
Nr. 22 (1462)

' UeiuvosN 
nacionaline 
M.MaNydo 
'Cbibliolefey

LIETUVIS
XXXIII metalLondonas, 1979 m. gegužės 29 d.

Juoglines Europos Valstybės
ATSIMINK RYTŲ EUROPĄ

Jalu nuo senai Si idėja buvo svajotojų 
sapnuose, gražiuose sapniuose, ibet neįgy- 
venldinamuose, 'kaip dažna pasaka.

Po antrojo pasauflinio karo ta idėja pra
siskverbė į vakarų Europos politikų sva
jones, gražias svajones, kurios, jei (gyven
dintos, 'nebūtų prilteidiusios prie tokių įvy
kių, kad milijonai žmonių kare būtų žu
vę, kad miestai, turtų ir įmonių miilij ar
dai vertės būtų prasmegę į bombų išmuš
tus žemėje kraterius.

Realistai politikai -neniuistūmė šios sva
jonės į šalį, bet jau pirmame pokariniame 
dlelšdimltmetyje 1958 m. Romos sutartimi 
davė tam gražią ir sėkmingą pradžią — 
įsteigė bendrinę prekybinę sąjungą (Com
mon Market). Devynios Europos valstybės 
šiandieną priklauso tai Sąjungai.

Sąjungos įsteigimo alkte jau buvo tolre- 
giškai pramatytas ir bendrinis seimas, ir 
ibendlrinis teismas, ir bendrinė vykdomoji 
vyriausybė.

Technologiniuose ir ekonominiuose rei
kaluose Sąjungai besidžiaugiant sėkme, 
buvo greitai sudarytas ir bendrinis seimas 
(parlamentas). Tik jo nariai buvo suskur
ti ar rinkti, bet ne žmonių, o narių — 
valstybių parlamentų.

Entuziazmui kiek at.auSus, — mes gal 
dar prisimename gen. De Gaulle suvere- 
niistinies užuomačias — susigriebta atgai
vinti seimo idėją, atsirėmus į tą pačią 
1958 m. Romos steigiamąjį aktą, kuris 
pramatė tiesioginius Sąjungos seimo rin
kimus. Juose paltys žmonės rinktų to sei
mo narius kiekvienas savo krašto, pagal 
veikiančius rinkimų įstatymus.

Pirmuose rinkimuose, kurie vyks bir
želio 7 d. Airijoje, Anglijoje, Danijoje ir 
Olandijoje irbirželio 10 d. — sekmadienį
— iBĮeflgijoje, Italijoje, Liuksemburge, 
Prancūzijoje ir V. Vokietijoje, gali būti, 
kad diar nevyraus aiškūs bendriniai euro
piniai klausimai. Kai kur į rinkimus eina 
tos pačios politinės partijos, kurios dialy- 
vavo savo krašto parlamento rinkimuose
— 'konservatoriau, darbiečiai, liberalai An
glijoje; uniomistai, socialistai, degaulistai 
Prancūzijoje; ir panašiai; šitaip rinkimais 
būtų siekiama sustiprinti partines pozici
jas krašto viduje. Beit kiltuose kraštuose 
išstatomi kandidatai nepriklausomai par
tijos ryšių.

Vienaip ar kitaip, 410 europinės Sąjun
gos seimo narių, atėję iš 9 Skirtingų vals
tybių, kurių nė viena neturės absoliučios 
daugumos (Prancūzija ir Anglija turės, 
pvz., tik po 81 narį), žada kitaip nuspal
vinti europinio seimo sudėtį, negu esame 
įpratę matyti kiekvienas savame krašte. 
Čia glūdi pirmoji Šių rinkimų įdomybė. Ir 
jų pasisekimas ar pragaištis.

Europos Ryšių Grupės (ELG — Euro
pean Liaison Group) gegužės 10 d. Londo
ne sutraukė pilną salę rytų europiečių ir 
anglų.

Salė buvo išpuošta Rytų Europos pa
vergtų itautų vėliavomis ir gėlėmis. Po šū
kiu „Remember Eastern Europe“ prezi- 
diuime susėdo lordas Chelwood, -susirinki
mo pinmiininkias, jugoslavas R. Marcetic, 
ELG pirm, ir kalbėtojai.

Lordas Chelwood (ankstyvesnė jo pa
vardė — Tufton Beamish) pažymėjo, kad 
susirinkime dalyvauja visos britų pinti
nės partijos, nes Europos vienybės klausi
mas yra viršpartinis, kaip problema visų 
tų tautų, kurios yra atskirtos nuo Va'k. Eu
ropos. Po jo kalbėjo Europos Sąjūdžio vi- 
cepinm. John Pinder, OBE.

Rastko Marcetic atkreipė dėmesį į lais
vės sąjūdžius, esančius Rytų Europoje ir 
apie pareigas tūkstančių išeivių, kurie yra 
tapę Valk. Europos valstybių piliečiais.

ĮEfrit ii-Rumunų sąjungas pirm. Ion Ratiu 
ragino išeivijos bendruomenę prisidėti 
prie laisvės ir demokratinės santvarkos 
gynybos. Be to, susirinkime kalbėjo libe
ralų kandidatas į Europos parlamentą R 
įMoore, Lenlkų-anglų konservatorių d-jos 
pirm. J. įLada-Grodzicki, Anglų-gudų d- 
jos atstovas ad'v. G. Picard'a, inž. P. Rein
hards — latvių atstovas, dr. A. Abakuks 
— E. L. G. gen. sėkiretorius, dir. Grochols- 
ki, O. M. .Stepan, G. Miller — Rytų Euro
pos solidarizuojančio Jaunimo vardu ir 
krt.

Susirinkiimas priėmė rezoliuciją, kuri 
kviečia Rytų Europos kilmės piliečius ak
tyviai dalyvauti rinkimuose į Europos par
lamentą. Tais dlalyvaviimias turės priminti 
Vak. Europai apie padėtį Rytų Europoje.

B. D.

Dalyvaukime visi aktyviai. Visi, kas tik 
gyvenam Europoje. Europos sąjūdžio sėk
mė įgalės tik palengvinti rytų Europos 
sunkumus.

MES NEKALTINAME TAUTOS
,,Darbininkas“ Nr. 7 — 
Vito Zenikaus straipsnis.

Eurorais dėl filmo ,.Holocaust“ lyg ir 
yra sumažėjęs, ’tačiau atgarsių dėl jo vis 
dar yra.

Aš turiu draugą Izraelyje, su kuriuo 
susirašinėju, čia paduodu jo laiško nuo
rašą, kuris turėtų būti įdomus visiems.

Tas miamo draugas yra baigęs Alytaus 
gimnaziją, Lietuvos karo mokyklą (as
pirantu) ir 'studijavęs universiteto Sta
tybos fakultete iki karo tairp vokiečių ir 
sovietų pradžios. Karui prasidėjus, jlis 
su daugeliu žydų pabėgo į Rusiją. Ta
čiau nepateko į lietuvišką diviziją, o 
buvo nusiųstas į Sibirą, nes jo tėvas tu
rėjo lentpjūvę — reiškia, kapitalistas 
komunistų požiūriu. Po karo ir po (am
nestijos grįžo į Vilnių. Čia baigė poli
technikos institutą. 1971 m. jiam pavyko 
emigruoti į Izraelį. Dirba kaip inžinie
rius. Jo -tėvai ir sesuo buvo vokiečių su
šaudyti prie Alytaus.

Jo laišką šiek tiek pakeičiau, nes iš
ėmiau asmeniškumus. Taip pa't turiu jo 
pilną raštišką sutikimą tą jo laišką pa- 
škelbti spaudoj ir minėti visas pavardės. 
Tikėkimės, kad to laiško išspausdinimas 
bus geras demokratinis žestas ir pagel
bės sušvelninti mūsų santykius su žydais.

Vito Zenkus

...,o dabar apie televizijos filmą dėl 
žydų naikinimo vokiečių okupacijos me
tu. Kiek sprendžiu iš įvairių 'šaltinių 
(skaičiau plaltų (straipsnį ,,Dai1biniinlke“), 
tais filmas sukėlė JAV daug triukšmo ir 
ginčų. Pas mus Izraelyje retas kas žino, 
kad toks filmas iš viso buvo pastatytas, 
todėl jokių kalbų ar komentarų šiuo 
klaiulsimu nesu girdėjęs.

Kai kuriems pažįstamiems daviau per
skaityti „Darbininką“. Realkoiįjla buvo 
įvairi. Suprask, žydai žmonės apsišvie
tę. Kiekvienas turi savo nuomonę. Per
skaitytas straipsnis laikraštyje ar pama
tytas filmais nepadaro galutinės įtakos. 
Kitaip papaMus, (propaganda (Iteišingiau 
— pigi propaganda) veikia greičiau pa
prastų žmonių sąmonę. Todėl šiuo klau
simu galiu pasakyti tik savo asmeninę 
nuomonę.

Nežinau, kas tą filmą statė. Gal būt 
čia rusų darbas kiršinti Tarybų Sąjun
gos mažumas, kad jiems būtų lengviau 
valdyki. Galiu pabrėžti, (kad paskutiniu 
laiku Lietuvoje santykiai tarp lietuvių 
ir Lietuvos žydų (kalbančių lietuviškai) 
buvo ko geriausi.

Kiek žinau, jokia Izraelio (vyriausybė 
niėlkialdla nepasisakė prieš lietuvius. Ga
liu papasakoti, kad (Izraelin buvo Ikvie- 
čiamli lietuviai, [kurie vokiečių Okupaci
jos mėtų gelbėjo žydus. Jiems darė karš
tus priėmimus. Išreiškė didžiausią padė
ką. Kai kuriems padėjo ir materialiai. 
Dejia, į Izraelį neįmanoma lietuviams 
atvažiuoti. Kitaip tas sąrašas būtų ilgas.

Maždaug prieš metus buvo pakviestas 
Izraelin inž. Baublys, kuris gyvena da
bar Anglijoje. Jo brolis dr. Petras Bau
blys, būdamas Kaune vaikių namų vedė
ju, išgelbėjo daug žydų vaikų. Dr. Bau
blys prieš 3 įmetus žuvo lėktuvo katastro
foj, Skrisdamas iš Maskvos į Vilnių. Iz
raelyje egzistuoja ,,žydų Išeivių iš Lie
tuvos Sąjunga“. Taigi, kad pamatytu
mėt, kokį priėmimą surengė tam inž. 
Baubliui. Aš su žmona buvom taip pat 
pakviesti lį tą priėmimą. Kokios kalbos

SejitųiJios DIENOS
• Ispanijos socialistai sušaukė savo 

kongresą Madride. Tai buvo pirmais le
galiai leistas tos partijos kongresas po 
42 metų pertraukos.

Pagrindini^ svarstomasis klausimas: 
išleisti iš partijos pavadinimo ir iš viso 
socialistų (partijos (žodyno „marksizmo" 
žodį.

Q Rytų Vokietija ištrėmė iš Berlyno 
Vakarų Vokietijos televizijos korespon
dentą. Premjeras Schmidt pavadino tai 
nauja kliūtimi tarp abiejų Vokietijų 
santykiams normalizuoti.

O Ir Maskva ištrėmė Vakarų Vokieti
jos televizijos korespondentą kartu su jo 
Ibendlru-fotografu. Dar vienas protestas, 
žinoma. Taip ir eina mažasis politinių 
šachmatų žaidimas.

© Austrija, pirmoji iš Europos valsty
bių, užsisakė 50 amerikiečių naujausių 
tankų (M60A3 Plus) už 57 milijonus do
lerių. Šils 47 tonų kovos tankas yra vadi
namais ,,magišku automobilium“.
• Vakarų Vokietija renka savo naują 

prezidentą gegužės 23 d. Atrodo, kad po
puliarusis Walter Scheel liberalas-de- 
mOkratas nebebus perrinktas. Rinkimų 
kolegija, susidedanti iš 518 parlamento 
narių ir ttek narių, perrinktų šiam tiks
lui atskirose valstybėse, turi absoliučią 

koks nuoširdumas... Baublys viešėjo Iz- 
nalellyje visą savaitę. Jį vežiojo po visą 
kralštą. iKielkviemas stengeisi atsidėkoti, 
kuo galėjo.

Jeigu lalš šiame laiške reiškiu savo as
meninę nuomonę, tai taip pat keletas žo
džių apie mano šeimos tragediją.

Kai vyko tie baisūs įvykiai Lietuvoje, 
aš buvau (toli Sibire, Stalino lageriuose 
ir kalėjimuose, tačiau šiandien žinau 
viską, kas darėsi Lietuvoje. Turiu pilną 
informaciją, kals .atsitiko Alytuje.

Aš amžinai būsiu dėkingas tiems lietu
viams kurie padėjo ar stengėsi išgelbėti 
maino tėvus iir sesutę: ūkininkui Jacevi
čiui, kuris juos slėpė, Alytaus klebonui 
kun. Šalčiui, kuris visom jėgom stengėsi 
juos ilštiaisviniti iš lietuvių-geštapo na
gų... Tačiau aš amžinai neapkęsiiu tų lie
tuvių, kurie pasirodė judošiais ir žudi
kais. Nenoriu minėti tų blogų žmonių 
pavardžių. Paminėsiu tik vieną Jasiaką 
— mūsų bendrą „draugą“. Sutinku su 
Tavo nuomone — kiekvienoj tautoj yra 
visokių — padorių ir išsigimėlių.

lEfe raišy damas šį laišką, gavau „Darbi
ninko“ birželio 23-čios dienas numerį su 
J. Vaičel'iūtno Straipsniu „Kur filmo pra
džia“. Šis straipsnis mus visus sukrėtė. 
Jis primena seną antiisemitą-fainiatiką, 
kur neapykanta žydams užtemdė bėt ko
kią logiką. Aš tokių savo įgyvenome suti
kau nemanai. Vieniais žydas apsivogė — 
visi žydai vagys. Vienais žydas žmogžu
dys — visi žydai žmogžudžiai.

Tas Vaiičeliūnias mato tik žydus komu
nistus. Jis jokiu būdu nenori matyti tų 
žydų, kuirte ištikimai tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje ir sąžiningai mokėjo va'ls- 
tybiniiiuls mokesčius. Jis Itaip pat ,jpaito- 
giai“ nepamatė žydų vaidmens, atstatant 
Lietuvos nepriklausomybę. Kiek prisime
nu, Alytaus žydų kapinėse buvo dvi ei
lės kapų žydų karių, kurie žuvo kovose 
su bolševikais ir lenkais 1918-20 metais.

Aš ntekaidla neginsiu tų žydų komunis
tų, kurte 1940 metais rėkė rusamis „va
ite“, kurie 1941 metais 'dalyvavo žmonių 
išvežimuosle. Tačiau-'tas Vaičeliiūnas už
miršo ar nenori žinoti, kad tie žydai ko
munistai nėd'arė (j'okių išimčių žydlams. 
Man žinoma Statistika, kad 1941 metų 
ištremtųjų tarpe žydlaii sudarė 24-30%. 
Jei Lietuvoje prieš karą žydai sudarė 
7% visų gyventojų, tai procentualiai žy
dų buvo išvežta keturis kartus daugiau 
kaip lietuvių. Prisdminlk Alytaus (gyven
tojus: čemevičių šeimą (žuvo Sibire), 
Polivniką, Mairšaką (žuvo Sibire), Bem- 
steiną, Lisą ir kitus. Galiu pridurti, šian
dien man žinoma, 'kad ir Beiralas buvo 
tuose sąrašuose. Prasidėjęs karas su
trukdė rusų ir kitų išsigimėlių planus.

Baigdamas noriu pridurti, kad Izraely 
gyvenu žydai iš viso pasaulio. Daugumas 
nebuvo ipas Hitlerį. Tačiau yra nemažas 
skaičius su -užsilikusiom tatuiruotėm ant 
rankų. Kiekvienas iš tų antspauduotų 
praėjo savo erškėčių kelius. Yra ir ne
mažas Skaičius, kurie praėjo Sibirą, liko 
gyvi iš Stalino lagerių. Kiekvienas su 
savo išgyvenimais, ktekvienias su savo 
nuomone.

Tegu būna visam pasauliui aišku: 
mes nekaltinam tautos, mes kaltinam tik 
žudikus. Mes ir vokiečių tautos nekalti
nam. Mes gaudom ir teisiam tik ‘eichma- 
nus‘...

Kopas Beiralas

krikščionių demokratų partijos daugu
mą. Jų kandidatas — Karl Carstens.
• Kardinolais Višinskis atvyko iš Len

kijos į Romą dalyvauti ten iškilmėse, 
skirtose 900 metų šv. Stanislovo mirties 
sukakčiai paminėti.

Tai lyg ir įvadas į popiežiaus kelionę 
Lenkijon birželio mėn. 2-10 dienomis. 
Šis vizitas ne už kalnų.
• šįmet balandžio mėn. sukako 30 

metų nuo vad. NATO, Šiaurės Atlanto 
Santarvės Organizacijos, įsteigimo.

NATO buvo įsteigtas po II pasaulinio 
karo, kada vakarai, entuziastingai de- 
mobilizavęsi ir savo karo pramonę per
vedą civilinėm gamybon, apsižiūrėjo, kad 
Sovietai pasiliko savo 4 milijonų armiją 
su priedais paruošties stovyje ir dar la
biau sustiprino savo karo pramonę.
• Amerikietė Barbora Hutton mirė 

Los Angeles. Ji buvo vienturtė duktė fi
nansinio didžiūno, kuris įsteigė ir išplė
tė didžiulę „Woolworth“o savitarnos 
krautuvių tinklą.

Kiekvienas JAV miestas ir miestelis 
yra jų nusėtas. Tos pačios uniforminės 
iškabos jau kabo Londone ir kitur.

Paveldėjusi daugiau turto, negu jai 
reikėjo, ji pagarsėjo ištekėdama už ne 
Amerikoj gimusių tituluotų ar pagarsė-

PABALTIEČIŲ DELEGACIJA 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Kovo 23 d. Valstybės pasekretorius 
Europos reikalams p. Robert L. Barry 
priėmė (Eėndrojo (Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto delegaciją.

Be Valstybės ipasekretoniaus), pOkialbjy- 
je, užtrukusiame virš 2 valandų, dalyva
vo dar įvairių Valstybės Departamento 
skyrių ir kitų žinybų kiti 9 pareigūnai.

Estams atstovavo Amerikos Estų Tau
tinės Tarybos pirmininkas Juhan Simon
son, latviams — Amerikos Latvių Tary
bos pinmiininkas Janis RiėkStins su savo 
nuolatiniais pavaduotojais Bendrame 
Amerikos Palbaltiečių Komitete.

Lietuvių atstovais buvo Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas ir Amerikos Lietuvių Tary
bos garbės pirmininkas dr. Kazys Bobe
lis, neseniai išrinktas VLIKo pirminin
ku.

HELSINKIO KOMISIJA JAV-ĖSE

Š. m. gegužės 11 dieną JAV Kongreso 
Helsinkio komisija apklausinėjo žinomą 
sovietų žmogaus teisių aktyvistą Aleksan
drą Ginzburgą, neseniai atvykusį į JAV, 
iškertus jį su kitais į 2 sovietų šnipus. Šia
me apklausinėjime dalyvavo VLIKo vice
pirmininkais politiniams reikalams dr. 
Kostas Jurgėla ir Lietuvių Žmogaus Tei
sių Komisijos pirmininkas dr. Domas Kri
vickas. Dr. Jurgėla taip atpasakojo šį ap
klausinėjimą.

GINZBURGAS, rusas, praktikuojąs sta
čiatikis, įkalbėjo per vertėją. Staigmena 
buvo, kai jis savo žodžius pradėjo taip: 
„Turiu pradėti liūdinu pareiškimu — ba
landžio 5 dieną niuo vėžio ligos mirė kun. 
Karolis Garuckas, katalikų kunigas, Lie
tuvių Helsinkio Grupės narys. Jo parašai 
yra ant visų Lietuvių Helsinkio Grupės 
dokumentų. Per Lietuvių Helsinkio Gru
pės nario Viktoro Petkaus teismą 1977 
metais kun. Karolis, jau sirgdamas, pa
reiškė: „Mts dirbome su juo kartu, tad ir 
mane turėtumėte pasodinti į kaltinamųjų 
suolą. Aš laikyčiau sau garbe mirti lage
ryje, kaip kad daugelis kitų Lietuvos baž
nyčios tarnų yra mirę.“

Šimtai lietuvių atvyko palaidoti kun. 
Karolį, kleboną dr žmogaus teisių gynėją. 
Mes ingi liūdime dėl jo mirties. Aš prašiau 
jus drauge su manimi jo atminimą pa
gerbti tylos minute“.

Ir taip Komisijos nariai, koresponden
tai ir visi apklausinėjimo salėje susirin
kusieji ilgiau kaip minutei pagarbiai nu
lenkė galvas.

Ginzburgas toliau paminėjo Petrą Pau- 
laitį, 'kuris jau virš 30 metų atkalėjo, o 
taip pat Lietuvių Helsinkio Grupės narius 
Viktorą Petkų ir Balį Gajauską. Ginzbur
gas paklausė: „Ar turime dėti pastangas 
juos išvaduoti?“ ir čia pat pats atsakė: 
.JHūti'n'ai turime tai daryti“.

Dr. Jurgėla priėjo prie Ginzburgo ir pa
dėkojo jam VLIKo vardu už paminėjimą 
Lietuvių sąžinės kalinių.

Verta siųsti telegramas ir laiškus savo 
gyvenamų kraštų vyriausybių galvoms, 
parlamentams ir įspaudai. JAV lietuviai 
raginami rašyti prez. Carteriuii, Depart
ment of State, o taip pat JAV Kongreso 
Helsinkio Komisijai, kurias pirmininkas 
yra kongresmanas Dante B. Fascel.

Helsinkio Komisija buvo sudaryta 1976 

jusiu vyrų, kurių kišenes dosniai papil
dydavo savo milijonais, 7 kartus su jais 
persiški rdama.
• Romoje susigrūmė su policija ir sa

vo tarpe išimtinės kairiųjų radikalų, kai
resnių už komunistus, su šimtinėmis de
šiniųjų! radikalų, vadinamųjų neo-įfašisl- 
tais arba oficialiai — „Socialiniu Sąjū
džiu“.

Kur yra vieni, ten neapsieinama be 
antrųjų. Nukentėjo abeji. Ir jų viduryje 
atsidūrusi policija.
• Kinija ir JAV pasirašė prekybos 

sutartį Kantone, dalyvaujant Juanitai 
Krebs ir Li Kiang, abiejų kraštų preky
bos ministrams. Pereitais metais Kinija 
importavo iš JAV-ių už 824 milijonus 
dolerių, o JAV-ės iš Kinijos — už 324 
milijonus. Šįmet savitarpinė prekyba ge
rokai padidės.
• Kanados seimo rinkimuose iki šiol 

valdžiusioji Liberalų partija nebesurinko 
daugumos. Savotiškai pagarsėjęs ir daug 
nuotykių išgyvenęs premjeras Trudeau 
pasiūlė Kanados generalgubernatoriui, 
kad Joe Clark sudarytų naują krašto vy
riausybę. Pastarojo vadovaujama Pažan

metais prie JAV Kongreso ir jai buvo pa
vesta prižiūrėti ir skatinti Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Europoje Kon
ferencijos Galutinio Akto nutarimus ir 
įsipareigojimus. (ELTA)

PREZIDENTO RINKIMŲ BŪDAS
Vakarų Vokietija išsirinko savo nauju 

valstybės prezidentu, kaip ir buvo spėja
ma, Krikščionių Demokratų partijos kian- 
didlaitą prof. Karl Carstens. Čia preziden
tą renka ne tiesioginiu balsavimu pati tau
ta, bet rinkikų kolegija, kuri susirenka 
tam vieniam reikalui — išrinkti preziden
tą 5-iems metams. Kolegiją sudaro abeji 
parlamento rūmų natriai ir tiek pat atski
rų valstybių rinktų narių, viso 1,039 
asmenys. JAV-ių koresponldenitai pasigedo 
tokiuose rinkimuose teatrinės dramos ir 
reiškia kiek nusivylimo, kad buv. prezi
dentas Scheel, populiarus žmonėse, nega
lėjo būti perrinktas.

Vienok V. Vokietijos prezidentais nėra 
aktyvus politikos veikėjas, jais daugiau 
yra tvarkos saugotojas krizės metu. Rei
kalus sprendžia parlamentais ir kancleris, 
atseit, ministras pirmininkas.

Tokioje sistemoje parlamentas niekad 
nesusikerta su vykdomąja valdžia ir tuo 
išvengiamia Carterio ir Kongreso tipo dvi
kovų pagal JAV-ių pavyzdį. ,

Tai pirmas atsitikimas V. Vokietijoje, 
kad prezidentas būtų iš opozicinėm parti
jos. Vyriausybei su kancleriu priekyje tai 
nekliudys. Pačioje Vokietijoje bent kiek 
įprisibijomia tiesioginių prezidento Irinkliį- 
mų, nes tokiu keliu Hitleris įkopė į viršū
nes ir pražudė Vokietiją. Tad, kas geriau?

IMPERATORIUS BOKASSA

Centrinei Afrikos Imperijai (ar girdė
jom apie tokią imperiją?) Prancūzija nu
traukė savo karinės pagalbos tiekimą.

Afrikoje po antrojo pasaulinio karo ki
lo daug naujų valstybių ir valstybėlių, ir 
labai įvairių. Viena jų pasivadino imperi
ja su imperatorium Bokassa 1-ju, kiurio 
imperatoriavimas liejasi per kraštus.

Betvarkant... mokyklų uniformas klau
simą — iFįritų Amnesty International or
ganizaciją pasiekė žinios — ir pajutus mo
kinių nepritarimą, buvo suimta, kankin
ta, užtroškinta, žodžiu nužudyta virš 100 
mokinių.

Bokassa I buvo prancūzų ikolonialinės 
armijos viršila. Jo imperija — neturtingas 
kraštas su nepilnais 3 milijonais gyvento
jų. Bet krašte yra uranijaus, reikalingo 
Prancūzijos nepriklausomai atominės 
energijos programai. Todėl Prancūzija 
„glostė“ šią imperiją.

Kolonijų keitimas į nepriklausomas 
valstybes turi savų konvulsijų. Nesenai 
pradėjo baigtis Idi Amino sužvėrinita dik
tatūra Ugandoje. Dabar baigia išlįsti į 
šviesą Bokassos režimo žvėriškumai, ku
rie gal bent kiek pakratys Prancūzijos ci
vilizuotą sąžinę.

Kazimiero Barėno knyga
Britanijos Lietuviai

gaunama Nidos leidykloje 2 LadbrOke 
Gardens, London, Wil, 2PT. Knyga ilius
truota, 360 psl. Kaina 7,50 sv. su persiun
timu.

giųjų Konservatorių partija pravedė dau
giau atstovų į parlamentą negu Liberalų, 
bet parlamento daugumos dar nepasiekė.

J. Clark, pats dar „tik“ 39 metų, bus 
jauniausias premjeras Kanados istorijoje.

• Buvusiam Carterio kabineto nariui 
biudžeto direktoriui Bert Lance federali
nis teismas iškėlė bylą dėl apgaulės, suk
čiavimo ir piktnaudojimo dviejų bankų 
fondų, kurių direktorium jis buvęs.

Septynių metų bėgyje „geriems“ drau
gams esą neatsargiai išduotų paskolų 20 
milijonų dolerių sumoje.

Rinkimų kampanijoje yra nesunku kal
tinti oponentus korupcija, daug sunkiau 
pačiam pasirinkti sąžiningus bendradar
bius, rinkimus laimėjus.

• Gegužės 21 d. Vietnamas ir Kinija 
pasikeitė kai kuriais karo belaisviais ant 
sienos. Vietnamu! buvo grržinta 120 (be
laisvių, paimtų „Kinijos savisaugos 
kontratakos metu“, o Vietnamas grąžino 
43 sužeistus ar sergančius kiniečius, ku
riuos vietnamiečiai (kareiviai pernešė per 
sieną neštuvais.

1
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AKADEMIJOS STUDENTAI
xn. VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ

Būtų antiistorišlka lygiai taip žiūrėti į 
universiteto prieš 400 metų studentus, 
■kaip mes šiandien į juos žiūrime. Anuo
met universitetas buvo visuotinė mokslo 
įstaiga. Jame pradėdavo mokytis 8-9 me
tų inrolkinulkai ir jį baigdavo, jei kas išei
davo visą teologijos kursą, kokių 25 metų 
vyrai. Kitaip sakant, į ano meto universi
teto sudėtį įėjo .tiek šiandieninė gimnazi
ja, tiek ir aukštųjų studijų fakultetai. Ir 
taip buvo ne tik Vilniuje, 'bet visuose uni
versitetuose. Ir visuomet žemesnieji kur
sai-, valdliniamosios kolegijos klasės, suda
rydavo didžiausią studentų daugumą.

Vilniaus universiteto atidarymo metais 
jame studijavo daugiau kaip 500 studentų. 
Nemaža jų buvo dlš paties Vilniaus ir iš ki
tų Lietuvos miestų. Dar daugiau jų atvy
ko ® Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
plačiai išsisklaidžiusių -dvarų; buvo taip 
pat ir iš Prūsų, iš Kuršo, iš Livonijos, iš 
Mozūrų krašto. Be lietuvių, lenkų, balta
rusių Vilniuje studijuodavo dar švedų, 
danų, norvegų, škotų, rusų, vokiečių, ven
grų net vienas kitas italas, prancūzas ar 
Damas.

Istorijai yra didelis nuostolis, kad neiš
liko Vilniaus universiteto imatrikuliaci
jos knygos, į tauriais įrašyti kiekvieną nau
ją studentą buvo įpareigotas studijų pre
fektas ir kurios šiandien sudarytų pagrin
dinį universiteto istorijai šaltinį, šią tuš
tumą šiek tiek užpildo „Laureae aoademi- 
cae...“ knyga, kurioje bent nuo XVII a. 
vidurio sužymėti Vilniaus univtrsitete ga
vusieji įvairius mokslo laipsnius. Ją rei
kėtų, ilgiau nelaukiant, išleisti.

(Studentų Skaičius Vilniuje, laikui bė
gant, -augo. XVI a. gale jų jau buvo -apie 
800, 1609 metais peršoko 1.000, o nuo 1616 
metų kelis kartus pralenkė net 1.200. 1624- 
25 metais užėjęs maras gerokai sumažino 
ir universitetą lankančiųjų skaičių. Atida
rytos naujos kolegijos Kražiuose, Lomžo
je, Oršoje taip pat atitraukė dalį prade
dančiųjų studijuoti1. Tokiu būdu vėliau 
Vilniuje studijuodavo -apie 800 jaunuolių, 
iš jų tik apie 100-150 filosofijos, teologi
jos, teisės fakultetuose, juos kantu pa
ėmus.

Ne kartą istorikai yra statę klausimą: 
ilš kokių visuomeninių sluoksnių ateidavo 
Vilniaus universittto studentai? Patys jė
zuitai dažnai didžiuodavosi, kad tarp stu
dentų esą kunigaikščių, didikų, pasiturin
čių ir neturtingų bajorų vaikų. Tačiau bū
davo ir ne bajorų, ypačiai miestiečių. Nes 
buvo natūralu, kad tokie Vilniaus gyven
tojai pasinaudodavo čia pat esančiu uni
versitetu. Buvo ir visai neturtingų valstie
čių. Nes už mokslą nieko nereikėjo mokė
ti. O pragyvenimą duodavo tam įsteigtos 
bursos — bendrabučiai. Tokią bursą ne
turtingiems mokiniams Vilniuje 1585 me
tais įsteigė patys jėzuitai. Joje išlaikmoi 
mokiniai paprastai turėdavo groti muzikos 
instrumentais ir giedoti bažnyčios chore, 
todėl ji kartais tiesiog vadinama ,,bursa 
mUsicorum“. Ne tik prie šv. Jono bažny
čios buvo toks Ibenidinabutiis, bet ir prie šv. 
Kazimiero ir dar prie vienos kiltos bažny
čios. Neturtingus mokinius priimdavo taip 
pat kunigų seminarijos (kurių XVI a. ga
le Vitaliuje buvo net trys), priimdavo 
įvairūs vienuolynai, kurie juos siųsdavo 
studijuoti į universitetus. Prefektui, pri
imančiam naujus studentais, buvo įsakyta 
,.nieko neatstumti dėl to, kad jis ne iš kil
mingųjų arba vargdienis“ (Reigulae Piraef. 
stud, infer., Reg.).

Universitete studijuodavo taip pait ir ne 
katalikų. Lenkijos kancleris 1578 metais 
tvirtino nuncijui Caligariui, kad ,.ereti
kai“ mietai siunčia savo vaikus į jėzuitų 
mokyklas, nes jie buvę bandę juos siųsti į 
Vokietiją, į protestantų universitetus, bet

Jonas Gailius

KLAUDIJA
Klaudijos susisvajojęs žvilgsnis 

vos atsiplėšia nuo tolumoje dunks- 
sančio Kalvarijos kalno. Rodos, 
vaidenasi dviejų pašiurpusių 
pliauskų kryžminės, palinkusios po 
leisgyvio kūno našta.

Jų pažadina sunkūs žingsniai ir 
spardomi akmenys, atsitrenkdami 
į suskudusią širdį.

Nustebusi pamato palinkusią Pi
loto nugara, maskatuojančias ran
kas ir suveltus plaukus.

— Kur -taip skubi? — sušunka, 
tarsi nusivylusi, kad negalėjo iš
klausyti iš jos širdies sruvančių 
žodžių. — Kur taip leki, tarsi nuo 
ko nors bėgdamas?!

Staiga jai pasivaidena pakeltos 
Iskarijoto rankos, kurių pirštai 
aną vakarą rovė pražilusius plau
kus. Tai jis aną baisiąją naktį į- 
slinko į Erodo pastatydintus rū
mus, šiurpiai dunksančius ant Je
ruzalės kalvos, susirado žydę tar
naitę ir privertė jai pranešti, kad 
išdavęs nekaltą Mokytoją: „Tegu 
Klaudija Prokula meldžia Pilotą, 
kad išgelbėtų nieko nedėtą Kristų, 
nuo kurio graudaus žvilgsnio ne
galiu pasislėpti“.

— Pilotai! — sušunka moteris. 

iš ten jie grįžtą, nedaug ko teišmokę ir 
tiktai’ įsigiję blogų iir barbariškų papročių 
(Žr. Monuim. Poll. IV, psl. 96).

Takioje studentų įvairybėje atsirasdavo 
ir neklaužadų, išdaigininkų, maistininkų. 
Yra mada smulkiai aprašinėti tikrus ar 
kitų Vilniaus Studentams primestus išpuo
lius prieš klaidatikius. Bet kaž kodėl nu
tylimi klaidatikių išpuoliai prieš Vilniaus 
katalikus. Niekas neprisimena, pvz., kad 
1560 metais Vilniuje eretikai sudegino 
bernardinų bažnyčią ir vienuolyną (V. Gi
džiūnais, De vita et lapostolatu Fraltnum 
Minorum..., Brooklyn 1976, psl. 126), ar
ba kad jaunuls jėzuitus, Vilniaus gatvėse 
ir aikštėse aiškinančius katekizmą, kalvi
nistai ne kartą apmėtė akmenimis, arba 
kad ir didžiausią triukšmą Vilniuje sukė
lusį kivirčą 1639 metais pradėjo kalvinis
tai. Ne jėzuitai, o Lietuvos kancleris Al
bertas Stanislovas Radvilas aprašo, kaip 
šv. Mykolo Šventės procesijos metu iš 
kalvinistų bažnyčios šventoriaus kažkas 
metė akmenį ir juo pataikė į krūtinę ku
nigui, kuris procesijoj nešė Švenčiausiąjį. 
Kitą dieną apmėtė lakmeiniimiis pro šalį ei
nančius vienuolius bernardinus. Po kelių 
dienų kalvinistų kunigo vestuvių meta 
kiek įkaušę vestuvininkai strėlėmis apšau
dė šv. Mykolo bažnyčią ir klarisių vienuo
lyną. Katalikai, nebepakęsdiami visų tų 
provokacijų, pradėjo atsikirsti. Kilo dide
lės muštynės. Viskas pasibaigė tuo, kad 
kalvindlsltų maldos niamiai buvo iškelti už 
miesto. Sąmyšyje dalyvavo ir universite
to studentai ir kiti miesto gyventojai. Bet 
kaltę labai pigiai dar ir šiandien bandoma 
suversti vien tik jėzuitams. * jpOig.: (A. S. 
Radziwill, Memoriale rerum, II, Wroc
law... 1970, psl. 342-343; III, Wroclaw... 
1972, psl. 2-4, 13, 18, 20).

Yra žinoma atsitikimų, kada nubaustie
ji studentai maištaudavo. Kai 1674 metais 
Vilniaus miesto magistratas vieną studen
tą uždarė į kalėjimą, kilti studentai jį jėga 
išlaisvino ilr dar užpuolė miesto vaito na
mus. Aštuoni to užpuolimo vadai buvo pa
šalinti Iš universiteto. Už tai jie paskelbė 
streiką: retorikos ir poetikos klasės kelias 
dienas po miestą triukšmavo. Buvo suma
nę net perkelti studijas pas dominikonus, 
bet šie nesutiko. Po trejų metų niauji ne
ramumai. Šį kartą buvo pašalinti du stu
dentai iš teologijos fakulteto. Jie sukurs
tė daug kiltų studentų, išsirinko savo rek
torių, bandydami tokiu būdu įkurti naują 
savo universitetą. Turėjo įsikišti net vys
kupas ir karalius, kol viskas nurimo.

Visa tai rodo, kad ir jėzuitų vadovauja
mo universiteto studentai nebuvo kokie 
šventuolėliai. Jie buvo savo laiko vaikiai, 
gyveno juos supančioje atmosferoje, su 
visomis ją formuojančiomis idėjomis, kul
tūros apraiškomis, bet ir yiis didėjančiu 
visuomenės pakrikimu, bajorų savivale. 
Nežiūrint viso to, didžiulė dauguma. Vil
niuje studijuojančio jaunimo galėjo rasti 
universitete taį, ko ieškojo, neblogiau kaip 
ir visuose kituose Europos universitetuose.

Paulius Rabikauskas

UNESCO MINĖS
VILNIAUS UNIVERSITETO SUKAKTĮ

UNESCO — Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo, kultūros organizacija — nutarė 
atžymėti Vilniaus universiteto 400 m. su
kaktį. Tam UNESCO pavartos atskirus 
leidinius. - Tuo būdu visas pasaulis turės 
progos susipažinti su vienu seniausių Eu
ropos universitetų.

Vilniaus universitetą paminėjo ir So
vietų Sąjungos ryšių milnisterija, išleidu
si 4,4 milijono tiražu paisto ženklų, su įra 
šu lietuvių ir rusų kalba: „Vilniaus uni-

— Jis tau atleis, nes buvai suklai
dintas! Neskubėk į savo pražūtį 

Tačiau ji nebegali bėgti: pavar
gusios kojos tarsi įauga į kaitrią 
žemę. Sukniumba, rankomis įsika
bina į azalejų krumus, o jos pečius 
suspaudžia sielvartas ir baisus ap
leidimas.

Klaudijai, imperatoriaus Augus
to vaikaitei, klaiku ir šiurpu di
džiuliuose Jeruzalės rūmuose.

Nakčių nernige ir siaubingoje 
vienatvėje, rodos, girdi sunkius 
Erodo žingsnius, jį linksminančių 
šokėjų juoką, triukšmingas eisenas 
pasmerktųjų, velkančių bausmės 
kryžius į Kaukolės kalną.

Cezare jos rūmai taipgi spengia 
riksmu, kaltinimais ir pasigailėji
mo maldaujančiais šauksmais.

Sunkią nemigo naktį į besikei
čiančius vaizdus liejasi vienatvės 
siaubas, dundą Piloto žingsniai ir 
nuleista Nukryžiuotojo galva. Jai 
pasirodo vinimis pervertos ran
kos, išblyškęs veidas ir bekraujės 
lūpos, kviečiančios kropti į kalną 
ir sukniubti prie sukruvinto kry
žiaus :

— Jei Marija iš Magdalos dėl 
manęs paliko šokių sales ir ro
mėnų išdaigas, — ir tu palik pries
paudos ir ištaigų rūmus, kad apsi
gaubtum mano meilės ir atleidimo 
mantija...

Klaudija negalvoja, tai tikrovė,

Su (Maniais 
^■pRSPav/JE.J
LIETUVAITĖ BALTUOSIUOSE 

RŪMUOSE

Lietuvaitė korespondentė Jūratė Ka- 
zickaitė, dirbanti Associated Press agen
tūroje, yra paskirta į Kaltuosius Rūmus. 
Jos užduotis — informuoti spaudą apie 
prez. J. Ciairlterio žmonos veiklą. Ji lydė
jo prezidento žmoną P. Amerikon jos ap
silankymo ten metu.

SKRAIDANČIOJI GYDYTOJA
DR. ANGELĖ SUNGAILAITĖ

Ji yra pirmoji metoris — skraidanti 
gydlytoljla, dirbanti ,Autetrali|jioisi Karalilš- 
(koje skraidančių gydytojų tarnyboje. Ji 
aptarnauja labai retai apgyventą 
Queensland1 provincijos šiaurinę 'dalį. 
Pacientas, kurie šaukiasi medlainiinės 
pagalbos telegramomis ar telefonais, ji 
pasiekia lėktuvu.

BALTIEČIŲ PARODA TORONTE

Balandžio 7-8 d.d. Toronto Lietuvių Na
muose surengta tradicinė baltiečių pašto 
ženklų ir pinigų paroda ,,Baltpex 6“. Vi
sos trys tautos parodė didelius filatelinius 
ir numizmatinius turtus.

Paroda buvo labai aukšto lygio ir dau
guma rūdinių priskaitytinita prie tikrų 
istorinių retenybių.

Aukščiausia premija (Grand award) 
teko P. Barbatavičiui už pirmųjų Lietu
vos ženklų studiją.

Lietuvių skyriuje pirmąją premiją ga
vo R. Lapas už pašto istorijos rinkinį.

Jaunimą stropiai atstovavo E. Maci
jauskas (1-a ir 3-čia įprem.), J. Balaišis 
(2-oji pram.), A. Saplys ir S. Namikas.

Numizmatini aime skyriuje pirmąją

versitctui 400 metų.“ ženkle matomi se
nojo universiteto ir naujojo studentų 
miestelio vaizdai, ženklą piešė grafikas 
A. Žilius. Sukakties proga taip pat paga
minti specialūs pašto žymekliai.

VILNIAUS OBSERVATORIJA
Dar prieš Vilniaus universiteto įsteigi

mą Lietuvoje pasižymėjo astronomais, gar
siojo Koperniko mokytojas, ilgametis DLK 
Aleksandro Jogailaičio sekretorius, Vai
tiekus Brudzevskis (1445-1497). Jau italdla, 
>atmesdamas senas teorijas, jis turėjo di
delės įtakos Koperniko sistemos naudai.

Astronomijos mokslas Lietuvoje dar to
liau pažengė, atsiradus Vilniaus astrono
mijos observatorijai. Seniausieji ilki šiol 
išlikę laistranemijos 'ilr matematikos rank
raščiai, irainldlami Vilniaus universiteto bib
liotekoje, yra raižyti 1629 ir 1632 metais. 
Pirmoji knyga astronomijos klausimais iš- 
sipauisdlinlta 1639 m.

Pirmąjį pasaulyje astrofizikų grupė pa
sirodė Vilniuje 1865 m. Ji pradėjo įdaryti 
saulės vaizdus, stengdamiesi sužinoti joje 
vykstančius pasikeitimus. Jų darbus ga
lima matyti observatorijos istorinių rin
kinių saugykloje. 1881 m., po 1876 m. 
gaisro, observatoriją buvo uždaryta.

Šiomis 'dienomis Lietuvos astronomai 
sukūrė fotomtetriinę sistemą, kurią pritai
kė galaktikos sudėčiai tirti, šiuo būdu ga
lima nustatyti žvaigždžių karštumą, che
minę sudėtį, spinduliavimo galingumą bei 
amžių. 

ar sapnas, ar įsivaizdavimas. Ji vie 
na težino: reikia neatidėliojant 
palikti sunkių atsiminimų šešėliais 
užgožtus namus, visa palikti ir su
rasti šaukiančius pėdsakus. Jei 
tie pėdsakai vėjų sulyginti, ji juos 
suras įspaustus dvasioje tų, kurie 
ligi mirties klausėsi nuostabaus 
balso.

Nazarietis... kodėl taip maža jo 
žodžių girdėti? Kai vyras nešvan
kiais žodžiais engė Kristų ir iš jo 
šaipėsi, — neturėjo drąsos paslap
čia išsliūkinti su tarnaite, kad pa
siklausytų širdį raminančių žo
džių.

Akys dega, rankos virpėdamos 
riša mažą ryšulėlį. Ką dabar mąs
to, ką sakys išsisklaidžiusioms žve
jams?

Prašys atleidimo... prašys atleis
ti pačią didžiausią kaltę, kad ne
išgelbėjo nuo kryžiaus pažemini
mo... kad patikėjo Piloto pažadu 
tik nuplakti ir pasikliauti žydų šir
džių pasikeitimu.

Taip, ji apkaltins save. Prašys 
priimti į sekėjų eiles. O ką tars 
apie Pilotą?

Ak, užmiršo jį! Užmiršo jo suk
čiavimą, imperatoriaus grąsini- 
mus, nuolat plaunamas krauju ap
taškytas rankas. Užmiršo ir jo mir
tį, iškreiptą veidą. Užmiršo ir pri
sikėlimą...

Ašaros aptemdo akis. Klaudija, 
imperatoriaus vaikaitė ir jo vieti
ninko žmona, rauda. Ašaroja taiv

vietą vertai užsitarnavo I. Mačikūnas už 
išsamų istorinės Lietuvos monetų rinkinį. 
Tai muziejinės vertės rinkinys, visos pa
rodos pažiba.

Norkevičiaus studija apie Lietuvos oro 
paštą parodoje išstaltė ir aprašė Dariaus 
ir Girėno skridimui remti komiteto pa
ženklintus Lietuvos oro pašto ženklus ir 
veikus, rastas pašto maiše, išmestame 
atokiau nuo mūsų didvyrių lakūnų sudu
žimo vietos.

Labai pageidautina, kad su parodos 
vertingais rodiniais ir juos liečiančia in
formacija susipažintų ne tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai.

PAGERBĖ SIGNATARUS
Gegužės 13 d. New Yorko Lietuvių kul

tūros židinyje buvo suruoštas minėjimas 
—• akademija Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo akto Signatoriams prof Ste
ponui Kairiui ir min. Petrui Klimui pa
gerbti. Šiais metais abiems signatoriams 
suėjo reikšmingos sukaktys: prof. S. Kai
riui — 100 metų nuo gimimo, o P. Kli
mui — 10 metų nuo mirties.

Minėj tae apie prof. S. Kairį kalbėjo 
inž. Jurgis Valaitis, o apie P. Klimą — dr. 
Bačkis, -atvykęs iš Vašingtono. Ta proga 
buvo suruošta -abiejų signatarių ilgo gyve
nimo fotografijų ir jų raštų paroda.

Prof. S. Kairio atskirą minėjimą -su
ruošė ir Liet. Inžinierių ir Architektų 
S-ga Bostone.

Gegužės 27 d. Čikagos Tautinėse kapi
nėse įvyko iškilmingas prof. S. Kairio ir 
jo -artimiausib bendradarbio Kipro Bieli
nio -antkapių atidarymas. Po to buvo 
abiejų socialdemokratų minėj imas Čika
gos Jaunimo Centre.

J.V.

SKAUDI NELAIMĖ VENEZUELOJE

1979 metais balandžio mėn. 25 dieną iš
tiktas širdies smūgio staiga mirė buvęs 
ilgametis Venezuelos Lietuvių Bendruo. 
menės Centro Valdybos Pirmininkas inz. 
Vladas Venckus, Maracay mieste — Ve
nezueloje.

Lietuvoje priklausė studentų korpora
cijai ,,Samo)gitia“, buvo Šaulių Sąjungos 
narys, skautas —■ apdovanotas Lelijos Or- 
deniu, ilr Jaunosios Lietuvos Narys. 1940 
metelis -bolševikų kalintas KSD kalėjime 
ir išlaisvintas, tik prasidėjus -antram pa- 
sauliniui karui, čia Venezueloje dirbo 
įvairiose įmonėse ir fabrikuose.

Nuo pirmos atvažiavimo dienos į Ve- 
nezuelą 1948 m. aktyvi-ai pasireiškė vi
suomeninėje veikioje.

Dalyvavo kaip Venezuelos lietuvių ®t- 
stavals keturiose pasaulio Lietuvių kongre
suose: Argentinoj, Brazilijoj, Pietų Ameri
koj ir Washing-tone — seime.

Inž. Vladas Venckus buvo vieniais iš 
stambiausių mecenatų trijų Lietuvos pre
zidentų vardo literatūros premijai skirti, 
kuri atiteko rašytojui Pulgiui Andriušiui. 
,,Vilties“ d-gijos šimtininkas. Lietuvių 
Centro ,,San Casimiro“ narys — mecena
tas. Lietuvių Tautos Fondo USA tūkstah- 
tininkas. Maracay miesto ,.Vargo Mokyk
los“ steigėjas. Šiuo metu buvo Lietuvių 
Bendr. Centro Valdybos Garbės Teismo

naitės akivaizdoje.
Gal ji ir nusikalto. Gal netikė

jo nukryžiavimo bausme, bet žiū
rėkite į ją: ji pasikukčiodama ver
kia. Dar jos pečius tebegaubia šil
ko palaidinė, dar at jos galvos žvil
ga brangakmeniai, o ant rankų 
auksinės apyrankės. Tačiau ji nu
simes auksu išsiuvinėtą palaidinę, 
išdalins neturtėliams brangenybes 
ir pasirodys jiems palaužta, susi- 
graužusi, pasimetusi, prašydama 
atleisti:

— Esu nukritusi dulkė, kurią vi
si mindžioja. Tačiau Nukryžiuoto
jo rankų vinys pervėrė mano širdį, 
o jų kraujas plauna mano kaltes...

Klaudija prisimena Palaimini
mų kalną.

Palikusi erdvius ramus ir žvil
gančius papuošalus, su mažu ry
šulėliu kopia į aukos ir atleidimo 
kalną.

Suranda žvejus, iš kurių akių 
tvyksi ramybė ir meilė.

Ją žavi Pauliaus užsidegimas, 
drąsa ir nuostabus žodžiai. O gal 
buvo jai artimesnis, nes ir jis per
sekiojo Kristaus išpažinėjus ir bu
vo paragavęs išdavimo tulžį.

Prie savo mirtį Paulius rašė 
draugui Timotiejui, kad netrukus 
iškeliausiąs į anapus, ir pridūrė: 
„Tave sveikina Eubulas, Pūdas, 

■ Linas ir Klaudija bei visi broliai“...
I ( Pabaiga)

Pirmintalkias.
Inž. Vlado Venckaus trys broliai parti

zanai žuvo (kautynėse tarp 1945 - 1955 
metų už Lietuvos laisvę.

Palaidotas Maracay miesto naujose ka
pinėse.

Aleksandra Vais.

NAUJAS FILOSOFIJOS DAKTARAS
Newcastle universitetas Australijoje 

(N. S. W.) suteikė daktaro laipsnį Pauliiui 
Vyteniui Kabailai. Prieš tai jau 1973 m. 
dlr. Kabaila buvo gavęs du pirmuosius di
plomus — B. E. ir B. Sc. (inžinerijos ir 
tiksliųjų mokslų bakaulaureatus). Naiuja- 
siS 'daktarais įgim. 1951 m. spalio 2 d. Mel
bourne, užaugo apsišvietusioje aplinkoje. 
Motina — dlail. Vida Kalbailienė, tėvas — 
prof. dr. Algis Kabaila, kuris dabar dėsto 
N.S.W. universitete. Dr. Kabaila vos 
baigęs gimnaziją, .pradėjo plačiai keliau
ti. Tai davė progos susipažinti su. įvairiais 
kralstails ir jų nuotaikomis.

Jaunąjį daktarą nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime .geriausios sėkmės.

J. A. JCRAGIS TARPTAUTINĖS 
POEZIJOS RINKTINĖJE

Amsterdame (Olandijoje) ateinančiais 
metais bus išleista nederlandų kalba tarp
tautinės poezijos rinktinė antrojo pasau
linio karo tema.

Joje numatyta išspausdinti ir Australi
joje gyvenančio Juozo Almio Jūragio ei- 
lėraščį ,,Fronto naktys“, verstą Zentos 
Tenison/aitė-Hellemans.

Rinktinės sudarytojas tą kūrinį užtiko 
Z. Teniisonaitės - Hellemans pries keletą 
metų nederlandų kalba paruoštoje lietu
vių poezijos antologijoje „akmenėlis tari 
kietą iširdį“.

TARP 310 KALBŲ IR TARMIŲ

Belgas poetas dr. E. Mattelaer išleido 
įdomią savo poezijos knygą.

Joje tėra tik vienas jo eilėraštis, pava
rtotas ,,Niekada nenustok drąsos“, bet 
išverstas į 310 kalbų ir tarmių. Į lietuvių 
kalbą jį išvertė Z. Tenisonaitė - Helle
mans, į latvių '■— A. Tenisonas, į estų — 
Elmaf Maripuu.

Skaitytojų laiškai
DIEVULI BRANGUS, 

KAIP TOLI DANGUS
„ Europos Lietuvio“ Nr. 18 skaitytojų 
laiškuose tautietis P.V. paliečia skaudų 
dalyką, būten, lietuvių kalbos klaidas. 
Aišku, kad nė vienas žmogus pasauly 
tobulai nemoka savo kalbos, bet kai žiū
rime į išspausdintą raštą ir užtinkame 
pačios redakcijos betaisant įveltų klaidų, 
tai pasidaro liūdna, ir nebesinori rašyti. 
Veltui sklaidai kelis kalbos žodynus ir 
vadovus, o result at a s — įvelta tokia klai
da, kurios nepadarei, nes gerai žinai, kaų 
lietuviškai rašant nereikia aritmetikos. 
Nereikia ,,lietuvių, latvių ir estų kalba“ 
rašyti daugiskaitoj. Taip atsitinka 'dažniau 
šiai Amerikos lietuvių spaudoj, nors, žur
nalas ,,Laiškai lietuviams“ savo kalbos 
Skyriuj kiekviename numeryje rašo, ko
kių klaidų vengti. Bet jeigu jau sunku tai 
skaityti ir atsiminti, tai jokia nauja gra
matikos ar sintaksės knyga nepadės. Gali
ma dar pateisinti Amerikoj gimusį lietuvį, 
bet kada girdi kalbant pokarinius (po pa
šau!. karo) inteligentus emigrantus, pvz.: 
Neradome vietos karui palikinti“; ^Val
gėme karštus šuniukus ir šteiką; ,,Ar 
laikinį haibolį?“: ,,Gėlė gerai daro“, gali 
verkti, ir tiek. Tai pati girdėjau.

O kartais redakcija sumaišo širšes su 
skruzdėlėm, arijus su arabais arba pri
deda savo trigrašį, neatsiklausdaimi auto
riaus.

Negeriau buvo ir vienoje Vilniuje iš
leistoj, lietuvio rašytoj knygoj: štormas, 
šturvalas, šturmanas, dėkas, avarija, kom_ 
buizas, žmogus rašo nederlandalštkai, ir 
tiek: storm, stuurwiel, stuurman, dek, 
averij, kombuis. Todėl nenustebkime, jei 
netrukus lietuvis lietuvio nebesupras ir 
su tarptautinių žodžių žodyno pagalba.

Z.T.

VIRIMO KNYGA
Žmonai mirus, liko nenaudojama didelė, 

545 puslapių įvairių valgių gaminimo 
knyga. Knyga lietuvių kalboj, duodia visą 
eilę kepimo ir virimo receptų.

Jei kas iš lietuvių moterų domėtųsi šia 
knyga ir norėtų dėl jos pasiteirauti, gali 
ją gauti. Rašyti: 55 Fulker Street, Kette
ring, Northanits, NN16 O4H, England.

J. Liobė

Atsiusta paminėti
ŠALTINIS, 1979 m., Nr. 2. Tikybinės ir 

tautinės minties dlvimėniesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonai ir šv. Kazimiero Sąjun
ga: 16 Hound Rd., Nottingham NG2 6AH, 
England. Prenumerata metams 2 sv. (4 
dbl.). Atskiras numeris 35 p (70 centų). 
34 psl.

METMENYS, 37 Nr., 1979 m. Kūryba ir 
aniallizė. Redaguoja Vytautas Kavolis, 
Dickinson — College, Carlisle, Pennsylva
nia, USA. Pasirodo keturis kartus per me
tus. Vieno numerio kaina 3 dol. Metams 
užsienyje 12 dol. 183 psl.
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VEIKALAS BE MELO
(Jono Mačiukevičiaus romano „Bučiuoju 

Žalį“, išleisto Lietuvoje, literatūrinė ap
žvalga)

Jei R. Lankaiuškas humanistas, Bubnys 
Maskvos propagandistas, tai Jonas Mačiu
kevičius, sprendžiant iš romano ,,Bučiuo
ju žalį“, individualistas, mėginąs išsiverž
ti ilš bet kokios etiketės, raudonos ar bal
tos. Taigi įteiks nei „jūsų nei mūsų“.

Jei nežinotum-, tad veiksmas vyksta 
Lietuv-ąje, taim tikras romano dalils galė
tum perkelti į bet kurio laisvo krašto bit- 
nilkų šeimą, nes viena veikėja yra ,,sex 
bomba“ (taip ir pavadinta), kai kurios 
kiltos panašios -į ją. Susidaro kompanija, 
kur nedirbama, girtuokliaujama, sukčiau
jama, kolūkių pirmininkai irgi eiliniai 
mirtingieji be Šventumo aureolės.

Toks kūrinys ortodoksiškam komunistui 
arba pataikūnui karjeristui gali patankin- 
iti širdies plakimą, nes tokie negalavimai 
teįmanomi tik kapitalistinėse valstybėse, 
bet ne, dėka kouinizmo, tobuloje plačioje 
sovietijoje.

Pats knygos herojus Piltomis turėtų bū
ti priskirtas lantiherojų rūšiai. Anot jo pa
ties: „Aš irgi niekur nepritaimpu. Mokyk
loje nepri tapiau prie klasės draugų, armi
joje — prie drausmės, seminarijoje — 
prie jos gyvenimo būdo, namie — prie mo
notonijos“. (159 psl.). Jis neišvaizdus: 
,.Žiūriu į jį: Viešpatie, koks jis panašus į 
mane. Ta pati nosis, tos pačios didelės au
sys. Net ir dantys, kaiip mano, sulipę vie
ni ant kitų“. (114 psl.). Nelinksma ir jo 
vaikystė, kad ir „plačioje tėvynėje“: ,,'Pi- 
lionių lūšnoje virtuvėlė ir vienas kamba
rys talpina divylilka žmonių. Vasarą vieni 
ant aukšto, kiti ant tvarto. O žiemą? Su- 
sispaūdžialm visi kaip silkės. Ir nežinai, 
kas šalia kruta — brolis ar blusa“. (34 
psl.).

Jis nėra tėvo lepinamas. Kai jam pavo
gė pastarojo dviratį, herojus patyrė, kad 
jo kaulai tvirtesni už šakės kotą. Tėvas 
taip „linksmai“ pamargino jo nugarą. Nu
kentėjęs, ilgai nesvarstydamas, prisitaikęs 
pavogė kito proletaro dviratį ir atidavė 
tėvui.

Gyvenimo nelepinamas, jis išmoksta 
gyventi1. Baigdamas septinmeitę mokyklą, 
įstoja į komjaunuolius. Rašo: „O komjau
nuolių labai reikėjo. Tėvynei reikėjo. 
Auklėtojai reikėjo. Ji ir pasakė:

— „Stok, Pilioni, į komjaunimą. Abejo

Saaro Krašto Lietuvių šventė
Saaro spauda ir televizija plačiai in

formavo savo skaitytojus bei žiūrovus 
apie lietuvių Šventę Saaro Krašte. Tele
vizijos komentatorius H. Urbano davė 
apie Lietuvą geografinių, istorinių bei po
litinių informacijų. Trumpas filmas iš 
šventės eigos parodė kalbėtojus, bendrą 
auditoriją ir mūsų gimnazijos šokėjus.

Laikraštis „Saarbruecker Zeitung“ pla
čiai apraišė apie čionykščius lietuvius, pa
žymėdamas, kad Saaro Kraštas dar il
gai po karo buvo valdomas prancūzų, is
torijos bėgy jis kelis kart ėjęs iš rankų į 
rankas ir jo gyventojai gerai žino pasie
nin! ų sričių gyventoju, vargus. Į Saaro 
apylinkes lietuviai atvyko prieš dvide
šimt metų, o pavienios ‘šeimos atvyksta 
ir dabar.

Naujieji ateiviai, rašo korespondentais 
iki šiol pajėgė gerai įsitaisyti darbe, įsi
gyti gerų draugų ir giminių, jų vaikai 
baigė čia vokiškas mokyklas; ir kaip 
gražu, — džiaugiasi korespondentas, — 
kad net po dvidešimties metų naujieji mū 
sų bendrapiliečiai ir net čia užaugę jų vai. 
kai, kalba, dainuoja, na, ir, Ibe abejo, 
galvoja lietuviškai. Tokiuo savitumu, anot 
korespondento, pasižymi anaiptol ne kiek
viena tautinė grupė.

Reikia būti atviram: maždaug tokių 
komplimentų ir tikėjomės, kviesdami 
spaudos bei -televizijos atstovus.

Šventę saarlandiečiai surengė kaip -ir 
pernai, Homburgo mieste, gegužės mėne
sio 5 d. Šventei pavadinimo ilgai rinkti 
neteko, tai— „Lietuvių šventė“, o vokiš. 
kai ją pavadinome „Tėvynės diena“.

Prieš pasaulietišką šventės dalį abiejų 
konfesijų kunigai, Liubinas ir Skėrys lai
kė pamaldas. Katalikų susirinko alpie 50 
žmonių — evangelikų kiek mažiau, nes 
mūsų apylinkėse jų ir šiaip mažėlesnis 
skaičius. Katalikai jau bažnyčioje nepra
leido progos paminėti Motinos Dieną ir 
sukalbėti Marijos mėnesio maldas.

Po pamaldų, 18 valandą rinkomės visi 
kartu į salę; prisidėjo dar būrys žmonių, 
į pamaldas nespėjusių, ir dalyvių buvo 
galima priskaityti apie šimtą. Mūsų są
lygomis tai yra daug. Šialme krašte, kuris 
tik 1959 metais buvo prijungtas prie Vo
kietijos, iki tada nebuvo įsileidžiami jo
kie pabėgėliai. Tad ir čionykščiai lietu
viai yra pokariniai atvykėliai, teisiškai 
imant — Vokietijos piliečiai. Laimei mū
sų „vokiškuma" žino vokiečiai ir iie net 
primerkę akį mūsų renginius finansiš
kai remia.

Šventę atidarė šių eilučių -autorius. Da
lyvaujant aukštam ministerijos pareigū
nui dr. Graff, prisiėjo -kalbėti pakaitam 
lietuviškai ir vokiškai. Pasveikinti jau 
minėtas ministerijos pareigūnas, VLB 
Krašto Valdybos pirmininkas A. Šmitas 
su žmona, abiejų konfesijų 'kunigai, pasi
džiaugta gausiai susirinkusiais.

Trumpai apibrėžus šios šventės reikš

ju, 'air kitaip išlaikysi egzaminus“. (11 
psl.). ,

Įstojęs, suprantama, išlaiko egzaminus 
ir, o stebuklas, išrinktas organizacijos 
sekretoriumi. Vienbalsiai. Susirinkime da
lyvavo visi. Kolūkio pirmininkas, veteri- 
norius ilr idlvi -septinmetės mokytojos.

Herojaus tėvas, sužinojęs tą džiaugs
mingą naujieną, neapsidžiaugė: ,,Jiems 
tokie Idurnelliiai reikalingi. Kas čia nori tos 
bėdos, visiems savų reikalų užtenka. Tu 
jiems — kaip išganymas“. (13 psl.).

Tėvas Iteilsus. Sūnelis privirė košės jei 
ne -sau, tai kitiems. Nuvykęs į komjauni
mo komitetą, įsakytas kalbėti, nepasiruo
šęs pakartojo gandą, apkaltino mokytoją, 
kad iš metrikacijos biuro jinai nuvažiavo į 
bažnyčią. Moterį pradėjo tampyti, jos mo
kytojavimui jau rimtas pavojus. Pačiupu
si mūsų herojų jinai 'šaukia: Kam tu taip? 
Juk laš nebuvau toje bažnyčioje. Galiu at
siklaupti —■ nebuvau.

Nežinojau ką atsakyti, todėl išpylkinau:
- Kaip tdi nebuvot, aš pats mačiau. Sa

vo akimis.
Ji aiktelėjo ir išėjo. (.17 psl.).
įPilioniis pats sau prisipažįsta: „Nema

čiau aš jos toje bažnyčioje, 'bet kas įro
dys, kadi nemačiau. (17 psl.).

Tas likimo nelepinamas vyras linksta 
ten, kur patogu įlinkti, nesivaržydamas, 
sąžinės neb adomas. Jo gyvenimo raitas 
staiga pasisuka, kai patenka į savo drau
go Žalio namus. Draugas tik išvaizda, 
mokslu, gyvenimu yra mūsų herojaus 
priešingybė. Jis turi atskirą kambarį, o jo 
stalais apkrautas kaip per Velykais. Ir tai 
nenuostabu, neis motina diar smetoniškų 
laikų felčerė. ,,Sako, daugiau išmananti 
už gydytojus“ (35 psl.). Jos vyras vargo
nininkas. Motina-—„Šventakuprė“. Jai tik 
Dievas ir bažnyčia. Iš jos Pilionis sužino, 
kad „kunigėlis“ juo domisi. O jis -tam 
,,juodaskverniui“ porą šunybių iškrėtė. 
Kartą plytgaliu trenkė į langinę, kai tas 
meldėsi, kaltą įkartą ant bažnyčios durų 
pripiešė tokių dalykų, Ik-okių išvemtasis raš
tas netoleruoja“.

Žalienė ir kunigas taip gerai maitino 
mūsų herojų, kad, jų -įkalbėtas, nuėjo į 
kunigų seminariją, -padaręs išvadą, kad 
kitaip ko gera telks srėbti liesus barščius 
kolūkyje.

Gal ir būtų įšventintas, bet dėka to pa
ties draugo Žalio nusigėrė, -tapo -įkištas 

mę, paskirtį ir svarbą, pirmininkaujantis 
pakvietė ministerijos pareigūną tarti žo
dį. Pažymėtina, kad dr. Graff -apie Lie
tuvą, jos istoriją ir padėtį gerai pasiin- 
formavęs. Jis pareiškė ir užuojautą ir 
bent nedidelę paguodą, pasidžiaugė mus 
esančius darbščios tautos -vaikais ir, svar
biausiai, mano jis, tas toks atsparus tė
vynės jausmas būdingas tik tauriems, tė
vynę ir artimą, dvasines vertybes ger- 
bianties žmonėms.

Antruoju kalbėjo KV pirmininkas A. 
Šmitas. Jis pagyrė vietinės 'apylinkės 
veiklą, palinkėjo ir toliau -puoselėti lietu
vių tautos vertybes. Abiem kalbom pa
kvietė ir jaunimą ir „senimą“ dalyvauti 
PLJ Kongrese, Frankfurte.

Sekė mūsų pačių „sudursitytos“ -pa
skaitėlės. Akademinių, puskilometrinių 
paskaitų nemėgstame ir jų niekas nepasi
genda. „Sudurstymu“ skaitau tad, kaid 
jas parašyti tenka šių eilučių autoriui

Sofija Nagelienė kalba apie Tėvynę

(teatleidžia skaitytojas už mano nekuk
lumą!). Bet paskaita -turi būti atitinkanti 
ir skaitovo pažiūras. Tad, parašius, sė
damės ir „kuriame“ tą nelemtąjį „kūri
nį“, kuris g-alėtų tikti visiems. Darbo tai 
daug, būtina ir geroka porcija kantrybės, 
bet vaisiais džiaugiamės visi. Iki šiol ne
teko išgirsti nusiskundimo, tad paskaita 
buvusi neįdomi, blogai parašyta ar blo
gai perteikta. Lietuviškų veikėjų pas mus 
nedaug; regis juos suskaityti neprireiktų 
abiejų rankų pirštų, bet pagaliau jų ir 
pakanka. Kur kas svarbiau, tad yra 
žmonių, kuriems mūsų renginiai patinka.

Neilgą paskaitą tema: „Motina“ skaitė 
vokiškai penkiolikmetis Danielius Nage

-daiboklėn, o po jos išmestas iš seminari
jos. Dabar jis patenka į bohemininkų 
kompaniją, kur filosofuojama, l-alkama 
degtinė, miegama po stalių, gyvenama ilš 
žmonių kvailumo.

Toje kompanijoje, priedo dar nusivylęs 
ir meile, kuri jį persekioja dar nuo n» 
kyklos suolo, Pilionis nusivalkiojo iki be
protystės. ,,Tikslo nėra. Meilės -nėra. Nie
ko nėra. Tik susvetimėjusių žmonių gimi
nė. Atidarykite duris, ir jūs niekio nepa
matysite, niėko nerasite. Nė sudžiovusios 
varlės. Kam nešioti nepakeliamą savo 
menkystę?“ (243 psl.).

Mėginiai nusižudyti, bet tieka išgelbėtas, 
patenka į ligoninę. Apgydytas pradeda 
dirbti.

Pilionis viską dlaro, kad ir ibiau-riai, bet 
savotiškai nuoširdžiai. Kartais tad ir pa
kaltink -save, tai tik žodžiais, kurte nesie
kia jo širdies, vien paglosto klausą. Tiek 
jie ir -verti. Tai lyg ir naujos komunistinės 
eros žmogus, kuiris, būdamas gama dnteli- 
įgenltiškas, pradeda jausti, kad viskas tik 
žodžiai, fasadas, už kurio baisi nykuma. 
Jei žodžiais, frazėmis galima riedėti — 
riedėk, ibet neieškok turinio prasmės, vis
kas apgaulė. Dėka -to jiis nieku nesistebi, 
nesipiktina. Neapsimoka, neverta. Tai toks 
gyvenimas, kitų sumanytas, užsuktas ir jis 
to naujo gyvenimo auka. Anot Putino, jis 
pajacas, šokąs makabrišką šokį. Taip su
prastas, jis net patrauklus, simpatiškas. 
Jis paperka klausytoją, laitiidbngia Lietu
voje -augančio žmogaus tragediją.

Jei Pilionis, kad ir labai netobulas, pa
traukia, sukelia užuojautą, tai kitas vei
kėjas — Žalys nupurto skaitytoją. Tas 
vyras turi puikiausias 'sąlygas. Gražus, 
gabus, prasimušęs, beit jis tas lemiamas 
faktorius, kuris sužlugdo Pilionį. Tačiau 
Žalys, spėju, reikalingas autoriui. Gal tik 
jo -dėka veikalas išvydo šviesą. Mat, kaip 
anksčiau minėjau, jo motina 'švenitalkup- 
rė, tėvais vargonininkas. Taigi Sūnus, tu
rėdamas -tokį puikų, padorų lizdą, lainot ti
kinčiųjų, privalėtų būti visai kitoks. Ta
čiau itpjii šeima išaugina tikrą niekšą.

Romanas-satyra rodo gabią plunksną, 
d'aug hulmoro, psichologiškai pagrįstą al
koholiko (būseną ir t. t. Stebina įautoriaus 
drąsa, nėra mėlo, prisitaikymo, taip cha
rakteringo tai kuriems -autoriams, kurių 
veikalai, getrai pasitarnaują Maskvai, ver
čiami į kitas kalbas. Šio veikalo jie neiš- 
vers, nors jis mieniilškesnis savo -tiesa.

R. Spalis

lis. Reikia pastebėti, kad pagal savo 'am
žių jis skaitė gana vaizdžiai.

Jis pabrėžė motiniško jausmo tyrumą, 
motinos meilę, jos atlaidumą, bet ir mo
tinos keršto gilumą, kai reikia ginti 
įskaudintus, išniekintus, nukankintus -ar 
nužudytus jos vaikus.

Toliau jis pabrėžė, kad nėra nieko, kas 
būtų „pusė“. Nėra pusės laisvės, pusės 
meilės, pusės tiesos, pusės žmoniškumo. 
Genas ir reikalingas Pirčiupio paminklas, 
„Motina“. Bet to nepakanka. Tokių pa
minklų trūksta Vorkutoj, Kaityne, Rai
niuose, Pravieniškėse.
Kitą paskaitėlę skaitė Danieliaus mama, 

Zosė Nagelienė. Pradžioje ji padejavo, ne-

Apylinkės p itin. Palavinskas 
atidaro susirinkimą

turinti Dievo dovanotų gabumų, apie tė
vynę kalbėti lakiais posakiais ar įsipa
reigojimais. Dauguma mūsų, manė kalbė
toja, tegalime apie tėvynę -svajoti, nors ne
retai svajonės nenusileidžia žodžiams sa
vo meile, jos tyrumu. Tad,—tęsė kalbėto
ja, — apie tėvynę leisiu kalbėti poetams, 
pabrėždama, kad tai būtinai ir mano jaus
mai.

Tautos dainius Maironis baigia vieną 
iš savo eilių posmeliu:

— Graži tu, mano brangi Tėvyne, 
šalis kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė, ne 
veltui dainiai plačiai išgyrė.

Ir kas tik nebūdinga mūsų Tėvynei anot 
Maironio?

— Ir žemčiūgai, žalios rūtos, rausvi 
dobilėliai, raiboji gegelė, smuikelis 
prie kelio; va, -ten praeidamas kelei. 
vis mūsų sodybą atras.

Tarsi hilmną gieda Maironis kritusioms 
už Tėvynės laisvę:

LIETUVOJE
LIETUVIAI KALINIAI

Ona Pranskūnaitė, 1977 m. nuteista 
dviem metam už prisidėjimą prie LKB 
Kronikų vaizdžiai -aprašo sąlygas Sovie. 
tų stovyklose. Kaliniai yra vietinės val
džios rankose, kuri akiplėšiškai laužo ka
lėjimo taisykles ir baudžiamuosius įsta
tus. Praniskūnai-teii neleido gauti jai pri
siųstų kalėdinių kortelių -ir religinių pa
veikslėlių. Komunistai atėmė jos rožan
čių Ir grasino susta-bdysią bet kokią ko
respondenciją, jei ji rašysianti laiškus 
lietuviškai, o ne rusiškai.

Nors kailiniai neva turi teisę dalyvauti 
savo tėvų laidotuvėse, Onai tai nebuvo 
leista. Ona kalėjo su užkietėjusiomis kri- 
im.inajlistėmis: vagi-lkomi^, prostitutėmis, 
žmogžudėtmis. Vienu metu ji -dalinosi 
kambariu su trim moterim, kurios nužu
dė savo vwrus.

Medžiaginė padėtis tremties vietose ne 
daug -geresnė negu stovyklose Nusiųsta 
į Uljanovską, kur ji dirba odų dažymo 
fabrike, ji laiške -prašė savo draugės pri
siųsti didelę -adatą. Net tokių paprastų 
dalykų, nekalbant apie mėsą ir sviestą, 
ten negalima gauti. Tremtiniai minta vien 
pienu, duona ir bulvėmis.

Nesant -katalikų bažnyčios, O. Pranskū
naitė džiaugiasi, kad ji gali lankyti nors 
Uljanovsko cerkvę, čia, prie Dievo Moti
nos paivefikslo, ji padėjo iš Lietuvos at
siųstą vyšnios žiedą, kurį ji paaukojo -už 
savo tėvynę ir jos vaikus.

Ona Pranskūnaitė turėtų būti paleista 
šiais metais.

Buvęs kalinys Virgilijus Jaugelis, ku
ris atkalėjo 2 metus už tokį pat „nusikal
timą“ kaip Pnanisikūniaitė, buvo slaptai 
pašventintas kunigu- Pirmas Išv. Mišias 
aiffllalikė Kybartuose.

Pogrindžio „Dievas ir Tėvynė“ Nr. 7 
atspausdino Nijolės Sadūnaitės laiškus. 
Nijolė, po trijų metų kalėjimo stovykloje, 
dabar atlieka trijų metų -tremties baus
mę. 1978 m. ji kelis kartus buvo ligoni
nėje. KGB perspėjo ligoninės personalą, 
kad jie nepasiduotų jos įtakai ir propa
gandai. Nežiūrint -to, jos santyki-ai su li
goninės tarnautojais ir pacientais yra la

— Saulė leidos geltona ant Vilniaus 
kapų, kai duobę kareiviai ten kasė. 
Ir paguldė daug brolių greta milžk 
nų, ir Viešpats jų priglaudė dvasią.

N-amažiau Tėvynę -branginančių poetų 
yra ir išeivių tarpe:

Algimantas Mackus randa net sniegu 
užklotus laukus pilnus sentimentų:

— Laukai Ipo sniego anklotlėm pabalę, 
vadina grįžt mane, Kada pabaigsiu aš 
tremtinio nedalią ir jus išvysiu ne 
sapne?

Gyvenimas liudija ir kaip pergyvena 
kartais poetai, suklydę ir laikinai ėmę 
vertinti dirbtinus „dievukus“. Kam yra 
negirdėti S. Nėries epai, baladės ir him
nai „tėvui“ Stalinui. Bet kai' ji pati savo 
elgesiu užsitveria sau kelią atgal, kai ka
ro metu ji atsiduria .anapus Uralo, ji siel
varto kupina rauda:

— Ak, pusnys, pusnys! Įkyri jos. Bet 
kam gi, kam gi guostis! Uralo saulė 
Baškirijos tau ašarų nešluostys! 
Sustingo jos šaltu krikštolu, besty.

Danielius Nagelis kalba tema: „Motina“

rančiai prie kelio,
Kur atvedėt jūs kryžkelės, lietuvišką 
smūtkelį?

Nors -ne viskas praeidavo pro cenzūros 
koštuvą, bet lietuvių lakštingalos eilės 
buvo labai pamėgtos net Sibire:

— Tarp žydinčių kaštanų raudona 
koplytėlė, nejau jaunystė mano, ne. 
jaugi grįžo vėliai?

O kiek sielvarto ir kančių kaštavo My
kolaičiui - Putinui, A. Mickevičiui?

O ir bandymų pasiguosti, lakios fanta
zijos rašytojai randa daug. Antai prof. 
Pakštas įrodinėjo galimybes visiems lie
tuviams keltis į Britų Hondūrą ir ten... 
įkurti Lietuvą! Vėl gi tremtiniams būdin
ga daina nuo atmenamų laikų, ir ją, sa

bai geri.
Iš Nijolės laiškų trykšta -tyras džiaugs

mas, kad ji gali kentėti dėl Nukryžiuoto
jo ir Tėvynės.

Vladas Lapienis, 1977 m. nuteistas trims 
metams griežto režimo stovyklai ir dviem 
metams tremčiai už bendradarbiavimą su 
LKB Kronika, perkeltas iš B-araševo į 
19-tąją stovyklą. Stovyklos administraci
ja nlepersilunčia -jo laiškų, bet grąžina 
siuntėjams.

MIRĖ KUN. K. GARUCKAS

lElalandžio 5 d. Švenčionių ligoninėje 
mirė -kun. Karolis Ganuickas, Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti Lietuvos vi
suomeninės grupės narys.

Kun. K. Garuckas, S. J., buvo palaido
tas balandžio 10 d. Ceikiniuose.

Nuo 1979 m. sausio mėn. prie Helsinkio 
grupės prisidėjo naujas narys, kun. Bro
nius Laurinavičius, Adutiškio -klebonas.

VELNIŲ MUZIEJUS KAUNE

Daugelis Amerikos laikraščių laitspaus- 
dinio po straipsniuką apie dailininko An
tano Žmuidzinavičiaus velnių muziejų 
Kaune. Velnių statulėles jis pradėjo rink
ti jau nuo 1906 m. Metų bėgyje susidarė 
didelė kolekiijia. Dabar čia išstatyta 260 
„kipšiukų“. Muziejų kasdieną aplanką 
apie 2.000 lankytojų. Komunistai ekspo
natus panaudoja prięšreliginei propagan
dai, kaip buržuazinio prietaringo tikėji
mo relikviją.

MIRĖ KUN. J. SMILGEVIČIUS
Mirtis šiemet išplėšė jau penktąjį iš 

okupuotos Lietuvos kunigų taupo. Vasario 
26 d. Šiluvoje palaidotas Lyduvėnų klebo
nas a. -a. kun. Jurgis Smilgevičius. Velio
nis gimė 1902 m. Kunigystės šventimus 
priėmė 1936 m. Kaune. Laidotuvėmis va
dovavo vysk. Liudas Povilonis. Dalyvavo 
didėlis skaičius tikinčiųjų ir 80 kunigų.

RUSŲ MOKYKLOSE
Dažniai pasitaiko, kad- Sovietų Sąjungo

je mokyklų -vedėjai pašaukia prasikaltu
sių ar nedanbščių vaikų tėvus mokyklon 
ir juos viešai išbara ar net ir grasina. 
Kartais mokykla -susisiekia su 'tėvų dar
boviete, reikalaudama iš jų algos atskai
tyti priedus ar atimti kitas privilegijas.

Lietuvoje' tėvai dažnai iššaukiami pasi
teisinti ne dėl jų vaikų tingumo, bet dėl 
vaikų religingumo ir lietuviškumo.

ko, tik teatnaujinęs Maironis:
— Leiskit į Tėvynę, leiskit pas (savus, 
ten nurims krūtinė atgaivins jausmus.

Nuo Tėvynės atskirto Brazdžionio eilės 
Skamba irgi liūdnai, bet ir paguodžian
čiai:

— Myliu Lietuvą iš tolo, visa šir
dim, visa siela.

Gi, senasis Venclova rašė:
— Mano tėviškė — mėlynas Nemuno 
Vingis, gintariniai krantai ir sena 
Palanga, supa vilnį ramiai, drungnas 
vėjas aptingęs, smėly plakas pavar. 
gusi marių .banga.

A. Venclova baigia savo eiles su pa
tosu:

— Amžių smūgiai giliai tavo veidą 
išraižė, akys dūbso duobėm nuo rūs
čių sopulių, tave priešai kankino ir 
drąskė ir laižė, tad kaipgi aš tavęs 
nemylėti galiu?

Gaila, senasis Venclova mirė. Kažin 
kaip jis būtų vertinęs -savo sūnaus eiles, 
kuriose jis tvirtna, tad Lietuva ir dabar 
teibedrąskcma ir tebeaižoma...

Užbaigdama Nagelienė pabrėžė, kad 
kiekvienos tautos sūnūs myli savo Tėvy
nę ir būtų klaidinga manyti, kad lietu
viui Lietuva brangesnė nei Lenkija-leni. 
kud, ar Prancūzija - prancūzui.

Obulgarų .poetas Smeonias Manolovas 
saiko:

„Visa, kas brangiausia — būna tik 
vieną kart:
Mes turime tik vieną širdį;
vieną motiną;
vieną tiesą;
vieną meilę, 
vieną laisvę ir 
vieną Tėvynę.

Minėjimą uždarė ir vėl iki ateinančių 
metų atsisveikino šių eilučių .autorius.

Linksmą minėjimo dalį meniškai - tau
tiškai papuošė mūsų gimnazijos mokslei
viai - šokėjai ir mokyt. Lemkės (tai bu
vęs kvinteto „Baltija“ vadovas) sudary
tas naujasis „oktetas“. Jis, dar 'tik vidur
žiemį paėmęs berniukų bendrabučio ve
dėjo pareigas, spėjo papildomai įsijungti 
į gimnazijos meninės grupės veiklą. Jis 
akordeonu pagrojo tautiniams šokiams, o 
iš gimnazijoj gyvenančių svečių, kelių 
mokinių ir mokytojų sudarė -puikų cho
relį, kuris atliko kelias puikiai harmoni. 
zuotas liaudies dainas.

Prieš skirstantis šių eilučių autorius 
ypač nuoišdrdžiai padėkojo už paramą, ruo
šiant šią šventę, kunigui Skėriui. Tai jis, 
mūsų įgaliotas tarėsi su šokėjais, prašė 
direktorių leidimo, rūpinosi ir pergyveno 
šventės pasisekimu, o jai pavykus, esu 
-tikras — jis džiaugiasi ne mažiau už mus 
— rengimo šeimininkus. Gi iš mūsų pu
sės — jam didžiulis, lietuviškas AČIŪ!

Iki kito karto!
Algirdas Palavinskas

Saaro krašto apylinkės pirmininkas
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Kronika
VAKARŲ EUROPOS LIETUVIŲ SIELOVADOS SUVAŽIAVIMAS

Bal. 17-20 d. Bad Worishofene, Vokieti
joje, įvyko Vakarų Europos Lietuvių Sie
lovados Kunigų ir Pasauliečių suvažiavi
mas. Posėdžiai vyko Š. Ulricho vokiečių 
katalikų parapijos salėje, šiai parapijai 
jau keliolika metų sėkmingai vadovauja 
kun. Antanas Bunga, kurio rūpesčiu šiais 
metais įtaisyti geri nauji vargonai.

Suvažiavime buvo skaitomos keturios 
pasikartos. Kun. J. Vaišnora, MIC, kalbėjo 
Lietuvos šventųjų skelbimo klausimu. 
Kun. K. Senkus — Ekumenė tarp lietuvių 
krikščionių. Prel. L. Tulaba skaitė paskai
tą tiemia: Lietuvos Bažnyčia ir tautybė. 
Kun. J. Petrošius savo paskaitoje nagri
nėjo: Ar reikalinga bažnytinė veikla mūsų 
išeivijoje? Kun. Aug. Rubikas kasdien 
ryte patiekdavo originalius ir gilius mąs
tymus.

Suvažiaivimo metu įvyko taip pat Va-

D. Britanija
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Vieton vainiko a.a. pik. Tomo Vidugi
rio laidotuvėms, Vyt. Andriuškevičiaus 
šeima (Stoke-in-Trent) paaukojo Tau
tos Fondui 15 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
EFA D. Britanijoje

ŠOKIŲ GRUPĖS ,,LIETUVA“ DIDYSIS 
PASIRODYMAS

Šiems tarptautiniams VAIKO metams 
paminėti organizuojamas Londone vienas 
iš pačių didžiausių parengimų. Gegužės 
30-31 dienomis Hyde Parke dalyvaus, spė- 
jiamia apie 160.000 vaikų, pakviestų iš vi
sos Anglijos, kurie atvyks gelžkeliais, lėk- 
tuvails ir laivais.

Programoje dalyvaus 12 šokėjų grupių. 
Jų tarpe pakviesta ir lietuvių tautinių šo
kių grupė „Lietuva“.

Šią šventę oficialiai atidarys pati Kara
lienė 11 vai. Tada ji susipažins ir su viso
mis grupėmis, dalyvaujančiomis progra
moje. ,,Lietuva“ šoks 11.30 vai.

Antrąją šventės dieną mūsų grupė tu
rės progos susipažinti su .princese Anne, 
kuri atidarys tos dienos programą.

lEirželio 16 d. „Lietuva“ šoks Londono 
Liet. Sporto ir Social, klube į Londoną at
vykstančio vysk. A. L. Delksnio pagerbimo 
pobūvyje.

Londonas
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO NARIŲ 

METINIS SUSIRINKIMAS
šeštadienį, birželio 9 d., 7 vai. vakaro 

kviečiamas visuotinis metinis klubo narių 
susirinkimas Įdubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, London E9.

Bus padaryti pranešimai iš klubo veik
los. Reikės išrinkti klubo vadovybę 1979/ 
80 metams.

Po susirinkimo klubo narių bendras pa
sisvečiavimais.

Kviečiami visi nariai dalyvauti.

KENČIANČIOS BAŽNYČIOS DIENA

ACN, t. y. Organizacija pagelbėti vargs
tančiai Bažnyčiai, (Aid to Church in 
Need) rugsėjo 23 d. ruošia ypatingą ken-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — birželio 3 d., 11.15 

vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — birželio 10 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — birželio 10 d., 

14.30 vai., St. Wulstan‘s, Wolstanlton.
NOTTINGHAME — birželio 14 d., 20 vai., 

Židinyje. Kristaus Kūno ir Kraujo 
Šventė.

NOTTINGHAME — birželio 17 d., minint 
skaudžius ir didvyriškus Lietuvos 
įvykius, 11.15 vai., Židinyje.

DERBYJE — birželio 17 d., 14 vai., Brid
ge Gale.

WOLVERHAMPTONE — birželio 17 d., 
Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioj, North 
Street.

BRADFORDE — birželio 3 d1., 12.30 vai.
BRADFORDE — birželio 17 d., 12.30 vai.: 

kaip mes sutiksime savo Ganytoją.

N WEEKLY
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų

jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 
dėl to nesusitarta, negrąžinami.

Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

karų Europos Lietuvių Sielovados Centro 
Tarybos posėdis, kuriame atstovai iš įvai
rių Europos kraštų pranešė apie vietines 
bendrijas ir pasidalino mintimis apie 
ateities veiklą.

Suvažiavime dalyvavo Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos JAV-se vedėjas kun. 
K. Pugevdčius, kuris Velykų proga lankė
si Airijoje ir turėjo progos pasimatyti su 
žymesniais asmenimis ir dalyvavo ten 
Airijos misionierių kongrese, painformuo
damas apie Lietuvos padėtį.

Suvažiavimą paįvairino religinis kon
certas, kurį pravedė vargonų muzikos spe. 
cialistas prof. Dr. Vytenis M. Vasyliūnas 
ir solistas Ričardas Daunoras.

Suvažiavimas praėjo ptf’Jilioje nuotai
koje.

Dalyvis

čilančios Bažnyčios paminėjimą. Bromip- 
tom> Oratorijoje visą rytą bus sakomi spe
cialūs pamokslai, o Šv. Juozapo salėje bus 
rodomi įvairūs filmai. Tarp jų matysime 
fillmą, slaptai padarytą Latvijos koncen
tracijos stovykloje. Įvairios pavergtos 
tautos išstaftys savo parodėles.

3 vai. p. p. Westminsterio katedros kon
ferencijų centre bus pasakyta kalba apie 
Bažnyčios persekiojimą šiais laikais. Po 
to pavergtųjų tautų ir britų maldinin
kai trumpoje, vadinamoje kryžių proce- 
joje, žygiuos į katedrą šv. Mišioms ir pa
siaukojimui Marijos Nekalčiausiai šir
džiai.

STRIMAIČIO IR GAILEVIČIAUS 
KONCERTAS

Šeštadienį liepos 7 d. 7 vai. vak. „The 
Horseshoe Hotel, Bedford, Elanquetdng 
Hall“, Tottenham Court Road, London W1 
(šalia Dominion kino). Abu toranltiečiai, 
lietuviai menininkai — solistas Rimas 
Strimavičius ir muzikas Stasys Gailevi- 
čius, duos koncertą Londono ir jo apy
linkės lietuviams.

Bilietai Ibuls gaunami 'Londono Lietuvių 
parapijos svetainėje ir Lietuvių Namuose.

S. K.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Pirmą gegužės mėn. sekmadienį, laiky

damiesi lietuviškos tradicijos, Londono 
lietuviai pagerbė motinas.

Klebonas kun. J. Sakevičius altinalSavo 
šv. Mišias už gyvas ir mirusias motinas. 
Per Mišias labai gražiai giedojo šeštadie
ninės mokyklos mokiniai. Tuoj po pamal
dų svetainėje vyko meninė programa. Šv. 
Kazimiero klubo pirm. J. Babilius, pasvei
kinęs maltiniais, pakvietė R. Kinką praves-, 
ti meninę programą. Ją puikiai 'atliko 
šeštadieninė mokykla.

Po programėlės sekė V. Jurienės , P. 
Senkuvienės ir J. Dailidės suruoštos vai
šės. Visos mamytės buvo linksmos ir pa
tenkintos. Žydėjo kaip pavasario gėlės gra 
žiai pasipuošusios puikiomis gėlėmis ku
riais paldovanojo p. p. Kmitai. Po ilgo snū-

PRIIMAMI SKELBIMAI

IV PLJ Kongreso koncertui, kuris 
ruošiamas liepos 14 d. Londone, 
bus atspausdinta suvenyrinė prog
rama. Joje keliuose puslapiuose 
bus vietos skelbimams bei sveiki
nimams.

Organizacijos, klubai ir pavie
niai asmenys, kurie norėtų pasi
skelbti ar įdėti sveikinimus, pra
šomi ligi birželio 15 d. paskambin
ti S. Bosikiui (tel. 01-727 2470) ir 
susitarti.

„Nida“

Mūsų mielą draugę 
ALBINĄ, 

praradusią (gyvenimo draugą 
AUGUSTINĄ LEŠČINSKĄ, 

giliai Užjaučia
Gasperų šeima 

duriavimo Londono lietuviai atlbuido ir 
džiaugsmingai klausėsi mūsų jaunimą gie
dant, dainuojant ir deklamuojant. Už tai 
yra didelė padėka šeštadieninės mokyklos 
mokytojams R. Kinkai ir Gailutei Domei
kaitei, taip pat ir energingoms tautinių 
šokių grupės vadovėms V. Jurienei ir P. 
Senkuvienei.

šeštadieninės mokyklos pamokos vyks
ta nuo 10.30 vai. ryto iki 12.30 vai. parapi
jos svetainėje. Po pamokų būna tautinių 
šokių -grupės repeticijos iki 2.00 vai. p. p.

J. Babilius

BIRŽELIO TRĖMIMŲ PAMALDOS
Šiais metais Baisiojo Birželio trėmimų 

atminimui pamaldos bus sekmadienį.bir- 
želio 10 dieną, 14.45 vai. St. Martin in the 
Fields, Traf algar Square, Londone. Pamal
doms vadovaus kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, kun. dr. P. Girsis, SJ, ir dekanas dr. 
J. Taulū. Per pamaldas gros pasižymėjęs 
estų smiuilkiininlkas Jaak Lilivoja. Visi tau
tiečiai kviečiami gausiai dalyvauti ir pri
siminti savo nukentėjusius ir vis dar ken
čiančius brolius ir seses.

Baltų Taryba

Barnsley
ŽUVO JUOZAS ANTANAITIS

Gegužės 9 d., eidamas keliu iš Hud- 
dersfie’.do Barnsley kryptimi, eismo ne
laimėje žuvo Juozas Antanaitis, gimęs 
1920 m. vasario 26 d. Jo kelionės krepšyje 
buvo kiek indų, tualetinių reikmenų ir 
senos duonos.

Velionis į Angliją imigravo 1946 m. Ku
rį laiką gyveno Bradforde, paskui persi
kėlė į Leeds. Laikėsi nuošaliai, su lietu
viais nebenrravo.

Kadangi nieko neturėjo, buvo palaido
tas valdžios lėšomis gegužės 21 d. Barns
ley kapinėse.

Amžiną atilsį!
Z.P.

Uoliomis
SUSIRINKIMAS

Gegužės 13 d. latvių klube boltoniškiai 
vėl buvo susirinkę, aptarti keletą svarbių 
einamųjų reikalų. Diskusijos lietė ekskur
siją į Lietuvių Sodybą, vyskupo A. Deks- 
nio atvažiavimą į Manchester! birželio pa
baigoje, ir apsilankymą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso liepos mėnesį. Diskusi
jos pralėjo labai gyvai iir nuomonių pasida
linimais bus vertingas skyriaus ateities 
veiklos planavimui.

Skyriaus pirmininkas painformavo ma
rius, kad jis užsakė ukrainiečių salę spa
lio 6 dieniai ir siūlė vėl padaryti didėlį šo
kių vakarą. Boltoniškiai pasiūlymą pri
ėmė ir po ilgokų diskusijų neliko -abejo
nės, tad1 šakiai 'šuails metais bus dar geres
ni, negu pernai.

Susirinkimas praėjo labai gražioj ir 
draugingoj nuotaikoj.

Jaines

Derby
PAPILDYMAS

1979 m. gegužės 22 d. Nr. 21 „Europos 
aprašyme „Derby mini Motiną“ visos me
ninės grupės buvo įvardytos, išskyrus 
Wolverhamptono tautinių šokių grupę va
dovaujamą G. Ivanauskienės.

Wolverhaptono tautinių šokių grupė 
yra aukšto lygio, savo gražiais judesiais 
ir malonia šypsena sužavėjo publiką, pa
likdama gražų prisiminimą. Padėka šokė
jams ir vadovei G. Ivanauskienei.
DELS B-jos Centro Valdybos 1979 m. ge-

Konkursas tęsiasi
Redlaįkoijla patyrė, kad premdijuotiiną 

medžiagą Koinlkiuiįsio Komisijai gtatki prti- 
sitatyiti ne tik pats autorius, bet ir (kiek
viena lietuviška inisffiltucijia, pvz., (DELS 
Skyriaus (ar Biendirulcirneįnėis vaidyba, 
gimnazijos ar mokyklos mokytojai, laik
raščių redakcijos ir p.

Jeigu konkursinė medžiaga buvo ilš- 
spalusdilnitla „,E. iLrįįle“, pristaitytojlai turė
tų pažymėti tik straipsnio autorių, ant
raštę, „>E. L-io“ numerį ir puslapį, re
dakcija tuo atveju apsiima padaryti to 
straipsnio iškarpą.

Tad, rašykime, spausdinkime, raginki
me, dalyvaukime. Na, ir kodėl gi ne?

* ♦

Europos Lietuviško Jaunimo Konkur
sas tęsiasi. Jo taisyklės.

1) Konkurse gali dalyvauti visi Euro
poje gimę ar ten gyvenantieji 18-28metų 
amžiaus lietuviai j aunuofliali-ės.

2) 1979 metais PLJS-gos Kongreso me
tu bus įteiktos trys premijos, pirmoji 
200 sv., antroji 125 sv., trečioji 75 sv.

AUGUSTINUI LEŠ1NSKUI 
mirus, liūdime netekę veiklaus nario 

ir reiškiame užuojautą jo 
artimiesiems čia ir seserims, 

broliams Lietuvoje
DBLS Bradfordo skyriaus ir 

Vyčio klubo Valdybos ir nariai 

gūžės 5 d. suruošto motinos dienos minė 
jimo apyskaita:
Pajamų — 303 sv. 30 p. Išlaidų — 136 sv. 
14 p. Pelnas — 167 sv. 16 p, kuris pasiųs
tas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui.

P. Popik a
DBLKB-jos C. V. Pirmininkas

Ketteringas
DIRBANČIŲJŲ MAŽĖJA, 
PENSININKŲ DAUGĖJA

Š.m. gegužės 17 d. A. Kukanauskas ta
po pensininkas. Dabar jau Ketteringiškių 
lietuvių yra tiek dirbančiųjų, tiek pensi
ninkų. Žmonių sakoma: ,,'ko daugiau, to 
geriau“. Šitaip susilyginom po 35 metų. 
O po kitų 35 metų — koks bus pasikeiti
mas?

Nors pensininkų „šeima“ ir didėja, bet 
jų „šeimoje“ šilto solidarumo nematyt. 
Ar ir pas visus taip yra, ar tik pas ket- 
teringiškius lietuvius? Jei dar pagyvensi
me, pamatysime, kaip mūsų tarpe gyve
nimas tęsis, ar į suartėjimą, ar į nutoli
mą. O vistiek A. Kukanauskui linkime 
dar ilgų metų, pagyventi ir pabendrauti 
su pensininkų ,,šeimomis“. 
Ketteringiškis pensininkas, J. Liobė

Manchesteris
MOTINOS D. MINĖJIMAS

Gegužės 13 d. M.L. Skautų Tėvu k-tas 
surengė lietuvių klube Motinos dienos 
minėjimą. Kadangi redakcija pamiršo įdė
ti minėjimo skelbimą, žmonių nebuvo 
daug.

Minėjimą atidarė ir pravedė k-to pirm. 
V. Kųpstys.

Paskaitą skaitė H. Vainys, kuris sa
vo kruopščiai paruoštoje paskaitoje pa

minėjo ir pagerbė motinas išeivijoje 
ir okupuotoje Lietuvoje, kurios gana ne
palankiose sąlygose garbingai tęsia lietu
vės motinos misiją. Už tai joms tenka di
di ir gili pagarba.

Programos neturėta. Minėjimas baigtas 
sugiedant Marija, Marija.

A. P-kis

PADĖKA
Dosnusis Domas Jelinskas, nors 'ir bū

damas pensininku, L.F.R. vienetui paau
kojo stambią sumą pinigų, už ką viene
tas jam reiškia didelę padėką. Kaip gau
siai aukojusiojo, vardas vienete liks vi
suomet atmintinas.

D. Jelinskas yra eilę kartų stambiomis 
sumomis parėmęs lietuviškas organizaci
jas bei kultūrinio pobūdžio darbus, už ką 
jam visi yra dėkingi ir reiškia pagarbą.

Dar kartą tariame Tau, Domai, didelį 
ačiū.

L.F.R. vienetas

LOTERIJA JAUNIMUI

Iš Manchtsterio į Jaunimo Kongresą 
važiuoja visa gauja jaunuolių. Padengti 
kelionės išlaidoms buvo pravesta velykinė 
loterija ir 24 vai. poolio lošimas.

(Loteriją organizavo Ona Virbickaitė; 
pirma premija — lietuviškais rūbais ap
rengta lėlė — pelnas 28 sv. Poolio (marato
ną surengė Franco Bernatavičius ir Jonas 
Podvoiskis, bei, kai reikėjo lošti, prisista
tė tik trys lošikai — Franco (Bernatavi
čius, Algis Kupstys ir Boltono Martin Si- 
lius. Prižiūrėjo Jonas Podtvoiskis. Mecena
tų pinigai dar nesurinkti, bet atrodo, kad 
pelnas viršys 120 sv.

150 sv. numatyta (sumokėti už kelionės 
nuo (Manchesterio iki Londono ir atgal at
stovams ir stovyklos dalyviams.

Manchesterio Liet. Jaunimas

3) Premijos bus paskirtos tiems jau- 
nuoliamsLėmls, Ikulriė, |komisilj(os nuomo
ne, iki 1979 m. birželio 15 d. atliks bent 
vieną Išių idlairbų:

a) paruoš ir išleis lietuvių kalba lite- 
rialtūrinį, Ibeletristiinį ar žurnalistinį ra
šinį lietuviška tema, .arba

b) parašys „Europos Lietuviui“ bent 
tris btr!alibsniius(4kionespiond)enc(iijias kultū
riniais -ar viisuomeniiniiaiis Mausimais, ar
ba

c) parašys air atspausdins Europos 
spaudoje (svetima kalba straipsnį ar ra
šinį lietuviška tema.

Norfiinįtieji konkurse (dalyvauti, turi 
pasiųsti konkursinę medžiagą konkurso 
komisijai ne vėliau kaip iki 1979 m. lie
pos 1 d. Ta medžiaga turi būti paremta 
laikraščių iškarpomis, spausdintais ir 
kita informacija. Konkurso komisijos 
adresas yna šitoks:

Europos Jaunimo (Konkurso Komisdįjįa, 
c/o Lithuanian House, 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

Mieliems choristams
Marijai ir Jonui Vikaniams 

jos motinai
VIKTORIJAI NEIBERKIENEI

Lietuvoje mirus, 
gilią lužuojautą reiškia

Londono Choras

Miltonas
BROLIŠKAS LIETUVIŠKUMAS

Milton, Hants gyvena didžiai dievobai
minga, susipratusi lietuviška B.P. Voverių 
šeima. Po atvelykio pakvietė netoli nuo 
jų, New Milton, Hants, gyvenančius Bor
ton House lietuvius pensininkus pas sa
ve. Na ir vieną popietį p. Voveris, atva
žiavęs nuosava malšina, paėmė minėtus 
pensininkus ir parsivežė pas save.

Ten jie buvo labai nuoširdžiai priimti 
ir pavaišinti, pradedant (kavute ir bai
giant čerkute.

Gal tas visa nebūtų įdomu, bet per tą 
pokylį buvo aptarta ir DBLS-gos Miltono 
skyriaus steigimas. Apsvarsčius šį reika
lą nuodugniai, nutarta dar palaukti iki 
daugiau lietuvių atvyks į pajūrį apsigy
venti.

Šalia Borton House yra baigiamas sta
tyti milžiniškas pastatas seneliams. (For 
The Elders). Prie statybos yra didelė 
lenta iškabinta, joje yra parašyta: 
Enquiries to:
The Estates Officer, Royal British 
Legion, Housing Association Ltd., 35 
Jackson Court, Hazelmere, High Wycom
be, Bucks.

Manau, kad ir lietuviai ten galės apsi
gyventi, matysime toliau.

Korespondentas

Noltinghamas
SUTVIRTINIMAS

Mūsų vyskupas dlr. Antanais Deksinys 
Nottinghamo lietuvius lankys liepos 7 ir 
8 dienomis. Teikis Sutvirtinimo Sakra
mentą liepos 8 d., 14.30 vai. katedroje. 
Paigledd’auljlalntiejii Sutvirtinimo Sakra
mento iš bet kur, (tuojau praneša kun. 
Matuliui, telef. 865738. Po Iškilmingųjų 
pamaldų priėmimui irgi prašome užsira
šyti nedelsiant.

Wolverhamptonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

DBLS (skyrius birželio 23 d>. , šeštadie
nį, (Lenkų tat. klubo salėje, Stafford Rd. 
rengia išvežtųjų minėjimą.

Bus (įdomi programa, kurioje žada da
lyvauti pradedąs garsėti Nottinighamo 
„Gintaras“ vyrų choras, tautinių šokių 
grupės ir kitų menininkų pasirodymai.

Po programos bus šokliai ir bufetas. 
Pradžia 6.30. užbaiga 12 vai.

Prašome tą vakarą užsukti į Wolver- 
hamptoną ne tik vietos, bet ir kitų kolo
nijų lietuvius.

Iki pasimatymo.
Skyriaus valdyba

Vokietija
MOTINOS MINĖJIMAS LUEBECKE
Gegužės 13 d. minėjimas buvo pradėtas 

pamaldomis švč. Jėzaus širdies bažnyčios 
kriptoje. Iškilmingas šv. Mišias atnašavo 
kun. dekanas Vaclovas šarka, atvykęs iš 
Hamburgo. (Pamaldų metu buvo gražiai 
giedamos lietuviškos ir lenkiškos giesmės 
— lietuviškos iš kun. V. šarkos atspaus
dintų tepelių, šv. Mišiose skaitlingai da
lyvavo abiejų konfesijų lietuviai, lenkai 
ir vokiečiai.

Po pamaldų lietuviai ir svečiai susirin
ko i „Haus Simeon“ namų prieglaudos sa
lę, iškirtą užsieniečiams katalikams, kur 
jiau rado paruoštą salę lietuvių parapijos 
šeimininkės p. Stefanijos Stunigurienės. 
Valgiai ilr gėrimai buvo suneštiniai: Lue- 
becko lietuvių mamyčių įvairiausių (ska
nėstų prigaminta. Kun. V. Šarka palaimi
no vaišių stalą ir sukalbėjo maldą.

Motinos (dienos proga turtingą kalbą pa
sakė kun. V. Šarka, iškeldamas lietuvės 
motinos didėlius nuopelnus mūsų tautai. 
Tai įtik lietuvės (motinos (dėka ir nuopel
nais (tamsiausiais (Lietuvai laikais buvo 
perduota vaikams gimtosios (kalbos meilė, 
tikėjimais ir tautinė stiprybė. Tvirta šei
ma ir joje pavyzdinga motina yra tautos 
ir valstybės niekieno nesugriaunamas pa
matas.

Toliau pasveikino mamytes VLB Lue- 
becko valdybos pirmininkas Pranas Kot- 
kis, kuris visas motinas apdovanojo gra
žiausių tulpių žiedais, o kas 'svarbiausia, 
kad savo darže išaugintais, o taipgi pa
skaitė (poezijos apie šeimą.

Vaišių metu buvo labai nuoširdžiai vie
nų su (kitais pabendrauta, padainuota (gra
žių lietuviškų dlainų. Vyrai mamytes pa
vadavo, prie stalo patys pasitarnaudami.

(Bus daugiau)

Mielam tautiečiui
AUGUSTINUI LEŠINSKUI 

mirus, jo seserims, broliams ir 
kitiems giminėms reiškiame 

gilią užuojautą
Vaicekauskų šeima ir Roma
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