigimo metais. Vienas jų yra pirmasis 
lietuvis universiteto rektorius Jonas 
Gruževskis, kartais dabartinių autorių 
vadinamas Gružu. Kai kas laiko su juo 
vienmetį taip pat Konstantiną Sirvydą, 
tačiau dažniau nurodoma šįjį gimus 1580 
metais.

Ne taip lengva nustatyti anų taikų žmo
nių tikslius gimimo metus. Sąrašuose 
anuomet nurodydavo tiktai asmens amžių, 
o ne jo gimimo laiką. Ir apie Joną Gru- 
ževskį, novicą Rygoje, 1597 metų katalo
ge pasakyta: „loannes Gruževski, Litua- 
•niuls, (annorum 17“; išeitų, jog jis gimęs 
1580 metais. Taip ir rašo biografinis len
kiškas dr kai kurde kiti1 jo biografai. Ta
čiau (daug kitų šaltinių, pradedant 1599 
metų Braiunisfoergo kolegijas katalogu, nu
rodo jį gimusį 1579 metais, viena kita vie
ta —■ net 1578 metais. Arčiausiai tiesos 
laikytini 1579 metai, nes kaip tik tuos ka
talogus, kuriuose jie nurodomi, matė ir 
patvirtino pats Jonas Gruževskis, kaip 
universiteto rektorius arba provinciolas.

Nėra abejonės, kad Jonais Gruževskis 
buvo kilęs iš tų pačių Žemaitijoje — Kel
mėje, Kuršėnuose ir kitur — įsikūrusių 
Gruževskių. Jo amžininkas Albertas Ko- 
jalavičius aiškiai tvirtina, kad abu jėzui
tai, Jonas ir jo kiek jaunesnis brolis Jur
gis, buvo Žemaičių žemės teisėjo Jurgio 
Gruževdkio pusbroliai. Antra vertus, yra 
žinoma, kad jėzuitai Jonas ir Jurgis Gru- 
iževskiai buvo gilmę Negnevičiuose, netoli 
Naugarduko. Į jėzuitus įstojęs jaunas Jo
nas Gruževskis kataloguose rašomas ,,Li- 
tuanus“, t. y. ‘lietuvis“, bet kiek ' vėliau 
tiek Joniais, tiek jo brolis Jurgis vadinasi 
jau ‘iš mozūrų kilę baltarusiai“ („RUtenus 
ex Masovia“).

Jaunikaitis Jonas Gruževskis lankė Vil
niaus akademijos žemesniąsias klases ir, 
sulaikęs vos 15-16 metų amžiaus, 1595 
metų rudenį įstojo į jėzuitus. Nusiųstas į 
Rygą, (kur tuomet buvo Lietuvos jėzuitų 
noviciatais, ten išbuvo dvejus metus, ir 
keletą mėnesių 'mokėsi Tartuose, anuomet 
vadinamame Dorpate, retorikos. Filosofi
jos klausė Braunsberge, po to Vilniuje 
dėstė vienerius metus sintaksę ir pradėjo 
teologijos studijas. Gabų studentą virši
ninkai 1603 metais išsiuntė į Romą. Ten, 
Romos kolegijoje, dabartinėje (Gregoriia- 
noje, išklausė visą teologijos (kursą ir ga
vo kunigo šventimus.

Grįžęs į Lietuvą, jaunas kunigas Jonas 
stojo į akademinį darbą: penkerius metu? 
dėstė filosofiją, kiltus penkerius metus — 
teologiją. Kaip tik iš pirmųjų jo teologi
jos paskaitų apie sakramentus yna Vil
niuje išlikę, bet lig šiol nuodugniau oe- 
gvildienti, užrašai.

Ir Ištai einančiam tiktai 40-sius amžiaus 
metus Gruževskiui 1610 m. pavedamos at
sakingos universiteto (rektoriaus pareigos.

Jonas Gailius

KLAUDIJA
Atsiremia į palmę, tartum į ty

liai prieškaištaujančią teismo sa
lės koloną, nekantriai gliaudo pa
šiurpusią žievę ir iš padilbų seka 
šiurpulingus skausmo brūkius, su- 
p j ausčiusius žmonos veidą.

Jaučia ir šiurpas pagaugais nu- 
burgia visais sąnariais: tas, kurį 
nuteisė mirti, atsliūkina iš šešėlių 
pasaulio, nutildydamas vėją ir ki- 
parisių šakų raudojimą, kad dar 
kartą klausytųsi ramaus kaip Ge- 
nezareto ežero vandens melodingo 
bangavimo:

— Klausi manęs, kas yra tiesa?! 
Argi nenutuoki, kad, kai negailes
tinga budelio ranka iškyla viršum 
nekaltojo galvos, tiesa pasikukčio
dama rauda.

Pasimetęs prislenka prie ūks
mėje susigūžusios žmonos, žvilg
terėjęs į jos apsidumsčiusias akis, 
nukaria galvą ir prabyla, tartum 
su savimi kalbėdamas:

— Jis gi pasakė: „Nė vienas ne
gali valdyti pasaulio, jei nenusi
lenkia dvasios įkvėptai tiesai“. Aš 
gi, norėdamas pasišaipyti iš jo be
jėgiškumo, paklausiau: „Negi esi 
pats įsivaizduotos dvasios įkvėp
tas?“ Jis ramiu, bet nepaprastai 
tvirtu balsu atšovė; „Ir tu esi tos 
dvasios įkvėptas, nors nieko apie 
tai nenuvoki!“ Tačiau kas yra ta 
dvasia, kas yra tiesa, kai aš, rū
pindamasis valstybės saugumu, o 
jie pavydžiai saugodami pasenu
sius įstatymus, pasmerkėme nekal
tą žmogų mirčiai? Nei paskiras 
žmogus, nei tauta, nei imperija 
negalvoja apie tiesą, kai siekia di
džiųjų tikslų išpildymo.

Moters pavargusiu veidu kaip 
kraupus šešėlis perbėga skausmo 
banga ir ji suvirpa.

— Argi nepameni, ką tau per 
tarną pasakiau?! — žiūrėdama į 

Aukštoji Lietuvos mokykla tuo metu bu
vo (spartaus plėtojimosi stadijoje. Nuo 
1609 metų studentų skaičius buvo peršo
kęs tūkstantį, o nuo 1616 metų viršijo net 
1.200. Gramatikos klasėse būdavo po 200 
ir daugiau mokinių. Rektoriui Gruževs- 
kiui studijų reikaluose padėjo ilgametis 
universiteto kancleris ispanas Jokūbas Or- 
tizas. Pažymėtina, jog tuo metu pradėjo 
profesoriauti Vilniuje lietuvis Konstanti
nas (Sirvydas; vėliau pavyko laimėti dar 
vieną ispaną profesorių Eienediktą Seksą 
(de Soqo). Jono GruževSkio gania ilgas 
septynerių metų rektoriavimo laikotarpis 
paliko žymę, kuri atsiliepė po 20 mėtų, 
kai Ibuvo įsteigtas 'teisių fakultetas. Ne 
taip seniai užtikti šaltiniai rodo, kad rek
torius Gruževskis jau apie 1620 metus ga
na aktyviai (rūpinosi Vilniuje teisės ir me
dicinos fakultetų įkūrimu. Jau buvo su
rasti jų fundatoriai: lietuvių didikų Vala
vičių šeima, buvo net sutartos sąlygos, bet 
dėl mums nežinomų priežasčių tuokart tie 
fakultetai nebuvo įsteigti.

Po įseptynerių metų Gruževskis perlei
do rektori avimą ukrainiečiui Simonui Nik- 
levičiui, o pats persikėlė į Varšuvą. Ir ten 
jis vadovavo jėzuitų namams, sykiu buvo 
kviečiamas į karaliaus Zigmanto III dva
rą sakyti pamokslų. Po to aštuonerius me
tus buvo Poznanės vaivados Jono Opalins- 
kio dvaro teologas. 1640 metais (grįžo vėl į 
Vilnių. Vienerius metus ėjęs viršininko 
pareigas Vilniaus profesų namuose (prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios), tampa antrą 
kartą universiteto rektorium. Po dvejų 
metų pakyla dar aukščiau — paskiriamas 
Lietuvos jėzuitų provinciolu.

Ar tali buvo 'atsitiktinis sutapimas, ar 
specialių pastangų vaisius: prieš 20 metų 
(rektoriaus Gruževškio ruoštas kelias iš
plėsti Vilniaus universitetą, jo antrojo 
rektoriavimo metu virto tikrove. Surastas 
naujas teisės fakulteto fundatorius, Lietu
vos maršalka Kazimieras Leonas Sapiega, 
gautas karaliaus diplomas, sutvarkyti tei
siniai ir ekonominiai naujojo fakulteto 
reikalai, ir 1644 metais provinciolas Gru- 
ževskiš galėjo (džiugia širdimi mlaltyti, kaip 
pradėjo veikti naujas civilinės ir kanonų 
teisės fakultetas. Pačiam Gruževskiui ta
čiau nebeteko ilgiau pagyventi. 1645 m. 
pabaigoje dalyvavo Romoje Generalinėje 
kongregacijoje, kurioje buvo išrinktas 
naujas generalinis virišininkas Vincentas 
Caraffa. Bet jį grįžtantį sekančią vasarą 
iš Romos į Vilnių pakeliui užklupo liga, 
ir jis mirė Varšuvoje 1646 m. rugpjūčio 
18 d.

Amžininkai jį prisimena kaip darbštų, 
pareigingą, pamaldų ir artimui paslaugų 
kunigą. Eidavęs lankyti kalinių, šelpti 
vargšų, (slaugyti ligonių ir mokyti vaikų 
katekizmo. Visi, jį prisiminę, pabrėžia, 
kad, būdamas Vilniuje, jis sudėjęs kate- 
iketišką giesmę apie svarbiausias tikėjimo 
tiesas ir miesto gatvėse mokęs valkus ją 
giedoti. Jis parašė stambų veikalą lotynų 
kalbai: ,,Ultima et maxima hominis mula
tto“ — „Tobulas ir didžiausias žmogaus 
pasikeitimais“ (2 tomai, išėję Vilniuje

besisupantį drugį, tyliai atsako. — 
Neramiame sapne mačiau sukru
vintą, po kryžiumi parpuolusį ir 
girdėjau tarsi žuvėdros sparnų 
vasnojimą triukšmingame bangų 
šėlsme: „Tiesa krauju paliudija
ma, o bailios sielos žmogus, patai
kaudamas šiurkščiai prievartai, 
vandeniu nusiplauna melui patai
kaujančias rankas“. Argi tu ligi 
šiol, tarsi jausdamas nekaltą krau
ją ant savo rankų, nebežiūri į jas 
ir, mažiausiai dulkei nusėdus, ne
bėgi jų plauti?!

Jis pasižiūri į delnus ir tunikos 
klostėmis nutrina palmės kamieno 
įspaustas dėmes, šaltas drebulys 
suvirpina įkaitusius sąnarius, o ne
numaldomas sąžinės balsas atve
ria sukepusias lūpas:

— Kasdien, kiekvieną valandą iš 
naujo klausiu: kas yra tiesa ir ko
kia dvasia ją įkvepia? Argi gali bū
ti, kad apšepęs Nazarietis, nuėjęs 
į šešėlių pasaulį, dar kankintų net 
ramiausių nakčių valandomis, per
sekiodamas įtaigių, kaltinančių 
akių žvilgsniu, tarsi norėdamas 
dargi po mirties laimėti? Taip, 
plaunu savo rankas ir gal net per 
dažnai. Tačiau aš noriu nuplauti 
jo purvinų rūbų dulkes nuo savo 
rankų. Roma negali keisti savo 
nuostatų dėl kažin kokių liguistų 
sapnų...

— Roma... — tarsi verkuliuoda
ma pakartoja moteris. — Roma... 
Savo liguistame sapne, kaip išdi
dumo ir baimės priešybių čaižo
mas prasitarei, buvau Romoje ir 
mačiau Nazariečio šventnamius, 
kylančius iš tavo dievų apgriuvu
sių šventovių. Mačiau Nukryžiuotą
jį ir žmonių minias, garbinančias 
Nazarietį. Mačiau ir save atgai- 
lauj ančią už tave, Pilotai, ir už ta
vo bailų sprendimą...

Jis vėl gliaudo palmės sutriušu
si kamieną ir piktai sviedžia šakos 
nuolūžą, tarsi savo vidaus priekaiš
tų rakštį.

— Klaudija, esi imperatoriaus 
Augusto vaikaitė. Esi romėnų aris
tokratė. Tik dėl to ir man, pavo

Wpasaulyjej
LIETUVĖ DAILININKĖ

Mūsų poeto Bernardo Brazdžionio sū
naus žmona Ilona (Brazdžionienė jau kurį 
laiką reiškiasi įdomia, savotiška kūryba. 
Jos darbai buvo išstatyti keliose parodo
se. Kūrinys „Aušros Motina“ yra paimtas 
į Čiurlionio Meno Galerijos Čikagoje me
no kūrinių fondą. To fondo paveikslai bus 
paldovanolti (būsimai neprikl/a lipomai Lie
tuvai.

LIETUVIŠKAS MENAS
Balandžio 21, 22 ir 28 d. d. Marijos Mo

kyklos Auditorijoje buvo pastatyta Doni
zetti opera LUCIA DI LAMMERMOOR. 
Nicolas Di Virgillio — režisierius, Alvy
das Vasaitis —- (dirigentas, Roma Mastie- 
nė — Alisa, Gina Čapkauskienė — Luciia, 
Stefan Wicik — Edgardo, Algirdas Bra
zis — Lordas Enrico, Antanas Pavasaris
— Lordas Arturo, Jonas Vaznelis — Rai- 
mondo, Julius Savrimas — Normano, 
Arūnas Kaminskas — akompaniatorius, 
Emilija Sakadolskienė ir Alfonsas Gečą
— operos choro vedėjai.

„GRANDIES“ SUKAKTIS
Visus žavinti „Grandis“ kovo 11 d. Či

kagoje, Jaunimo Centro (didžiojoje salėje 
suruošė savo 15-os metų darbo sukakties 
minėjimą. Ansamblyje yra 40 mergaičių 
ir 23 berniukai. Jam jiau ilgą laiką vado
vauja Irena Smieliauskieuė.

1641 iir 1644 metais, turį viso 1.350 pusla
pių). Tali dvasinio turinio knyga, kuri, de
ja, (dar tebelaukia savo modernaus vertin
tojo.

Didižiiauistias Jono Gnuževslkio nuopelnas 
yra jb, kaip universiteto rektoriaus, pa
stangos plėsti it kelti mokslą ir pačią 
akademiją pakreipti lietuviškumo link
me, kviečiant vis (daugiau lietuvių profe
sorių. Apie Žygimantą Liiaukislmiiną, Al
bertą ir Kazimierą Kojalavičius būrėsi 
vis daugiau jaunų lietuvių, taip kad 1655 
metais, universiteto rektorium esant ki
tam lietuviui, Albertui Kojalavičiui, iš 43 
kataloge įrašytų, prie universiteto dir
bančių jėzuitų kunigų (įskaitant ir tuos, 
kurie dirbo apaštalavime) 25 (tai yra, 
58%) buvo lietuviai arba žemaičiai („Li- 
tuanus“ arba ,,Samogita“). Todėl juo la
biau nelemtas buvo tą pačią vasarą rusų 
ir kazokų įsiveržimas į Vilnių ir žiaurus 
miesto sunaikinimais, kaip (kirviu nukirtęs 
daug žadantį lietuviška kryptimi prasidė
jusį Vilniaus universiteto išbujojimą.

Paulius Rabikauskas

jingos rasės užkampio valdytojui, 
buvo leista tave su savimi pasiimti. 
Gyvenai, viskuo naudojaisi kaip 
karalienė... — ir, trenkęs kumščiu 
į palmės kamieną, įsmeigia į Klau
diją akis. — Prisipažink, ar nebu
vai susitikusi su tuo neklaužada, su 
tuo minios kiršintoju, su tuo iš- 
kvaišėliu, kuris pasiskelbė žydų 
karaliumi? Jei taip, jis užkerėjo 
tave kaip tuos driskius, kurie pati
kėjo jo gražbylyste, o nusivylę pa
tys pareikalavo jo mirties.

Klaudija nusisuka nuo vyro. Jos 
žvilgsnis klaidžioje tolumoje 
dunksančio šilo medžių viršūnė
mis ir, prispaudusi prie krūtinės 
rankas, susisvajojusi atveria so
pančią širdį:

— Taip, susitikau, bet ne su kir
šintoju ar pamišėliu, o_su nuosta
biu pranašu, iš kurio lupų sklido 
meilė, paguoda ir viltis, kurios tu 
nepažįsti... Pirmą kartą jį pama
čiau, kai išėjau su tarnaitėmis pa
sivaikščioti, palikusi Jeruzalės dul
kes ir prekybininkų triukšmą. Sė
dėjo kiparisų ir palmių paūksmė
je ant kauburėlio, o apie jį spau
dėsi vyrai ir moterys. Kalbėjo man 
ne visai suprantama kalba, tačiau 
jo balsas priminė gėlių žydėjimą, 
juros bangų žaismą, paukščių spar 
nų vasnojimą. Tačiau argi reikia 
suprasti kalbą, kad džiaugtumeis 
saulės spinduliais ar tolumoje 
dunksančiais pamėlusiais kalnais? 
Pati širdis pajunta ko neišsako 
skambiausi žodžiai ir ko niekad ne
išgirsta triukšmo apkurtintos au
sys.

— Nazarietis savo draugams kal
bėjo apie pasiaukojančią meilę ir 
vidinį tvirtumą. Taip, kalbėjo apie 
meilę, nes jo balsas skambėjo dar
nia melodija. Bylojo apie vidaus 
tvirtumą, nes rankų mostuose py
nėsi sparnuotų karių legijonai. O 
tačiau buvo švelnus ir jo balsas 
skambėjo kaip švelni arfos muzi
ka, nors žodžių akorduose jaučiau 
autoritetą, kokio niekuomet neju
tau tavo išdidžiose kalbose. Kai 
pamatė mane, nustojo kalbėjęs. Jo

NAUJI LIETUVIŲ RAŠYTOJAI
Visų narių slaptu balsavimu į Lietuvių 

Raižytojų Draugiją priimti šie rašytojai: 
Juozas Almis Jūragis, Australijoje (gyve
nąs poetas; Petras Melnikas, beletristas 
(JAV); Marija Slavėnienė ir Aldona Veš. 
čiūnaitė (Janavičienė), abi Australijoje 
gyvenančios poetės; Jonas Zdanys, (poetas, 
vertėjas (JAV). Dabar Lietuvių Rašyto
jų Draugija turi 100 narių.

Leonardas Andriekus, LRD pirm.

SLA SEIMAS
SLA (Susivienijimo Lietuvių Ameriko

je Organizacija) birželio 30 d. šaukia 60- 
ąjį Seimą. Suvažiavimo vyriausias koor
dinatorius ir rengimo komisijos pirminin
kas yra Juozas Stempužis.

Seimas įvyks Hollender viešbutyje, Cle
veland, Okio.

DU LIETUVIAI VATIKANE
Popiežius Jonas Paulius Antrasis šio

mis dienomis paskyrė Vatikano Viešųjų 
reikalų tarybos sekretorium italą prela
tą Achilą Silvestrinj, jo pavaduotoju — 
prelatą Audrį Juozą Bačkį. Vatikano Vie
šųjų reikalų taryba yra savo rūšies užsie
nių reikalų ‘ministerija. Jai anksčiau va
dovavo arkivyskupas Casarolis, kuris da
bar paskirtas laikinai eiti Vatikano vals
tybės sekretoriaus pareigas.

Naujasis Vatikano Viešųjų reikalų ta
rybos pasekretorius prelatas Bačkis gi
mė 1937-tais metais Kaune. Jo tėvas •— 
dabartinis Lietuvos diplomatinis atstovas 
Vašingtone dr. Stasys Bačkis.

Prelatas Bačkis vidurinį mokslą baigė 
Paryžiuje, kunigystei ruošėsi švento Ka
zimiero kolegijoje Romoje, kur gavo 
šventimus 1961 metais. Teologijos mokslų 
licenciato laipsnį įsigijo Popiežiaus Gri
galiaus universitete tais pačiais metais, o 
1964 metais bažnytinės teisės daktarato 
laipsnį Lateraino universitete. Baigęs Po
piežiškąją Bažnyčios akademiją, ėjo įvai
rias diplomatines pareigas Šventojo Sos
to nunciatūrose — Filipinuose, Kostariko- 
je ir Turkijoje. Paskutiniu laiku buvo Va
tikano viešųjų reikalų tarybos diploma
tinis patarėjas.

Būdamas studentas priklausė ateitinin
kams ir Lietuvių bendruomenei, veikė su 
prancūzų Skautais. Išvertė Sibiro lietu
vaičių maldaknygę į prancūzų kalbą.

Naujasis Vatikano viešųjų reikalų pa- 
sdkretorius puikiai kalba lietuviškai ir ge
rai pažįsta lietuviškus reikalus.

Be prelato Bačkio, Vatikane aukštas 
pareigas eina ir Amerikos lietuvis vysku
pas Paulius Marcinkus. A. Gr.

akyse švytėjo gailestingumas, 
tvykstelėjęs raminančios vilties 
vaivorykšte. Sustojau, tarsi nete
kusi žado. Mano skruostus šildė, 
degino akys, iš kurių tryško tiesos 
kaskados. Pakelta ranka, rodos, 
laimino mano graužatį ir teisy
bės ilgesį, žadėdama paguodą ir ne
aiškios vilties išsipildymą.

— Mano vyre, aš nebuvau paže
minta: mano siela jautė, kad pir
mąkart akis į akį susiduriau su 
Dievu, ir staiga kaip ledo luitas su
tirpo mano išdidumas, o galvą nu
lenkė pakirdęs nuolankumas, 
rausvai nudažęs skruostus gėdin
gumo šiluma. Pakėlė į pamėlusį 
dangų akis ir, man rodos, tarė lai
minančius žodžius ne tik savo 
draugams, bet ir man, nes jo bal
su plaukė švelnus vėjo dumsimas, 
šilti saulės spinduliai, žolynus vil- 
ganti rasa. Mano skruostus suvil
gė ne lietus, ne rasa, o širdį alpi
nančios meilės ašaros.

— Nuo to laiko niekad nebuvau 
viena: vienatvės valandomis mane 
lankė jo dieviškumo įvaizdis. Kai 
merkėsi pavargusios akys, jo 
žvilgsnis smigo į pačias sielos gel
mes, o ir dabar nuostabus balsas 
pripildo mano nakčių tylą. Kai 
kenčiu^ jaučiu nežemišką ramybę. 
Kai liūdžiu, išgyvenu raminančią 
paguodą. Kai piktos rankos su
gniaužtais kumščiais grąsina, — 
džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti 
jo mirties kančioje. Mano ašaro
mis rieda išsilaisvinimo iš dūžtan
čių dievų džiaugsmas.

— Mano vyre, tu matei tą žmo
gų, pasmerkei, bijodamas, kad ne
būtum įskųstas cezariui ir ligi šiol 
plauni rankas, tarsi ne jis — didis 
pranašas, bet vanduo galėtų at
leisti tavo nusikaltimą. Jis įžengė 
į savo padangtes, bet man yra ar
timiausias iš visų žmonių: guodžia 
ir šaukia pas save, kad tavo j-am
uždėtas kryžius pakeltų ir 
nuo susidrumsčiusių žemės 
kių...

(Bus daugiau)

mane 
dul- 
j
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A. Bučio ,, Eilėraščiai“
J. Kuzmickis

Vargų ir rūpestėlių pilnos klėtys, 
o dainomis visi laukai apsėti.

Daug kas pažįsta vidutinio ūgio, išraiš
kaus veido, mandagiai svečius sutinkantį 
Anicetą Bučį. Jis — patyręs, ilgametis 
veikėjas, Bradfordo DBLS skyriaus (bei 
Vyties klubo narys, įvairių suvažiavimų 
dalyvis, dailiiniinlkas ir literatas.

Daug kas klausėsi jo patriotinių kalbų, 
skaitė rašinius „E. Lietuvyje“, o, gal būt 
dalyvavo ir scenos veikalų parengime. 
1972 m. Bradfordo Vyties (klubas išleido 
jo keturių veiksmų dramą „Pirmieji smū
giai“, o ,,25 metų lEiradfordo ir apylinkės 
lietuvių veiklos“ leidinyje buvo išspaus
dinti net trys jo scenos vaizdeliai: „Am
žių kelyje“, „čigonė išbūrė“ ir ,,Vasario 
16“.

Daug kam teko išgirsti ir A. Bučio 
,,Dzinguliukus“ bei jo sukurtą populiarią 
,,Bėga dienos, ir metai praeina“ dainą. Ne 
maža edlėralščiij (buvo paskelbęs ir mūsų 
Savaitraštyje.

Sulaukęs, kaip „Portretai veidrodžiuo
se“ eilėnalš|tytte 'prisipažįsta, ^subrendu
sios jaunystės“, Anicetais Bučys padova
nojo mums ,,Eilėraščių“ rinkinį, į kurį su
dėjo apie 80 įvairios nuotaikos eilėraščių. 
Kadangi pradėjo rodytis spaudoje 1925 m. 
ir tik šiemet išėjo į 'viešumą su pirmuoju 
poezijos rinkiniu, sunku 'atspėti, kokį jo 
kūrybos laikotarpį atstovauja ,,Eilėraš
čių“ (rinkinys. Galima spėti, kad visi jie 
sukurti (tremtyje, įgyvenant Bradforde, 
nes ne vieną ijų ‘skaitė įvairių pobūvių 
metu.

Gilios minties lyrika
Įžvalgi kritikė Viktorija Daujotytė, gy

venanti Lietuvoje, parafrazuodama Alb. 
Žukausko poeziją, tvirtina, kad visas 'gy
venimas yra poezija, o poezija yra gyve
nimas. Anksčiau 'buvo 'teigiama, kad poe
zijai būdinga vaizdų kalba, kad eilėraš
čiuose poetas vaizdine kalba išsako vidi
nius pergyvenimus.

Šiandien, kada visos temos beveik iš
semtos, kada įgudęs skaitytojas poezijoje 
ieško ne tiktai vaizdų, bet ir gilesnių sam
protavimų, (pradėdama kalbėti apie filo
sofinės minties lyriką. Psichologiškai są
monė įdomaujasi poeto išvidiniais pergy
venimais, tačiau, tuo nepasitenkindama, 
eilėraščių turinį naudoja kūrėjo minties 
'aitslMei'dimuii.

A. Bučio poezija — ne tik vaizdingi, 
'gražūs vaizdai, ne tik išvidinių pergyve
nimų 'Sklaida. Sulaukęs subrendusios jau
nystės amžiaus mūsų autorius ne tik vaiz
duoja, bet, kaip ir dera, mąsto, medituo
ja, ieško (altsako į 'suraizgyto 'gyvenimo pa
kišamus klausimus. Tokia susimąstymo 
lyrika savo keliu liudija lietuvio poeto, o 
taipgi skaitytojų filosofinio mąstymo gy
lį.

A. Bučio poetiniai apmąstymai priarti
na jo poeziją prie filosofinės lyrikos. Kad 
jis akcentuoja ne tik vaizduls, įspūdžius, 
bet ir rimtus svarstymus, išryški iš pir
mojo Skyriaus motto:

Su tyra meile,
Lyg ašara ant skruosto, 
Paleistą mintį 
Palydžiu.

Laiko ir mirties svarstymas
Autorius gerai nusimano 'apie žmogaus 

dramatišką likimą, o taipgi apie laikinu
mą bei trapumą: „Gyvenimas, kaip grani
to kalnas, (sumerkęs savo kojas į vande
nyno gelmę..., o aš su kiekviena banga, 
kaip purslas, daužausi į kalno papėdę“. 
A. Bučys jaučiausi esąs ,,trumpalaikis ir 
mažais“, kaip granito grūdas, nupuolęs 
nuo to milžino delno prie banguojančios 
jūros“.

Būdingais mąstytinės lyrikos bruožas 
— laiko apmąstymas. A. lEtučys jaučia 
„laiko 'begalybę“, šuoliuojančią „(įaudrin
to vėjo šuoliais“,; jos atgarsį, dramatišką 
tėvynės pavergimo įspaudą viduje: „Te
nai jaunystė žydėti 'nebaigusi, tiktai pra
sidėjęs 'gyvenimais, o motina tenai užmer
kusi 'alkais“.

Jausdamas laiko negailestingą slinktį, 
permąsto Savo egzistenciją: „Kūdikystė 
nutekėjo slėnyje, kaip ta upė, rytmečio 
rūko apsupta, ir tik ilš tolo girdėjosi tylus 
vandenis čiurlenimas“, ir vis idėlto prieina 
išvadą, kad „būtinai reikėtų pradėti iš 
naujo“, nes sunku „'suprasti, kaip galima 
pasenti ir numirti be tėvynės šilumos“.

Taip, laiko svarstymas logiškai iškelia 
mirties klausimą. Jauisdiamas, kas yra 
„lyg laikrodis, užsuktas trumpam laiko
tarpiui“, (bijo, „kad vieną gražią dieną 
laikas nenusi vestų... už rankos, kaip sa
vo vaiką“. Tačiau poetas žino, kad, kaip 
audros išverstų medžių, „mūsų visų liki
mas vienodas“, ir norėtų palikti „lakūnų 
testamentą: miško brolių garbę, savano
rių auką, (didvyrių kardą ir dainą“.

Melas ir teisybė
Ta prasme išryškėja poeto dvasios kil

numas, lakios minties sparnais nešąs į 
jautrų 'atvirumą, svarstant sudėtingą gy
venimą: „Vinys jau nukaltos, ir kryžius 
■iš debesų išaugęs. Prikalkime prie kry
žiaus mintį, žmogaus klaidingą mintį“. 
Atvirai ,.žmogaus klaidingą mintį“ A. Bu
čys išryškina, vadindamas daiktus tikrais 
vardais, o gyvenimą klaustuku, atsimu
šęs į „karų ir taikos kryžminę ugnį:

Bet negaliu priimti 
Melo už teisybę

Ir vergijos 
Laisvės vietoje!

Čia mes susiduriame su nauja mąstyti- 
nės lyrikos ištaka — moralinių vertybių 
spalvingu pabrėžimu, etiniu nusiteikimu. 
Svarstydami tremtį, nenorą, „lyg vargo 
jaučiai“, dienias ibetęsianlt be prasmės nu
mirti, poetas nesišvaisto kovingais šū
kiais, tik kaip senovės žynys įtaigiai pri
mena vienybės ir veiklos išeitį:

Tik tie iš troškulio nemiršta, 
Besiekdami savų krantų, 
Kurie vis seka Dievo pirštą, 
Vadinantį mus eit ir eit kartu.

Taigi, A. Bučys, mąstytinės (poezijos kū
rėjas, įšaltai svarstydamas atoveiką į gy
venimo paines, neužsidaro hermetiniame 
aklagatvyje, 'bet analizuoja dvasios reak
ciją, susidūrus su nepriimtinomis priešy
bėmis ir, blaiviai panagrinėjęs sujauktą 
tikrovę, savo pažiūras apibendrina sinte
tine išvada.

Jausmo ir minties sparnai
A. Bučio kūriamoji jėga — sparnuota 

vaizduotė ir mąstantis protas. Jo kūrybai 
būdingas minties vientisumas drąsus po
linkis nevengti nė atitrauktų temų. Visa 
tai jo (neilgiems, laisva konstrukcija su
kurtiems eilėraščiams išugdo idiu galingus 
įsijausto jausmo ir gilios minties sparnus. 
Tai įgalina pajudinti žmogiškosios pras
mės klausimus ne tik nuolat besikeičian
čioje buityje, (bet -ir didingoje visatoje.

Gal dėl to jis nenorėtų būti „(balta- 
marškiniu 'berželiu, šakas nuleidus, prie 
Nemuno (šlaito rasų ašarom apverkti pra
eitį“. Jam maga „granito kalnu susikūp
rinti“, „slėnin palinkus, gilias dūmas dū
moti“, nes

Mes beržais svyrūnėliais,
Audrų daužytais, 
Jau esame buvę 
Daug kartų, 
Ir apkarto.

Brandi, (turininga A. Bučio poezija pa
čiu laiku mus aplankė, kai ne vienas su 
baltmiarškiniu berželiu linkęs „apverkti 
praeitį“ atsimušęs į rūškaną tikrovę. Ta
čiau jo eilėraščiai ne tiek išraiškiai de
klamacijai, kiek mąstančiam ir buitį bei 
visatą .analizuojančiam skaitytojui.

Gal būt (Vertėjo rinkiniui parinkti pras
mingesnį pavadinimą, kai ,,Eilėraščiais“ 
ir J. Kuosa Aleksaindrilškis — Aistis 1932 
m. pavadino savo pirmąjį rinkinį.

Anicetas (Eiučys. EILĖRAŠČIAI. Nida. 
Londonas, 1979 m., 99 psl. (kaina 1 sv., 
užsisakyti galima tiesiai iš autoriaus arba 
iš Nidos leidyklos, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT).

Atsiųsta paminėti
WHO ARE THE SOVIET DISSIDENTS?

Dr. Alex Shtromas. Ernest Stockdale Lec
ture 1977. University of Bradford1. Brošiū
ra anglų kalbai, išleista Bradfordo Univer
siteto Taikos studijų Instituto.

Trumpa, bet išsami analizė disidento 
sąvokos ir paties žmogaus. Duoda daug 
pavyzdžių, 'aiplšvicčiančįių nepritarimo si
stemai priežastis ir jo pasireiškimo bū
dus. Verta pačiam pasiskaityti ir perduo
ti anglams draugams. Brošiūrą galima 
gauti pas P. van den Duingen, School of 
Peace Studies, University of Bradford, 
Bradford, BD7 1DP. Kaina 60 p. 19 psl.

'UAI1SVĖSI SONATA, poema, Anatoli
jus Kairys. Meniškai iliustravo diailitain- 
kė D'iataa KizlauSkienė. Išleido DIALO
GAS 1979 m. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė, 3001 West 59th St., Chicago, 11. 
60629. Tiražas — 1.000 egz. Kalnia 8 dol.

Tai patrauklaus formato skoningai iš
leista gilaus ir jaudinančio turinio kny
ga apie .Simo Kudirkos išgyvenimus ir 
kovą (dėl laisvės. Veikalas padalintas į 4 
dalis: Allegro, Andante, Rondo ir Paga
liau.

MOTERIS, Nr. 1, sausUsdvaisagtis, 1979 
m. Lietuvių moterų žurnalas. 1011 Colle
ge St., Toronto, Ont. MGH 1A8, Canada. 
Prenumerata metams 7 dol. 29 psl.

JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZA
NAI, Petrais Gudelis, II dalis. Viešos veik
los laikotarpis. (1919. III. 20). Brooklyn 
1979 m. Orientacinė knygos kaina 20 vo
kiškų markių. Tiražas 600 egz. 220 psl.

ATEITIS, 1979 m. Nr. 1. Ateitininkų 
leidžiamas katalikiškos-lietuviškos orien
tacijos mėnesinis žurnalas. 7235 South 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Kaina metams 9 dol. 36 psl.

RELIGION IN COMMUNIST LANDS, 
Vol. 7, Nr. 1, 1979. Keston College, Heath
field Rd., Keston, Kent BR2 6BH. Prenu
merata metams 6 sv., atskiro numerio 
karna 1.50 sv. 72 psl.

LITUANUS, Nr. 1, 1979. The Lithuanian 
Quarterly. Lithuanus, 6621 S. Troy, Chi
cago, Illinois 60629. USA. Čia patalpintas 
Jauti Penn ar straipsnis apie Tarybų Są
jungos naująją Konstituciją (Reflections 
On Union Republics In The New Soviet 
Constitution). Kaina metams 10 dol. 80 
psl.

PASKUTINIS ATSISVEIKINIMAS SU

Pulk. Vidugiriu
Apie šimtas lietuvių ir kitataučių drau

gų geg. 3 d. susirinko šv. Kazimiero baž
nyčioje išlydėti pulkininką Vidugirį į 
paškuitinę poilsio vietą.

Trejas giedotas gedulingas Mišias at
laikė kunigai S.Matulis, J. Sakevičius ir 
A. Geryba. Graudulingai giedojo J. čer- 
nio vadovaujamas bažnyčios choras. Gar
bės sargybą patvariai atliko Manchester!© 
ir Sodybos ramovėnai.

Kun. A. Geryba pamoksle palygino ve
lionį su žmogumi, sodinančiu jaunutį me
delį. Toks žmogus galvojąs apie ateitį, ki
tus, nes pats nebeišvys užaugusio medžio 
grožio, nesidžiaugsiąs jo gaivinančiu pa
vėsiu Taip ir pulk. Vidugiris per visą sa
vo kruopštų gyvenimą rūpinosi ne vien 
tik tos dienos reikalais, bet taip pat sėjo 
sėklą, kuri užaugtų ir gražiai pražydėtų 
ateities Lietuvai ir jos vaikams. Kovojo 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, nežinoda
mas, air liks gyvas išgirsti laisvės varpų 
skambėjimą. Jis labai rūpinosi lietuviška 
spauda, nes puikiai suprato, kad spauda 
yra gaivinantis šaltinis, iš kurio trykš
ta savos istorijos pažinimo, kalbos tyru
mo ir apsišvietimo sriautai.

Baigdamas, pamokslininkas kvietė mels
tis ne tik už a.a. Tomo sielą, bet ir už vi
sus, kurie savo krauju, triūsu ir pasiau
kojimu uždėjo antspaudą ant savo gyve
nimo pašvęsto tėvynei.

Po pamaldų apie 80 tautiečių palydėjo 
velionį į šv. Marijos kapines. Čia trum
pas religines apeigas pravedė kun. J. Sa
kevičius. Paskutinį jautrų žodį tarė DBLS 
pirmininkas J. Alkis.

Po laidotuvių maldininikai sugužėjo į 
Lietuvių Namus. Čia juos su visiems ži
nomu vaišingumo ir kulinariniu 
menu priėmė Kazys Makūnas (testa
mento vykdytojas) šermeninei vakarienei. 
Ją užbaigė Juozas Vilčinskas, taip pat tes
tamento vykdytojas, atskleisdamas velio- 
nies testamento kai kurias pastraipas.

Velionis nepaliko šeimos nei artimesnių 
giminų.

Užvertom kitą liūdną mūsų tautos ir iš
eivijos istorijos puslapį. Jaučiame didelę 
spragą, bet tikimės kad praretėjusias gre
tas papildys naujos kovotojų jėgos.

AG.

DBLS PIRMININKO J. ALKIO 
ATSISVEIKINIMO SU PULK.

T. VIDUGIRIU ŽODIS KAPINĖSE

Sesės ir 'Broliai,
Su liūdesiu širdyse, su gilia pagarbia ir 

meile lūpose mes atsisveikiname su pulk. 
Tomu Vidugiriu — Lietuvos Nepriklauso
mybės kovų savanoriu, karininku, Vyčio 
Kryžiaus Kavalierium, DELS Garbės Na
riu, Valdybos nariu ir jos ilgamečiu Cen
trinio skyriaus Pirmininku.

Man neužtektų žodžių, norint pilniai 
apibūdinti šio (garbingo Lietuvos vyro as
menybę, o ij'uk ji kalba pati už save. Gy
vendamas su mumis, jis stebino visus sa
vo patriotiškumu ir ištikimybe gražiau
siems Tautos idealams.

Savo ramia ir logiška 'galvosena, prak
tiškais pata'rim'a'is ir materialine parama 
jis ne kartą atėjo į pagalbą mūsų organi
zacijai ir rūpinosi tiek Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos, 'tiek 'Lietuvių Na
mų Bendrovės 'gerbūviu, nes jam jos bu
vo neperskiriamos.

Kasdieniniame savo gyvenime jis (buvo 
mielas ir draugiškas, bet, reikalui esant, 
jis sugebėjo (aštriai ir prasmingai prabil
ti, kad nenuklystume per toli nuo mūsų 
bendrų tikslų, ir ne kartą pajutome jo 
sunkią ranką ar išgirdome jo gilų žodį 
vienu iar kitu klausimu.

Jo ilgo ir prasmingo gyvenimo keliai vi
suomet vedė į Lietuvą. Jis mate ir pergy
veno savo Tautos 'džiaugsmus ir kančias 
ir, 'gyvendamas tremtyje ar čia ar kitur, 
nepalūžo, išlikdamas visuomet stipriu ir 
tauriu 'lietuviu ir tuo pačiu būdamas pa
vyzdžiu mums visiems.

Jo atminimas pasiliks mumyse visam 
mūsų gyvenimui ir šiandieną su gilia pa
garba mes minime ir minėsime jį, palydė
ję Amžinybėn, prašydami Visagalio su
teikti jo lietuviškai sielai Amžiną šviesą 
ir Ramybę.

a.a. T. VIDUGIRIO TESTAMENTAS
Savo testamente a. a. T. Vidugiris iš

dalino savo palikimą, paskirdamas šias 
sumas toliau minimoms lietuviškoms or
ganizacijoms:

1) D. Britanijos Lietuvių Sąjungai 
laikračiui leisti ir kitokiai veiklai — 
4000 sv.

2) Liet. kat. bažnyčiai Londone — 
1008 SV.

3) Žurnalui „Šaltinis“ Nottingham — 
1000 sv.

4) Laikračiui „Dirva“ Cleveland© 
1000 sv

5) žurnalui „Karys“ Brooklyne — 
1000 sv.

6) Vasario 16 d. gimnazijai Vokietijoje 
1000 sv.

7) Lietuvių katalikų Akademijai Ro
moje — 1000 sv.

8) Pasaulio Lietuvių Archyvui Čika
goje — 1000 sv.

9) Lietuvių Fondui Čikagoje — 100 sv.

Kiiiįrasoi
STRAIPSNIS APIE LIETUVIŲ 

POGRINDĮ

„Los Angeles Times“ paskelbė Dan 
Fisher straipsnį, kurį pakartojo „The 
Pittsburgh Press“ ir kiti laikraščiai, apie 
pogrindžio leidinius Ok. Lietuvoje. 
Straipsnyje minima Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika ir „Aušra“. „The Un. 
derground Typewriter is Clicking faster 
in Lithuania“ — straipsnio antraštė.

Autorius duoda ištraukų iš pogrindinių 
laikraščių, kurie pasirodo reguliariai ir 
nagrinėja religines ir tautines temas, 
sietuva yra giliai nacionalistinė, rašo 
Fisher, cituodamas „Aušros“ numerį, ku
riame reikalaujama referendumo, kad ne 
rusiškos sovietų respublikos galėtų atsi
skirti ir sudaryti nepriklausomas, taikin
gas valstybes.

Į autoriaus klausimą, kodėl valdžia ne
sugeba išardyti pogrindžio, vienas vilnie
tis atsakęs, kad pogrindyje darbuojasi 
tiek daug žmonių, kad kelis ir suėmus, 
darbas vyksta toliau ir leidiniai neužsida
ro.

Dan Fisher mini ir vieną KGB bandy
mą diskredituoti pogrindžio literatūrą ir 
išleisti savo leidinį, kuris 1977 m. 'buvo 
dalinamas Kauno seminaristams. Leidinė
lyje buvo puolama Kronika, kad ji lau
žanti Bažnyčios vieningumą, kenkianti 
žmonių pasitikėjimui kunigais.

KGB padariusi mažą klaidelę, ji maši
nėle .rašiusi dvigubais tarpais, visai ne
taupydama popierio, kada tikrieji lietu
vių pogrindžio leidiniai eilutes taupumo 
sumetimais labai suspaudžia, negali sau 
leisti liuksuso — dvigubų tarpų tarp ei
lučių, rašo Fisher.

(„Draugas“, kovo 8 d.)

ATSAKYMAS PRIEKAIŠTAMS

„Mūsų Pastogė“ Nr. 19 talpina labai 
tikslų ritsakymą į komunistų priekaištus 
išeivijos lietuvių veiklai („Kiek jiems rū
pi lietuvybė?“ — pasirašyta v. k.). Dėl 
vietos stokos esame priversti pasitenkinti 
keliomis ištraukomis ir trumpa santrau
ka.

Derby mini Motiną
Gegužės 5 d. čia įvyko šaunus MOTI

NOS DIENOS minėjimas su puikia meni
ne (dalimi. Šį kartą lietuvių bendruomenė 
įrodė, ką 'galima padaryti bendromis jė
gomis. Minėjimą rengė DBLK Bendrijos 
Centro Valdyba^ pasikviesdama lietuvių 
menines jėgas iš Nottinghamo, Glouceste- 
rio-StroUdo, Londono, Derbio ir Kildder- 
minsterio, todėl (ir minėjimas buvo atliktas 
pasigėrėtinai, o ten pat suruošta meno pa
roda įrodė, kokio aukšto lygio menininkų 
turime Blaivųjų tarpe.

'Minėjimą atidarė DELKB-jos Centro 
Valdybos Pirmininkas PETRAS POPIKA, 
pasveikindamas atvykusius į minėjimą ir 
nurodydamas motinos gimdytojos ir au
gintojos reikšmę šeimai ir tautai ir dide
lį nuopelną lietuvės motinos istorijos (bė
gyje, taip pat gražiai įpindamas meilės 
pareigą Dangiškajai motinai ir mūsų vi
sų motinai Tėvynei.

Jo kalbą pakartojo angliškai RŪTA 
POPIKIENĖ.

Minėjimą pravedė Jaunimo Kongreso 
atstovai: studentė ONA VIRBICKAITĖ ir 
stud. ALGIS VAŽGAUSKAS.

Pradžiai Nottinghamo GINTARO miš
rus choras, diriguojant VIDAI GASPA- 
RIENEI ir akompanuojant NIJOLEI VAI- 
NORIŪTEI, sudainavo labai tinkamą tai 
dienai tautinę giesmę, Maironio — „Ap
saugok, Aukščiaustias“. Po to sekė VIDOS 
GASPARIENĖS vadovaujama jaunučių 
deklamacija, kur gražia lietuviška kalba, 
puikia intonacija ir gerai parinktais eilė
raščiais, mažieji išreiškė meilę savo ma
mytėms ir tėvų žemei Lietuvai. Jų dekla
macijos teikė visiems 'džiaugsmo ir pasi
gėrėjimo.

Glouoesterio-Stroudo mergaičių tautinių 
šokių 'grupė, vadovaujama MARIJOS 
GELVINAUSKIENĖE ir akordeonu gro
jant JONUI KUKŠTUI, pašoko net ketu
ris šokius.

LEONO CICĖNO vadovaujami Wolver- 
hamptono dainininkai išpildė tris E. Lu- 
kaitytės sukurtas ir harmonizuotas dai
niais.
PETRAS JEZUKEVIČIUS iš Kiddermins

ter, giliu 'įsijautimu ir puikia intonacija 
padeklamavo savo paties poeziją. Dekla
macijų metu salėje įsivyravo visiška tyla 
ir ne vienas nubraukė ašarą nuo veido. 
Visi buvo įgiliai paveikti.

EIMUČIO ŠOVOS 'akordeonistai savo 
muzika pilnai apsuko gyvenimo ratą (taip 
jie patys sakė) niuo jaunuolių susitikimo 
iki vedybų. Muzikos akordais jie išreiškė 
nuotaiką jaunųjų ir jų tėvų. Pats E. šova 
angliškai aiškino kiekvieno dalyko reikš
mę, (kurių iš viso išpildė net dešimt.

Nottinghamo „GINTARO“ moterų vie
netas, vadovaujamas ELENOS VAINO
RIENĖS, padainavo keturias dainas, šis 
vienetas j'au daug kartų pasirodė įvai
riuose parengimuose ir minėjimuose. 
Akompanuoja NIJOLĖ VAINORIŪTĖ.

,.Komunistinėje (lietuvių ispaudoįje pa
vergtoje tėvynėje nuolat ir nuolat užtin
kame nepagrįstų pasišaipymų iš išeivijos 
lietuvių veiklos, ypač užkliudant lietuvy
bės išlaikymo ‘problemas užsienyje: švie
timą, spaudą ir pamaišius dalykus“...

Bet (kiek tas lietuvybės išlaikymas rūpi 
patiems Lietuvos komunistams?

„Jau net pradžios mokyklose įvesta ru
sų kalba lygiagrečiai su Rietuvių kalba.

Išeivių lietuvių yra ne vien Vakaruose, 
bet apytikriai ir net gal daugiau prievar
ta ar kitokiais būdais išsklaidyta visoje 
Sovietų Sąjungoje, įskaitant ir Sibirą, kur 
jų daugiausia. Nekalbant apie uždarytuo
sius gulago salynuose (pasinaudojant 
taikliu A. Solženicyno terminu) yra tūks
tančiai lietuvių ir itamie pačiame Sibire, 
kurie skaitosi „laisvi“, bet (be teisės 'grįžti 
į Lietuvą. Ar kas iš dabartinių Lietuvos 
„patriotų“ pasirūpina jų lietuviška padė
timi, ar aprūpina juos tegu ir komunisti
ne, (bet lietuviška, spauda, ar steigiamos 
jų vaikams lietuviškos mkoyklos ir lt. t.? 
Jie nutylimi.“

Toliau (klausiama apie (Elaltgudijos, Ryt
prūsių, Lenkijos ir Latvijos lietuvius, (ku
rių padėtis yra tikrai nepavydėtina. Lie
tuvos (komunistai nepajudina nė pirSto 
sustiprinti ir palaikyti mūsų (brolių tau
tiškumą.

,,Kaap matome, socialistinėje tėvynėje 
nėra vietos (tautybei, išskyrus rusų, ku
riems valia ir net 'privalu savo tautybę 
plėsti kitų sąSkaiton nepažeidžiant šiandie 
taip Sovietijoje madingo internacionaliz
mo principo.

Okupuotos Lietuvos komunistinių par 
triotų dėmesys ir susirūpinimas lietuvių 
išeivių likimu kažkodėl koncentruojasi tik 
Vakaruose, kur vyksta 'gyva tiek politi
nė, tiek ir kultūrinė veikla. Jeigu jų aša
ros būtų tikros dėl išeivijos lietuvių liki
mo, tai vietoj pašaipų galėtų ateiti talkon 
su visokeriopa pagalba ir neit valstybiniu 
mastu. Bet va, šito nėra ir net nesimato 
ta kryptimi jokių intencijų, o tik pašaipa, 
(kurios intencija sugriauti šios pusės lie
tuvių bet kokias pastangas. Tai kals gali 
patikėti, kad jiems rūpi lietuvybė ir mū
sų tautos ateitis?“

To paties GINTARO vyrų vienetas nu
stebino visus slaivo pajėgumu. Iš dešimties 
(krūtinių stipriai išsiveržusi sutartinė nu
kėlė klausytojus į mieląją tėviškę prie 
Nemuno, prie žaliųjų pušelių, o „(Alučiu 
Baltapučiu“ suvilgė klausytojų lūpas ir 
priminė lietuviško kaimo 'alutį. Vienetui 
dirigavo VIDA GASPARIENĖ, akompa
navo NIJOLĖ VAINORIŪTĖ.

MIŠRUS GINTARO CHORAS, lyg už
baigdamas meninę dalį, gražiai sud'aitn.a- 
navo lietuvių liaudies dainą „Subatos Va
karėlį“.

Minėjimo baigminį žodį įtarė Derby Ci
ty Deputy Mayor Cousellor R. G. NEW
TON, išgindamas meno parodą ir gražiai 
parengtą Motinos Dienos minėjimą. Tarp 
kitko pareiškė, jog jis norėtų matyti, 
kad šiame (krašte Motinos Diena būtų vi
sur minima gegužės mėnesį.

DBLKjEųos pirmininkas PETRAS PO
PIKA padėkojo visiems programos dšpil- 
dytojams, parodoje dalyvavusiems meni
ninkams ir visiems, parėmusiems minėji
mą savo atsilankymu.

Minėjimas baigtas LIETUVOS HIMNU.
MENO PARODĄ, kurios organizatorė 

buvo RŪTA POPIKIENĖ, atidarė Derby 
City Deputy Mayor, Couseller R. G. NEW
TON.

Meno (kūrinius išstatė Genovaitė Griiga- 
(ravičiūltė JOHNSTON, Ema Jurkfšiaityttė 
HERINGTON, Laimutė Šimkutė NIKSAD, 
Nijolė VAINORIŪTĖ, Kazimieras STEPO
NAVIČIUS, Feliksas RAMONIS, Fryda 
Čerkutė JONES, Vladas NARBUTAS, Rū
ta Čerkutė POPIKIENĖ ir Marija BA
RAS.

LIETUVIŲ SKAUTŲ PARODA, kurią 
paruošė v. s. Juozas MASLAUSKAS, bu
vo nepaprastai gausi škautišlka literatū
ra, (knygomis ir periodika, lietuvių ir 
anglų kalbomis, o taip pat gražiu rinkiniu 
Skautiškų ženklų.

„ŠALTINIO“ SPAUDOS PARODA, ku
rią paruošė redaktorius (kun. Steponas 
MATULIS, MIC, suteikė progos parodos 
lankytojams susipažinti su „ŠALTINIO“ 
leidiniais, išleistais per eilę metų, o taip 
pat ir gausų derlių kruopštaus darbo — 
rinkinį paties „šaltinio“.

Po meninės dalies sekė .bendras pasi
linksminimas prie geros muzikos. Be to, 
dalyvavusių laimei išbandyti, buvo gausi 
loterija su vertingais fantais.

Reikia pasakyti, kad tokio šaunaus, 
meninių jėgų pasirodymo dar neteko 
matyti. Būtų gaila, kad toks pasirodymas 
liktų vienkartinis. Šios jungtinės meno 
pajėgos, kokias matėme Derbyje, turėtų 
aplankyti visas didesnes lietuvių koloni
jas lEiritų salose, o taip pat lietuvių kolo
nijas Europos kraštuose. Meno ir tauto
dailės paroda tokia, kokią čia matėme, 
pilnai tinka angliškai visuomenei bet ku
riame mieste.

KAZYS LEONAS
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Lietuviu Kromka
D. Britanija

PAVASARIO ATOSTOGŲ SAMBŪVIS

Geg. 27 d., Lietuvių Sodyboje įvyks 
tradicinė metinė lietuvių pasižmonėjimo 
ir susitikimo šventė.

11.30 vai. — Išv. Mišios, kurias atna
šaus svečias iš Manchesterio kun. V. Ka- 
maitis ir vietinis kun. A. Geryba. Bus 
proga atlikti velykines pareigas.

Po Mišių seks įvairi ir įdomi progra
ma, kurią atliks mūsų jaunimas.

4 vai. — didelė ir turtinga loterija pa
remti Jaunimo Kongresui.

Šia proga Sodyboje bus galima įsigyti 
bilietus į Jaunimo Kongreso koncertą ir 
šokius.

Atvyks ekskursijų. Taigi galėsime pa
sidžiaugti ne vien tik muzika, šokiais ir 
dainomis, bet ir susitikimu su bičiuliais.

DBLS sodybos skyrius pasiruošęs šau
niai visus priimti.

Maloniai kviečiame ir laukiame.
DBLS Centro Valdyba

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Kun. J. Sakevičius — 10 sv. Vieton gė
lių įplk.T.Vdjdugirio laidotuvėms aukojo 
Tautos Fonidiui O. J. Bendoriai —■ 5 sv. T. 
Česnakas — 5 sv. V. Ribokas — 5 sv. Buv. 
ibenidradarbiai — 5 sv.

J. Pipynė — 4 sv. 42 p.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja

T. F. A. D. Britanijoje

PARAMA JAUNIMNI

Kiekvienam D. Britanijos atstovui į IV 
PJL Kongresą DB Pagalbinis Komitetas 
nutarė paskirti po 200 sv. Atstovai turės 
dalyvauti ,,Stovykloje“, Strawberry Hill, 
Studijų Dienose, Altenberge, ir Kongreso 
uždaryme, Frankfurte. Kongreso ir kelio
nių išlaidos atstovui kainuos apie 300 sv. 
D. Britanija turės penkis atstovus: Romą 
Juozelskį iš Nottinghamo, Kristupą ii 
Virginiją Jurus iš Bromley, Joną Pod- 
voiskį ir Onutę Virbickaitę iš Mancheste
rio.

Pagalbinis Komitetas taip pat paskyrė 
po 50 sv. paramos kiekvienam D. Britani
jos dalyviui Kongreso ,,stovykloje“. Šiuo 
metu dalyviais yra užsirašę: F. Bernata
vičius (Manchester), A. Dangis (Stoke-on- 
Trent), A. Kupsty s (Manchester), L. Mu. 
lerčikaitė (Leamington Spa), M. Silius 
(Bolton), A. Siinickas (Leeds), A. Savai
tė (Maidenhead) ir A. Valterytė (Here
ford). Per Britaniją taip pat užsiregistra
vo A. Dambriūnas (JAV) ir V. Šatkaus
kas (Australija).

J.V.

Londonas
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Šiais metais Baisiojo Birželio atmini
mui pamaldos bus sekmadienį, birželio 10 
dieną, 14.45 vai. St. Martin in the Fields 
bažnyčioje, Trafalgar Square, Londone. 
Pamaldoms vadovaus lietuvių, latvių ir 
estų dvasiškiai. Visi tautiečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Baltų Taryba

SVEČIAS IŠ AUSTRALUOS

Stasys Ratas atskrido iš Camberros 
Australijoje į Londoną. Lankys Graikiją 
ir Italiją, grįš dar į Londoną, skris į 
Ameriką. Išėjęs į Pensiją, kaip valstybės 
tarnautojais, ketina keliauti pusketvirto 
mėnesio, lankydamas kadaise matytas 
vietoves ir žmones.

„DAINAVOS“ BALIUS

šeštadienį gegužės 12 d. Londono mo
terų diriaiuiglijlos „Danava'’“ suruoštas pa
vasario balius laibai sėkmingai pavyko.

Atsilankė nemažai svečių (apie 60).
Salė buvo labai gražiai ir skoningai pa

puoštą gėlėmis J. Tamošiūnienės. Grojo 
.puikus 4 žmonių orkestras. Eiufeto užkan
džius paruošė ir tiekė pačios dainavietės 
— Varkalienė, Ribokienė, K. Janulevičiū- 
tė.

Nenortienė, abi Duobaitės ir Namajuš- 
kienė sutiko svečius prfe durų ir platino 
loterijos bilietus.

KaMbatienė padėkojo „Dainavos“ var
du visiems apsilankiusiems ir Varkalienė 
paprašė pravesti loteriją Jurgį Mikelį 
(George Mickell), filmų aktorių, kiuris 
tikrai įspūdingai tai atliko, — tuo prisi
dėdamas prie mūsų vakaro paįvairinimo.

Kazys Makūnas aptarnavo barą, gaila, 
kad jam bravoras nepristatė reikalingo 
alaus.

Pastebėtina, kad nemažai buvo matyti 
jaunesnių žmonių. Pagrindinis nusiskun
dimas Ibuvo —■ teikiam parengimui — per- 
mažos salės Lietuvių Namuose.

žmonės nenoriai skirstėsi namo.
K. Tamošiūnas

VYSK. A. DEKSN1O AUSILANKYMAS

Birželio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Sporto ir Soc. klubo salėje, 345A Victoria 
Park Rd., E.9, įvyks susitikimas su J. E. 
vysk. J. E. Antanu L. Deksniu. Susitiki
mo proga bus įvairi meninė programa.

Birželio 17 d., sekmadienį, garbingasis 
svečias atnašaus 11 vai. šv. Mišias, su
teiks Sutvirtinimo Sakramentą Lietuvių 
bažnyčioje, 21 The Oval, E.2. Kas norėtų 
priimti šį sakramentą, prašomi skubiai 
pranešti.

Londoniečia-i ir apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti vyskupo sutikime ir 
pamaldose. Ta proga prisiminsime ir Lie
tuvos genocidą.

Kun. J. Sakevičius, MIC

PRIE KULTŪRINIO SUBATVAKARIO

Prie kultūrinio subatvakario, įvykusio 
bal. 28 d. Lietuvių Namuose, aprašy
mo reikėtų pridėti dar porą žinių.

Kad toks subatvalkaris buvo gaivus įvy
kis Londono lietuvių gyvenime, gal būt 
pasiilgtas, rodo pats faktas, jog į sales su
gužėjo daugiau, kaip 80 klausytojų. Jie 
ne įtik užpildė visas sėdimas vietas, atnešė 
dar kėdžių iiš kitur, bet kiti stati išstovė
jo, besiklausydami programos.

Paltį įsubaitvakarį suorganizavo, jo pro
gramą vykusiai surezgė ir sėkmingai su
kvietė visas menines jėgas programai 
įvykdyti Marija Barėnicnė. Sveikintina 
iniciatyva.

Šio subatvakario programai buvo suda
rytas garsinis dokumentas. Tai savotiška 
naujiena. Vladas Velička, pasirodo, turįs 
gana sudėtingą dr tobulą aparatūrą, kuria 
jis užrekondavo muziką, dainas, solistus ir 
deklamatorius bei skaitytojus į kasetes. 
Elus malonu tos programos dar kartą prie 
progos pasiklausyti.

SUSITIKO LONDONE

Inž. Vytautas Verpstas, grįždamas iš 
Abu-Dhabti Jungtiniame Arabų Emirate, 
kur dirbo ilgesnį laiką, ir Henrieta Verpš- 
tienė d!š Detroito, JAV, „Metmenų“ žurna
lo administratorė, susitiko Londone šių 
metų atostogų pradžiai.

APLANKĖ LIETUVIŲ NAMUS

Grįždami iš JAV-ių bei Kanados, kur 
praleido 5 mėnesius studijiĮ pagilinimo 
reikalais, į Sandy Bay, Australijoje, Lie- 
jtiuvių Namuose (buvo apsilankę Aldona-, 
buv. Žiginsk-aitė, ir dr. M-annel Nunez.

LANKĖSI LONDONE
Danutė Jurkšaitytė iš Toronto, Kan.a-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — gegužėls 27 d., 11.15 
vai., Židinyje.

NOTTINGHAME — birželio 3 d., 11.15 
vai., židinyje.

NOTTENGHiAiME — geg. 24 d. — Kris
taus Dangun Žengimas — 20 vai., 
Liet. Židinyje.

LIETUVIŲ KALBOS SEMINARAS
Rimanto Šovos vedamas iir DBLS Li

tuanistinio skyriaus organizuotas šis se
minaras plečiasi.

Iš pradinių keturių dalyvių poros sa
vaičių bėgyje šis skaičius išaugo iki 
dvylikos dalyvių.

Kaip Red. patyrė iš jo vedėjo, vienin
telė dabartinė problema yra vadovėlių 
trūkumas. Turėtų vadovėlių nebeužteko. 
O naujų egzempliorių, nors -užsakytų iš 
Amerikos dar Įpereitais mietais, vis idlair 
negauta. iBelt tikimasi, kad neužilgo ir ši 
problema bus išspręsta.

Lietuvių kalbos pamokoms naudoja
mas JAV Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Tarybos išleistas lietuvių kalbos 
kursas, skirtas pradžios mokykloms. Bet 
jis įtinka ilr suaugusiems, kaip patyrimas 
neabejotinai parodė.

IV PLJ KONGRESO KONCERTAS 
IR ŠOKIAI LONDONE

Jaunimo Kongreso koncertas įvyks šeš
tadienį liepos 14 d., 14.00 vai., Queen Eli
zabeth Hail, South Bank, Londone (neto
li Waterloo geležinkelio stoties). Progra
mą išpildys Volungės dainininkės iš To
ronto, Gintaro Liaudies šokių ir Muzikos

dos, ir Ramutė ir Vytautas Petruševičiai 
su šeima iš Detroito, JAV, pasiryžę pra
leisti atostogas Europoje.

SVEČIAS IŠ JAV

Lietuvių Namuose buvo (apsistojęs dr. 
Raimundas Sidrys, UC-LA istorijos pro
fesorius (University of California, Los 
Angeles), grįždamas iš Lietuvos, kurioje 
praleido 7 savaites, kaip USA-USSR 
mokadiniinkų Ipiaisdlkeiitimo prolamins idiau 
lyvis. Jis buvo Liet. Mokslų Akademijos 
Istorijos Instituto svečias Vilniuje.

Ansamblis iš Montrealio, pianistė Ramin
ta Lampsatytė ir fleitistas Petras Odinis 
iš Vokietijos.

Bilietus jau galima gauti Londone, Lie
tuvių Namuose. Bilietų kainos — 2 sv., 
3 sv. ir 5 sv. Užsisakant bilietus paštu, 
prašoma prisiųsti čekį ar pašto orderį, iš
rašytą „Lithuanian Youth Congress“ var
du, ir sau užadresuotą voką su 9 p pašto 
ženklu. Bilietų Skaičius yra ribotas, tad 
prašome neatidėliojant juos nusipirkti.

Po koncerto, tą pat dieną nuo 19.30 iki 
24.00 vai., Kensington Town Hall salėje, 
Homton Street, London W8, ruošiamas 
šokių vakaras, kuriam bilietus taip pat 
galima gauti Lietuvių Namuose arba paš
tu. Įėjimo kaina 3 svarai.

J.V.

ICCHOKAS MERAS LONDONE

Atrodo, kad Icchofcas Meras atvyksta 
į Jaunimo Kongresą. Jis iš profesijos yra 
elektronikos inžilnierius, bet iš pašauki
mo vienas 'iš -stipriausių raižytojų, kuris 
prasiveržė su savo literatūros darbais 
Vakarų pasaulyje. Jis gimė Kelmėj 1934 
m. spalio 8 d. Dabar gyvena Izraelyje.

S. K.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

Sekmadienį gegužės 13 d. Londono lie
tuviškoji panaipUja meldėsi už kenčian
čią Lietuvą. 11 vai. šv. Mišios buvo at
našaujamos už 'Lietuvą 'su visomis ati- 
tinlklalmomis maldomis.

Kum. Idir. Jonas Sakevičius, MIC, pa
sakė reiįkšmingą pamokslą, pabrėžda
mas. kaip mūsų tautos sūnūs ir įdukros 
kelia balsą prieš smurtą ir paniekinimą.

Justas Černis savo solo giesmėmis šias 
nepaprastas pamaldas darė dar iškil
mingesnes.

S. K.

Bradfordas
TURININGAS POBŪVIS

Gegužės 12 d. vakare Vyties klube buvo 
surengtais vyreB|niųjių tautiečių 'pobūvlfe, 
kurio fundatoriumi bulvo Kanadoje gyve
nąs Jonas Balčiūnas, -atsiuntęs Itam reika
lui 100 dol. Kai prie vaišių stalų susirin
ko apie 30 svečių, kun. kalpelionas palai
mino patiekalus, sukalbėjo Sibiro lietuvai
čių maldą.

Skoningai parengtų vaišių metu į visus 
prabilo A. Buičys, pasidžiaugęs vyresniųjų 
tautiečių aktyvumu ir priminęs gerą bi
čiulį J. Balčiūną, kuriam visi užtraukė 
„Ilgiausių metų“. Kun. J. Kuzmiickis pa
brėžė -gražų sugyvenimą ir tradiciją sulsi- 
r-inkti, pabičiuii-auti, atsikvėpti.

V. Ign-aiitis pasiūlė dažniau tokiu būdu 
pabendrauti, nepamirštant ir vietinių li
teratų kūrybos. V. Motuzas, fotografavęs 
pobūvį, siūlė ir toliau rengti litraltūrines 
vakarones. V. Banaitis vyresnio amžiaus 
tautiečius pavadino nenuvytusiais tėvynės 
žiedais, veiklos aparato ratukais ir iškėlė 
veiklos judintojų aukštą intelektualinį ly
gį. J. Adomomis priminė, kad reikia prisi
minti ir jaunimą, 'kurio nariai prisideda 
prie visuomeninės veiklos. V. -Sitnicka-s 
priminė jaunimo kongresą. Klubo pirm. 
V. Gurevičius, šiltai pasveikinęs Vyties 
klubo vardu, iškrėtė staigmeną: jautriai 
įsijautęs sudainavo „Ne 'aukso trokštu“ ir 
„Sėdžiu už 'stalelio“ dainas. Tada kelias 
dainas sutraukė ir visi vaišių dalyviai, 
kurie -dėkojo geriems kulinarijos žinovams 
ir vaišių ren-gėj'ams A. ir I. Gerdžiūniaims 
ir jų sūnui.

Pobūvis buvo turiningas, jiaiukus ir, be 
-abejo, nuteikęs nenuleisti rankų, o dirbti 
ir toliau.

Keighley
MIRĖ A. VALKŪNIENĖ

lElalanldžio 9 d. Nottinghame mirė Anta
nina Vallkūniienė, išgyvenusi 79 mietus.

Velionė -gimė ūkininkų Babrauskų šei
moje Papartynų km., Sintautų valsčiuje, 
Šakių apskrityje. Kiek pasimokiusi, per
sikėlė į Kauną ir, baigusi gialiū. seserų mo
kyklą, dirbo karo ligoninėje. Čia -susipa
žino su pik. Itn, L. Valkūnu ir už jo ište
kėjo. Bolševikams okupavus Lietuvą, su 
vyru, -dirbusiu ginklavimo valdyboje, pa
siliko užsienyje. Nacių okupacijos metu 
drauge su vyru grįžo į Lietuvą ir Skau
džiai išgyveno vyro suėmimą.

Karo frontui siaubiant Lietuvą, su vy
ru pasitraukė į Vokietiją, o 1947 m. emi
gravo į Angliją. Kurį laiką gyveno Sils- 
deno darbininkų hositelyje, nedideliame 
kambarėlyje. Netrukus -persikėlė į Keigh
ley, kur nusipirko kuklų namelį. 1954 m. 
mirus vyrui, vargo viena, vėliau persikė
lė į Sodybą, o iš ten į Nottinghamą. -Se
natvės metus -gyveno seneliams pritaiky
tuose namuose ir, kol pajėgė, -dalyvavo 
religinėje ir kultūrinėje veikloje.

A. Valkūnienė buvo jautrios širdies, gi
liai susipratusi lietuvė ir katalikė. Skau
džiai išgyvendama Lietuvos okupaciją, 
paguodos ieškojo tikėjime ir -gerų žmo
nių draugėje. Gausiai aukojo lietuvių re
liginei šalpai.

Velionės palaikai buvo pervežti į Kei
ghley, kur po vysk. V. Padolstao pašven
tintu paminklu kapinėse ilsisi jos vyras. 
Balandžio 18 d., dalyvaujant būreliui 
Keighley ir Bradfordo lietuvių, jaukioje 
Šv. Onos bažnyčioje kun. J. Kuzmickis 
paaukojo už jos -sielą Šv. Mišių auką ir 
sugiedojo „Dies irae“ -giesmę. Ito to, sau
lei gražiai šviečiant, -visi palydėjo į kapi-

Skantiškuoju keliu
SAVAITGALIO STOVYKLA 

NOTTINGHAME 
(tąsa)

Prieš užbaigiant lauželį, ką tik atvyko 
iš Vokietijos amerikietis, didelis lietuvių 
veikėjas kun. K. Pukevičius. Nors ir labai 
išvargęs, tarė žodį apie dabartinę Lietur 
vą ir katalikų Bažnyčios padėtį ten. Atve
žė parodyti iš šiukšlyno paimtą, nuo kry
žiaus nuplėštą ir aplaužytą smūtkelį ir 
vieną LKB Kronikos -originalą.

Lauželis baigtas -tradicine malda.
Sekmadienio ryte pasikalbėjimas apie 

savaitgalio Stovyklas, vasaros stovyklą ir 
įvairūs pageidavimai. Vėliau sekė šv. Mi
šios.

Šv. Mišias 'atnašavo kun. K. Pukevičius, 
jam patarnavo uniformuoti skautai. Gie
dojo solistė V. įGasperienė air „'Gintaro“ 
choras. -Sekė iškilminga sueiga. Buvome 
priversti išeiti į sodelį — viduje nebetil- 
pome. Nors saulutė ir šypsojosi mums, bet 
šaltas vėjelis degino veidelius.

Mūsų eiles padidino kun. S. Matulio pa
kviesti jaunuoliai, busimieji Nottingha
mo skautai.

Sekė vadijos įsakymai. Mažytis Notting- 
hamo vienetas išaugo į Aušros Vartų Ži
dinio 'draugovę. Draugininkas — ps. S. B. 
Vaitkevičius. Per draugovės įsakymus sk. 
v. kandidatas R. Juozelski-s -paskirtas 
draugovės adjutantu ir, šv. Jurgio skautų 
patrono dienos proga, pakeltas į ipaskilti- 
ninkio laipsnį.

Sveikino vysk. A. -Deksnys, sk. A. ir P. 
Veršeliai ir Kr. VerSelyltė (Vokietija), v. 
sk. J. Maslauskas, v. sk. J. Alkis, kun- K. 
Pukevičius, prof. F. W. Mainland, K. Bi- 
vadnis ir draugovės dvasios vadais ps. kun. 
dir. S. Matulis.

Ubaigianit sueigą, tuo pačiu uždarant 
stovyklėlę ps. S. B. Vaitkevičius padėkojo 
p. IBIivainiui, Moterų Draugijai ir rėmė
jams už maisto parūpinamą, pagaminimą, 
už pihiginę paramą, kun. S. Matuliui ir p. 
T. Bakaitienei ir tėveliams, svečiams už 
apsilankymą.

Sueiga užbaigta tautos himnu. Pavai
šinti skaniais pietumis, pamažu vaidiail ir 
-skautai -pradėjo skirstytis namo, atsisvei
kindami iki pasimatymo -vasaros stovyklo
je, Sodyboje.

STOVYKLOS RĖMĖJAI
Maisto išlaidoms padengti aukojo: 

DBLS skyrius 25 sv., Moterų Drauigij-a 25 
sv., p. K. Bivainis 5 sv., p. J. Damoševi- 
čius 5 sv., p. J. -Šukaitis 5 sv. -Loterija — 
J. Dalmoševičilus ar K. -Bivainis.

Skautų reikalams 'aukojo: J. Bediulškis 
5 sv., M. Janulis 5 sv.

M-aistą gamino: Verutė Monitvylailtė, Fe
licija Daimoševič-ienė, Anelė Važgauskie- 
nė ir Danutė Puzintenė.

Aukotojams ir puikioms Šeimininkėmis 
skautai-ės ir vadai širdingai dėkoj'a.

ps. S. B. Vaitkevičius

nes. Atlikęs laidotuvių -aipeig-as, kun. ka
pelionas pasakė pamokslą, iškėlęs velio
nės -tauraus būdo žymes.

Laidotuvėmis pasirūpino geras Valkū
nų šeimos draugas ir testamento 'vykdyto
jas V. Ignaitis. Po visų apeigų jis pakvie
tė laidotuvių dalyvius į kavinę pasistip
rinti ir pasikalbėti. Kukliai velionė -gyve
no, taikliai buvo ir palaidota. Tačiau geri 
draugai įjos nepamiršo ir -geru žodžiu pa
minėjo.

Ilsėkis ramybėje toli nuo numylėtos Tė
vynės!

J. K.

Liet. Sodyba
BRITŲ MUZIEJAUS TYRINĖJIMAI

Britų 'Muziejaus antropologinis depar
tamentas Itęajiai moksli-nius tyrimus; lie
tuvių tautos genčių biologinę kilmę, jų 
apgyvendlinltals etnografines ribas ir įta
ką mūsų kultūrai bei tradicijoms kaimy
ninėse tautose.

Kūno ilšmierų ir kraujo tyrimai j-aiu 
padaryti, bet darbui užbaigti reikia pa
daryti -dar odos audinių tyrimai — piri
tų ir 'delnų nuospaudos.

Antropologinio departamento vedėjĮul 
dlr. Harvey paprašius, DBLS Centro Val
dyba sutiko tarpininkauti ir padėti pra
vesti šiuos -tyrimus 27 d. gegužės mėn., 
sekmadienį, per (mūsų Suvažiavimą So
dyboje.

Praeitais metais mūsų valdybų žmonės 
buvo pakviesti į Britų Muziejų ir dr. 
Harvey bei jo bendradarbiai supažindi
no mus su jau padarytais mokslo tyri
mais ir turimais rezultatais, kurie, mums 
iš tikrųjų 'buvo labai įdomūs. Jų vertė 
Lietuvių Tau)ta)i bus' neįkainojama. )a|tei- 
čiiai, daug padės mums tarptautiniuose 
organuose, nustatant (Lietu-vos etnograifi- 
nes ir valstybines sienas.

Tad, labai įprašome visų suvažiavusių 
paaukoti keletą minučių ir prisidėti prie 
Šio mums svarbaus mokslinio darbo, Bri
tų 'Muziejaus atliksimo Sodyboje.

K. Tamošiūnas

DĖMESIO
Vykstantieji į Sodybą per Sekmines, ku

rie norės pernakvoti pastatytose Sodybos 
palapinėse, prašome atsivežti savo mie
gamus maišus ir oro pučiamus maltrasus.

Taip pat kviečiame daugiau atvykti ir

JAUNŲ KŪRĖJŲ VAKARAS IR 
PARODA

IV IPLJK Kultūrinių renginių komisi
ja yra li-gšiol pakvietusi 21 jauną meni
ninką Jaunų Kūrėjų vakarui, kuris įvyks 
liepos 27 dL Koenigsteine (prie Frank
furto), Haus dėr Begeigniunig salėje. Dau
guma menininkų yra iš Šiaurės Ameri
kos, tačiau- taip pat yra kandidatų iš 
Australijos, Brazilijos, Prancūzijos ir 
VokiSętijiosi. Yrą gitaristų ir : d-aiinliniinlkiių, 
pianistų, išraiiSkos šokių šokėjų dir viena 
deklamatorė.

-Dar neaišku, kiek iš jų atsilieps. Rei
kia tikėtis, kad visi. Numatyta 12 skir
tingų pasirodĮymų Jaunųjų Kūrėjų Va
kare. Kiekvienas- pasirodymas užtruks 
maždaug 10 minučių. Jeigu visi atsilieps, 
reikės ia|tnanką daryti. Atrodo, kad Jau
nųjų Kūrėjų Vakaras bus ne -tik įdomus, 
'bet ir aukšto lygio.

Taip pat ruošiama paroda. Ka-d-anigii 
kiekvienas parodos dalyvis turi savo 
dlairfbus laltsivežltu arba pristiųįdti, priimai- 
mi įtik 2-3 darbai vieno menininko. Da
bar yra 10 kviestų, 3 iš jų jau sutiko da
lyvauti. Yra grafikų, tapytojų, fotome
nininkų ir net karikatūristų. Parodos 
tikslas — supažindinti su kai kuriais 
jaunais lietuviais menininkais. Kaip ir 
per Jaunų Kūrėjų vakarą, nebus premi
jų ar vertinimo komisijų. Draugų ir ben
draamžių tarpe -mūsų gabesnis jaunimas 
pasirodys savo talentais.

Laiko daug neliko įUoi1 Kongreso. Jau 
dabar -reikia dalyvius šiuose renginiuose 
pristatyti, kad būtų įgailimia /programas 
sustatyti ir atspausdinti bei kitus p-aru-o- 
ši-a-miuosius darbus -atlikti. Tačiau, jeigu 
būtų ki'tų, 'dar n'epalsie|kltų, kūrė|jų>mleini- 
ninkų, 'kurie norėtų -dalyvauti, tegu kuo 
greičiau -praneša mums šiuo adlresu: IV 
PLJK, iK.ulI tūrinė Komisija, Romuva, 
6840 Lampertheim 4, W. Germany.

Gairslo kūįrėįj-ai (p'vį 'dainininkai) pri
siunčia įrėkord-uotą juostelę. Judesio kū- 
■rėjjlai [prisiunčlia -tikslų aprašymą. Meni
ninkai prisiunčia dlairfoų vardus, dydžius 
ir -pasako, -ar reikės juos įrėmin-ti. Pačius 
dlairbus pristato bent savaitę prieš Kon- 
gireislo uždarymą - (-altštovai gali atsiiveč/bi 
į Studijų -dienias). Visi įpriaunčia trumpą 
savo (gyvenimo 'aprašymą, ypač, liečiant 
pasirodymus savo -meno šakos srityje ir, 
jei įmiarioma, nuotrauką. Viską, žinoma, 
ko greičiau. Po gegužės pabaigos tikrai 
nebus -galilm-a įtraukti į programą.

***
PLJK \Ko3/umlbįĮJos -aįtStovaii yr|a: Kęs

tutis V. Slotkus, Kazys Slotkus, Gina 
Gaurišaitė ir Vacys Trakymas.

IV PLJ KONGRESO PROGRAMA 
VOKIETIJOJE

Jaunųjų Kūrėjų Vakaras — jaunų 
menininkų iš Europos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos -bei Australijos /pasirbdymiai 
— ipenlktad'ienį liepos 27 d. 20 vai. Koe- 
n-igsteine, iH-aus der Begetgnung salėje, 
įėjimais: 10 DM.

Kongreso Uždarymo Aktas — supa- 
žinidlinlilmlas su -kcmigirelso rteaultataii-s ir 
naujos PLJS valdybos prist-atym-as — 
šėštaldieniį liepos 28 d. 11 vai. Koenlg- 
steine, Haus der Begegnung salėje, įėji
mais laisvas.

Koncertas — moterų o|ktetas „Volun
gė“ iš Toronto, Ričardas Daunoras ir 
Raminta Lampsatytė- iš Vokietijos, ,,So- 
daulto“ —■ Bostono etnografinis 'ansam
blis — šeštadiėniį liepos 28 d. 15 vai. 
Koenigsteine, Haus dek Begegnung salė
je, įėjimas: 15 DM.

Uždarymo Balius —■ dvi kapelos: di
džiojoj salėj 13 žmonių orkestras, mažo
joj salėj — Paulius Petrikaitis šeštadie
nį liepos 28 d. 20 vai. Frankfurte, Res
taurant im Palmen-ga-rten, įėjimas: 20 
DM.

Iškilmingos Pamaldos įsetaniadiiieinįį lie- 
pos 29 d. 10.30 vai. Koenigsteine, Haus 
d'er Begegnung bažnyčioje.

jaunimo į Sodybą, ypatingai -tėvai turėtų 
paskatinti juos atvykti.

K. T.

TARYBOS POSĖDIS

Pirmas DBLS Tarybos posėdis šaukia
mas šeštadienį, -gegužės 26 d. Lietuvių So
dyboje, Headley Park, tuojau po vakarie
nės. Šis posėdis nutars, kur įvyks DBLS 
Tarybos ir jai priklausančių organizaci
jų 'suvažiavimas.

Tarybos Pirmininkas

šv. Onos Draugijos pirmininkei 
MARIJAI VIKANIENEI 

ir šeimai, jos mylimai 
MAMYTEI 

mirus Lietuvoje,
Reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime

Šv. Onos Draugija ir narės a
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