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Ar turime Lietuvi Kardinėta?
> >

Kardinolo Karolio Wojitylois išrinkimas 
Šv. Petro įpėdiniu turi nepaprastai didelę 
svarbą ne įtik visos Bažnyčios gyvenime, 
bet ir painioje Rytų-Vakarų politikoje. 
Tas faktas padarė didelį įspūdį Rytų Eu
ropos katalikams ir atgaivino jų religinės 
laisvės viltį. Jau nuo pat pirmųjų savo 
pontifikato dienų naujasis popiežius aiš
kiai pasisakė už religijos laisvę ibei tautų 
ir žmogaus teises. Jis matė ir pergyveno 
parts antrąjį pasaulinį karą, slaptai studi
javo ir įšventintas kunigu, jautė ateizmo 
agresyvumą. Tai įkvėpė nauju ryžtu ne 
tik lenkus, ibet ir Lietuvos, Ukrainos ir 
Baltgu'dijos tikinčiuosius. Jis buvo pirmas 
popiežius, savo apvainikavimo metu pra
bilęs daugeliu kalbų, jų tarpe ir lietuvių 
kalba.

Priėmęs Lietuvos vyskupus audiencijo
je, jis užtikrino juos, kad gerai suprantąs 
dabartinės Lietuvos tikinčiųjų problemas 
kunigų trūkumą ir tai, kad apie 600 lie
tuvių kunigų buvo ar yra Sovietų kalėj L 
anuose. Ir užsiminęs, kad Lietuvai prama
tyta paskirti kardinolą.

Tokia žinda labai pakėlė lietuviuose 
dvasią, LKBK rūpinasi tiktai, kad kardi
nolu nebūtų paskirtas pataikūnas valdžiai. 
Sunku patikėti, kad toks patyręs popie
žius padarytų šios rūšies klaidą.

Šiomis dienomis sklinda pusiau oficia
lios žinios, kad turime lietuvį kardinolą 
(to peotore). Apie tai rašo ir įkirtų tautų 
laikraščiai.

Paskutinis lietuvis kardinolais buvo 
Jurgis Radvila (gim. 1556. V. 31 Lukšdlš- 
kėse, Vilniuje — miręs 1600. I. 21 Romo
je). buvęs Vilniaus, vėliau — Krokuvos 
vyskupas. Jis buvo antrasis Mykalojaus 
Radvilos, žmonėse vadinamo Juodojo, ir 
Elzbietos šildloveckaiitės-Raidlvilienės sū
nus. Radvila Juodasis buvo savo laiku 
Oiikos ir Nesvyžiaus kunigaikštis.

Nuo XVI šimtmečio kardinolų kolegijo
je lietuvio nebūta; Nors kraštai su pana
šiu katalikų gyventojų 'Skaičiumi nuola
tos turėdavo savo kardinolus.

Net ir tada, kai nepriklausomos Lietu
vos laikais bažnytinė Lietuvos provincija 
buvo perorganizuota į penkias vyskupijas 
su keturiais vyskupais, vieniu arkivyšku- 
pu (Juozu Skvirecku) ir vienu pavysku- 
piu, nei kalbos, nei minties apie kardino
lo paškyrimą Lietuvai dar nebuvo.

Atrodė, kad santykiuose tarp Vatikano 
ir katalikų bažnyčios Lietuvoje tada buvę 
kai kurių šešėlių, nors Lietuva ištisus 
šimtmečius buvo likusi ištikima šv. Sos
tui, gyvendama prie carų ar nepriklauso
ma, padalinta į 2 vyskupijas — Vilniaus 
ir Žemaičių.

Galimais daiktais, kad lenkai ir .Lenkija 
per aukštesnius dvasininkus Vatikane pri
stabdydavo pastangas ir užslopindavo 
mintis suteikti Lietuvai didesnį pripažini
mą, paskiriant jai lietuvį kardinolą.

Kiekvienas popiežius savo veiklos pra
džioj papildo kardinolų kolegiją. Šį kartą 
naujasis popiežius — pranešta — pasky
ręs 15 naujų kairdiinolų, 14 naujų kardino
lų pavardės ir tautybės buvo praneštos. O 
penkioliktasis paskelbtas „to peotore“, t. 
y. paskirtas, bet neskelbiamas. Nes jo pa
skelbimas galėtų pakenkti pačiam paskir
tajam ar ir bažnytinei organizacijai.

Prieš kiek laiko buvo paskleista trumpa 
žinutė, jog popiežius Jonas-Povilais II nu
siuntė savo įasmeninę kairdinolilšką kepurę 
į Lietuvą, į Vilnių. )E)e paaiškinimų. Lyg 
kokį suvenyrą ar pan.

Suplakus 'tais dvi žinutes į krūvą, lyg ir 
praSytųsi išvada, kad Lietuva 1979 m. ap
turėjo savo kardinolą.

Jei šiandieną Lietuva ils tikrųjų jau tu
ri kardinolą, pirmą po beveik 400 metų 
pertraukos, kaip radijas ir didesnių Angli
jos laikraščių komentatoriai Skelbia, gal 
būt, kald Itai galėjo padaryti tik lenkas po
piežius, kuris žino iš savo patirties visas 
geležinės uždangos problemas, ir kuris, 
iškeltas virš itauitybinių samprotavimų, 
turėjo drąsos įvertinti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios pastangas po tarybiniu dang
čiu.

Tai, kad to kardinolo vardas dar ne
skelbiamais, kad tiksliai mums nėra dar 
net žinoma, ar jis yra vyskupas ir kurios 
vyskupijos Lietuvoje, tai nėra itin svar
bu. Ir tai nėra popiežiaus Jono-Pauliaus II 
Valia. Ilgainiui, gal netrukus, paaiškės, 
kas jis.

Bespausdinant šį puslapį, Anglijoje 
pranešta per BBC radijo stotis, kad po
piežius paskyręs Vilniaus vyskupą JULI
JŲ STEPONAVIČIŲ, 68 metų amžiaus, 
kardinolu. Pirmasis lietuvis kardinolas po 
400 metų.

Musu Didžioji Gegužinė
Per paskutinįjį gegužės mėnesio savait

galį, prailgintą iki antradienio Anglijos 
tradicinių Spring Holiday, Lietuvių Sody
boje vyko metinė lietuvių gegužinė. Kaž
kas panašaus lį vadinamuosius atlaidus, 
tas didesnes už sekmadienį šventes, ku
riomis būdavo nusagstytas vėlyvo pavasa
rio, vasaros ir ankstyvo rudenis kalendo
rius platesnėse Lietuvos apylinkėse.

Į čia suplaukė bent 3 .autobusai — iš 
Gloucešterio, Manchesterio ii’ Londono — 
kiekvienas suveždaimais apie kapą (60) 
ekskursantų. (Sodybos pievose išsisklaidė 
28 „karavanai“ — gyvenamosios automo
bilių priekabos, — 16 palapinių, nekalbant 
apie tas didžiules brezentines palapines, 
kurias pati .Sodyba išstatė svečiams, pra
maniusi, jog Sodyboje 'turėtų laisvų fcam-
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barių savo rūmuose neužteks svečiams su
talpinti.

Debesuotas penktadienis ir šaltas šešta
dienio lietus grasė. Bet, nežiūrint grasi
nančių momentų, gamta teikėsi nusišyp
soti ir pagerbti mėtinius lietuvių „atlai
dus“. Sekmalienį nušvito saulė ir apgau
bė patogia šiluma. Skaitlingas tautiečių 
būrys galėjo išklausyti šv. Mišių po atvi
ru dangum, lietuviško kryžiaus papėdėje. 
Šv. Auką atnašavo kunigai V. Kamaitis 
ir A. Geryba. Kun. Geryba pasveikino 
svečius ir pagerbė tuos, kurie nuėjo am
žinybėn.

Kun. Kaimiaitis pamoksle priminė, kad, 
nors gyvename pasaulyje, nesame iš šio 
pasaulio; neužmirškime Dievo ir savo sie
los reikalų. Per Mišias gražiai aidėjo lie
tuviškos giesmės, sol. J. Černiui vedant.

M. Barėnienė padovanojo savo pieštus 
2 portretus Liet. .Sodybai — karaliaus 
Mindaugo ir kunigaikštienės Onos Vytau- 
tienės. Tuoj po Mišių nuo to paties kalne
lio pats DBlLS pirmininkas J. Alkis juos 
dėkingai priėmė.

Po pamaldų sekė turtinga mūsų jauni
mo tautinių šokių programa.

Gloucesterio dešimtukas, M. Gelvitnaus- 
kienės vadovaujams, pradėjo. Wolver- 
hamptono aštuoniukė, G. Ivalnauiškienės 
treniruota, sekė. Londono ansamblis „Lie
tuva“, nuolat įkvėpiamas V. Jurienės ir 
Pr. Senkuvienės, prisidėjo. E. šovos akor
deonistų penketukas visiems jiems grojo.

Kai į galą visi 3 šokių .ansambliai susi
jungė į vieną didžiulį suktinį, nuotaikos 
tiek publikos, 'tiek šokėjų ir muzikantų

SėfifiįnioS DIENOS
• Iš Varšuvos ateina žinios, kad į po

piežiaus Jono-Povilo II atsilankymą Len
kijon. yra atvykusios pastebimai didelės 
ekskursijos iš Lietuvos. Malonu pamatyti, 
išgirsti ir pajusti religinės laisvės dvel
kimo Ikilminigą minutę.
• USS Steel Corp., didžioji JAV-ių plie

no gamybos bendrovė, nubausta 18 milijo
nų dol. baudos už oro ir vandenų neleisti
ną .teršimą vakarų Pensilvanijos valstijoj 
esančiose gamyklose.

Ta proga buvo sudaryta sutartis tarp 
valdžios įstaigų — federalinių, valstijos ir 
apskrities — iš vienos pusės, ir plieno 
benldrovėls ilš 'antros pusės, pagal kurią 
'bendrovė išleis 400 milijonų dolerių per 
ateinančius 3 metus užterštiems vande
nims išvalyti ir reikiamiems įrengimams 
gamyklose įtaisyti, kad nei oras nei van
duo nei žemė nebūtų teršiama. Bauda gel
bėjo!
• JAV valstybės sekretorius Cyrus 

Vance lankėsi Anglijoje ir tarėsi su užsie
nio reikalų ministru Lord Carrington. bei 
premjere Thatcher. Rodezijos pripažinimo 
air nepripažinimo klausimas vyravo pasi
tarimuose. D. lEIritaniija ketina skirti savo 
įgaliotinlį prie naujos Muzorevos valdžios 
Rodezijoje. Rodezija pravedė rinkimus la
bai atsilikusioj savo tautoj, labai panašius 
į demokratiškus rinkimus, neabejotinai 
dėmokraltiškesnius, negu 'bet kur už gele
žinės uždangos.
• lAntisemitinės nuotaikos Irane gali 

pradėti vis labiau reikštis, ir žydams yra 
patariama išvykti iš to 'krašto, nežiūrint 
Ayatulla Chomedni užtikrinimų, kad jis 
nesiiimsiąs jokių priemonių prieš senąją 
žydų bendruomenę Irane.
• Sovietų vienas iš labiausiai žinomų 

raižytojų, Ibuv. Stalino premijos laureatas 
Viktoras Nekrasovas neteko pilietybės 
nes „veikęs prieš Sovietų interesus“. Nuo 
1974 m. jis gyveno Paryžiuje, kur išvyko, 
gavęs 2 metams vizą. Pilietybės atėmimo 
įsakas paskelbtas 'tik dabar spaudoje. Jį 
pasirašė pats Brežnevas. 

įtiek įsismagino, kad toliau jie šoko patys, 
dar gyviau ir be pranešėjo pagalbos, šo
ko jauni nuo penkiamečių ligi suaugusių 
ir vedusių porų spalvinguose tautiniuose 
rūbuose. Ir būtų šokę, atrodo, be galo, jei 
programa nebūtų apribojusi laiko.

Galima palyginti jaunųjų bei jų vado
vių triūsą ir pastangas su gaivinančiu 
tautiško vėjelio dvelkimu, primenančiu 
kiekvienam, kad Jaunoji Lietuva tremty
je yra dar gyva ir gaivi.

J. ir A. Vilčinskų organizuotas stalas 
pardavinėjo įsuveniyrinius IV PLJ Kon
gresui atminti kavos puodukus su Ito kon
greso emblema.

R. šovos draugų kolektyvas kepė dešre
lės,, maišė salotus ir virė kavą. Ir vis to 
Jaunimo Kongreso labuti skirdami gauna
mą pelną.

Šitoj gegužinėj po 'šokių Liet. Namų B- 
vės pirmininkas Z. Juras pravedė per 
mikrofoną PLJ Kongreso Pagalbinio Ko
miteto loteriją, kurios bilietus išplatino 
(4.000) P. Mašalaitis, M. Bajorinas ir S. 
Kasparas. Dvyliką dovanų laimėtojų — 
nuo 5 ligi 75 sv. — iš sukamos bilietų ur
nos įtraukė kun. V. Kamaitis ir „E. L.“ re
daktorius. Laimėtojai skelbiami kitoj 'vie
toj.

Sporto .aikštelėse geras 4 valandas bu
vo žaidžiamas 'krepšinis ir futbolas Vis be
sikeičiančių žaidikų.

Prie palapinių ir priekabų daug kur 'de
gė lauželiai, anit kurių buvo gaminami 
įvairūs patiekalai, .sklido kvapai ir 'dūme
liai. Tai vienoj, tai antroj 'vietoj prie (to
kios ugnelės nuskambėdavo „bijūnėlis“, 
„lant kalno karklai siūbavo“ ir kitos dai
nos, dažniausiai — dviem 'balsais.

Pridėkim, kadi šios 'gegužinės proga |E|ri- 
tų Londono Muziejus rinko medžiagą sa
vo antropologinei studijai apie aisčių gen
tį kurią koordinavo K. Tamošiūnas ir ku
rią pravedė dr. Harvey.

Veikė dvi valgyklos, 'du barai ir ūžė dvi 
Sakių 'aikštelės.

Jei visa ši veikla, ūžesys ir reikalai ga
lėjo (slklalnidlžiaii riedėti pagal DBL Sąjun
gos centro valdybos rimtai išdirbtą pro
gramą, verta padėka priklauso Liet. So
dybos 'svetingiems administratoriams — 
Justinui ir 'Bernadetai Snabaičiams.

Esame 'dėkingi Itiems, kurių pastango
mis buvo įsigytas šd's mūsų mielas kampe
lis — Lietuvių Sodyba.

Žmonių prisiminimiai sieja daugelio amo 
mėto veikėjų, jų tarpe, M. Bajorino, A. 
Žukausko ir S. Baublio vardus su lemtin
gu Lietuvių Sodybas įsigijimu bendri
niams D|E|L Sąjungos reikalams prieš 25 
metus. A. G. ir K. V.

• Kliinijia ir Vietnamas po ipenkių sesijų 
derybų 'Hanojuje savitarpiniams sanity- 
kialmis išlyginti pagaliau sutarė tik dėl vie
no dalyko: atidėti dlerybas neribotam lai
kui, kada jos buis tęsiamos Pekine.

Politiniams stebėtojams Kinijos ėjimas 
tarptautinėje plotmėje sudaro nesuvokia
mą mįslę. Jų intencijas yra sunku išmok
ti 'įskaityti.
• JAV-ių automobilininkai suvartoja 

60% pasaulinės naftos — tarp kitko pa
reiškė JAV-ių energijos reikalų sekreto
rius James Schlessinger Europos kores
pondentams 'atvykęs į Paryžių, kur susi
rinko 20-ies naftą importuojančių valsty
bių atstovai, ieškodami kelių ateičiai. Ten 
apgailėta, kad JAV Kongresas atmetė 
prez. Cariterio planą 'sukontroliuoti naftos 
vartojimą. Kad pasaulyje artėja naftos 
produktų krizė, tai dlar visai neaišku nei 
vidutiniam amerikonui, nei automobilių 
pramanei.
• D. Britanija galų gale sutiko priimti 

apie 1.000 pabėgėlių vietnamiečių, kurių 
perkrautais pabėgėlių. laivas apvirto ir 
skendo jūrose. Pro šalį plaukią anglų vė
liavos prekybiniai laivai skęstančius iš
gelbėjo ir pristatė i Hong-Kongą. Pasta
rasis atsisakė juos įsileisti į krantą ir 8 
dieniais laivas su pabėgėliais plūduriavo 
ant bangų.
• Jungtinės Tautos nubalsavo 93:19, 

11-ai susilaikius, neįsileisti Pietų Afrikos 
valstybės į 9 dienas trukusius debatus dėl 
Namibijos krašto priklausomybės. Jungti 
Tautos svarsto nepriklausomybės suteiki
mo reikalą Namibijai, 'kraštui, kurio ad
ministravimas buvo pavestas Pietų Afri
kos valstybei. Net ir JAV delegacijos še
fas Andrew Young išreiškė nepasitenkini
mą dėl tokio Junigt. Tauta Org-jos neob
jektyvumo.
• Italija renka pirma savo parlamen

tą, o po savaitės rinks savo 81 atstovą į 
Europos Seimą. Priešrinkiminė kampani
ja pasikartodama gal kiek daugiau išju
dins 42 milijonų balsuotojų, pradedant 18 
mėtų amžiaus, kurie rinks 630 atstovų į

ris su Sovietais buvo patvirtintas „prilei- 
džiant“, kad 'tas fabrikas ,,gaminis civili
nius sunkvežimius ir motorus civiliniams 
automobiliams“.

EGZEKUCIJOS IR PROTESTAI

Teherane (gegužės 24 d. -ir dar kitą die
ną apie 100.000 persų eisena žygiavo prieš 
JAV ambasadą su tokiais radikaliais įra
šais plakatuose, kaip ,.Mirtis Carteriui“, 
„Mirtis lAlmerikai“, „JAV senatorių kru
vinos ranlkos“ ir lt. t. Kas sukėlė ir ilšde- 
koravo tokį liaudies įtūžimą?

Islamo revoliuciniai teismai (jau mėne
siais slaptai teisė ir slaptai žudė nuteis
tuosius. Iki šios dienos jiaiu bent 252 mir
ties sprendimai yra įvykdyti. Dėl jų ar 
dėl jų slaptumo kol kas niekas ypatingai 
neprotestavo.

Po vienos takios kasdienybe virtusios 
egzekucijos pranešime buvo paminėta 
vieno Irano žydų bendruomenės vadovo 
pavardė, milijoniferiauls.

Jau rytojaus dieną JAV Valstybės de
partamento spaudos reikalų vedėjas pa
reiškė bendrą .apgailestavimą dėl Irano 
egzekucijų gausumo.

Dar po įdienos sen. Jacob Javits, kaip 
praneša Intern. Herald Tribune, 29.946, 
(įnlelšė į JAV senatą rezoliuciją, perspėjan
čią, kad Irano ir JAV santykiai reikšmin
gai pablogės, jei Irane egzekucijos neap- 
siraminis. Senatas, žinoma, tokią deklara- 
tyvinę rezoliuciją priėmė.

Chomeini pasiuntė į gatves tūkstančius 
prieš „Amerikos imperializmą“. Ir pridė
jo, kad sen. Javits pats yra žydas. O jo 
žmona savo laiku gaudavusi iš šacho val- 
džtos po 70.000 dol. metinės „algos“. At
seit, doleris jungė net 'ten, kur rasės įsky- 
rė.

STRAIPSNIS APIE LIETUVĄ IR 
POPIEŽIŲ

Amerikos dienraštis „The Christian 
Science Monitor“ ilgame straipsny „Len
kas Popiežius įkvepia drąsos lietcviams“ 
raišo apie Lietuvos katalikų nuotaikas, iš
rinkus naująjį popiežių. Straipsnyje pla
čiai apibūdinama Katalikų Biažnyčios pa
dėtis pavergtoje Lietuvoje. Autoriaus nuo
mone: Sovietų valdoma Lietuva dabar 
yra svarbiausiuoju katalikybės ir komu
nizmo susirėmimo lauku“.

LENKAI „BROLIAMS LIETUVIAMS“

Žmogaus ir Piliečio Teisėms Ginti Są
jūdis Lenkijoje 1978 m. lapkričio 25 d. pa
skelbė tokį atsišaukimą:

„Mes, žemiau pasirašę, Žmogaus ir Pi-" 
liečio Teisėms 'Ginti Sąjūdžio 'Lenkijoje 
dalyviai, reiškiame mūsų visišką solida
rumą ir 'karštą pritarimą j au per metų me
tus Dievo ir Tėvynės tarnyboj stovintiems 
mūsų broliams Lietuviams, o ypač naujai 
susikūrusiam Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komitetui.

Pasiremdami istoriška daugiaamže Lie
tuvių-lenkų ibičiulyštė ir mūsų tradicija, 
mes esame įsitikinę, kad mūsų (bendros pa
stangos visuotinai pripažintųjų piliečių 
laisvių ir asmens gerbimo linkme duos 
vaisių 'ir mūsų kraštų Elažnyčia tpas gar
saus ir gyvo tikėjimo išpažinimo Bažny
čia“.

REIKIA MOKĖTI BŪTI NAIVIU
750 kilometrų nuo Maskvos prie Karnos 

upės, netoli nuo miestelio Naberežnyje 
Čelny JAV firmos su JAV vyriausybės su
tikimu pardavė visą fabrikinį įrengimą 
Sovietams už 500 milijonų dolerių. Tas 
pramlontais konglomeratas galėjo paga
minti per metus, pradedant 1976 metais, 
po 150.000 sunkvežimių ir dar 250.000 au
tomobilinių 'ir sunkvežiminių motorų.

Net ir Pentagonas (JAV Krašto apsau
gos ministerija) pripažįsta, kad šis sandė- 

seimą, ir 36 milijonus balsuotojų (nuo 21 
metų amžiaus), kurie rinks 315 senatorius.

Rinkimuose varžosi... 28 partijos. Nuo
monių tyrinėtojai pranašauja, kad krikš- 
čioniys-dlemokratai laimės keletą atstovų, 
komunistų sąškaiton. Bet absoliutinės 
daugumos niekas nesitiki.
• Nuo birželio 1 dienos Afrikos Rodezi

ja virto oficialiai Zimbabwe valstybe. Jos 
niaująs premjeras, pirmas negras tose pa
reigose, Abel Muzoreva, prisaikdintas ir 
perima pareigas. Pareigų perėmimas ir vi
sais perėjimas į naujos rūšies pusiau de
mokratišką valstybę vyksta nuostabiai ra
miai ir rimtai,, nežiūrint dviejų opozicinių 
teroristinių grupių grasinimų ir bendros 
Jungtinių Tautų opozicijos.
• Izraelio 4 karo laivai pirmą kartą po 

31 metų perplaukė Sueso kanalą. Praplau
kė taikingai dr be ilneidėnltų, 'priešingai — 
arabai nuo 'krantų ir žydų jūrininkai nuo

Dabar ir JAV Maskvos ambasada ir 
ČIA pareigūnai pranešė Kongreso atitin
kamam kvotos komitetui, kad „dalis diize- 
linių motorų, pagamintų šiame fabrike, 
kasmet įsltatomla į karinius autovežimius, 
karo sunkvežimius, šarvuočius ir puolar 
muosius tankus“.

Kongreso komiteto nariai atrodė nuste
bę ir laikė, kad! 'Sovietai „nesilaikę sutar
ties“.

Ar nebuvo naivu manyti, kad Sovietai 
nesinaudos savo fabriko produktais taip, 
kaip jiems reikalai diktuos, o ne taip, 
kaip jie bus vakarų 'biznieriams ir politi
kieriams „daivę suprasti“?

GERULAITIS — PASAULINIS 
MEISTRAS

Gegužės 27 d. tarptautiniame .teniso tur
nyre, kuris vyko Romos „Foro Italico“ 
stadione, Vitas Gerulaitis nugalėjo lamgen- 
tinietį Viilhomą 'Vilą.

„Corriere della Serą“, pranešdiamals 'apie 
turnyrą, pažymi, kad Gerulaičio — Vilas 
finalinės varžybos truko penkias valančias. 
Nugalėjęs argentinietį, Vitas Gerulaitis 
tapo palsauliniiu teniso meistru.

RYTŲ EUROPOS SOCIALISTAI 
NEPATENKINTI SOC.

INTERNACIONALU
Gegužės 19-20 d. d. Stockholme įvyko 

Rytų ir Vid. Europos socialistų partijų 
konferencija kurioje (buvo apžvelgta pa
dėtis Sov. Sąjungoje ir jos pavergtuose 
kraštuose ir išrinkta naujai kadencijai 
Socialistų Unijos vadovybė.

Konferencija vyko Stodkholmo Liaudies 
Namuose ir joje dalyvavo Švedijos social
demokratų partijos atstovas Evert Svens
son. Konferencijai pirmininkavo Latvijos 
soc. dem. partijos pirm. dr. Bruno Kal- 
ninš.

Pagrindinį pranešimą apie disidentinius 
sąjūdžius Sov. Sąjungoje paldarė dr. IBI. 
Kalninš, o apie padėtį paskiruose kraštuo
se kalbėjo kiti 'delegatai. Neatvykus 'Lie
tuvos s. d. partijos (delegatui, apie disi
dentinį sąjūdį Lietuvoje referavo Latvijos 
delegatas.

Soc. Unijos sekretorius dir. Vilem Ber
nard (Čekoslovakija) padarė pranešimą 
apie dabartinius santykius tarp Socialis
tų Internacionalo Vadovybės ir Rytų-Vild. 
Europos Socialistų Unijos, kurioje yra ap
sijungusios visos Rytų Europos socialistų 
egzilinės partijos. Po pranešimo vyko gar 
nia 'gyvos 'diskusijos, per kuriais delegatai 
kritiškai 'atsiliepė apie Soc. Internaciona
lo vadovybės požiūrį į Rytų Europą. Nu
tarta tuo klausimu pasiųsti laišką Soc. In
ternacionalo pirmininkui Willy Branldlt.

Apie „detante“ politiką kalbėjo Lenki
jos socialistų partijos (BPS) egzilėj pirm. 
S. Wąsik. Jis padarė tam tikrų pasiūlymų 
egzotinėmis partijoms.

I Unijos vadovybę išrinkti: pirm. d)r. 
Bruno Kalninš (Latvija), pirmas vice- 
pirm. S. Wąsik (Lenkija), vicepirminin
kai: Andor Boelcsfoeldi (Vengrija) ir Ste
fan Tabakoff (IBJulgarija). Sekretorium 
išrinktais — dr. Vilem Bernard (Čekoslo
vakija). Konferencijos pabaigai Švedijos 
socialdemokratų partija suruošė konfe
rencijos dalyviams pietus, per kuriuos vi
si dialyviai nuoširdžiai pasveikino Latvi
jos soc. dem. partijos .pirmininką Kalnlin- 
šą, kuriam gegužės 7 d. sukako 80 metų 
amžiaus.

j. v.

laivų mojavo vieni antriems ir šaukė „ša
lom“ ir ,3aalem“ pasveikinimus ne tik 
sava, bet ir antros tautybės kalba.

Gal ne didėlis, (bet .įdomus ir reikšmin
gas įvykis, vienas iš nedaugelio pozityvi
nių įvykių tarptautinėje arenoje šiuo me
tu.

• Penktadienį, gegužės 25 d', apie 5 vai. 
po piet didžiulis lėktuvas, tik kilstelėjęs 
nuo žemės iš Čikagos O‘Hare aerodromo, 
užsidegė, apsivertė, krito, sudužo ir su
pleškėjo į pelenus. Visi 279 juo skridę žu
vo.

Avarijos priežastis: vienas sprausminis 
motoras iš kairio šono nutruko nuo lėktu
vo, dar jam (beriedant aerodromo taku. 
O nutrūko, nes vienas piršto didumo varž
tas, su laiku susidėvėjęs, išsmuko. Vienas 
varžtas... ir 279 gyvybės.
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Studijų tvarka Vilniaus universitete
PIRMAISIAIS DVIEM ŠIMTMEČIAIS

VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ XIII.

Pagrinidiiniai universiteto organizacijos 
ir veiklos nuostatai paprastai vadinami 
universiteto statutais. Jau į valdovų pri
vilegijas ir popiežių 'bulas kartais įtrau
kiamos kai kurios pagrindinės norimos. 
Organišką jų visumų nustato ir patvirtina 
kiekvieno universiteto valdantieji orga
nai.

Jėzuitų vadovaujamas Vilniaus univer
sitetas, atrodo, savo specialaus statuto ne
turėjo. Stepono Batoro privilegija apie itai 
visiškai tyli. Jo nemini nė kiti anų laikų 
šaltiniai. Popiežiaus bala, tiesa, leidžia jė
zuitų generaliniam viršininkui ,,pačiam 
arba per kitus paruošti ir išleisti bet ko
kius statiultus ar normas, (...) juos keisti, 
atšaukti ir vėl naujus paskelbti“. Bet čia 
‘Statutai' suprantami ne įtiek visam uni
versitetui bendrieji nuostatai, o daugiau 
atskirais atvejais išleistos taisyklės vienai 
kuriai į universiteto sudėtį įeinančiai -gru
pei, pvz., Studentams eksternams, arba ne
turtingųjų bendrabutyje gyvenantiesiems, 
arba teisės fakulteto studentams, lygiai 
kaip universiteto bibliotekai, universiteto 
spaustuvei, universiteto vaistinei ir pan.

Vilniaus akademijos arba universiteto 
bendirąją organizaciją ir veiklą tvaike vi
siems jėzuitų universitetams galioj anltieji 
nuostatai, paskelbti ordino konstitucijų IV 
dalyje. Detalias normas nustatydavo, rei
kalui esant, vienuolijos vadovybė. Pimmiai- 
siais dešimtmečiais tam (tikslui būdavo iš- 
leidžiamos laikinos instrukcijos. Teisią in
strukciją 1570 m. paliko provinciolas Lau- 
rytnials Maggio ką tik įsteigtai Vilniaus ko
legijai. 1581 metais jėzuitų IV Generalinė 
komgiregacijia, kurioje dalyvavo ir naujojo 
Vilniaus universiteto profesorius Adomas 
Brokas (Brock, Brocus), nutarė išteisti 
(bendras, visomis jėzuitų mokykloms galio
jančias mokymo ir auklėjimo taisykles.

Buvo sudaryta speciali 6 asmenų ikoimi- 
sijia, kuri turėjo paruošti šių taisyklių 
projektą. Projektas 1585 metais buvo iš
spausdintas ir išsiuntinėtas -atskiroms jė
zuitų provincijomis. Ten susirinkę specia
listai turėjo projektą stropiai persvarsty
ti ir padaryti savo pastabų. Lenkijos jė
zuitų provincijos, kuriai tuo metu pri
klausė ir -Lietuvos jėzuitai, šiuo reikalu 
pasitarimai įvyko Vilniuje 1586 m. rudenį 
ir žiemą ir užsitęsė ištisus 4 mėnesius. 
Posėdžiams vadovavo -pats provinciolas 
Jonas Paulius Kampanas (Campa-no), Uni
versiteto rektorius Alafoianias, (kancleris 
Vidmianštadtas (Wlidlmianisltaldt) ir 4 teolo
gijos profesoriai (Grodzidkis, Arias, Vega 
ir (Brokas) buvo pagrindiniai šios komisi
jos nariai. Dalyvavo dar trijų kolegijų 
rektoriai: Rygos — Leonardas Rubeniais, 
Braunsbergo — Fridrikas Barčas 
(Bartsch) ir Dorpato (šiandieninio Tartu) 

-— Tomas Busaeus. Kai buvo svarstomos 
filosofijos studijos, dėl jų pasisakyti (buvo 
pakviesti filosofijos profesoriai: Leonar
das Krakeris ir .Martynas Smigleckis.

Kodėl čia taip smulki ai vaizduoju tą 
pasitarimą? Dėl to, kad Vilniuj posėdžia- 
vusibs komisijos paruoštas memorandu
mas iš visų dėl studijų plano projekto į 
Romą atsiųstų pasisakymų buvo pats drą
siausias ir radikaliausias. Projekte buvo 
skirta nemaža vietas nurodymams, ką ir 
kaip dėstyti iš teologijos. ,,Teologijoje mū
siškiai privalo lalikyttds šv. Tomo doktri
nos“ — -tokia buvo pagrindinė norma. Tie
sa, -nurodyta 17 nežymiųjanltraedlių šv. 
Tomo tezių, kurių galima ir nesilaikyti, 
(bet visur kitur neleidžiama nė kiek nu
krypti nuo to, ką moko Akvinietiis. Vil
niaus teologai, po ilgų diskusijų, šio pa
grindinio punkto laltžvilgiu priėjo negaty
vios išvados: „Toji formulė nėra vykusi; 

ji mūsiškius perdaug suvaržo, juo labiau, 
kad numato 'griežtą laikymąsi tiktai vieno 
šv. Tomo“ — skaitome miemoranidume. Ne
gatyvų nusistatymą vilniškiai pagrindžia 
daugeliu argumentų, kurių nėra kaip čia 
'smulkiau gvildenti. Ypačiai pabrėžiama, 
jog didesnė laisvė, ieškant tiesos, išeitų 
tiek Bažnyčiai, tiek patiems jėzuitams tik 
į gera.

Buvo pastabų ir prie kiltų Romos pro
jekto punktų. Pvz., kad Šv. Raštą reikėtų 
aiškinti ne tik tiems, kurie 'studijuoja teo
logiją, beit pradėti jau nuo pat noviciato, 
kur novlcai turėtų įprasti jį skaityti ir 
svambesnes vietas atmintinai -išmokti. -Pro
jektas numatė studijose visą svorį telkti 
į scholastinę -teologiją; (kontroversijos ja
me laikomos daugiau antraeile 'disciplina. 
Vilniškiai teologai -manė kitaip: ‘teologijos 
mokslas yra vieningas; spekuliacinės jos 
dalies atskyrimas nuo pozityviosios esąs 
nenatūralus, dirbtinis; nelieSdlamia pozity
viųjų problemų, ji pasimeta abstraktume, 
bergždžioje spekuliacijoje, nutolsta nuo 
gyvenimo.

Kai kurie vilniškių jėzuitų pasisakymai 
tavo priimti, sudarant galutinį studijų 
normų tekstą, tačiau pagrindiniai iš Ro
mos atsiųsto projekto siekiai: šv. Tomo 
doktrinos būtinumas ir 'scholastinės teolo
gijos išskirtinumas, kad! ir kiek sušvel
ninti, pasiliko. Stanislovas Beidlnair-skis, 
žinomas lenkas jėzuitas ’istorikas, aprašęs 
minėtosios studijų komisijos Vilniuje dar
bus (žurnale Przegląd Pow-szechny, t. 205 
(1935), psl. 69-84 ir 223-240), padaro (tokią 
išvadą: „Jei (Vilniaus komisijos) iškelti 
principai Ibūtų (buvę ištisai įtraukti į stu
dijų nuostatus ir įvykdyti, bažnytinių 
mokslų raida -būtų įgavusi kitą kryptį. 
(...) Tolimesnės (teologinių ir filosofinių 
mokslų raidos šviesoje (Vilniuj posėdžia
vusios) (Lenkijos komisijos pažiūros įgy
ja svarbos ir vertės“ (ten pat, psl. 230).

Viso to triūso vaisius buvo garsioji Ra
tio studiorum, kuri 1591 metais buvo pa
skelbta išbandyti, o 1599 metais tapo ofi
cialiu jėzuitų mokyklose studijų kodeksu. 
Vilniaus akademijoje Ratio studiorum (bu
vo įvesta 1592-93 -mokslo metais, pirma 
taip pdt įtik išbaindĮylti, o nuo 1599 mietų re
guliariai vykdlyti. J-i galiojo Vilniuje (be
veik du šimtus metų, kol Edukacinė komi
sija 1783 metais išleido savo nuostatus.

Kruopščiai (ir, galim® sakyti, bendromis 
Viso pasaulio jėzuitų paruošta Ratio sltu- 
dibruim savyje sujungė Italijos humanisti
nės pedagogikos savumus, Ispanijos teo
loginio atsinaujinimo reiškinius ir prak
tiškuosius Paryžiaus metodo bruožus. Ji 
buvo tokio masto pirmoji ir ilgą laiką vie
nintelė organiška pedagoginė sistema vi
same Vakarų pasaulyje. Šiandien ji gali 
atrodyti kai kuriais atžvilgiais per -siaura, 
per (stangri, -per uždara. Kad ir ne visai 
tobula, ji per Vitatauis universitetą ir ki
tais jėzuitų kolegij-as Lietuvoje beveik per 
(du šimtmečius ugdė ir formavo mūsų 
krašto jaunimą neblogiau, negu tai buvo 
daroma (daugelyje kitų Europos kraštų.

Paulius Rabikauskas

PIRMOSIOS KNYGOS VILNIUJE

Dar net 50 m. prieš Vilniaus Universi
teto įsteigimą Skorinos spaustuvėje Vil
niuje buvo dtspaulsldinltos pirmosios kny
gos visoje rytų Europoje. 1552 m. šviesą 
išvydo psalmynai ir kalendoriai, skonin
gai papuošti medžio raižiniais. Trečioji 
Lietuvos Statuto laida taip pat pasirodė 
Vilniuje. Leidiniai buvo spauisdiiniaimi ne 
lietuvių, bet senąja slavų bažnytini kalba 
kiriliniu raidynu.

Su ^tukcus
lWpasaulyjej

AUSTRALIJOS BALTAI MINĖS 
TRĖMIMUS

N. S. W. Jungtinis Baltų Komitetas (bir
želio 10 d. Latvių salėje Strathfielde ren
gia birželio trėmimų minėjimą. Paskaitą 
skaitys advokatas Geoff Ferrow, M. A. 
L. L. ĮEL, Liberalų Partijos Etninės Tary
bos vicepirmininkas, o meninėje dalyje 
pasirodys lietuvių, latvių ir estų chorai.

Birželio 16 d. pabaltiečių karių organi
zacijos padės vainikus prie žuvusių karių 
paminklo (Martin Plaza, Sydnejuje.

ARGENTINOJ PAVASARIO KARALIENĖ

Cristina Gurskaitė išrinkta (Eluenos Ai
res, Argentinos sostinės, miesto dalies Vii 
la Lugano — Riachuelo pavasario karalie
ne.

Ji -nugalėjo 18-os tautybių varžoves iš 
6.000.000 Buenos Aires gyventojų tarpo. 
Aišku, Argentinos lietuviai tuom didžiuo
jasi ir džiaugiasi.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Dažniai įkalbama apie tremties lietuvių 
veržlumą, norą pagerinti savo buitį, ką 
nors pasiekti. Tai ryškiai matome Visuose 
pasaulio kampuose, kur tik yra lietuvių. 
Perverskime kad ir kas mėnesį pasirodan
čio „Lietuviai Amerikos Vakaruose“ (Los 
Augeles) puslapius. Skelbimų skyriuje ra
sime lietuvių -gydytojų, verslininkų, nuo
savybių pardavėjų, lapdraudėjų, teisinin
kų, technikų, fotografų — visokiausių rū
šių profesijų ir prekybos atstovų, specia
listų. Jų Skelbimai, užimą vieną leidinio 
puslapį, ne tik skleidžia skaitytojams nau
dingą informaciją, bet įgalima leisti patį 
leidinėlį „-Lietuviai Amerikos Vakaruose“.

Atrodo, kad kalba apie lietuvišką geni
jų nėra taip tuščia. 'Pripažinkime tai ir 
stengkimės tai niuotat plėtoti.

PAŠTO ATVIRUKAI SU LIETUVOS 
VĖLIAVA

ALTo -Los Angeles skyriaus iniciatyva 
yra išleisti patrauklūs spalvoti paisto (atvi
rukai su -plevėsuoj'alnlči-omiis JAV ir Lietu
vos Vėliavomis prie Los Angeles miesto 
rotušės.

PREMIJA RAŠYTOJUI 
J. KRALIKAUSKUI

Kovo 25 dl. Detroite (buvo įteikta rašyto
jui Juozui Krali-kauskui ,,Draugo“ 27-ji 
premija. Talilp pat iškilmingai paminėta 
„Draugo“ 70 metų sukaktis ir surengta 
Amerikos lietuvių -spaudos šimtmečiui pa
minėti parodė.

LIETUVIŲ KALBA MILANO 
UNIVERSITETE

Kun. T. Ereminas Milano katalikų uni
versitete dėsto lietuvių kalbą. Jo paskaitas 
lanko apie 10 'italų.

RENKAMA ISTORINĖ MEDŽIAGA

Buvęls Fordhamo universiteto profeso
rius, prel. Kazimieras Gečys, išvyko Len
kijon į Balstogę. Čia jis renka istorinę 
medžiagą studijiai apie jotvingius. Prel. 
Gečys taip palt atlieka (sielovados darbą 
tarp Suvalkų lietuvių.

URUGVAJAUS DRAUGIJOS AUKSINIS

JUBILIEJUS

Šiaiiis metais Urugvajaus -Lietuvių Kul
tūros Draugija švenčia 'auksinį jubiliejų.

Pagrindinis minėjimo aktas įvyks geg. 
27 d. Montevideo uoste. Čia bendradra- 
darbiaus ir Urugvajaus Karo laivynas, 
pavesdamas lietuviams vieną ar du laivus, 
kuniais „imigrantai“ įplauks į uostą ir iš
lips toje pačioje vietoje, kur senieji imi
grantai išlipo, atplaukę iš Lietuvos. Daly
vauti žad-a taip pat ir spaudos ‘bei TV at
stovai.

Meninę (programą atliks Urugvajaus 
karo laivyno dainos vienetas, vietinės me
no pajėgos, lietuvių „Atžalynas“ ir „Rin- 
-tulkai“. Kai kuriuos tautinius šokius paly
dės karo laivyno oiksetrais.

Imigracijos direktoriui, Laivyno admi
rolui ir kitiems pameigūniaimls įpriaimatoma 
įteikti Lietuvos vaizdų albumus, o val
džios radijo stočiai — lietuviškų dainų ir 
muzikos plokštelių.

A. A. Augis Lešinskas
Gegužės 19 d', vakare (Leeds ligoninėje 

po suriktos, kankinančios ligos mirė Augis 
Lešinskas.

Velionis gimė 1920 m. -balandžio 23 d. 
Šapnagių Ik., Šiaulių apskr., gausioje ūki
ninko šeimoje. Šiuo metu iš septynių vai
kų beliko keturi: -du broliai ir dvi -seserys, 
kurte gyvena Lietuvoje. Baigęs pradžios 
mokyklą, Augustinas įstojo į Šiaulių foem. 
gimnaziją, kurią baigęs, Akademijoje isltu- 
dijiavo veterinariją. Karo audra sutrugdė 
jo studijias.

1947 m. mudenį Augustinas emigravo į 
Angliją, gyveno Nottinghame, Leedse, o 
gale (Brąidiforde. Aktyviai dalyvavo iiet'U- 
vių veikloje: vadovavo „Nemuno“ krepši
nio komandai, iškovojęs pergalės taurę; 
dalyvavo chore; buvo veiklus DBLS (bei 
Vyties klubo narys, ėjęs įvairias pareigas 
valdybose; rėmė K. lElendriją, vienerius 
metus dirbęs įbažn. komitete. Sunkiai idiirib- 
daimias (Statyboje, cukraus fabrike, o ipa- 
baigojė tekstilėje, dosniai rėmė Tautos 
Fondą, lietuvišką spaudą ir kultūrinę 
veiklą.

A. Lešinskas buvo 'draugiško būdo, su
manus ir socialus. Noriai jungėsi į visuo
meninę veiklą. Ėjęs aukštuosius mokslus, 
dalyvavęs Studentų sąjūdžiuose, visa šir- 
■diiimii mylėjęs gimtąjį (kraštą, savo įnašą į 
kultūrinę veiklą grimdė tautinio susiprati
mo kėlimu.

Turėdamas gerą balsą, nevengdavo ir 
solistinio (alsiSkleidimo. Jautriai reaguo
davo į mįslingo gyveniimo paines, jausda
mas dramatišką vidaus įtampą. Filosofiš
kai žiūrėjo į nesėkmes, neit (mirties aki
vaizdoje neprarado pusiausvyros.

Uoliai lankydamas lietuviškas pamal
das, (sunkiai pergyveno, (kad dėl ligos kom
plikacijų neviisuoimet -galėjo priimti Švč. 
Sakramentą. Atsidavęs Švč. Marijos glo
bai, ramiai užmerkė akis, kai artėjąs va
karas jau nežadėjo ryto su (kupina kan

čios taure.
Gegužės 25 d. velionio kūnas buvo atly

dėtas į Šv. Onos bažnyčią. Kun. J. Kuz
mickas jautriame pamoksle sulygino žmo
gaus .gyvenimą su trumpu gėlės žydėjimu: 
svarbu, kad gyvenimo pavakaryje visi 
-grįžta į gailestingo Tėvo parengtas buvei
nes.

Didelis būrys palydėjo į kapinių koply
čią, kur po paskutiniųjų apeigų visi atsi
sveikino su velioniu „Marija, Marija“ 
giesme.

Iš kapinynų 'grįžę, visi sulsirinko Vyties 
klube Šermeniniam priėmimui. Prie vaišių 
stalo kalbėjo A. Bučys, -pažymėjęs, kad 
keliai -vingiuoti, ’kryželiais ilšžymėti ir per

davė velionio linkėjimą: ,,Laikykitės“; V. 
Igniaitis, prisiminęs, jog su juo susijęs ir 
Sąjungos skyrius, ir klubas; -Slt. Grybas, at
sisveikinęs klubo vardu; V. Silnickas, se
nas pažįstamas, pastebėjo, jog velionis 
daugiau klausėsi, nei kalbėjo; Margaret 
Grybas, pagerbė jaime nuoširdų lietuvį; 
kun. J. Kuzmickis, padėkojo visiems už 
Augustino lankymą, globą ir -maldas; A. 
Galbuogienė nupasakojo paskutines velio
nio kančios savaites.

Amžiną 'atilsį!
Z. P.

Eilėraščiai
EILĖRAŠTIS IŠ LIETUVOS

Toli, už marių mėlynųjų,
Už girių, upių, vandenų, 
Gimtinė mūs Tėvų narsiųjų, 
šalis milžinkapių senų.

Ten žydi obelys gegužy, 
Garniai kalena klevuose, 

Ten soduos bitės dūzgia, ūžia, 
Ir maudos saulė žieduose.

Ten sesės rašo drobių raštą
Ir laisto rūtų darželius;
Jos mena didvyrius to krašto, 
Kur gynė protėvių namus.

Ir tu, brolau, sesute miela, 
Mylėk tą kraštą visada!
Lai džiugins Tavo švelnią sielą 
Garbingas vardas — Lietuva!

Žentą Tenisonaitė

ATSIMINIMAI

Visą naktį varpeliai skambėjo. 
Noriu miego, užmigt negaliu. 
Rotlos, grįš vėl kaip vasaros fėja, 
mano sapnas vaikystės dienų.

Antanas Giedrius

KILOMETRAS KELIO
Laukiu autobuso.
Vos kilometras i miesto centrą, 

bet neisiu pėkščias. Veikiau noriu 
pasiekti centrinį parką, kur trykš, 
ta šakotas fontanas, kur žydi pui
kios gėlės, kur susiglaudę tiršti 
medžiai tiesia malonius pavėsius.

žmogus neturi sparnų, tai išsi
galvojo mašiną...

Ir tasai senis laukia. Per sunku 
jam būtų toli eiti. Sukiužęs, nega
lingas. Koks buvo jis jaunas?..

Ir vaikas laukia. Kodėl jis nela- 
kacuoja savo tėvo kumeliais? Kur 
jis nori suspėti jaunutis būda
mas?..

Moteris vedasi šunį. Biaurus ta
sai šuo, bet retos veislės ir bran
gus. Moteris jį myli, skaniai šeria, 
minkštai guldo, glamonėja, bu
čiuoja ir išeina su juo pasivaikš
čioti. Ji tenkina visus jo norus...

Kam geriau: tai moteriai ar šu
niui?..

Atvažiuoja 26-sis. Man vis tiek: 
iš šitos vietos kiekvienas nuveža į 
miesto centrą.

Vaikas pirmutinis įšoko į auto
busą. Senis pamaži lipa: kelia vie
ną koją, kelia kitą, abiem rankom 
įsikibęs laikosi...

Aš laukiu, kol įsirabantuos se

nis. Pagaliau. Drebančia ranka 
graibosi po kišenę, ieško pinigo...

Ar aš būsiu toks? Ar kuris kitas 
gyvis to prigyvena?..

Važiuojam. Mašina kriokte krio
kia. Ir užpakaly savęs leidžia sro
vę perdegusio benzino. Gydytojai 
sako — tai kenkia plaučiams. Ma
šinai nerupi žmogaus plaučiai...

O paukštis patyliai lekia. Be 
durnų. Ir jis kartais išmeta per
degusį kurą, bet gydytojai nieko 
dėl to nesako.

Sustojam. Įlipa trys jaunutės 
mergaitės, garsmiai kalbėdamos ir 
kikendamos. Jų — laikas, jų — 
žemė.

Jos visos rūko cigaretes. Jos 
daug jau išmano ir nepaiso gydy
tojų patarimo. Gydytojai kvaili: 
jie nesupranta jaunystės malonu
mų...

Atšvilpia gaisrininkai. Mes stab- 
telėjam, praleidžiam juos. Jie la
bai skuba. Kas nors užsidegė. O 
gal tiktai mylimas ponios katinas, 
panūdęs gyvos paukštienos, neiš
lipa iš šmaikščios beržo viršūnė
lės? Jis turi būti iškeltas. Anąsyk 
vaikas iš aukščiau pats išlipo.

Kam geriau: ponios katinui ar 
vaikui?

Geras tasai musų šoferis: tarp
sta ty j e vyras kilstelėjo ranką, ir 
sustojo jo paimti. Tasai vyras — 
apsiblaususiom akim ir mažumą 
svyruoja. Jis tikrai negali toli eiti. 
Repėčka įsirabždina į autobusą. 

Lyg pamušta ranka išima iš kiše
nės 15 centų ir nepataiko įmesti. 
Paduoda šoferiui. Bet reikia 25- 
kių. Gerasis šoferis pasiūlo jam 
išlipti. O toli eiti. Jo laukia žmo
na. Prieš 25-rius metus vedęs. Su
kaktuvės. ..

Viena sena moteris uždėjo 10 
centų.

Katras juodu laimingesnis: ta 
moteris ar bomas?..

Antai tie padumbi!j ę mūro na
mai, tur but, jau pusantro šimto 
metų. Iš priekio kolonimis parem
ti. Langai pridengti sunkiomis už
uolaidomis. Tur būt, naktimis ten 
vaidinasi, šalia platus ir aukštas 
medis visai prisikišęs žiuri pro lan
gus. žiuri ir žiūri...

Ar to namo ponai pasiilgsta sau
lės?..

Sustojom. Mes turime valandėlę 
palaukti. Skersgatvyje — spūstis. 
Vienas netaip važiavo. Jis dar gy
vas, bet su niekuo nekalba. Jį ke
lia į sanitarinę mašiną.

Ar buvo jis kaltas? Rankos lai
kė vairą, o mintys skrajojo po 
dausas...

Kam geriau: paukščiui lakio
jančiam ar žmogui važiuojan
čiam?..

Dviejuose sustojimuose 26-sis 
netinka laukiantiesiems. Jie lau
kia kito. Viena moteris šventiškai 
pasipuošusi. Vyras atleista marš
kinių apikakle ir nukarusiu kakla
raiščiu, o rankas susikišęs į kiše

nes. Mergaitė laiko rankoje pluokš 
telį gėlių. Kur jie pasikėlę?..

žmogus viską nori žinoti!
Jau bene septinta stotis. Įlipa 

moteris su gyvu nešuliu savyje. Iš 
veido — ketvirtu kryželiu paženk
linta. Ji jau numano, kas yra pa
saulis. Ar numano, kas yra žmo
gus?..

Mažas būdamas ganiau bandą. 
Kaimo vaikai pratino mane rūky
ti. Gundė paimti kvepiančio tėvo 
tabako. Aš nedrįsau. Jie mane 
kvailino.

Jie rūkė samanas arba sausus 
kopūstlapius, šitų mergaičių rū
kalų durnai primena anuos kopūst
lapių durnus...

— Tabaką smagiau rūkyti, — 
kalbėjo tada mano bičiuliai.

Į kaimyno kiemą įvažiavo vyras 
ir moteris. Kaimyno vaikai man 
pasakė:

— Tai Butrimas atvežė mūsų 
močiutę. Butrimienė atvedė vaiką. 
Močiutės buvo priimti. Musų mo
čiutė visoms priima.

O mano brolius ir seseris ta pa
ti močiutė sugaudavo iš upės. Jie 
juokėsi iš manęs.

Namie negalėjau pakelti akių į 
savo motiną. Ir dar kelias (dienas 
vaikščiojau, nesavo akimis žiūrė
damas įdangų ir žemę.

Kam geriau pasaulyje?..
— Ėi!..
Aš pravažiavau savo stotį.

( Pabaiga)

Sapno akys kaip žydras miražas.
Pamatau ir jau sieloj saldu.
Ir palikus pasaulį tą mažą, 
vėl keliausiu svajonių taku.

Taip sapnuočiau, sapnuočiau kas nakt, 
iki ryto ir saulės varpų.
O pasaulis sau gali apakti, 
ar prabilti perkūno vardu.

Visą naktį varpeliai skambėjo.
Noriu miego, užmigt negaliu.
Rodos, grįš vėl kaip vasaros fėja, 
mano sapnas jaunystės dienų.

RUDENS RYTAS

Rudens rytas nematytas, 
rūko vyliais nubarstytas.

Lygu tyčia...
Ryto apavas akytas, 
apsiaustas iš vario vytas.

Išadytas...

Saulė audžia, aukso nytis,
blizga trilypis trinytis.

Nematytas...
Stebis beržas ir žilvytis, 

dykas ry'tvėjys mažytis!.
Lygu tyčia...

Anksti rytą baltas rytas, 
po palange pastatytas.

Lygu tyčia...
Aukso lapais nubarstytas,
deimančiukais nusagstytas.

Nematytas
Nematytas...
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Aniceto Bučio Poezija
Anicetas Bučys ne tik savo Bra-dforde 

žinomais, kaip autorius vaidinimų, daine
lių ir kupletų, nes bradfordiškiai ne tik 
savo mieste tuos jo kūrinius vaidindavo, 
dainuodavo ir deklamuodavo, -bet ir į ki
tus miestus pavažiuodavo su jais prieš lie
tuvius pasirodyti. Visi tie jo darbai atlik
davo savo sceninį vaidmenį, ir tuo jų (gy
venimas, matyt, pasilbaigdlaivo, nes ligi 
šiol išspausdinta buvo tiik jo drama ,,Pir
mieji smūgiai“.

Kartais ,,Europos -Lietuvyje“, tiesa, pa- 
skaitydlavome ir jo eilėraščių, vis -tokių 
miniatiūrinių ir -mintingų. Kuklumas, tar 
būt, nepaskatinio jo pasirodyt i net ir žur
naluose. Tuois savo kūrinius, atrodo, jis la- 
biauisiai -brangino, nes ryžosi juos paleisti 
atskiru rinkiniu: Londine pasirodė kukliu 
„Eilėraščiai“ pavadinimu dailiai ,,Nidos“ 
spaustuvėje atspausta jų knyga (104 pus
lapiai). Į -tą knygą -bus partekę šiek tiek ir 
tokių kūrinėlių, kurie savo metu buvo 
dainuojami braidfordiški'ų sambūrių, — tų 
eilėraščių -dlaiininiguimas išduoda, kad spėji
mais bus besąs (teisingas.

I A. Efučį, be abejo, reiklia žiūrėti jau >ne 
kaip į Ibepradiediainltiį jaunuolį, bet kaip į 
tokį, koks jis yra. Jaunuoliai dažniausiai 
blaškosi, nėra nusistovėję, banldo šiaip ir 
kitaip reikšti save, iš -pradžių net niaudiotis 
forma, kuri jiems patiko kitų poetų kūri
niuose, ir tik ilgainiui suranda save — įsi
gyja savo braižą, kūrybinę individualybę. 
A. Bučys turi -tą individualybę -nusistovė
jusią, -tvirtą.

Daugelyje savo eilėraščių, ypač trum
pųjų miniatiūrinių, jis yra filosofas, (ku
ris -į vaizdingus palyginimus ir originalius 
aforizmus -suldedia savo požiūrį -į pasaulį ir 
jį patį supančią -aplinką, šitaip išsisaky
damas, ironija ir -autoironija jis apmalši
na gyvenimo pakištus nesusipratimus, kur 
olimpiečio ypatybių neturįs poetas -gal ne
išlaikytų nepasirodęs -graudus ir su doze 
gailesčio. Greičiau jis iš savęs pasityčio
ja, negu gailisi, štai eilėraštyje ,,Kreiva 
vaga“ poetas prisipažįsta:

Koks iš manęs artojas, 
Jei per visą gyveiimą 
Išvariau tik vieną vagą 
Ir tą pačią 
Kreivą!

O iš valda — susitaikymas su -padėtim:
Todėl nenuostabu,
Kad visas tas gyvenimas 
Išėjo kreivas, 
Kaip ta vaga.

Nei ašarų, -nei -graudžių žodžių. Susitai
kymo su likimu užtinkame ne viename ei
lėraštyje, -ramaus susitaikymo, kad ,,-daiug 
brangių akimirkų nuskrido drauge su vė
ju“, -kad, ,,su kiekviena banga, kaip purs
lais, daužausi! į kalno papėdę“. Tasai abe
jingumas, pasidavimas likimo -rankai kar
tais prasiveržia ir Om-a-ro Ch-a-jamo nuo
taikomis (eilėraštyje ,jPrię židinio“):

Geriau laikyti rankoje 
Vyno taurelę sklidiną, 
Iki ateina saldumas 
Prie židinio.

Arba (eilėraštyje „Por-treta-i veidro
džiuose“):

Noriu taurelės dugne

Baltijos Kraštai Švedu Televizijoj
Švedijos televizija rodė neseniai gar

sinius spalvotus filmus, darytus pereitais 
metais Baltijos kraštuose. Pirmasis fil
mas vaizdavo Estiją, antrasis — Latviją 
ir trečiasis — Lietuvą. Kiekvienas filmas 
užėmė apie 1 valandą, šiuos filmus reži
savo ir švedišką tekstą paruošė švedų ra
dijo komentatorius f ii. m ag. Lars Helan- 
der. Pats filmavimas, techniškas sutvar
kymas, režisūros patarėjai bei veikėjai 
buvo iš paskirų Baltijos respublikų bei 
centrinių sovietinių organų.

Filmų turinys (buvo gana ribotas ir savo 
tema gerokai panašus vienus į kitą į 
sose trijose respublikose. Filmų uždavi
nys buvo kiek apžvelgti -tų kraštų poezi
ją, muziką, tapybą bei skulptūrą ir ar
chitektūrą. Tačiau jų politinė santvarka, 
realus socialinis bei ekonominis gyveni
mas buvo filmuose beveik visai nepaliesti.

*♦*

Filmas apie Lietuvą buvo rodomas pa. 
skutinis ir, gal būt, dėl to buvo pats tur
tingiausiais ir įdomiausias; bent -taip ap
sprendė čia Švedijoj gyveną kai kurie 
latviai. Filmas prasidėjo -gražiais -Lietu
vos gamtos vaizdais, palydint juos švedų 
kalba ištraukomis iš poeto Justino Mar
cinkevičiaus (g. 1930) paskiausiųjų eilė
raščių.

Toliau sekė pokalbis -su pačiu Justinu 
M., kur jis -dėstė savo filosofines mintis 
aipie -poeziją, jos reikšmę žmonėms, -apie 
lietuvį žmogų ir gamtą:

,,Poezija yra lyg kiekvienos tautos spar
nai, jie neša ją per istoriją, -veda savotiš
ku keliu. Poezija šalina žmonių susveti
mėjimą, padeda kovoti -su materialinių 
daiktų kultu, primena žmogui, iš kur jig. 
ateina. Ji yra neišsemiama, kaip ir žmo
gaus gyvenimas.

Ypatingos reikšmės lietuviui turi gam
ta. Lietuviai buvę -paskutinieji pagonys 
Europoje: jie paskutiniai iki galo išsau
gojo įvairių gamtos reiškinių sudievinimo

Matyti
Laiko nepaliestą 
Savo portretą.

Kartais -poetas ryžtasi ir nepasiduoti li
kimui, kuris, deja, vis tiek juokiasi (^Li
kimo juokias“) iš jo, šitaip barančio ir įsi
žadančio:

Netampyk už ausies
Visą laiką,
Kaip vaiką,
Ir nečaižyk manęs rykštėmis.
Žinau,
Esi šykštus ir kietas
Ir neturi paruošęs man
Jokių vertingų dovanų,
Bet aš būsiu
Savo gyvenimo skulptorius 
Ir nusilipdysiu jį tokį, 
Kokį norėsiu!

Kurgi -tas likimas nesijuoks, kad viskas 
jo pusėje! Pavyzdžiui, jis (turi tokį stiprų 
sąjungininką — laiką. Štai nedideliame, 
-bet gražiame trijų eilėraščių cikle „Lai
kas“ -poetas idiainuojia apie akmenį, kurį 
laikas užsiaugino, o dabar, pasiguldęs 
darže, kramto. Ir ką (tu, žmogau, prieš jį? 
Poetais -tame diairže šalia akmens pasisodi
no rožę, (kuri vasarą šypsojosi', o nu-denį 
-atėjo laikas ir nuskynė ją. Pavasarį jis 
vėl sodinis1 rožę, bet neatsigin-a baimės, kad 
vieną dieną -ateis laikas ir nusives jį patį 
už rankos!

Anicetais Bučys yra lietuvis, kuris turė
jo pasitraukti iš savo krašto ir -gyventi 
svetur ,,-ištremtas, be teisės grįžti ir išger
ti gurkšnelį vandens iš -savo kiemo šulinio 
ar išsitiesti kalnely prie pušies“. Jis ir į 
savo .poeziją taip pat nuolat perkelia švie
sią ir tamsią Lietuvos praeitį, dabartį ir 
savo tremltiniško -gyvtndm-o pajutimą. Tuo
se eilėraščiuose -dažniausiai jis taip pat 
lakoniškas, taupus, kaip štai Ikūrynėlyje 
„-Palikimas“:

Norėčiau palikti
Lakūnų testamentą, 
Miško brolių garbę, 
Savanorių auką, 
Didvyrių kardą 
Ir dainą.

Kitur -daugiau -tradiciškai, daininigiau 
eiliuoja, kaip štai eilėraštyje „Tada“:

Tada sukilo balto Vyčio,
Kaip iš pasakų, kariai
Iš miestų ir iš kaimo gryčių — 
PulkiĮ pulkai, būrių būriai.

Patriotinė poezija, be abejo, turi ir pa
vojingų vilkduobių — gali išvirsti į sued- 
liaivimią -tam -tikrų 'šūkių. Toliau nuo tų 
duobių -ir -A Bučiui -pasiseka praeiti ypač 
ten, kur jis laikosi esminio savo stiliaus 
— naudojasi vaizdingais -aforizmais ir 
ironija („Debesyse“):

Degu iš gėdos
Dėl žodžių,
Kurie, kaip pasakų balandžiai,
Su meilės ir taikos šakytėm 

snapeliuose, 
Vis suka
Ir suka
Ir nesuradę vietos, kur nutūpti, 
Ilsisi debesyse.

Šaunu! Tolkie posmai yra Aniceto Bučio 
stiprybė.

K. Barėnas

formas. Tas nepaprastai -artimas gamtai 
yra labai charakteringa lietuvių poezijos 
ypatybė, kuri skiria ją, pav., -nuo estų ir 
latvių poezijos. Lietuvis gamtoje randa 
viską, jis yra lyg -suaugęs su ta gamta, jis 
mato medyje, kiekviename lapelyje di
delės gyvybės pasireiškimą ir jaučia -save 
tos gamtos dalimi.“

Po šio -pokalbio sekė žavinga Čiurlio, 
nio (1875-1911) muzika — simfoninė po
ema „Miške“ —- kurią atliko Vilniaus 
simfoninis orkestras ir kuri truko ilgesnę 
valandėlę. Kartu vyko ir Čiurlionio pri
statymas švediškai, kaip lietuvių, gal būt 
didžiausio menininko: tapyboj ir muzikoj, 
kuris, tačiau, už Lietuvos ribų maža te
buvo žinomas. Girdi, -anot lietuvių, jeigu 
Čiurlionis būtų buvęs prancūzas arba net 
lenkas, tai jis būtų garsus visame pasau
lyje.

Čiurlionis sėmėsi įkvėpimo iš gamtos. 
Jo kosmišk-as požiūris buvo paveiktas fi
losofų Schopenhauer‘-io, Nietzsehe's ir ki
tų filosofijos. Pagrindinė tema jo tapy
boj ir muzikoj yra pasaulio tvėrimas ir 
žmogaus vieta visatoje (universe).

Toliau filmas rodė vaizdus iš mokinių 
gyvenimo ir darbo Čiurlionio vardo me
no mokykloje Vilniuje, kur mokina tapy- 
bos bei skulptūros meno, muzikos ir šo
kių, kitaip tariant, kur paruošiami kultū
ros darbuotoj-ai. Mokiniai į tą mokyklą 
-atrenkami iš visos respublikos. Jie pra
deda mokyklą 7 m. amžiaus ir gyvena 
mokyklos bendrabuty, kol ją baigia, vi
sus 12 metų. Po to gali jie stoti į meno 
akademiją arba muzikos konservatoriją.

Apie savo mokslo metus Čiurlionio me
no mokykloj gražiai papasakojo simpatiš
ka meno akademijos studentė Daina Ste- 
panavičiūtė, pabrėždama, kokią didelią 
reikšmę turėjo ta mokykla jos profesi
niam -subrendimui. Taipgi buvo galima 

matyti mokyklos mokinių visą eilę įdo
mių tapybos ir grafikos kūrinių.

Toliau filmas rodė d-aug gražių Vilniaus 
klasiškų pastatų, tarp kitų ir nemaža 
bažnyčių, kurių ten yra apie 40, tačiau 
naudojamų pamaldoms tik 12. ,,Vilniaus 
katedroj yra įrengtas meno muziejus, o 
Šv. Kazimiero -bažnyčioj — ateistinis mu
ziejus“, aiškino kalbėtojas švediškai.

Lietuviai, -anot to švedo režisieriaus -ir 
komentatoriaus, yna dildei! kultūros pat
riotai. Jie deda, taip kitko, daug pastan
gų restauruo-ti ir išlaikyti miestų senus, 
gražius be! kultūriniai vertingus pastatus. 
Vilniuje tokie -restauravimo -darbai yra 
daug toliau pažengę negu pvz., Tallirie 
arba Rygoje.

Lietuvoje yra iš viso apie 3,5 milijonų 
gyventojų, kurių 80% yra lietuviai, 9% 
rusai, 8% lenkai ir 3% kitu tautybių. Lie 
tuviai sudaro -savo krašto -didesnę dau
gumą, negu estai -arba latviai, ir beto, tas 
lietuvių daugumos nuošimtis Lietuvo
je auga, -kai tuo tarpu, estų -bei latvių 
proporcija jų kraštuose mažėja. Žmonių 
gyvenimo standartas Lietuvoje, taip pat 
kaip Estijoj ir Latvijoj, yra aukštesnis, 
negu vidurkis visoj Sovietų Sąjungoj.

Vilniaus -universitetas yra pats seniau
sias Sovietų Sąjungoje ir turi 12 fakulte
tų su 16.000 studentų. Savo laiku Vilniaus 
universitetas -buvo vienas žymiausių Eu
ropoje ir galėjo būti lyginamas su plači-ai 
žinomais Gdttiingen'o ir Oxford'o univer
sitetais, Vilnius šiuo metu turi apie 
500.000 gyventojų.

Toliau buvo rodomas -be Vilniaus cent
rinių senų kvartalų -taipgi ir n-aujias prie
miestinis gyvenimas rajonas Lazdynai. 
Šio rajono architektūra yra gana moder
niška ir savo bendru* vaizdu prilygsta va
karų moderniai -architektūrai. Be butų 
pastatų rajone yra vaikų darželiai, mo
kyklos, sveikatos punktai, restoranai, pre
kybos centras ir kt. Lazdynų rajonas yra 
dažnai rodomas -turistams iš užsienio.

Lietuvos modernioji architektūra, su 
šaknimis iš laikotarpio -dar prieš antrąjį 
pasaulinį karą, -aplamai turi gerą vardą 
Sovietų Sąjungoj. Tačiau vis dar yra kai 
kurių trūkumų pačios statybos ir butų 
įrengimo kokybės atžvilgiu, jeigu lyginti 
su esamu vakarinių kraštų statybų stan
dartu. Anot Lazdynu rajono vyriausio ar
chitekto Vytauto čeka-n-avičiaus, po karo 
dėl didelio butų trūkumo, svarbiausia -bu
vo -statyti kiek galima daugiau butų; tad, 
vardan kiekybės, -teko pasitenkinti su 
kiek žemesne kokybe. Butų stoka mies
tuose vis dar yra -didelė, ir nemaža žmo. 
nių dar gyvena rūsiuose.

Ir jis pats Vytautas Č., dar neseniai 
gyveno tik vieno kambario bute ir dabar 
džiaugiasi turįs 2 kambarių ir virtuvės 
butą. Girdi, „mes nesam dar tiek turtin
gi, kad galėtumėm daugiau duoti durų 
rankenai“. Tačiau, anot V.Č., ta kokybės 
trūkumo problema bus išspręsta: šiuo me
tu esama sudaryta eilė sutarčių su kapi- 
talistinėm bed sovietinėm firmom patiek
ti, statyboms reikalingų aukštos kokybės 
medžiagų ir daiktų.

Filmo eigoje -kalbėjosi Švedijos radijo 
autorius - režisierius su -poetu Marceli
jum Martinaičiu (g. 1936), gyvenančiu 
mažame kaime į -rytus -nuo Vilniaus. Jo 
kūryboj didelį vaidmenį vaidina lyrinės 
baladės, kurios -turi senas tradicij-as lie
tuvių tautoj. Iš lėto skaitė poeta-s įdomią 
ištrauką iš savo vėliausių simbolinių bei 
mitologinių eilėraščiiį: 

„Ant rudenio laukų juodų 
Aš neturiu baltų žirgų. 
Ant tų laukų labai senai 
Jau sudegė mani namai, 
Ir kamanos, su jom žirgai, 
Baltų tėvų balti vargai.

Į Vilnių -laišką parašiau.
Per jį baltų žirgų prašiau.
Atrašė man, kad jų nėra: 
Mani žirgai žuvo kare. 
Toli į Kuršą keliavau, 
Ir Prūsų žemėje -buvau.

Mačiau ten auga daug žiedų 
Iš kraujo -atvirų žaizdų.
Tik nieks nematė palaidų
Rudens laukuos baltų žirgų.“

Anot šio poeto lietuvių poezija bei mo
dernioji kultūra yra -gana jauna. Ilgą lai
ką tautoje dominavo -agrarinė valstiečių 
kultūra. Šiuo metu yra įdomus laikotar
pis: agrarinė liaudies kultūra (poezija 
ant -suprastintų pagrindų) -integruojama 
su pasauline vakarietiška kultūra, tačiau 
visiškai neprarandant tautinio, tradicinio 
savitumo.

Gražiais ,,žalių ežerų“ vaizdais pietry
čių Lietuvoje baigiamas šils įdomus fil
mas ir, tuo pačiu, švedų kultūrinė ekspe
dicija į Baltijos kraštus. Filmas, gal -būt, 
būtų dar įdomesnis, jeigu jis būtų buvęs 
kiek paturtintas spontaniškais pasikalbė
jimais su paprastais valstiečiais ir „gat
vės“ žmonėmis apie jų rūpesčius ir 
džiaugsmus.

J. Kr.

LIETUVOJE
MIRĖ VYSKUPAS LABUKAS- 

MATULAITIS

Kovo 28 -d. Kaune mirė vysk. Juozas 
Labukas-Matulaitis. Velionis gimė 1894 m. 
sausio 19 d. Sūdenių km., Bulimonių vis., 
Alytaus -apškr. Kunigu įšventintas 1918 
m. Vikaravo Žasliuose ir Kalesninkuose. 
1920-22 m. -Švenčionių vikaras ir gimnazi
jos kapelionas. Čia įsteigė knygyną lietu
viškai įspaudai platinti ir dvi vaikų prie
glaudas. 1925 im. Fribourge gavo filosofi
jos daktaro laipsnį. Po to paskirtas Kai
šiadorių -vyskupijos kancleriu, o 1928-46 
m. ėjo -generalvikaro -pareigas. 1946 m. su
imtas ir išvežtas į Sibirą, iš kur -grįžo įtik 
1955 m.

1957-65 m profesoriavo Kauno kunigų 
seminarijoje. Parašė 30.000 žodžių lotynų- 
lietuvių k. -žodyną, bet leista atspausdinti 
tik 1.800 žodžių žodynėlį.

Nuo 1965 m. -buvo išrinktas Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų valdytoju. Popie
žius Paulius VI Romoj konsekravo vysku
pu ir paskyrė -Labūką-Matulaitį -apalšitališ- 
kuoju administratorium su ordinaro teisė
mis.

LAIŠKAS JĖZUITŲ GENEROLUI

LKBK redakcijos laiške Jėzuitų Ordino 
Generolas (kum. -Pediro Adrupe dėkojama 
jėzuitams už Vilniaus Universiteto -įstei
gimą. LKB -apgailestauja, kad universite
tas, kiurio tilk-sll-as buvo pažinti, gimti ir 
skleisti tiesą, dabar naudoj amais jai falsi
fikuoti, iškreipti ir paneigti. Ateizmas, 
kuris niekada- nepasidarys tikru mokslu, 
šiandien-ą platinamas i-š mokslo šventovės. 
Laiškas baigiamas: „Prašau prisdmiinti 
mūsų kenčiančią Tėvynę Lietuvą saivo 
maldose“.

LIETUVOS MOKYKLOSE
Kaunas. 29-tosio-s Viid. mokyklos aidmi- 

nistracij-a -gavo papeikimą, nes vienas jos 
abiturientų, Jonas Ivanauskais, (įstojo (ku
nigų seminlarijon.

Gargždai. 4-osios klasės auklėtoja nu
vedė mokinius į kapines vieno mokinio 
tėvo, Justino Sitani janiško, 1-aidlotuvėmls. 
Pamačiusi ten -belaukiantį kunigą, (tuojau 
pat pašalino vaikius iš kapinių.

Molėtai. Trys mokiniai — Virginijus 
Kisieii-us, Julius Bareikis ir Romualdas 
Gudomis — apiplėšė Molėtų (bažnyčią. Va
gys buvo (greitai pagauti. Bet -daugumas 
mokytojų j-uols vaizdavo „heroj-ais“.

Šiauliai. (Aštuntosios Aukštosios Mo
kyklos mokytojai visomis priemonėmis 
stengėsi (sulaikyti mokinius nuo dlalyvavi- 
mio savo draugo abituriento Gintaro Sko- 
rubsko religinėse laidotuvėse. Jų pastan
gos nuėjo veltui. Dauguma -mokinių, ne
paisydami grasinimų, bažnyčioje dalyva
vo. (ELTA)

-Bilietai po -2, 3 ir 5 sv. įgau-n-ami Liet. I išoma išrašyti „Li-thuainiian Youtih Con- 
-N-amuose, pas Petrą Mašalaitį. čekius pra-1 gress“ vardu.

Skaitytojų laiškai Atsiusta paminėti
HITLERIO/STAL1NO 
PAKTAS IR FAKTAS

Per radiją ir spaudą tenka sužinoti, kad 
Vakarų Vokietijos parlamentas pradeda 
svarstyti įstatymą, pagal kurį karo nusi
kaltimų senatis pa-niaiikinlaima. Karo nusi
kaltimai ir iš jų išplaukiančios pasek
mės nebenusens ir bus baudžiamos net 
ir po 30 metų.

Įdomu- sužinoti, ką galvoja mūsų DBL 
S-gos c. V-ba apie šį vyksmą?

Gal galimą būtų -ta proga smarkiau 
reaguoti.

Pradedant PLB Krašto V-ba, kad ir ji 
kreiptųsi į Vak. Vokietijos parlamentą, 
prašydama panaikinti Hitlerio sudarytą 
dvišalę sutartį su jo draugu Stalinu ir 
ištaisyti jos pasekmes. Geriausia, kad ta 
sutartis būtų perduota UNO pilnačiai 
nuodugniai apsvarstyti ir, pripažinus rei
kalą, atitaisyti.*

Minėta Stalino - Hitlerio sutartis arba 
dvišalis paktas, leidb Pabaltijo V-bes ne
legaliai Sovietų Rusijai okupuoti. Mini
ma okupacija dar iir dlabar tęsiasi.

Liet. Arafatas

VEDYBOS GULAGE
1978 m. liepos 27 d. Irena Dumbrytė at

vyko Sosnovskos Stovyklom susituokti su 
kaliniu Baliu Gajausku. Valdžia jai buvo 
pramėšusi, kad ji gali su savim paimti du 
liudytojus. Ją palydėjo jos sesuo Laima 
šulskienė ir (kun. J. Zdcbskis.

Bet -jiems civilinėje -metrikacijoje ne
buvo leista dalyvauti. Jaunoji buvo apsi
vilkusi balta -suknele, o galvą nuskustais 
plaukais j-aunasis — dryžuotais kalinio 
drabužiais.

,;Media-us mėnuo“ — -dvi valandos pasi
kalbėjimo viešumoje, -sėdint prie atskirų 
staliukų, 2-jų sargybinių atskirtiems. Ne
buvo leista nei paduoti rankos. Kun. 
ZdebSkis -priėmė jaunavedžių -moterystės 
pažadus, bet negavo leidimo suteikti jiems 
šv. Komuniją. Jeigu B. Gajauskas bus 
„gero elgesio“, -tai jauniesiems gal būt 
bus galima pasimatyti po metų. Tokia yra 
žmoniškumo samprata, kuri viešpatauja 
Žmonijos laisvinitojų imperijoje.

(-iš Eltos pranešimo)

PASMERKTOS T. VENCLOVOS KNYGOS

Jau nuo pat pirmųjų okupacijos dienų 
sovietai pradėjo nuožmią kovą prieš lie
tuviškas knygas, kurios nors kiek trukdy
tų rusų užsimotą lietuvių nuta-utinimo ir 
subedievinim-o programą.

Kartais (knyga gali prasmukti pro tri
gubą cenzūrą ir būti išspausdinta, -bet už
tenka autoriui pakliūti į nemalonę, ta 
knyga specialiu įsakymu bus likviduoja
ma.

Ta-tai atsitiko ir su raižytojų, poetu To
mu Venclova, drąsiu žmogaus -teisių gynė
ju Lietuvoje, kuriam pavyko „emigruoti“ 
į JAV-es. Valdžia įsakė -tris jo knygas -iš
imti iiš skaityklų -bei 'knygynų ir pakrauti 
į -sandėlius. Tos yra: „Golemas arba dirb
tinis žmogus“, „Kalbos ženklas“, „Rake
tos, planetos ir mes“.

(iš Eltos pranešimo)

PIRMAS PENKETUKAS LIETUVOJE
Jauna pora Kaune Jonas (25 m.) ir 

Audronė (20 m.) Kazla-uskai iš karto su
silaukė 5-d-ų pirmagimių: du berniukai ir 
trys mergaitės. Tai pirmas toks įvykis 
Lietuvoje.

A. ČEKANAVIČIUI GRĄŽINTA LAISVĖ
Politinis kalinys Arvydas ček-anavičius 

sausio 25 d. paleistas iš Mordovijos Sto
vyklos.

Pristatome
IV PLJK KONCERTO LONDONE 

DALYVIUS
Liepos 14 d. būsimam koncerte Londo

ne, kuris prasidės šeštadienį 14 vai. Queen 
Elizabeth Hall, South Elank, netoli Water
loo gelžkeli-o stories, be kitų dalyvaus ir

„VOLUNGĖ“
Toronto mergaičių ansamblis „Volun

gė“ padainuos keletą lietuviškų dainų.

KARYS, Nr. 2, 1979 m. Psaaiulio Lietu
vių Kiar|ių(-VĮe|teranų Mėįnesinis žurnalas. 
341 Highland Blvd., lElrooklyn, N. Y. 11207, 
USA Metams 11 dol., -atskiras nr. — 1.50 
dol. Tarp kitų stiprių ir naudingų 
straipsnių -randame -atspausdintą A. J. 
Audronio paskaitą ,,Kas paruošė ir įvyk
dė 1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos krašto 
sukilimą? Čia užtinkame dokumentuotą 
ir ne taip plačiai visuomenę pa-siekuSių 
žinių apie svarbų įvykį mūsų istorijoje.

Antras įdomus istorijos puslapis -at
skleidžiamas A. Budreckio straipsnyje 
„Daumantas“. Net ir gerokai istorijoje 
įsigilinęs Skaitytojas jame atras nemaža 
įdomių ir gal n-aujų ar primirštų davinių. 
O .Urbono „Lietuvis Rusijos Pilietinio 
Karo Sūkuriuose“, einąs tęsiniais, pajė
gia nagrinėti tų audringų dienų karinę ir 
politinę padėtį.

TECHNIKOS ŽODIS, 1979 m. sausiis-ko- 
vas, Nr. 1. Leidžia Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų S-gos Chicagos sky
riaus Techninės Spaudos Sekcija. Išeina 
kas trys mėnesiai. Administruoja Antanas 
Brazdžiūnas, 7980 West 127 Street, Palos 
Park, Illinois 60460. Prenumerata 6 dol. 
metams. Studentams — 2 dol.
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Londonas
BIRŽELIO TRĖMIMŲ PAMALDOS

Šiais metais Baisiojo Birželio trėmimų 
atminimui pamaldos bus sekmadienį,bir
želio 10 dieną, 14.45 vai. St. Martin in the 
Fields, Trafalgar Square, Londone. Pamal
doms vadovaus kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, kun. idr. P. Girsis, SJ, ir dekanas dlr.
J. Taulu. Per pamaldas gros pasižymėjęs 
estų smuikininkas Jaak Liivoja. Visi tau
tiečiai kviečiami gausiai dalyvauti ir (pri
siminti savo (nukentėjusius ir vis dar ken
čiančius brolius ir seses.

Baltų Taryba

VYSK. A. DEKSNIO 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.

Londoniečiai ir apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti vyskupo sutikime ir 
pamaldose. Ta proga prisiminsime ir Lie
tuvos genocidą.

Kun. J. Sakevičius, MIC

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

šeštadienį, birželio 9 d., 7 vai. vakaro 
kviečiamais visuotinis metinis klubo narių 
susirinkimas klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, London E9.

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

Po susirinkimo klubo narių bendras pa
sisvečiavimais.

Kviečiami visi nariai dalyvauti.

JAUNIMO KONGRESO ATIDARYMO 
KONCERTAS

Jis įvyks šeštadienį liepos 14 d., pradžia 
2 vai, p. p, „The Queen Elizabtth Hali“, 
Southbank, (Belveder Rd., London SEI.

Po iškilmingo latidarymo posėdžio bus 
koncertas, kuinį atliks Toronto „Volungės“ 
ansamblis, susidedąs vien iš moterų. Jis 
yra koncertavęs visose didesnėse Kanados 
ir JAV lietuviškose kolonijose.

Antrasis ansamblis bus Monitrealio 
„Gintaras“, jis veikia nuo 1968 metų. Pa- 
grindirie ansamblio dalis yra liaudies in
strumentų orkestras, jų tarpe bene 15 
kanklininkų. „Gintaras“ plačiai koncerta
vo Kanadoje ir JAV iir buvo I-sios Kana
dos Tautinių Šokių orkestras 1975 metų 
rudenį.

Šiam (koncertui bilietai jau plati
nami. Jų kaina 5 svarai, 3 svarai ir 2 sva-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

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

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

W1OLVERHAFPTONE — birželio 17 d., 17 
vai., Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje, 
North Street.

BRADFORDE — birželio 17 d., 12.30 vai.: 
kaip mes sutiksime savo Ganytoją.

ECCLES — birželio 10 d, 12.15 vai.

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.

raa. Lcndoniečiai juos gali gauti Lietuvių 
Namuose ir Londono Lietuvių svetainėje 
pas P. -Mašalaitį po pamaldų. Iš provinci
jos juos galima užsisakyti paštu, altsiun- 
čian .atitinkamos sumos čekį arba „Money 
Orlder“, kuris turi būti išrašytas „Lithua
nian Youth Congress“. Pridėti tiksliai už- 
adresuotą voką su pašto ženklu atsakymui. 
Labai pageidautina būtų, kad kiekvienas 
atsiųstų šarvo voką su „Recorded Delive
ry“ — tai brangiau, bet atsargiam Numa- 
tą dalyvauti su ekskursijomis prašomi jau 
dabar pasirūpinti bilietais, nes jų skaičius 
yra ribotas. Komitetas laikysis nusastaty 
mo: pirma paprašęs gaus pirma.

Stasys Kasparas, 
Parengimo Komisijos pirmininkas

SOVIETŲ PARODA

Sovietų parodos atidarymą Londone fil
mavo valstybinė televizijos .agentūra. Tą 
pačią parodą pakitetavo visas tuzinais pa
vergtų tautų atsovų su gausiais ir gana 
skambiais plakatais. Jie platino tarp į pa
rodą einančios publikos satyrinius pam
fletus, pvz.: apie turizmą SSSR — „Ap
lankykite (Sibirą — pažadėtąją turistų že
mę ir jbs koncentracijos lagerius“, arba, 
„SSSR už taiką, kurią pasirašė prieš 40 
metų Stalinas su Ribentropu, ir... abu 
kartu pradėjo II pasaulinį karą“.

TARPTAUTINĖ VAIKŲ DIENA

Gegužės 30 ir 31 dienomis D. Britanija 
atšventė Londone „Tarptautinę vaikų .die
ną“. Tais dlvi dienas Londono Hydė Parko 
kamputyje, (kurį -apeiti užėmė >apie pus
antros valandos, vyko -įdomybių paradas. 
5-13 metų amžiaus vaikai galėjo džiaugtis 
šio 'gyvenimo malonumais arba varžytis 
dėl jų, kiek tik jų širdelės -geidė.

Jei Londono tautinių šokių grupė „Lie
tuva“ įstengė atlikti šioje šventėje užpra
šytą programą, tebūnie jai mūsų visų pa
garba: tam reikėjo tikrai didėlės ištver
mės operuoti prieš maždaug 80.000 žiūro
vų, -kurių dėmesį traukė daugybė pramo
gų ir į visais pusės iš karto.

D. BRIEDIENĖ LIGONINĖJE
Londono Hammersmith ligoninėje pra

eitą savaitę buvo padaryta sunki operaci
ja D. Briedienei, (Londono moterų sambū
rio „Dainava“ narei. Ligonė pamažu 
sveiksta.

Bradiordas
PRIE A. BUČIO POEZIJOS

A. Bučio išleista jo pirmoji poezi
jos knyga „Eilėraščiai“ susilaukė 
reto įvykio — antrosio's recenzijos 
dviejų savaičių bėgyje. „E. L.“ mie
lai jas -abi spausdiindiaimais, sveikina 
autorių.

Gloucesleris
EKSKURSIJA Į LIET. SODYBĄ

-Gegužės 27 d. Gloucesterio-Stroudo 
QEjLS skyrius rengė ekskursiją į L. Sody
bą. Autobusais iš -Glaucesterio nuo ukrai
niečių klubo išėjo 8 vai. ryto, o iš Strou- 
do .miesto centro 8.30 vai. ryto. Žmonių 
buvo pilnais -autobusas.

Skyriaus valdyba (J. Vilimas)

Manchesteris
MIRĖ VIKTORAS VIRBICKAS

1979 m. gegužės 6 -d. staiga mirė V. Vir
bickas, sulaukęs 60 m. amžiaus. Gegužės 
11 d. sudegintas Peel Green krematorium, 
Eccles, n. Manchester. Liko žmona, vie
nas sūnus ir dvi dukterys .

Viktorais kilęs nuo Joniškio. Tarnavo 
lietuvių, rusų ir vokiečių kariuomenėse, 
16-toje lietuvių divizijoje. Buvo Mongoli
joje, iš kur pabėgo. Patekęs į vokiečių

Mielam draugui 
AUGUSTINUI LEŠINSKUI 
mirus, jo artimiesiems ir 

giminėms Lietuvoje reiškiu gilią 
užuojautą ir kartu liūdžiu 

Kostas Molis 

kariuomenę, Prancūzijoje pateko į Ang
lų nelaisvę. Atsidūrė Anglijoje ir iš ten 
su vokiečių karo belaisviais buvo grąžin
tas į V. Vokietiją. 1947 m. vėl atvyko į 
Angliją, Yorkshire. Vėliau atsikėlė į 
Wintoną ir dirbo motorų falbrikt Gard- 
neryje. Puikiai kalbėjo angliškai, rusiš
kai, vokiškai, todėl pradžioje -teko būti 
vertėju, o darbe vedėju. Kadangi neger
davo tai niekur ir nesirodė, nors vaikai 
šoka tautinius šokius. Mums mažai pažįs
tamas.

Tegul, Viktorai, Tavo siela ilsisi ramy
bėje.

Viktoro šeimą visi užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Nottinghamas
SUTVIRTINIMAS

-Mūsų .vyskupas dr. Antanas Deksnys 
Nottin-ghamo lietuvius lankys liepos 7 ir 
8 dienomis. Teikis Sutvirtinimo Sakra
mentą lieipos 8 d., 14.30 vai. katedroje. 
Pageidauįilaltitieji Suitjvirtinimo Sakra
mento iš bet kur, tuojau praneša kun. 
Matuliui, telef. 865738. Po iškilmingųjų 
pamaldų priėmimui irgi prašomte užsira
šyti nedelsiant.

TRAGIŠKA MIRTIS
Kovo 23 d., -užbaigus dienos darbą, va

kare persikeliant į naujai paskirtą darbo
vietę, tragiškai žuvo Kazimieras Masiliū
nas. Velionis gimęs 1927 m. kovo 1 d. Pa
nevėžio mieste. Karo audrų kartu su kitais 
lietuviais 'atblokštas, 1947 metais atvyko 
į Angliją; kurį laiką gyveno Peterborough. 
Vėliau ilgesniam laikui įsikūrė Nottingha- 
me. 1967 mi. sukūrė šeimos židinį su Bri
gita -BedulSkyte, V. J. Bedulskių vyresnią
ją 'dukra.

Paliko našlaičiais sūnūs: Romas — 11 
ir Algis —■ 12 mėtų, kurie gražiai kalba tė
vų kalba ir jau įsijungė į skautų vilkiukų 
draugovę.

Lietuvoje paliko divi seserys ir du bro
liai. Velionis buvo gero būdo aukštaitis. 
Mėgo draugus ir jo durys buvo -atdaros. 
Todėl kovo 30 d. St. Patriko Ibažn. velio
nio palaikus palydėjo virš (šimto žmonių. 
Kun. S. Matulis atliko laidotuvių apeigas 
ir pasakė eulogiją. Karstas Skendo vaini
kuose ir gėlėse. Palaidotas Willford Hill 
kapinėse, lietuvių skyriuje.

Ilsėkis (ramybėje svetingoje žemėje, 
mielais Kazimierai. Mes tave ilgai prisi
minsime.

K. B-nis

Wolverhamptonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

DBL'S skyrius birželio 23 d. , šeštadie
nį, (Lenkų kart. klubo salėje, Stafford Rd. 
rengia išvežtųjų minėjimą.

Bus lįldlomi -programa, kurioje žada da
lyvauti pradedąs garsėti NottinghaimO 
„Gintaras“ vyrų choras, tautinių šokių 
grupės lir įkiltų menininkų pasirodymai.

Po programos bus šokiai ir bufetas. 
Pradžia 6.30, užbaiga 12 vai.

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

Ilki pasimatymo.
Skyriaus valdyba

Škotija
VYSKUPAS DEKSNYS ŠKOTIJOJE

Birželio 3 ir ,10 d. d. vyskupas Antanais
L. Deksnys lanko Škotijos lietuvius.

Šveicarija
LIETUVIAI PASKAITININKAI 

ŠVEICARŲ LEIDINYJE
Šveicarijos Rytų Instituto išleistoj (kny

goj ,,Voelker in Ketten“ išspausdintos 
tarp kitų ir dviejų lietuvių paskaitos 
— dr. Alberto Geručio ir Stasio Lozorai
čio, jir. Paskaitos buvo skaitytos žmogaus 
Teisių ir Tautų Apsisprendimo konferen
cijoje, kuri įvyko Luzemoje 1978 m. sau
sio 13-15 d. Id. Leidinį redagavo ir prie jo 
palsiirodlymo daug prisidėjo dr. A. Gerutis 
ir Hans Rychener.

VOELKER IN KETTEN. Nichtrussen in 
der Sovjetunion. Schweiz Ostinistiitut 
Bern, 1978. 139 psl.

Vokietija
MOTINOS MINĖJIMAS LUEBECKE

(tęsinys)
Kadiangti VIJĘ) Luebec-ko -apylinkės val

dybos kadencija buvo jau pasibaigusi, o 
minėjime dalyvavo bemaž visi -apylinkės 
nariai, tad senoji apylinkės valdyba ta 
proga atsiklausė, kada (būtų galima su
šaukti' metinį susirinkimą naujai valdybai 
išrinkti. Vladas Situngurys pasiūlė, kad 
susirinkusieji mariai pareikštų pasitikėji
mą .seniai apylinkės valdybai. Tuomet bu
vo pravestais viešas balsavimas, per kurį 
visi nariai pasisakė už senąją apylinkės 
valdybą ateinantiems metams. Ji patvir
tinta (tokios sudėties: pirm. Pranas Kortkis, 
vicepiirm. ir sekr. Vanda Simonienė, ižd. 
Ema Liegus. Revizijos komisija: Bronius 
Medėlinlskas ir Ričardas Macaitis.

Kun. V. Šarka šiuo laiku sirginėja-, bet 
savo -pastoracijos darbus vykdo ir atlieka., 
kaip ir (būdamas sveikas. Vis tik, ar nebū
tų tikslu, kad kurį laiką kunigas savo 

darbus sumažintų, o rimtai susirūpintų 
sveikata ir kiek nors pailsėtų. Į ,Aušros 
Vartus“ Ikun. V. Šarka prirašo, kad tiek 
ir tiek yra sergančių lietuvių, o kad jis 
pats yra nemažas ligonis, apie tai nė žode
liu neužsimena.

J. Pyragas

LIETUVIŠKA SAVAITĖ MUENCHENE
Muencheno lietuvių bendiruolmenė kar

tu su lietuvių moterų sąjunga vasario 13- 
17 dienomis surengė lietuvišką savaitę 
Muenchene. Įvykį organizavo I. Hermann 
ir ip. Grinienė. -Savaitės šūkis: susitikti, 
pažinti, suprasta! Pirmas -vakaras buvo 
paskirtas mūsų tautos genijui Čiurlioniui. 
Įdomią paskaitą apie jį Skaitė A. Krivic
kas. Paminėjo, kad daromi žygiai paro
dyti Čiurlionio kūrinius Vakaruose.

Taip pat parodė du Lietuvos vaizdų fil
mus. Lietuviškos savaitės bėgyje buvo iš
statyta lietuviškų rankdarbiui ir gintaro 
meno paroda. Svečiai susipažino su lietu
viškomis dainomis, tautiniais šokiais, liet, 
kalba, istorija, (kulinarija ir t. t. Tai bu
vo tikrai vertingas mūsų kultūros prista
tymas tremtyje saviesiems ir kitatau
čiams.

„RATUKAS“ PAGERBĖ MOTINAS
Motinos Dienos minėjimą gegužės 6 d. 

surengė „Ratukas“ Ludwigsfelde prie
miestyje.

Jau prie įėjimo į Jugendheimo patalpas 
„Ratukas“ pasveikino mamytes, priseg
damas joms po gėlių puokštelę. Gaulsilai 
susirinkę sveteliai apsėdo gražiai jauni
mo dekoruotus stalus.

Seniūnė Kr. Pauliukevičiūtė vadovavo 
programai. „Marija, Mariją“ giesme įpri- 
simiintos mirusios, sergančios motinos ir 
visų motina Tėvynė. Sveikinimo kalbas 
pasakė svetys iš Amerikos, kun. J. Čeka- 
niavičius, Apyfl. B-nės pirmininkas R. 
Hermanas ir Moterų klubo pirmininkė V. 
Hermanienė. Lietuviškasis valkų darželis
— septyni vaikučiai — visų džiaugsmui
— pailiustravo eilėraštuką .mamytei.

Rašytoja Irena Naudžiūnaitė-Joerg iš 
Tirolio paruošė paskaitą .apie didžiųjų 
vyrų motinas ir sūnų atsiliepimus apie 
jas. „Ratuko“ muzikantais stud. M. Lan
das, nauj.ai įsigytu akordeonu pagrojo 
dainų pynę. Padėkota čia pat esantiems 
mecenatams, akotfdeino įsilgyjiimui au
kojusiems 1.055 DM. Violeta Rakauskai- 
tė-Landienė< dviem i!šldtoj!imali|S padaaniaį- 
vo estradinių lietuviškų dainų, j-autirtiai 
užbaigdama, — „Ratuko“ mergaitėms pri
tariant, — „Oi, Motinėle“. Eglė Juodval
kytė meniškai paskaitė Vyt. Rimkevičiaus 
novelę „Moteris, kuriai nelemta žaisti“. 
Šokių -grupė sušoko „Abrūsėlį“ ir „Gy- 
valterą“. Memmingeniečiiai pradžiugino vi
sus, parodydami Vyt. Jurgaičio susuktą 
Vasario 16 minėjimo Memmingene filmą, 
įkuriame nemažą dialį programos išpildė 
muencheniečiai. Pirmininkais K. Radzevi
čius davė paaiškinimų.

Ilgai dar skambėjo akordeonui prita
riant, lietuviškos damos, kol išsiskirstė 
paskutinieji sveteliai.

MIRĖ ADAM GRUENBAUM
Gegužės 10 id. Muenchene mirė Aldam 

Gruieribaulm, (Baltų Draugijos Vofldietijloį- 
je generalinis sekretorius. Vitlionis Ibuvo 
Estijos vokietis, 1939 m. repatriavęs į 
Vokietiją, kai Maskva su Berlynu pasi
dalino įtakos zonomis Rytų Europoje.

Po karo A. Gruenbaum didžiai nusi
pelnė kaip 1955 m. Bonnoje įsįkūirusios 
„IBialitiiskjhe (Gelsiellsdhiaift iln Deultschllalnd“ 
gen. sekretorius, tas pareigas ėjęs nuo 
pat draugijos suisiorganizavimo. Pati 
dinaiulgija susideda i@ trijų sekcijų: lietu- 
viųĮ-vdktečIilų, latvi ij-vokiečių ir esftų-Mo- 
kiečių. Draugija per beveik 25 metus nu
dirbo reikšmingą darbą, siekdama (baltų 
tautų susiartinimo su vokiečių taute. Ji 
kas tris mėnesius skelbia leidinį „M'it- 
teilungen .aus Ibaltischem Leben“, kuriuo 
Skaitytojus supažindina su baltų tauto
mis ir 'jų gyvenimu.

Vokietijos respublikos prezidentas 
pernai apdovanojo A. Grutnbaumą nuo
pelnų kryžiumi.

LABDAROS DRAUGIJA
1978 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ 

APYSKAITA
Pajaos:

1. Nario mokesčio DM 1.504,16
2. šalpai aukų 10.392,39
3. Spec. c4ų % % 434,03
4. Įvairių 121,35

DM 12.451,93
1‘laidos:

1. Šalpa 10.499,15
2. Rūbų pehsiuntiimas ir valymas 664,40
3. Administracijos:
Raštinės 81,55
Porto 289,50
Spauisdiniali 119,52
(Banko patarnavimas 53,27 543,84
4. Įvairių 194,17
5. Likutis 550,37

DM 12.451,93

Kazimiero Barėno knyga
Britanijos Lietuviai

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

IV PLJK SUVAŽIAVIMO KOMISIJOS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba nusprendė ilš anksto -kviesti asme
nis 'įvairioms jaunimo kongreso atstovų 
suvažiavimo sesijoms pravesta. Pagal 
PLIS statutą, visus komisijų narius tvir
tina Jaunimo Kongreso atstovai Savo pir
majame suvažiavime, kuris įvyks kongre
so stovykloje Anglijoje. Atstovai turi tei
sę komisijias papildyti arba atrinkti asme
nis, IkuiriiuioS jie nori. Neturint asmenų, iš 
anksto pasiruošusių savo pareigoms, daž
niai praeityje yra buvę, kad- pareigas apsi
ima be pasiruošimo. Kad šis Kongresas 
praeitų kuo darbingiau ir geriau, PLJS 
valdyba iš anksto kviečia asmenis -į komi- 
sįjįas.

Prezidiumas: vadovauja Kongreso atsto
vų suvažiavimuose.

Kviesti — Petras Kisielius (JAV), Ra
sa Lukoševičilūtė (Kanada) ir Rimgaudas 
Juraitis (jEIrazilijia).

Mandatų komisija: atstovų suvažiavi
muose skaičiuoja balsus bei tikrina, ar 
yra susirinkęs kvorumas.

Kviesti — Eduardais Meilus (JAV), 
Tristan Simaniaiuskas (Argentina), Nlilza 
Guzikausk-aitė (Brazilija), Karolina Ma
siulytė (Pranicūzija).

Nutarimų komisija: sudaro -atstovų 
svarstymui ir balsavimui visus Kongreso 
nutarimus bei rezoliucijas.

Kviesti — Monika Kalčiūnaitė (Argen
tina), ‘Linas Kojelis (JAV), Kęstutis 
Ivinskis (VOkietij-a), Arvydas Žygas 
(JAV), Jonla's Podvoiskis (Anglija), Mim 
daugas Mačainškas (Urugvajus), Kęstutis 
Stoikus (Kolumbija), Danguolė Juozapa
vičiūtė (Kanada).

Sekretoriatas: kongresi įmetu vykstan
čiuose atstovų suvažiavimuose veda pro
tokolus bei visą susirašinėjimo darbą.

Kviesti — Julija Čeginskfadtė (Švedija), 
Linas 'Rimkus (JAV), Laimą Beiržinytė 
(Kanada), Darnia Penkiūnaitė (JAV), Rū
ta Giindlaiulškaditė (Kanada), Vita Musony- 
tė (JAV), Saulius Kubilius (Italija).

Nominacijų arba Kandidatų komisija: 
suranda kanddld'atus naujai PLIS valdybai 
ir paruošia siūlymą Kongresui svarstyti 
kas liečia V PLJK vietą ir laiką.

Kviesti — Emilija Sakadolskienė (JAV), 
Marytė Dalntoriūniaitė-šmitiienė (Vokieti
ja), Zita Pra'šmutaitė (Australija), Alek
sandras Valavičius (Brazilija), Paulius 
Kuras (Kanada).

PL JAUNIMO KONGRESUI AUKOS
DBL Katalikų Bendrija per P. Popiką 

paskyrė visą Motinos Dienos minėjimo, 
Derbyje, pelną PL Jaunimo Kongresui — 
167,16 sv.

Stasys Kasparas išplatino rekordinį 
skaičių loterijos bilietų — už 74 sv., Ta
mošiūnienė — 23 sv., B. Snlaibaitienė — 17 
sv., V. Dangis, Stoke-on-Trent sk. — 15 
sv., A. Kmiiitienė — 15 sv., L. Songaila — 
10 sv., J. (Baublys — 6 sv.

Mr. & M rs. Česnausko a uka — 10 s v. 
J. Jakščio — 8 sv. ir A. Demenio —■ 5 sv.

DBLK Bendrija per kun. S. Matulį (35 
kn. lot. ir jo asmeniška auka) — 40 sv. 
A. S. Ivanauskas (30 'kn. lot.) — 30 sv.
J. Šukaiiitiis, Nottingham sk. ir J. šemeta 
(po 20 kn. lot.) po 20 sv. A. Jaloveckas, 
Manchesterio sk. ir A Rimeikis (po 15 
kn. lot.) po 15 sv. J. Blažys, Leigh sk.,
S. Sasnauskas, Rochdalės sk. šv. Kazi
miero Klubas, P. Senkuvienė, M. Kugrė- 
nas ir M. Vareika (po 10 kn. lot.) po 10 
sv. K. Paukštys, Leicesterio sk. ir šventas 
Onos D-ja (po 7 lot. kn.) po 7 sv. H. Vai- 
nes, Bolton isk. ir A. Navickas, Ketterin.- 
go Sk. (po 6 'kn. lot.) po 6 sv. Mr. & Mrs
K. A. Vitkus — 5 s v. ir Mr. S.B. Vaitke
vičius — 3 sv. V. Geležinis (5 kn. lot.) — 
5 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
Pagelbinio Komiteto Finansų Pokamisė 

Didžioje Britanijoje

PL JAUNIMO KONGRESUI REMTI D. 
BRITANIJOJE ĮVYKUSIOS LOTERIJOS 

LAIMĖTOJŲ SĄRAŠAS

A. Lechavičienė Nr. 02405 — 75 sv., S. 
Žemaitaitis Nr. 04364 — 50 sv., E. Bliū- 
džilūtų Nr. 08886 — 25 sv., Z. Kasperalitis 
Nr. 03152 — 10 sv. ir po 5 sv.: F. V. Dollick 
Nr.09048, Damikas Nr. 01380, Mrs. K. Če
ponis Nr. 01769, A. Miliūnas Nr. 01411, 
„Dainava“ Nr. 09978, P. (Buchanen Nr. 
04086, be pavardės Nr. 0518, gal Sodyboje 
įsigytas, ir A. Buzas Nr. 04380.

Reikalaujant premijos,- prašoma pasi 
rašyti virš (bilieto numerio ir jį pasiųsti 
— P. K. Finansų Pokomisė, 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT. Tuojau bus 
pasiųsti pinigai.

Negrąžintų iki šiol loterijos bilietų šak
nelių nereikia 'grąžinti, o jei būtų parduo
tų, pinigus Išmokėti atgal pirkuriems.

P. K. Finansų Pokomisė D. Br.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KESTON NEWS SERVICE, Nr. 70. Kes- 
tono Kolegijos informacijos apie tikin
čiuosius už geležinės uždangos. -Duoda ne
maža žinių apie lietuvius Gudijoje. Heaith- 
field Rd., Keston, Kent BR2 6ISA.
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