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Vakaru Europos 
Lietuviu Vyskupija
įdomiai susiklosto kai kurie dalykai pa

saulyje. Kantais net nelaukiamai gerai. 
Ne visados, bet ibūma.

Nepriklausomoje Lietuvoje ilgą laiką 
katalikų bažnytinė organizacija teturėjo 
vieną vyskupiją (vysk. Pranciškus Kare
vičius) ir tą pačią populiariai vadindavo 
Žemaičių vyskupija.

Reikėjo ilgų metų manevravimo, kol, 
sudarant konlkordiatą su šv. Sostu, buvo
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įsteigta Lietuvos provincija iš penkių vys
kupijų su vienu arlkivyskupu-metropolitu 
(Juozapu J. Skvirecku).

Po II-ojo pasaulinio karo Lietuvos baž
nytinė provincija kone laiko dezorganizuo
ta, įdviems vyskupams atsidūrus tremty
je, kitus areštavus ir/ar ištrėmus. Užėmė 
ir vėl nemažai laiko, kol vyskupijos šiaip 
taip atgavo savo formas ir funkcijas.

Dešimtys tūkstančių lietuvių 'atsitrau
kė į vakarus ir prasisklaidė per daugelį 
kraštų, dažnai prisišliedama prie buvusių 
lietuvių bendruomenių ar įsikurdami nau
jas. Kūrėsi ir lietuviškos parapijos.

Geografiškai tokios parapijos įsiterpda
vo kur nors tarp kitų parapijų, jų bažny
čios ir klebonijos išsirikiuodavo kur nors 
tarp kitų egzistavusių bažnyčių, jos įisi- 
kuirdavo teisiškai (kurios nors jau esamos 
vyskupijos teritorijoje.

Pasitraukę iš Lietuvos per II-ąjį karą 
'kunigai paprastai steigė tekias lietuviškas 
parapijas, kad ir laikines, arba įsirikiuo
davo į jau esamas, o kartais įeidavo ir į 
•kitataučių parapijas, atseit, įsiliediavo į 
vietinių kitataučių vyskupijų kunigų kad
rus.

Lietuviškos parapijos nelietuviškose 
vyskupijose paprastai neturėdavo daug 
autonomijos, tiek, kiek lietuvio kunigo ta
lentas ir jo viršininkų: ne lietuvio diekano 
ir ne lietuvio vyskupo norai, sampratos ir 
malonė leisdavo.

Nenuostabu tad, kad dažnose lietuviš
kose parapijose ir lietuvių pinigais staty
tose bažnyčiose pokariniai ateiviai buvo 
įtaigojami nekrikštyti vaikų pvz. lietuviš
kom Birutėm ir Algimantais, o vaikai pir 
majai komunijai būdavo ruošiami ir po
terių mokomi... angliškai, kaip tai nutik
davo dažnam Amerikos mieste. Gal ir ki
tur.

***

JElelt štai Vatikanas įvedė naujovę. Pa
vadinkime 'jlais neteritorinėmis vyskupi
jomis. Ir joms paskyrė vyskupus. Kad ne
beužteko iš Lietuvos pasitraukusių vysku
pų, tokioms tautinėms neteritorinėms vys
kupijoms pašventindavo naujus vyskupus 
iš lietuvių dvasininkijos tarpo.

Taip atsirado ir Vakarų Europos Lie
tuvių Vyskupo institucija. Su buveine 
Ramoje ir Vak. Vokietijoje.

Mums lietuviams tokios institucijos 
svarba yra nemaža, nes jis suteikia mums 
lietuvišką katalikų bažnyčios individualy
bę vakaruose ir, be to, sustiprina lietuviš
kų parapijų lietuviškumą, pervesdami jas 
tam tikrose ribose lietuvio vyskupo (Lie
tuvių Sielovados) globai ir priklausomu
mui. Šiuo laiku, kai Vatikanas dar ne taip 
senai leido ir paragino bažnytinėje litur
gijoje naudotis parapijiečių tautinėmis 
kalbomis vietoje lotynų bažnytinės kal
bos, lietuviškose parapijose ir (bendrijose 
per lietuviškas (Mišias ir pamaldas užtik
rintai skamba lietuviški tekstai ir gies
mės.

Be to, tokios lietuviškos vyskupijos bu
vimas ženklina tam tikrą Lietuvos bažny
čios ir pačios Lietuvos diplomatinį pripa
žinimą. Kažkas panašaus i Lietuvos diplo
matų (statusą savo reikšme. Net su tam 
tikra geros valios garantija, (kad lietuvis 
vyskupas bus skiriamas ir naujai kon. 
sekruoj amas tol, kol gyvuos bent kelios 
lietuviškos bažnyčios su lietuviais parapi
jiečiais vakarų Europos valstybėse.

***

Šiuo metu Valk. Europos Lietuvių Vys
kupas yra Antanas L. Deksnys. šį birže
lio mėnesį sukanka 10 metų, kaip vysk. 
Deksnys yra paskirtas šioms ganytojiš
koms pareigoms. Ir Šį birželio mėnesį 
vysk. Deksnys lanko lietuvių parapijas 
ir iparapijiečips Didžiojoje Britanijoje. 
Pradėjo nuo Škotijos.

Birželio 17 savaitgalį jis lankys Londo
no lietuvių parapiją, kuri šioje sostinėje 
yra labiau žinoma Lietuvių Bažnyčios (Li- 
thuianian Church) vardu, negu šv. Kazi
miero, šios bažnyčios globėjo, tikriniu ti
tulu.

,,Europos Lietuvis“ jungiasi prie lietu
vių visuomenės sveikinimų vizituojan
čiam Ganytojui anglų žemės lietuvių pa
rapijose ir sodybose.

■h.

Nevaisingieji Medžiai
LEONIDS BREIKŠS

Kažkur, plačiose Rusijos dykumo
se, išvarytas, iš savo tautos, išrau
tas iš gimtinės, mirė didysis latvių 
patriotas ir poetas Leonids Breikšs. 
Likimas panoro, kad čia, tremtyje, 
būtų atsidūręs vienais jo kūrinių, 
kuris po bolševikų išvijimo 1941 m. 
buvo atrastas čėkos kankinimo rū
siuose, buvusiuose Vidaus Reikalų 
Ministerijos rūmuose Rygoje.

Galime būti tikri, kad šiame kūri
nyje jo išreikštos pažiūros 'buvo 
įskaitytos į šio didžiojo latvio ,,nu
sikaltimus." Kūrinys buvo skirtas 
kitam laikotarpiui, bet jo turinys 
yra reikšmingas šioms dienoms ir, 
gal būt, dar labiau — ateičiai.

O. Servleja
Jei kuris medis sode yra tapęs nevai

singu, sodininkas jį nukerta ir išrauna su 
šaknimis kad jis neužimtų sodo žemės 
be naudos.

Jei kuri tauta tapo nevaisinga, Dievas 
išrauna ją iš gyvųjų tautų tarpo , kad ji 
be naudos nesipainiotų po kojom tom 
tautom, kurios ateina pilnos jėgos ir gy
vybės.

Juk nei žemė nei dangus nėra sukurti, 
kad paliktų bergždi.

Dievas žmogui yra davęs protą ir lais
vą valią, kad jis pats pasirinktų sau ke
lią ir apsispręstų, dėl savo gyvenimo ar 
mirties.

Dievais pats yra leidęs kiekvienam 
žmogui apsispręsti, ar jis bus savo gen
ties ateities kūrėjas ar savo kapu užbaigs 
savo genties augimą, kuri būtų galėjusi 
juo (prasidėti, bet kuriai jis pats nulėmė 
išnykti iš žmonijos gyvųjų genčių tarpo.

Žmonių mintijimas — vadovauja žmo
nėms. Tautų mintijimas — vadovauja 
tautoms.

Į kuriuos kalnus yra nukreiptos kurių 
tautų mintys, tos tautos ten ir nueina, 
į kokias (bedugnes yra panardintos kurių 
tautų akys, tos tautos ten ir. įkrenta, jei 
jos laiku nepakeičia krypties.

Meilės Auka
J. Kuzmionis

J. E. Vysk. Ą. Dcksniui

Ne kartą griaustiniu širdis sudunda, 
ramybės potvynio bangom paplūsta. 
Ne kartą žodis aikteli, užlūžta, 
kažkas piktai kvatojasi ir gundo: 
tu žodžiais skambančiais tiki, guodiesi, 
tave sudrums, ramybės neturėsi...

Ne kartą rūškana naktis sukausto, 
kaip kalinį kietais keliais ^vadžioja, 
nors sielą žvaigždės tolimos vilioja, 
prie nišų akmeninių sienų glaustos. 
Nuo kryžiaus tekąs kraujas lūpas vilgo, 
keliuos, cinu, Jo meile persipildęs.

Ir savo meilę dalinu, kaip pažadėjęs, 
ir prie krūtinės sutiktą prispaudžiu, 
ir meilės psalmes viduje išaudžiu, 
ir glostau, ranką ant galvos uždėjęs: 
tie žodžiai antgamtės dvasia 'alsuoja, 
Saliamono Giesmių giesme liūliuoja.

Per Baltiją skrendu ir per Atlantą, 
į praviras duris kaip svečias pasibeldžiu. 
Kai priimat mane, į vidų įsileidę, 
ramybės ilgesį širdis supranta.
Nešu Emanuelio pažadą džiaugsmingą •— 
„Aš su jumis!“ — 
ir džiaugsmas kaip rasa akis suvilgo.

Sudekit į rankas klajonių siaubą 
ir meilę, ilgesį, širdies šventovę! 
Juk atgaila visas drumzles nuplovė, 
Emanuelis mus viltim apgaubia.
Prie kojų Jam širdžių gausias aukas pa

klosiu 
ir Jo vardu suskirdusius paguosiu.

PADĖKA
A. A. AUGUSTINUI LEŠINSKUI po

suniktos ligas kančių užmigus Viešpatyje, 
Lietuvoje gyvenančių brolių, seserų ir vi
sų giminių vardu nuoširdžiai dėkoju kum. 
J. Kuzmidk'iui už velionies lankymą, ap
rūpinimą Atgailos ir Paškutiniais Sakra
mentais, gedulingas Mišias, graudžią Li
bera ir pamokslą; K. ir Z. Vaicekauskams 
ypačiai geraširdei Romai, už nuolatinį jo 
(lankymą ir guodimą namuose bei ligoni
nėse; St. ir E. lEludriams, O. Gudienei, A. 
BūčiUl, M. L. ir F. Šilingams, V. Ignaičiui, 
V. Silniickui, T. Groblienei, M. Grybienei, 
kaimynams D. ir I. Ivanovic, V. Rudeliui, 
V. Versecku!, E. Radzevičiui ir J. žilvi- 
kui, neužmiiršusiems sunkioje ligoje ap-

Mes — latviai — esame dideli svajoto
jai ir didelių dausų pilių kūrėjai. Pasta
raisiais dešimtmečiais mes esame sapna
vę apie viską, tik ne apie savo tautos bu
simųjų kartų gyvenimą ir augimą.

Mūsų tarpe buvo be galo daug tokių, 
kurie kalbėjo apie kultūrą — kaip žmo
gaus ir tautos tikslą. Bet maža buvo to
kių, kurie Skelbė savo tautos ateities gy
venimą kaip pirmą ir švenčiausią visų 
tikslų tikslą.

Mes esame rėkę ir šaukę, kad mums 
reikia žengti greta kitų tautų savo kul
tūra, savo išsiprusinimu, savo išsimoksli
nimu. Bet kiek buvo tokių, kurie šaukė, 
kad mums pirmiausia reikia eiti greta 
kaitų tautų savo gyvastingumu?

Ką d'uos mums milijonai knygų, jei 
mūsų žemėje po mūsų nebus kas jas 
Skaito? Ką duos mums pulkai mokslinin
kų Ir mokslininkių, kai jie savo kelią pa
baigs kapais ir jų vietoje žemės pavir
šiuje neliks palikta jaunosios kartos.

Ką duos mums tūkstančiai aukštai iš- 
miolklintų nabalšninlkų, jei nebeliks že
mėj paprasto, gyvo, tvirto ir nuolatinio 
žemės ir darbo žmogaus?

Ar mes savo tautos ateities laikus no
rėtume geriau minėti ties kapais ar ties 
lopšiais? Ar ne per 'anksti mes pradėjo
me rikiuotis greta tų tautų, kurios nuėjo 
nežiniom, į mirtį ir išnykimą, ir kurios 
šiandien yra palikusios tik 'kelias tonas 
papiruso ir kalbas, dėl kurių niekas tik
rai nežino, kaip jomis kalbėjo patys jų 
kūrėjai?

Kam keliam mes savo tautos kultūrą? 
Kam kraunam mes savo tautos turtų 
kalnus?

Ar ne tiems daigams (kurie turi ateiti 
paskui mus?

Mūsų taulton yra atėjęs laikotarpis, ka
da neturėjimas vaikų jau nebelaikoma 
nenormalumu, ir šeima be lopšio nėra 
jokia negarbė. Prieš keletą ddšimtmečių 
tas laikotarpis artėjo, bet ir Šią gražią die
ną jis dar nėra praėjęs.

Mūsų dienomis yra kilę ir išaukštinti 
siekiai bei idealai, kurie tinka visikam, 
tik ne ateičiai toj šviesoj, kokioj turėtu
me ją regėti, kad mūsų tautos kelias ry
toj aus dieną nepasibaigtų.

Mes keliam raudonai - baltai .- raudoną 
Latvijos vėliavą, bet mes visai nežiūrim, 
kas bus tie, kurie laikys šią vėliavą savo 
rankose rytoj, poryt, po dešimtmečių ir 
šimtmečių.

Mes kalbame apie meilę savo tautai, 
bet kas yra ta tautos meilė — to mes 
niekada neminint nei žodžiais nei raišiais.

Mes tikrai turim savotišką tautos mei
lės pažiūrą. Ir tai yra — Brolių kapai*.

*Taip vadinasi Latvijoj nežinomo karei
vio kapinės.

(Nukelta į 3 psl.)

Segios DIENOS
0 Sinajaus miestas El-Ariš Izraelio per

duotas Egiptui gegužės 26 dieną, bent ke
lis mėnesius anksčiau, negu Camp David 
taikos sutartyje buvo pažadėta.

Tame mieste prez. Saidiat, kaip ‘šeimdinin- 
kas, džiaugsmingai priėmė Izraelio prem
jerą Beginą ir JAV ministrą Vance, kaip 
pirmuosius aukštuosius ir draugiškus sve
čius. Dar (vieniais konkretus įvykis, kuris 
teikia (sustiprintų taikos vilčių.

% (Europos Ekonominė Elenidiruomenė 
(E. E. C.)į 'šią savaitę renkanti savo pir
mąjį seimą, susideda iš 9 valstybių; jai 
priklauso lAirija, Anglija, Belgija, Danija, 
Italija, Liuksemburgas, Olandija, Prancū
zija ir Vakarų Vokietija.

Gegužės 28 d. Atėnuose Graikijos prem
jeras Karamanlis ir devynių valstybių at
stovai su (Prancūzijos prez. D'Estiaiing pa
sirašė iškilmingai sutartį, kuria Graikija 
priimama dešimtuoju Eur. Ekon. Bendruo
menės nariu.
• Popiežiaus Jono-Pauliaus II kelionė 

lankant ligoninėse ir vainikais bei gėlė
mis pagerbusiems jo atminimą —■ DBLS 
skyriaus ir Vyties 'klubo valdyboms, K. Z. 
ir Romai Vaicekauskams, H. ir V. Gaispe- 
raims, K. Moliui už užuojautas, vainikus 
ir (gėles; V. ir F. Kalpokams, St. ir P. Gry
bams iuž gėles; o taipogi P. Gudui, T. 
Groblienei, K. Bačiuliui, A. Radžioniiuii ir 
kitiems, aukojusiems šv. Mišioms už ve
lionies sielą.

Dėkoju visiems jo draugams ir pažįsta
miems, kurie taip gausiau dalyvavo gedu
lingose Mišiose ir laidotuvėse, užjautė ar
timuosius ir dalinosi (bendru liūdesiu.

Velionies giminių vardu —
Albina Galbuogicnė

NOBELIO PREMIJA HELSINKIO 
GRUPĖMS

JAV Kongreso atstovai, priklausą Sau
gumo ir lEfenldraidiaiiibiaivirno Komiiisiljtai, į 
Nobelio premijas kandidatus nominavo 
Maskvos, Ukrainos, Lietuvos, Gruzijos ir 
Armėnijos grupes.

Komisija lalprašo žiaurias Sovietų var
tojamas priemones nulslopinte Helsinkio 
grupių veiklą.

JAV gyvenantieji Lietuvos Helsinkio 
grupės mariai d'avė Komisijai savo prane
šimą.

JAV Kongreso Helsinkio Komisija iš
leido 'tails tomus Helsinkio grupės doku
mentų anglų kalboje.

PARODA LIONE

Lione, Prancūzijoje, buvo surengta ta
rybinių Pabaltijo respublikų reklaminė 
turizmo paroda. Numatoma panašią pa
rodą pastatyt! ir Japonijos sostinėje To
kijyje.

BALTAI IR GIMTOJI KALBA
Sekanti lentelė parodlo nuošimtį pabal- 

tiečių, kurie yra praradę savo tautinę kal
bą, krašte ilr už krašto ribų:
Estų .76 45.1
Latvių 1.85 45.9
Lietuvių .19 22.9

Šie duomenys rodo, kad lietuvių atspa
rumas yra didesnis, -negu latvių ir estų.

Bet tie skaičiai gali drastiškai pasikeis
ti. Naujas penkių metų planas reikalauja 
49% gamybos Lietuvoje padidėjimo. Toks 
industrializacijos pakėlimas įgyvendina
mais tiktai su įvežimu darbo jėgos ir So- 
vidtiijos į Lietuvos ribas.

R. Liders apibudino (rusifikaciją Latvi
joje ir išeivijos rūpestį tuo atžvilgiu. Ap
tarė skirtingą istorinį pabaltiečių tautinį 
atsparumą.

Paimta iš lAlgio Tamošiūno paskaitos 
,,Lingvistinė rulsifikaicijla“ studentų laltei- 
tiruinlkų pavasario kursų metu.

(„Dirva“, 1979 m. Nr. 12)

OPERA ,,I LITUANI“ RADIJO 
BANGOMIS

Italų radijo simfoninis orkestras ir cho
ras sausio mėnesį išpildė Amilalre Pon- 
chiellii operą ,,I Lltuani“ ('Lietuviai), su
kurtą pagal Adomo Midkevičiaus „Konra

(Lenkijon 9-ioms (dienioms jau pasibaigė. 
Jai įteikiama neįprastai didžiulės (reikš
mės. Bet per paskutines 2 savaites labai 
šykštu bet kokių žinių sąryšyje su šia ke
lione. Atrodo, abi pusės vengia visko, kas 
galėtų (įkaitinti kieno nors nuotaikas ir 
taip jiau gana įtemptoje atmosferoje.
• JlAV-ės nusodino visus DC-10 kelei

vinius lėktuvus, kol paaiškės, ar tas iš
smukęs ir nusidėvėjęs varžtas, dėl kiurio 
atitrūko vienas motoras, sudužo visas lėk
tuvais ir žuvo 279 žmonės O'Hare, Čika
gos aerodrome, nusidėvėjo netyčia, ar jo 
traukos pajėgumas buvo klaidingai ap
skaičiuotas. Vietoje tikrinti lėktuvą po 
lėktuvo, ir spręsti iridi vidų aliai: viškas 
arba nieko! Aerodromuose susidarė spūs
tys ir panika.
• Egipto premjeras Musltafa Chahil, po 

pasitarimų su Izraelio užsienio reikalų 
ministru Moshe Dayan, paskelbė, kad 
abiejų valstybių piliečiai galės lankytis 
abejose valstybėse jau liepos mėnesį, pa
sinaudodami paprasta vizų gavimo siste
ma. Aitseilt, ši (tarpvalstybinė siena atida
roma įsuisisidkimuii. Ir atidaroma mėnesius 
anksčiau, negu buvo sutarta ir numaty
ta pradžioje. Vienintelis apribojimas — 
keleiviai turės naudotis tik oro arba van
dens keliais, kol kas!
• Valstybinė Lenkijos policija VI. 6 d. 

pirmą kartą įsikišo į mintos fcietesnį tvar
kymą, popiežiui Jonuii-Povilui II lankan
tis Čenstachavoj. U. P. ir Newsweek foto- 
grafaii-ko respondentai, bei vienas katalikų 
kunigas, mletęs į popiežiaus atvirą mašiną 
bukietą gėlių, buvo jėga sustumti atgal į 
mdlnią, iš kurios jie (bandė prasistumti pir
myn.
• Irane 6 žmonės ir vėl buvo sušaudy

ti birž. 6 dieną. Iš viso sušaudytųjų Skai
čius Irane po Chomeini revoliucijos siekia
jau netoli 300. Ciniškai kalbant, maždaug

dą Valenrodą“. Garsusis dirigentas Autu
vo Toscanini šią operą laibai vertino ir net 
buvo dirigavęs.

Operos tekstą lietuvių kalbon išvertė ir 
istorinius netikslumus pataisė paskuti
niaisiais Lietuvos Nepriklausomybės me
tais Stasys Santvaras. Deja, operos pasta
tymą Lietuvoje sutrukdė sovietų ir nacių 
okupacijos.

ST. LOZORAITIS LANKOSI (JAV
Stasys Lozoraitis, Jr., Lietuves atstovas 

įprie Šv. Sosto, lankėsi JAV ir gegužės 
18 d. jis Washingtone susitiko su PLB 
pirmininku Vytautu Kamantų, kun. Ka
zimieras Pugevičiumi, JAV LB Krašto 
valdybos p|nm. Algimantu Gečiui, JIAV 
LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. 
Aušra Zerr ir PLB atstovu Washingtone 
Algimantu Gurecku.

KULTŪRINIAI MAINAI
Iš Urugvajaus į Šiaurės Ameriką gast

rolėms kviečiama Urugvajaus tautinių 
'šokių grupė „Ąžuolynas“. I Pietų Ameri. 
ką koncertuoti važiuos Clevelanido ,,Ne. 
rija“, ilš Australijos bus atvežta į Šiau. 
rėš Ameriką lietuvių dailininkų paroda, 
o į Australiją planuojama žodžio meni, 
ninku kelionė.

RUOŠIAMA KNYGA APIE SOVIETŲ 
NUSIKALTIMUS

Grafais Mikalojus Tolstojus (garsiojo 
rašytojo palikuonis) ruošia naują knygą 
apie Sovietų nusikaltimus, įskaitant ir. 
tuos padarytus mūsų krašte. Anksčiau jis 
buvo parašęs (knygą apie Antrojo pasau
linio karo santarvininkų sovietams išduo
tus pabėgėlius. Jei kas turėtų medžiagos 
ar informacijų, įprašomas siųste šiuo ad
resu:

Counit Nikolai Tolstoi, Cricket Court, 
Cricket Malherbie, nr. Ilmlinster, Somer
set, Great Britain.

VARŠUVA RUOŠĖSI
Pasiruošdama priimti Popiežių, Lenkijos 

valdžia, Bažnyčiai pritariant, uždraudė 
šį savaitgalį pardavinėti bet kokį (alkoho
linį gėrimą.

Popiežiaus apsilankymo proga Lenkijos 
vyriausybė numatė rodyti per televiziją 
tik šv. Tėvo susitikimą su valdžios parei-
įgūnais. Ūkininkais Jerzy Kimnes, kuris 
rinko parašus po prašymu rodyti per tele
viziją visą popiežiaus apsilankymą, buvo 
suimtas ir atsidūrė psichiatrinėje ligoni
nėje.

Tikimasi, kadi televizija nors dlalį žmo
nių 'sulaikys namuose.

Prie minios tvarkymo, be 80.000 regu
liarios ir 40.000 specialios policijos prisi
dės dar 10.000 katalikų kunigų bei Baž
nyčios darbuotojų.

24 žmogaus per dieną.
Tik šį kartą visi nuteistieji mirties 

bausme nebuvo siejami nei su šacho reži
mu, nei su anteislamišlkumu. Ir, be to, su
šaudytųjų šeimoms šį kartą buvo priteis
ta ...išmokėti nuo 400 iki 550 dol. vertės 
„kompensacijos“.

Sušaudytieji buvo nuteisti už tokius 
nusikaltimus, kaip žmogžudystė, nusikal
timai „prieš liaudį ir prieš revoliuciją“.

Ką jie (tikrovėje padarė, nebuvo viešu
mai (atškleista.

0 Pereitos savaitės ketvirtadienį prasi
dėjo ir pereitą sekmadienį pasibaigė Eu
ropos Seimo rinkimai. Jų rezultatus bus 
įdomu panagrinėti.

Vyraujanti nuomonė yra, kad Šiuose 
rinkimuose dalyvausią ne dlaugiau kaip 
40% turinčių teisę balsuoti. Viešosios 
nuomonės tyrinėtojai pvz. atskleidė, kad 
iki 42% Vakarų Europos valstybių su
brendusių gyventojų ir potencialių bal
suotojų nebuvo net girdėję ...apie Euro
pos Seimą, iš viso, nekalbant jau apie bir
želio mėn. vykstančius rinkimus į jį. 
Vargšė demokratija!..
• Vokietijos kancleris Schmidt lankėsi 

JAV-ėse ir matėsi su prez. Carteriu. EUr- 
žeiio 15 d. Vienoje pasirašymas Sovieltų- 
JAV sutartis — SALT — strateginių 
ginklų apribojimo šutantis — kelia vaka
rų valstybių sostinėse kiek nerimo: joje 
nėra numatyta jokio tikrinimo mechaniz
mo.

Savo laiku Eisenhoweris atsisakė pasi
rašyti panašią sutartį, kai Sovietai nesu
tiko su periodinėmis inspekcijomis vieto
je.
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Poleminė Teologija Vilniaus Akademijoje
VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ — XIV..

Jėzuitų ordinas — priešingai kartais 
Skelbiamam tvirtinimui — nebuvo įsteig
tas kovai prieš protestantizmą, Ibet — kaip 
sakoma ordino konstitucijų įžangoje — 
„šios Draugijos tikslas yra, Dievo malo
nei padedant, ne tik rūpintis savo sielų 
išganymu ir tobulinimu, bet taip pat ne
nuilstamai idlarbuoitis artimo išganymui ir 
dvasinei pažangai“ (Examen, cap, 1). Bet, 
kaip žinome, tuo metu, kad jėzuitai plėto
jo savo veiklą ir visur tavo steigiamos jų 
mokyklos, daug kur ėjo aštrūs ginčai įvai
riais religiniais klausimais. Nenorėdami 
atitrūkti nuo laiko dvasios ir tikėdamiesi 
geniau padėti artimui, jėzuitai noromis 
nenoromis turėjo įsijungti į diskusijas, 
ieškoti ginčijamų klausimų tinkamo 
sprendimo, padėti žmonėms orientuotis vi
sokiausių sofizmų labirintuose.

Tokioje talt aplinkoje gyvenant, susidū
rimas įsu protestantais buvo neišvengia
mas. Juo labiau Vilniuje, kuris antrojoje 
XVI a. pusėje buvo pasidaręs Liėtuvos 
protestantų dvasiniu centru. Todėl jėzui
tai, vos atvykę į Vilnių, savo kolegijos 
aukštesniųjų klasių mokiniams drauge su 
katekizmu aiškino ypačiai tas įtikėjimo 
tiesas, kurias protestantai ginčijo. Kai bu
vo pradėta dėstyti teologiją, jausta, kad 
būisimiesiems kunigams Lietuvoje būtina 
-gerai susipažinti su kitatikių Skelbiamo
mis doktrinomis ir įtinkamai pasiruošti at
remti tai, kas jose yra (klaidinga. .

Tuč tuojau ieškota profesoriaus, kuris 
galėtų dėstyti — kaip anuomet sakydavo 
— kontroversijas (vėliau šį 'kursą vadin
davo kontroversine teologija arba polemi
ne teologija). Iš Italijos į Vilnių jau 1580 
metais atvyko jaunas, ką tik Romoje už
baigęs teologijos studijas portugalas Ema
nuelis Vega. Kadangi jis tarp kitų dalykų 
tavo klausęs ir garsaus profesoriaus (vė
liau kardinolo ir mūsų laikais paskelbto 
šventuoju) Roberto Belairmimo paskaitų 
apie kontroversijas, jam tad ir pavesta 
naujajame Vilniaus -universitete dėstyti 
svarbų praktiškos teologijos kursą.

Išlikusialme Vilniaus universiteto studi
jų plane 1583/84 mokslo metams nurody
ta, jog kasdieną, rytą 7 vai. skaitoma , pa
skaita laipie dogmas, kurias mūsų laikų 
eretikai bando ginčyti“ (De dcgmialtiibus 
ab haereticis nostr-i -temporis in controver- 
siiam vocatis ledi o“). Vegos ipaskiaitų 
klausė ne tik visi scholastinės teologijos 
studentei, bet ir tie, kurie ėjo sutrumpin
tą teologijos kursą — diaugiauisia popieži
nio aliumnato ir diecezinių Vilniaus ir 
Žemaičių Seminarijų auklėtiniai.

Iš rankraščiuose išlikusių .trijų Vegos 
tame laikotarpyje skaitytų traktatų užra
šų maityti jo aukštas mokslinis lygis, įžval
gus protas. Provinciolas Joniais Paulius 
Kampanas (Campano), rašydamas į Ro
mą, kantą -skundėsi, jog Vega „tiek meto
du, -tiek -dėstymo bj-d-u yra neaiškus ir per
nelyg laisvas savo nuomonėse“ (1587. I. 2: 
Jėz. -arar. Romoje, Germ. 167 f. 11). lEieit 
atrodo, kitiems laibiausiai užkliūdavo jo 
savitas charakteris. Kadangi nemaža da
lis kontroversijų klausytojų inestiuidijavo 
dogmatinės teologijos, Vega savo trakta
tuose gerokai pabrėžia dogmatinę ginčija

Arėjas Vitkauskas

Senieji Žmonės
Arba: KAIP MANO SENELIS 
PADARĖ NETYČIA SU VELNIU 
MAINUS IR GAVO VIETOJE TA
BAKO GEROS DĖŽUTĖS PASTI
PUSIO ARKLIO KANOPĄ

Mano senelis (duok, -Dieve, jam dangaus 
karalystę!) tavo žmogus toks, kokių rei
kia paieškoti. Kaid jau jais ką sakys, tai — 
-amžin Die — nemeluos. Taigi paduodu 
čia jo pasakojimą tokį, kokį jis su visišku 
užtikrinimu ne kartą yra pasakojęs, ir 
kuris, be abejo, jokiu būdu negali būti 
prasilmanymas, nes kartoju, -mano senelis 
niekad nemeluodiavo.

Tai tavo, žinoma, tais laikais, kai dar 
ant žemlės ir velniai vaiikščiodiavo ir (bai
dyklės rodydavosi, tai yra, kai dar „senie
ji žmonės“ tebegyveno.

Ėjo mano senelis tuomet iš atlaidų, ne
beatsimenu, -gerai, ar -iš šidlavos, ar iš 
Žemaičių Kalvarijos, ir buvo labai graži 
dienia. Kelias buvo tolimas, bet mano se
nelis iš po gerai nusisekusių atlaidų buvo 
labai genai nusiteikęs, ir todėl nepajuto, 
kai gerdką galą nuėjo. Pasipirkęs atlai
duose iš gudų pardavėjų, atvežusi-ū su 
vežimais, ar ne dvi tiktai virtines mažų
jų -liestainėllių, mano senelis (dar jo tuo
met tavo geri dantys, o ir -apskritai -anos 
gadynės žmonės turėdavo gerus -dantis, ir 
dėl jų taip nesiskūdavo!) Laikas nulai
ko traškino juos, po vieną išsiimdamas iš 
'ki'šeniaus, kuriame vieną riestainėlių vir
tinę tavo nuo apivaro pasileidęs. Kitą 
virtinė, klaidi parodyti senelio gerą ūpą, ka
bojo bene tiktai ant jo kaklo, kuris tavo 
prašmatniai,parištas didele raudona ir su 
baltais taiškais skepetaite; o taip palt 'se
nelis, rodos, kad prit-arpiafe — kai su- 
kramtydavo vieną riestainėlį — dar ir 
švilpdavo, -taip kad gailėjo pamanyti, jog 
jis yra įsigėręs. IPIet senelis, (antrą kartą 
duck, Dieve, jam dangaus karalystę!) to
kių niekų sakėsi nedarydavęs — ir todėl 
būtų negražus idarbas jį bereikalingai, da
bar einantį, -įtarti. Da-r daugiau — mano 

mų klausimų pusę. Dėstomą -dalyką jis 
stengėsi surišti su tuo, kas tuomet buvo 
aktualu. Pvz., traktate apie šventųjų gar
binimą, jų relikvijas ir paveikslus opo
nentų tarpe -randame ne tik Kalviną, bet 
ir Vilniuje tuomet aktyvų kalvinistą An
drių Volaną.

Emanuelis Vega Vilniuje išbuvo iki 1587 
metų. Po jo kiurį laiką kiontroversiijiais Skai
tė belgas Mykolas Elac-anus. Kai 1592 me
tais buvo įvesta išbandymui Ratio studio
rum, kontroversijos būdavo jungiamos su 
Šv. Rašto -aiškinimu. Pažymėtina, jog 
XVII a. ketverius -metus abu- šiuos daly
kus (Šv. Raštą ir kontroversijas) Vilniu
je dėstė ir Konstantinas Sirvydas. Studen
tų patogumui Vilniuje 1627 metais išleis
tas „Manuale colnltroversiarum“, kontro
versijų vadovėlis, parašytas Vokietijoje 
pagarsėjusio konltroversisto Martyno Be- 
oanus.

Ano meto Lietuvos visuomenėje dides
nio -atgarsio, negu akademinės paskaitos, 
susilaukė ginčij-amais tikėjimo klausimais 
išleistos Vilniaus profesorių knygos ir jų 
vieši disputai. Pirmieji pladėjo leisti po
leminius -rėštu-s protestantai. Toks mokslo 
centras kaip universitetas negalėjo tylėti. 
Jei tylėtų katalikai, tylėtų -jėzuitai, pro
testantai gailėtų jiems daryti priekaištų, 
kaip kautą jau minėtasis kalvinistas Vo
lanas vienoje s-avo knygoje prikišo -Skar
gai, kad jėzuitai leidžią be jokios baus
mės blevyzgoti prieš Švč. Trejybę, -nes ne- 
atsiliepią į airi jonų -skleidžiamus raštus 
(plg. Dzieje -teolo-gii katoliokiej w -Polsce, 
II/l, Dublin 1975, psL 116).

Vilniuje aršiausias protestantų polemis
tas per tris -pirmuosius universiteto veik
los dešimtmečius tavo kaip tik Andrius 
Volanas. Iš katalikų su juo polemizavo, 
kaip minėjome, Emanuelis Vega savo pa
skaitose ir pora išteistų veikalėlių. Tačiau 
stipriausias jo oponentas buvo Vilniaus 
katedros kanauninkas (ne jėzuitas) An
drius Jurgevičius. Būdamas Vegos moki
niu, jis tam gerai pasiruošė ir studijas 
universitete užbaigė dilsputaci j a -iš kontro
versijų apie šventųjų paveikslus. Prieš 
pradedant reikštis Jurgeviči-ui, poleminiais 
raštais Vilniuje pasižymėjo pirmasis Vil
niaus universiteto rektorius Petrais Skar
ga, rašęs ypačiai apie Eucharistijos sak
ramentą. Su ari jonais (sociniianais) dau
giausia raštu ir taip pat žodžiu polemiza
vo garsusis Vilniaus akademijos filosofas 
ir teologais Martynas Smigleckis. Ypačiai 
pagarsėjo Sm.igledkio disputas -apie Kris
taus dievystę, įvykęs Naugarduke, 1594 
m. sausio 24 ir 25 d. d., su anijonu Jonu 
Licinijum Namyslovskiu. Kitas Smiglec- 
kio viešas diispult-as įvyko Vilniuje 1599 
meteis -su kalvinų teologu Danielium Mi- 
'kolajevsikiu -apie vieną, regimą Dievo Baž
nyčios galvą, kitaip sakant, apie popie
žiaus primatą.

Kokie buvo visų tų paskaitų, raštų ir 
disputų vaisiai? — Pirmiausia, visa tai 
skatino profesorius ir studentus atidžiai 
ir konkrečiai ieškoti į keliamus klausimus 
tinkamų atsakymų. Tai kėlė susidomėjimą 
teologija, gyvino jos studijas. Iš tikrųjų, 
-pats -gyviaulsta-s teologinių studijų laiko-

senelis ’tuo savo -susilaikymu aiškino ir 
tai, kad jis būdavęs sveikas, nieko nebi
jodavęs — ir prie jo joks „dūkas“ n-tekur 
nukibdavęs, nors ir žinojo, kaid, daugiau
sia prie blogų žmonių, su -blogais tikslais, 
„dvasios“ ir „vaiduokliai“ kimba, o jis 
pats, mano senelis, nors ir žinojo, kad ir 
jam butiniai teks kada vieną kurį iš 'tos 
rūšies -bastūną kelyje susitikti, -beit sene
lis buvo geras žmogus — taigi ir kokia 
nors „-dvasia“ arba „vaiduoklis“, -'be abe
jo, prie jo prikibti su -blogu tikslu nega
lėjo. ,

Taip mano senelis mąstė, eidamas, kai 
jau pamatė, jog -baltos miglos amt laukų 
ima Skleistis, o saulė jau visai pakrypo 
vakarop ir rengiasi už kalnelio gulti.

Vakaras, kaip ir diena, buvo gražus; 
mi'ška-s, ku-rils j-au -seniai iš vienos įpuisės 
kelio -būrėsi, -gražiai žaidė su -besileidžian
čios saulės spi-ndlulia-is, o mano senelio 
dūšioje buvo iš atlaidų išsineštas nepa
prastas malonumas ir j-aiuikuimas, ir jo au
syse iškambėjo dar neišd-ilę elgetų, griežu
sių -armonika, garsai ir jų išūkaujiain'čios 
giesmės žodžiai:

Ka-ajda šid-laa-vo-s
Ba-a-žnyčią bu-daa-vojo...

Tuos žodžius (-tiek jų elgetų giesmės ir 
teprisimindamas) -mano senelis ir pats po 
-keli-s kartus sau po nosia, giesmės gaida, 
sumurmėjo, užbaigęs švilpauti ir tratinti 
j-au visai iš kišeni-aus -išsibaigusią vieną 
riestainėlių virtinę. Ora-s -ir mano senelio 
nuotaika -buvo taip geri, jog mia-no senelis 
nutarė eiti pernakt^ nebedeškod-am-as nak
vynės, — kad tokiu Ibū-du iki ankstybos 
aušros, -gal, p-aisiekltų j-au ir namus.

Pradėjusios vėsti dulkės ant kelio, nors 
ir -nedarė, šalta, -bet vis tiktai priminė ma
no seneliui, jog -ant nugaros pamauti ant 
smaigo tabaluojiasi dar i'š Nikalojaus pir
mo laikų, gero julklto, ir geresnio darbo, 
batai, — taigi -senatis ta-i-p pait pačėdiyldia- 
mas ir savo kojų vikpaidžius, ir apsistojo 
prie griovio krašto —■ kiad iš sykio ir ap
siautų, ir .pasiganytų“ ir šiaip kvapą at
gautų, jau geroką gabalą kelio padaręs.

Kai mano senelis -atsisėdo ant griovio 
krašto -apsiauti, j-au kaip tyčia, kelyje 
žmonių, iš atlaidų grįžtančių, niekur ne
simatė.

Skaitytoju Cat&kai
ŠIOKIE TOKIE PATAISYMAI 

IR PATIKSLINIMAI

E.L“ Nr. 23 reportaže „Mūsų didžioji 
gegužinė“ buvo parašyta, kad „M. Baro
nienė padovanojo savo pieštus 2 portretus 
Lietuvių Sodybai — karaliaus Mindaugo 
ir kunigaikštienės Onos Vytautienės“.

Toji informacija, deja, yra klaidinga. 
Nutapiau karalienę Mortą ir karalių Ge
diminą, valdžiusį Lietuvą 1316 - 1341 m.

Gailimas dalykas, kad kai ką nuste
bins kodėl Gediminą pavadinau karaliu
mi. O pavadinau dėl to, kad' visi ano me
to oficialūs dokumentai, rašyti užsienio 
valdovų, ir -visi ano meto metraštininkai 
ir jis pats save vadino tik Lietuvos arba 
Lietuvos ir rusų karaliumi. Didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu Gediminą pirmą 
-kantą pavadino 15 amžiuje lenkų ištari- 
kas - kronistas Jan Dlugosz. Taigi lenkų 
istorikai amžių bėgyje nužemino visus 
Lietuvos karalius - valdovus, pradėję 
juos vadinti įtik kunigaikščiais.

Baigiant ,,Mūsų didžiosios gegužinės" 
aprašymą, minimos kelios ,,ano meto vei
kėjų“ pavardės, jų -tarpe ir S. Baublio. 
Deja, tekio S. Baublio mes nesame turė
ję. O turėjome Rostį Baublį.

Taip pat norėčiau šičia atitaisyti. Juozui 
šnapščiui - Margeliui padarytąją Skriau
dą. „E.L“ Nr. 22 Algirdais P-alavinskas, 
Saaro krašto apylinkės pirmininkas, sa
vo nuotaikingame reportaže priskyrė jo 
eilėraštį — dainą ,.Leiskit į -tėvynę, leis
kit pas savus, ten nurims krūtinė, atgai
vins jausmus“ Maironiui. Iš tiesų toji 
populiari daina priklauso J. šnapščiui - 
Ma-rgali-ui, beit ne Maironiui.

Norėčiau patikslinti ir „E.L“ Nr. 23 
-šsiipaus-dinitąją žinutę „Gerulaitis — Pa
saulio meistras“. Toks aptarimas yr-a klai
dingas. Vitas Gerulaitis tapo ne pasaulio 
meistru, bet tik Italijos teniso turnyro 
meistru - čempionu. Tokių žaidimų - 
turnyrų esama ir Prancūzijoje, ir Itali
joje, ir Vokietijoje, ir kitur. O tie visi 
turnyrų nugalėtojai dar turės susitikti 
meistrystės išsiaiškinti Wimbleclone, Lon
done, Did. Britanijoje.

Šiuo metu Wi'm-bledono teniso meistras 
yra švedas „šviesiaplaukis vikingas“ 
Bjorn Borg.

Tarp kitko, Vitas Gerulaitis Italijos 

įtarpis Vilniuje ir yna pirmaisiais univer
siteto Ibuvimo dešmitmečiiais. Be to, visa 
tai nemaža prisidėjo ir prie klaidatikių 
teorinės bazės susilpnėjimo. Jų tarpusa
vio nesutarimai dairėsi vis akivaizdesni. 
Kaip anuomet rašė kanauninkas Jurgevi
čius: jei žydas ar turkais šiandien panorė
tų pereiti -į evangelinę Bažnyčią, į kokią 
jam tada eiti? -Pagal Volaną, tiktai kalvi
nai reformavę Bažnyčią, kai tuo pat metu 
Liuteris juos vadina eretikais, o Socinas 
tvirtina, jog jie „jpasilei-dėliai, dar tebesto
vį prieangio į 'Bažnyčią tarpduryje“ (plg. 
Dzieje teol. kaitol. w Polsce, II/l, psl 139).

Paulius Rabikauskas

Nuisipu-rtęs iš batų ištrauktus autus, 
m-ano senelis vėl -tais pačiais nusitrynė 
dulkėtas kojos, apsivyniojo jas tais pa
čiais .aiultiails ir vieną po kitam standžiai 
užtempęs, su didelėmis raukšlėmis per 
„pakėlimą“ batus — ir palengvėjo.

— O dabar -galima ir pasipypkiuoti! — 
po to nusprendė mano senelis, ir su malo
numu išsitraukė -iš švarko dešiniojo kiše- 
niaius nedidelę, bet riestą ir su grandinė- 
liu.p-ypkės baltą — ,-parceliavą“ — gal

vutę -ant prieraiščio, laikančio -pypkę, ku
rią ,palts dėdė Nikodim-as — amžiną atilsį
— j-am iš (Prūsų tavo parnešęs. Taip pat 
senelis išsitraukė iš k-išeniaus ir laibai 
gražią (diabar už jokius pinigus tokios 
niekur negausi!) raginę ir, sako, -tikro va
lakiško darbo tabokinę dėžutę, kurią bu
vo jam — taip pat amžiną atilsį — viena 
„ciocė“ per jo vestuves dovanojusi.

Tabokinė dėžutė, ilš tiesų, buvo susido
mėjimo verta, mes visą ją puošė balti, 
fiviesūs, „perliametravi“, brėžlnėliai juo. 
daim-e ir labai nulygintame rage, kuris — 
pagal, tą dėžutę jam dovanojusios, oiocės 
ar juokais, ar iš tikrųjų įtik pasaka — bu
vo ne kieno kito ragas, tai yra , kanopos 
ragas, kaip — vieną kartą labai seniai 
kažkur Valakijoj -rasto pastipusio labai 
seno ir laibai didelio... velnio. Taip, taip
— velnio; pats, ją ,,ciocei“ — j-au -apdirb
tą — iš Valakijos parnešęs tavęs prancū
zų -kariuomenėje lietuvis kareivis, kuris 
toje Valakijoje yra buvęs, tą pastipusį 
velnią — ilgą ir padrylku-sį — savo -akimis 
yra matęs... Jis nemeluos.

— Velnio, ne -velnio, bet darbas gražus, 
ir tik pačioje Valakijoje tokius darbus, 
matyt, tegali padaryti!.. — pasigėrėjo jau 
nebe pirmą k-artą -savo -tabokine įmano se
nelis, dėdamas ją latgal -į kišenių ir užsi
traukdamas -senovės šereševskio kvapaus 
„Bakūnio“ dūmu:

— Už jokius pinigus savo gražios 'tabo
kinės nemainyčiau, ir jokios magaryčios 
čia negili-uotų! — įsu pasitenkinimu dar 
pamainė mano senelis, ir atsikėlęs nuėjo 
toliau.

Mėnuo gaudėsi po aiulklštą dangų su re
tai pasitaikančiais jam po kojų mažais 
debesėliais, kai mano senelis, pasipustęs 

turnyro čempiono titulą yra laimėjęs jau 
du kartus. Pirmasis buvo 1977 m. Ir tai 
yra pirmasis amerikietis, laimėjęs 2 kar
tus čempiono vardą nuo to laiko, kai jis 
buvo įsteigtas 1930 metais. Be kita ko, 
prie čempiono titulo ir šįkart jam italai 
pridėjo 14.000 svarų...

Dėl įdomumo pasakytina, kad Vitas ga
lutiniame „mūšyje“ žaidė su argentiniečių 
G. Vilas. Tas „mūšis“, užtrukęs 5 vai. 9 
minutes, ir yra pats ilgiausias žaidimas, 
užregistruotas visoje teniso turnyrų isto
rijoje.

M. Barėnicnė

KODĖL TAIP?

Kiekvienais metais lietuviai laisvame 
pasaulyje mini 1941 metų Baisųjį birže
lį kada Lietuvą ištiko Skaudūs -smūgiai: 
masiškai buvo išžudyta daug nekaltų lie
tuvių, tūkstančiai išvežti į Sibirą, kiti 
pakeliui ir Sibire mirė.

Atrodo, bent daugeliui yra žinoma, kad 
tuo meilu žiauriausiu būdu išžudyti 76 
politiniai kailiniai Rainių miškelyje prie 
Telšių, Praiveni'škiuose prie Kauno su
šaudyta 450 kalinių ir sargų, Panevėžyje 
nužudyti trys -gydytojai operacijos metu, 
Lankeliškiuose prie Vilkaviškio žiauriai 
nukankinti trys kunigai, -kiti — įvairiose 
Lietuvos vietose.

Dažnai ruošiami tik išvežtųjų minėji
mai. Kodėl užmirštame šiuos minėtus ir 
kitus Lietuvos kankinius? Prie jų gale- 
tume prijungti -ir žiauriai nužudytus mū
sų partizanus.

Net skaudu, kad šie minėjimai kai kur 
jungiami su šokiais vietoje susikaupimo 
ir maldos už mūsų žuvusius tautiečius.

J. Sakevičius

DĖL NETEISINGO ADRESO
Dėkoju Redakcijai už išspausdinimą 

mano škelbimėlio: „Virimo knyga“. Tik 
prašyčiau -atitaisyti mano adresą. Jei kas 
būtų dėl tos knygos suinteresuotas, — 
a, turėtų rašyti šiuo adresu: J. Liobė, 
55, Fuller Street, Kettering, Northants, 
NN16 OGH. (O ne O4H.)

Su .gilia pagarba. J. Liobė

UŽSIENIO SPAUDA APIE LIETUVĄ
Vak. Vokietijos -dlienrašt-is ,,Die Welt“, 

reportuodamais apie popiežiaus susitikimą 
su Gromylkia-, plačiai rašė apie Lietuvą.

Kitame -stra-iipsnyje tais pats la-ikinalštis 
pranešė apie Tikinčiųjų Teisių Gynimo 
Katalikų Komitetą, duodamas pilną kun. 
Alfonlso Svarinsko, TTGKK-o piriminiinlko, 
pokalbį su Vakarų žurnalistais Maskvoje.

„Frankfurter Allgemeine Zei-tung“ sau
sio mėn. -paskelbė platų Peter Jochen Win- 
tens -straipsnį apie pavergtos Lietuvos ti
kinčiųjų padėtį.

Apie -Lietuvą rašė taip pat Italijos 
spaiu-d-a: ,,L‘Osserva-tore Romano“, ,,Paese 
Serą“, „Unitą“, „11 Giorn-ale Nuovo“, 
„Avvenire“, „Avvaniti“.

mikliais sa-vo kojas ir žygiuodamas -be po
ilsio jau kelias valandas bu-vo beprieinąs 
didįjį kryžkeiį, iš kurio turėjo pasukti į 
dešinę —■ į mamų pusę.

Atsiminęs, jog jau gali -būti vidunaktis 
ir jog tiek daug kelio -buvo praėjęs mano 
senelis — taip pat atsiminęs, jog dar te
belaiko dantyse j-au seniai išrūkytą 
ir jau užgesusią pypkę, — pamanė, 
jog būtų verba dar kartą užtraukti dū
mą.

Naktis šviesi, tyli, vien savo garsais be
gyvenanti, — iir -mano seneliui taip pasi
dairė malonu atsisėdus ant apžėlusio kraš
to -griovio, jog jis net sau vi-enias nusiata- 
tavo.

— Sakai ata- tai... tėvuk! — staiga nė 
iš šio, nė iš Ito prabilo į mano senelį bal
sas, ir mano senelis pamatė a-tein-antiį į jį 
nuo kryžkelės pusės -stata-uis ūgio, kaip 
matyt ilš jo balso, jauną žmogų.

Mano senelis negali sakyt, kad -būtų nu
sigandęs — ne, jis niekad nieko nemusi- 
gąsdiavo, ■—- o ypatingai kas gali nusigąsti 
tokią šviesią naktį! — bet vis tiktai jam 
keista pasidrodė, kodėl jis pirma- -to žmo
gaus, -prieš save edn-ančio, nebuvo matęs, 
o dabar jis -staiga, lyg iš žemių būtų prieš 
jį išlindęs! Atrodė, Ik-ad tas žmogus būtų 
gulėjęs išsitiesęs -ant kelio, kurį tam -tik
ru a-ukšrtiumiu ilš la-ukų įsupla-ukusiois mig
los -buvo pridengę, ir būtų kaip tiktai tuo
met -atsistojęs arti prieš senelį, kai šis at
sisėdo pasirūkyti.

Kaip ten betgi nebuvę, bet mano sene
lis nė ktek nenusigando ir net nekrustelė
jo vietoje, ramiais įtaisydamas savo pypkę 
toliau. O statusis žmogus tuo tarpu priėjo 
prie mano -senelio visai arti, ir pasisveiki
no jį:

— Labą vakarą, -tėvuk!..
— Kur tau labą vakarą, kad j-au pats 

vidunaktis, tur būt, —■ ramiai atsakė -ma
no senelis, akimis išmatuodamas naktinį 
kaimyną — -tam, kad -reikale žinotų jo 
jėgas, jeigu jis būtų blogas žmogus.

—■ Taigi, — -pats vidunaktis! — patvir
tino atėjęs, ir nieko nelaukdamas pats at
sisėdo priešais mano senelį ant griovio 
krašto, ir tarė:

(Bus daugiau)

ĮDOMI SĄSKAITA

Daili.niinkias tavo pakviestas restauruoti 
bažnyčioje esančius meno kūrinius. Atli
kęs pavestus darbus, dailininkas klebonui 
patiekė -tokią -sąskaitą:

1. Pata-iis-ia-u dešimt Dievo įsakymų — 10 
dol.

2. Nublizginau Poncij-ų Pilotą ir užtai- 
sialu -skylę galvoj — 18 dol.

3. Pagerinau rojų, perstačiau žvaigždes 
ir nušveičiau -mėnlį — 30 lol.

4. Perdažiau -skaistyklą ir priit.viirtin.au 
-kenčiančias sielas — 65 dol.

5. Sustiprinau pragaro liepsnas, -velniui 
ištiesinau kairį ra-gą -ir įdėjau -naują šakės 
kotą — 18 -dol.

6. Uždėjau naujus -skardos sparnus Liu
ciferiui ir pritaisiau na-uj-as kanopas — 45 
dol.

7. Adomui -ir Ievai prisegiau niauju® fi
gos lapus — 25 dol.

8. „Paskutinei vakarienei“ nuploviau 
vyno stiklus — 13 dol.

(Mūsų Pastogė, Nr. 22)

Laimutis Svalkus
Rašytojas Laimutis švalkus yra gimęs 

1919 im. Žaliosios Lankos kaime, Salako 
valsčiuje, Zarasų apskrityje. Dar Lietuvo
je būdamas, parašė didaktinę komediją 
„Sumalti Pinigai“, vaidintą mėgėjų teat
ruose. Anglijoje parašė 5 montažus ir tri- 
veiksmę -dramą ,,Didžiąją -Auką“, kuriuos 
pats ir režisuodavo, -savo suburtoje -gru
pėje. 1968 m. „šaltinis“ Nottingha-me iš
leido jo -poezijos 64 -psl. knygą ,,Dienų Su
temos“, iš kurios spausdinamieji eilėraš
čiai yra paimti.

JUBILIATUI ,,EUROPOS LIETUVIUI“
Tu gimei, kai salon šion atklydę 
mes ieškojom pastogės ir duonos. 
Tave vystėm nedatekliams lydint, 
kad iš menko tu tvirtas užaugtum, 
kaip tas daigas iš grūdo aguonos.

Degė dienos, kaip žarijos, 
fabrikuos vakarai mūsų geso. 
Tavo numeriai savaites vijos, 
o šiandie tūkstantinę skaitlinę 
tavo amžiun per ryžtą įrašom.

Tave kviečiam, atvyk į viešnagę, 
gimtą žodį mums tarki už stalo. 
Jis brangus! Knygnešių širdy degė 
meilė jam, meilė protėvių šnekai, 
dėl kurios taigoj kaulai sušalo.

Tu apeik žemės visą paviršių, 
išklajok tu pasaulį taip platų, 
mus suvienyk visus, kad užmirštum 
kvailus ginčus bendruose siekimuos 
ir sulauktum našių darbo metų.

Skelbk pasauliui tu kančią Tėvynės, 
o mums teik naujo ryžto, paguodos. 
Tu triumfuok džiaugsmo sukaktis 

minint, 
žiebk širdin mums vilties kibirkštėlę, 
kad nebūtų čia dienos taip juodos.

Tu gimei, kad salon šion atklydę 
mes ieškojom pastogės ir duonos. 
Vis stiprėk! O pavasariams žydint, 
tu paskelbk širdžiai laukiamą žinią: 
„Sprogsta laisvė, kaip žiedas 

aguonos!“

AR TODĖL?

Ar todėl nemylėti man rožės, 
kad ir vazoj taip greitai nuvysta? 
Ar todėl neminėt dienų grožio, 
kad prabėgo kaip sapnas jaunystė?

Ar todėl negailėti man juoko, 
kad jį dienos nuo veido nušluosto?
Ar todėl neirkluot, kad nemoku , 
rasti kelio į pergalės uostą?

Ar todėl man burnoti prieš Dievą, 
kad Jis visko, ko noriu, neduoda?
Ar todėl palikt pražūčiai sielą, 
kad tingėjimas kūnui paguoda?

Ar todėl neieškoti man laimės, 
kad ji zuikiu nuo kelio pabėga?
Ar todėl man kerštaut, kad savaime 
viskas žemėje alfa-omega?

SU DAINA

Su daina, su skambia, ir jaunyste 
mes iškęsim skausmus ir vargus.
Tik ugningos drąsos, gilaus ryžto, — 
mūsų darbas ir viltys nežus.

Juk mes kantrūs ir rankos mūs tvirtos, 
nebaisi mums tremtinių dalia.
Daug langų bočiai laisvėn iškirto, — 
ir jų ainiams svyruot nevalia,

Mes ieškosim kelių eit į laisvę. 
Laisvę žemės brangios Lietuvos.
Ją krauju mes ir prakaitu laistėm, 
jon ir vėl Balti Raiteliai jos.

Su daina, su skambia, ir jaunyste 
po vargų grįšim mes į namus.
Tik ugningos veiklos, gilaus ryžto, 
išauš Laisvės vėl rytas ramus!

2
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PASAULYJE-
PAGERBĖ MUZIKĄ .1. GAIDELI

Balandžio 29 d. Brocktono šv. Kazimie
ro parapijos choras, įkartu su apylinkės 
-mendniinlktaiis, pagerbė kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio 70-ties metų amžiaus su
kaktį.

Rytą šv. Kazimiero par. klebonas .atlai
kė padėkos 'Mišias, kurių metu kompozito
riaus vadovaujamas parapijos choras ir 
solistai giedojo atitinkamas giesmes.

Po pietų Broektono Junior High School 
salėje įvyko J. Gaidelio kūninių koncertas. 
Programoje pasirodė šv. Kazimiero para
pijos choras, Bostono vyrų .sekstetas, apy
linkės -solistai ir kiti muzikos menininkai.

Vakare tavo parengta iškilminga vaka
rienė su šokiais.

Kompozitorius Julius Gaidelis gimė 
1909. IV. 5 Grikiškių Ik., Daugėliškio vis., 
Švenčionių 'apskrity.

Jo kūryba daugiau pasireiškė muzika, 
negu dainomis. Tarp J. Gaidelio didesnio 
maisto kūrinių paminėtina: trys simfoni
jos, keturi styginiai kvartetai, kelios sim
foninės poemos, smuiko koncertas ir 
Giesmė .apie Gediminą.

PIETŪS SIMUI KUDIRKAI
JAV senialtoriaus Jacob K. Javits pa

stangomis Vašingtone buvo suruošti pie
tūs Simui Kudirkai pagerbti. Dalyvavo 
keliolika senatorių bei .atstovų rūmų na
rių, Simo žmona ir motina, G. ir R. Paeg- 
liai, R. ir D. Keziai ir kt.

Simas Kudirka, lydimas .,Pasaulio Lie. 
tuvio“ redaktoriaus Romo Kasparo, gegu
žės 26 d. aš New York o išvyko vieno mė
nesio kelionei į Pietų Ameriką. Lankys 
lietuvių kolonijas Argentinoje, Brazilijo
je, Kolumbijoje, Urugvajuje ir Venecue. 
loję, Simo Kudirkos kelionę suplanavo ir 
suorganizavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. Gabija Juozapavičiūtė ir 
vicepirm. Viktoras Nakas.

ARGENTINOJE „NEMUNO“ 
VASARVIETĖ

Neseniai Las Talas vietovėje netoli nuo 
Berisso miesto įsigyta „Nemuno“ vasar
vietė. Ją supa 2 hektarai (apie 6 akrus) 
žemės plotas. Vasarotojai galės maudytis 
sūraus vandenio (baseine, nes čia esanti to
kio vandenis gysla.

LIETUVOS ISTORIJA PAŠTO 
ŽENKLUOSE

New Yoirko Filatelistų Draugija išleido 
knygą — enciklopediją „POSTAGE 
STAMPS OF LITHUANIA“. Knygos auto
riai — redaktorių kolektyvas. Užsisakyti 
galima per Vincent W. Alones, 217 Mc Kee 
St., Floral Park. N. Y. 11001. Kaina su 
.persiuntimu 16 dol. 240 psl.

Knygos apvalkalą paruošė daii. E. Kra
sauskas Lietuvos Vyčiu. Įvade paaiškina
ma Lietuvos herbo reikšmė ir pabrėžia
ma, kad Lietuva nėra mirusi šalis. Dr. 
Kostas Jurgėla parašė puslapius apie Lie
tuvos istoriją, Lietuvos geografiją aprašė 
T. Matulaitis, apie liet, kalbą painforma
vo prof. P. Jonikas ir prof. dr. A. Klimas. 
Po to seka visų Lietu-vos pašto ženklų 
(1918-1940) aprašymas. Knygos pabaigoje 
randame pašto tarifus, filartelistiinę termi
niją anglų, vokiečių, prancūzų ir lietuvių

NEVAISINGI MEDŽIAI IR ŽMONĖS BE 
PALIKUONIŲ

(Atkelta iš 1 psl.)
Bet, žiūrėdami tik į kapus, mes esame už
miršę, kad tautai tarnavęs ir tautai 
skaisčiausią auką atidavęs ne vien tas, 
kas davė savo ‘kapą, bet daugiau tas, kas 
yna davęs jai naujagimį, kuriame su šyp
sena lūpose pasaulin žvelgia šis tautos 
rytojaus padėjėjas, sargas ir kovotojas.

Mes esame sustoję apžvelgti savo vaka
rykščią dieną, pasistebėti, pasididžiuoti ir 
iškelti ją į dausas, bet mes visai neklau
siam, kas bus su mūsų rytojum.

Mūsų tauta yra suakmenėjusi šiame 
žvilgsnyje atgal, kaip Loto žmona, kuri 
pasiliko prie Mirusios jūros, nes nespėjo 
atitraukti akių nuo vakarykščios dienos, 
kada reikėjo eiti pasitikti rytojų.

Kapai mūsų tautos yra pakankamai 
pagerbti. Tegul dabar bus pagerbti lop
šiai.

Kapus kuopdami ir puošdami mes, 
parėję namo dažnai užmirštame žvilgterė
ti, ar bus dar kas, kas apkuops ir papuoš 
mūšių kapus.

Mums šiandien reiklia žiūrėti į naujus 
tolius, kad naujieji laikai tikrai būtų nau. 
jausiais. Kad jie netaptų (latvių išmirimo 
ir susmukimo gadyne, bet kad jie virstų 
Laikais, kada sudygs latvių biržėse jau
nas, gyvybės pilnas atžalynas.

Todėl, tegul naujieji Laikai molko mus 
•trokšti ne vien turtų, pertekliaus, malo
numų ir išmirštančios Latvijos, bet Lat
vijos, kuri kiltų ir augtų kovom, drą
siem siekiam, tolimiem -tikslam ir dide

kalbomis, chronologinę lentelę ir išsamią 
bibliografiją.

Šį leidinį paminėjo amerikiečių spauda. 
Oro paštu jis Skrenda į Angliją, Vokieti
ją. Prancūziją Šveicariją, Olandiją, Aus
traliją, Puerto Rico salas, Kolumbiją ir 
t.t. Tai Nepriklausomos Lietuvos istori
ja pašto ženkluose.

PIRMASIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE

Prieš šimtą metų New Yorke pasirodė 
pirmasis Amerikos lietuvių laikraštis 
„GAZIETA LIETUWISZKA, rasztas pa- 
szrvęstas del Lietuwninku Amerikoje.“

Laikraštį leido Mikas Tvardausikas. Jam 
padėjo New Yorko šv. Kazimiero draugi
ja, kun. Petras Končius, pranciškonas 
■kum Augustinas Zeytz ir kt.

Laikraštėlis vis dėlto laikėsi vargingai. 
Prenumeratorių teturėjo 132. Išėjo tik 16 
numerių.

1891 m. M. Tvardauskas mėgino atgai
vinti laikraštėlį nauju vardu „-New Yorko 
Gazietia Lietuwiszka“. Jo išėjo 14 nume
rių. Tai buvo išeivijos reikšmingas ban
dymas sukurti lietuvišką raisto kalbą ta
da, kada ji pačioje Lietuvoje buvo drau
džiama ir Sibiro katorga baudžiama va
dinamaisiais „spaudos draudimo“ laikais.

AUSTRALIJOS LIETUVĖ DAILININKĖ

Tarptautinis susidomėjimas dailininkės 
keramikės Jolantos Janavičienės kūri
niais vis didėja.

Ligi šiol jos darbus įsigijo šios galeri
jos:

Von lElertouch Gallery, Newcastle, N. S. 
W.

Tarptautiniis Keramikos Muziejus, jFa- 
enzoje, Italija.

South Australian National Ant Gallery, 
S. A.

Permanent Art Collection of Alberta, 
Edlmonton, Canada.

Art Gallery of Rochampton, Rockhamp
ton, Qld.

Jos darbai pastoviai parduodami 'dvyli
koje Australijos galerijų.

NAUJAS KVARTETAS
Urugvajuje gimė naujas merginų kvar

tetas. Jį sudaro Alina Eglė Mačauskaitė, 
Ana Lilian Trakimaitė, Marta Silvina ša- 
pokaitė, Teresa Aida Dorelytė. Šį muzikos 
vienetą sukūrė muz. V. Dorelis, ilgametis 
choro „Aidas“ valdovas.

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“

liem žygiam.
Tegul naujieji laikai mus moko kurti 

Gyvąją Latviją, kuri remtųsi ne vien vė
lių (šešėliais, bet gyvom rankom, širdim 

’ir gyvų latvių neišsenkančiais pulkais.
Naujieji laikai lai moko mus, kad mūsų 

latvių tauta eitų per amžius, ne dieno
mis smulkėdama ir nykdama, bet kasdien 
priaugančia jėga ir augančiais skaičiais.

Tegul kartu su senąja gadyne bus pa
sibaigus nevaisingumo ir nebylių širdžių 

gadynė. Tegul jos vieton ateina tas, kas 
užtarnautai gali nešioti naujųjų laikų 
vardą.

Tegul todėl naujieji laikai moko latvius 
eiti nesibaigiančios gyvenimą.

Tai bus jų skaisčiausia dovana latvių 
tautai. Teduoda Dievas, kad ji nenueitų 
nežiniom, bet taptų galingu pavasariu il
gaamžei latvių tautai.

Iš latvių kalbos vertė A. G-nas.

***

Taip kalbėjo didysis latvis savo tau
tai.

Dabar, sutemų dienomis, kada ir mū- 
’sų tauta negailestingai slegiama ir tram
doma tolimose vorkutose, pečorlagose, al- 
tajuose, starodubuose, solovkuose ir ki
tur, kurių vardams nėra galo, -ar netinka 
tie pranašo žodžiai ir mūsus tautai?

Ar daug jauno atžalyno grįš išvaduo
tai tėvynėn? Ar nėra pavojaus, kad žo
dis Lietuva virs tik geografiniu terminu, 
kurio teritorijoj nebebus lietuvių?

Susimąstykime. Mūsų tautos likimas— 
mūsų rankose.

A. iG-nas.

LAIŠKAS IŠ 

NOTTINGHAM!)
Aną dieną užėjau į knygyną. Vartyda

mas knygas, užtikau tokį įvadinį sakinį — 
„šiame mūsų įgyvenamajame pasaulyje 
ne tiek svarbu, kur mes esame, bet, žy
miai svarbiau, kuria kryptimi mes eina
me“.

Pačios knygos, prisipažinsiu, neskaičiau 
ir net jos pavadinimo nebeatsimenu, nes 
šio, rodės, tokio paprasto sakinio pagrin
dinė 'mintis sužadino manyje ilgą apmąs
tymų vilkstinę. Galutinėje išdavoje ne
lauktai susidūriau su teikiu klausimu — 
o kaip, jeigu mes stovime kryžkelėje. Ku
ria kryptimi eiti mums tuomet!..

Įsižvelkime atidžiai į mus supančią ap
linką 'bei -įvykius ir mes tuoj pamatytime, 
kad klausimas nėra toks beprasmis, kaip 
kad dažniam gali atrodyti.

Virš 30-ties pokarinių metų -būvyje bu
vome -pratę svarstyti ir vertinti politinių 
įvykių eigą pagal Kremliaus laimėjimus 
ir valkatų pralaimėjimus pasaulio vyksmų 
dramoje. Šių laiškų Skiltyse buvome pra
tę pasiskaityti „pranašysčių“, kaip pavyz
džiui — pasaulis, laikui bėgant, kryps į 
kairę; arba, vakarai, karo žiauriai suža
loti, nesugebės altsinaujin-ti pasaulio vado
vavimui ir nyks palaipsniui...

Šios ir panašios „pranašystės“ buvo 
kažkaip kiekvienam suprantamos, gana 
akivaizdžios, todėl visų priimtos ir popu
liarios. Į šių „pranašysčių“ ribas Sklan
džiai tad tilpdavo visų svarbesnių politi
nių įvykių apsvarstymais, jų įvertinimas.

Bet staiga kažkas įvyko. PcMitiniių įvy
kių pasaulio scenoje dekoracijos staiga 
perstatytos. Virš 30-ties 'mietų trukęs poli
tinis -galvojimas ir tos „pranašystės“ pa
grinde kad ir liko teisingas, -bet pasidarė 
kažkaip nlalivios ir net elementarinės — 
jos n-efoeapiimia įvykių visumos. Politinėje 
pasaulio scenoje ne tik dekoracijos tapo 
staiga perstatytos, bet joje irgi atsidaro 
nauji daug žadą vaidilos, o gal net kerė
tojai.

Pažiūrėkime tad, kais ilš tikrųjų įvyko.

J. Amer. Valstybių prezidentas J. Carter 
šiandien jau, aišku, nepateisino anų entu
ziastingų pasaulio ir savojo krašto lūkes
čių — 'grąžinti savajai tautai po Vietnamo 
prarastą dvasinę jėgą ir tuo padaryti ją 
vadovaujančia vakarams ir net pasauliui. 
Jis nesugebėjo tapti nei Savos tautos, nei 
'Pasaulio taip laukiamu Mesiju. Jis senato 
ir kongreso nariams beliko tik M-r. Prezi- 
dent, o saviems 'tautiečiams tik „-good fel
low Jimimy“. Tai ir viskas. Jis metryško 
nei kitus pavergiančiu autoriteto, nei šį 
autoritetą puoselėjančia dinamine jėga.

J. Carter, priešingai R. Nilksonui, laikui 
-bėgant, palmažu tapo žmogaus širdies ty
rumo -pervertinimo auto. Jis pamiršo (o 
gal -ir vengė žinoti), kad amžiams slen
kant, 'žmogaus siela- ir širdis didžia dali
mi yra (blogio palralilžuota. šios ligos var
das — korupcija. Kova įsu ja, kaip ir su 
vėžiu, yra tiek pat sunki ir pasekmės (sun
kiai apskaičiuojamos. Revoliucinio pobū
džio idealizmas, be reikiamos dinamiškos 
jėgos jam įgyvendinti, visuomet tampa 
korupcijos auka.

Apart trumpų švistelėjimų žmogaus tei
sių -gynimo reikaluose ir Egipto-Izraelio 
ginče, J. Carterio asmenybė lieka (blanki 
tiek užsienyje, įtiek savame krašte. Žmo
gaus teisių gynimas palyginamai greit nu
stojo savo pirmykštės paskatos — Camp 
Davild susitarimai, skirti ilgalaikei taikai 
tarp Izraelio ir Egipto įgyvendinti, -atro
do, tais labai trumpalaikiai — ilki egiptie
čiai, užuot kairu, ibe šūvio gaus -visą Sina
jų. Pagal sutartį iki 1981 metų žydai turės 
iš Sinajaus išeiti. -Sinau gavę, egiptiečiai 
vangu įdomausis -taikiu sugyvenimu su žy
dais. Tuo tarpu tam nėra jokių perspekty
vų; tam reikalingas stebuklais — reikia 
manyti, kad vieno net nepakaks, reikėtų 
kelių...

Trečias J. Carterio prezidentavimo kar
jeros šviistelėj'imiais įvyks š. m. birželio 
mėn., kada J. Carter ir L. Brežnev susi
tiks Vienoje ir pasirašys abipusio toles
nio ginklavimosi ribojimo sutartį. Ji lies 
pirmoje eilėje atominius ginklus.

Kas įdomaujasi dabartiniu J. Amer. 
Valstybių ir Sovietų apsiginklavimo san
tykiu, štai naujausi daviniai apvaliais 
Skaičiais —
Lėktuvų Amer. — 5.400 Sov. — 8.000 
Artilerijos pabūklų Amer. — 5.500

Sov. — 20.000 
Tanikų Amer. — 12.000 Sov. — 50.000 
Karo laivų Amer. — 160 Sov. — 260 
Povandeninių laivų Amer. — 89 Sov.

— 200
Kariuomenės Amer. — 2 mil. Sov. — 4į 

mil.
Visų rūšių -atominių ginklų Sovietų 

griaunamasis pajėgumas trys kartus di
desnis negu J. A. Valstybių.

Ar nuostabu tad, kad daug senatorių ir 
kongreso narių priešingi bet kuriems to
lesniems Išiios rūšies susitarimams su So
vietais. Jų svarbiausi argumentai yra šie 
— Sovietai nesilaiko sutarčių, J. A. Vals
tybės neturi pakankamų kontrosės prie
monių ir pagaliau — štai prie kokio gink
lavimosi nelygumo J. A. Valstybių nenau
dai privedė buvusios sutartys su Sovie
tais.

Atrodo tad, kad ir šis J. Carterio dide
lių ilgamečių pastangų „laimėjimas“ var
gu bus pastebėtas.

Išvada — tik metams praslinkus, Ame
rikos tautai priseis ieškoti naujo Mesijo.

*♦»

Nepaprastai keista, kad tuo pačiu metu 
panaši padėtis yra Sovietuose. -Seno didžio 
vado Leonido Brežnevo dienos 'aiškiai su
skaičiuojamos. Virš Kremliaus bokštų pa
mažu kyla didelis (labai -didelis!) klaus
tukas — kas seks po jo?! Niekas nežino. 
Niekas nespėlioja. Tamsi, -nejauki tyla.

Iš praeities tik žinome, kad įpėdiniai 
neatsi-riaisdavo ir n-eįsiitvirtindavo -be krau
jo, 'be keršto, be nuožmaus žiaurumo. Sta
linas turėjo išžudyti visus anų laikų žy
miausius komunizmo kūrėjus, Trockį 
įskaitant. Stalinui mirus, bepradėjęs lįsi- 
tvirtin'ti Malenkovas greit „dingo“.; slap
tos (policijos valdas -Berija Kruščevo pa
rengtu planu buvo nužudytas; pats Kruš- 
čevas -išsilaikė palyginamai trumpai ir bu
vo priverstas užleisti vietą ĮElrežnevui.

Neabejotina, kad Brežnevui (nepagydo
mai sergant, kova dėl įpėdinystės vyksta. 
Ji vyksta tamsoje.' Aukos tik vėliau suži
nomos, nes visgi kažkas turi jas užkasti, 
likusios tuščios vietos irgi greit pastebi
mos. Kovoje idėl Brežnevo įpėdinystės, 
spėliojama, jau buvo dvi aukos: šeiepinas 
po apsilankymo D. Britanijoje nebegrįžo 
namo, bet tiesioginiu traukiniu tiesiai, ro
dos, į Sibirą. Kitas, Kulakov, vieną dieną 
kažkieno buvo pastebėtas, kad sėdėjo 
Brežnevo dėžinėje. Vos keliom dienom 
praslinkus, staiga jis „mirė“. Taip bent 
pranešė Sovietų spaudos agentūra.

Ir štai va, ilki šioliai besivaržančios 
galybės, J. Amer. Valstybės ir Sovietų Są
junga, laiko pasaulį įtampoje ir nežinioje.

Tuo pačiu metu į šių dviejų vietas pra
deda atsirasti dvi pretendentės — Kinija, 
Islamas ir... vakarų Europa. Čia pat tuo
jau gal ir pravartu būtų pastebėti, kad 
nė -vienais iš šių kraštų nėra arti siekiamo 
rt.ilkslo, nors ir pradeda rodyti ryžtą šia 
kryptimi, t. y., dalyvauti pasaulio pavidia- 
liniiime lir jam vadovauti.

Kinija, žiinitaa, -būtų rimčiausia preten
dentė iš ’trijų; bet vienais neperseniausias 
įvylkiis vaizdžiai parodė, kad ji dar -netari 
tinkamų įrankių, reikalingų modernaus 
pasaulio pavidlalinimui. Prieš virš pusės 
metų Kinija pasišoko nubausti Vietnamą 
už Kambodiijos okupavimą -ir tuo pamoky
ti tinkamai elgtis. Pradžioje nebuvo net 
abejonių, kald liūtas nubaus ir pamokys 
pelę. IBlet pelė stojo piestu; galų gale taip 
ir liko neaišku, kas ką nubaudė ir kas ką 
pamokė. Vienia aiškiu, kad Kinija -sužinojo, 
jog kareivių Skaičius, koks didėlis jis be
būtų, apginkluotais durtuvais yra bereikš
mė jėga priėš kelis kareivius su tankais 
ir modernia apranga. Kinijai tad teks dar 
eiti labai ir labai ilgu keliu gal iki šio

Pristatome
IV PLJK KONCERTO LONDONE 

DALYVIUS

Liepos 14 d. būsimam koncerte Londo
ne, kuris prasidės šeštadienį 14 vai. Queen 
Elizabeth Hall, South lElank, netoli Water
loo gelžkelio stoties, be kitų dalyvaus ir

„GINTARAS“

Monitrealio Lietuvių Jaunimo Ansam- 
lis „Gintaras“, kurio sipektaklis bus Lon
done ii-epes 14 d., neseniai atšventė savo 
gyvavimo dešimtmetį. Per tą laiką an
samblis sėkmingai gastroliavo daugelyje

Bilietai po 2, 3 ir 5 sv. -gaunami Liet. 
Namuose, pas Petrą Mašalaitį. Čekius pra- 

šimtmečio pabaigos, iki pasieks užsibrėžto 
tikslo.

Antras naujas pretendentas į pasaulio 
tvarkytojus yr-a Islamas, musulmonai (vi
sų pirma arabai ir persai), tikintieji vie
ną Dievą — Alaihą. Dar tik prieš -antrąjį 
pasaulinį karą musulmonai buvo žinomi 
tik kaip savitos tikybos išpažintojai -be jo
kios politinės reikšmės ar siekių. Bet po 
karo žibalas padarė musulmonus pasau
liui svarbiais ir net būtinais, nes (pagal jų 
norą -ar nenorą traukinys iš Notitinghamo 
į Londoną eina ar neina; pagal jų norą ar 
nenorą pasaulio civilizacijos ratas sukasi 
ar stovi.

Tokiai padėčiai susidarius, Islamui tik 
vieno (betruko — vadb. Ir štai va, Irane 
visai nelauktai toks atsirado — A-jatulla 
Chomeinii, vyriausias musulmonių dvasi
ninkas! Jis skelbiasi viso pasaulio musul
monų valdu. Pagal jį musulmonai yra jau 
pajėgūs ne tik tvarkytis, bet irgi tvarkyti 
kitus; jam — vakarų civilizacija yra nuo
das ir turi būti sunaikinta.

Taigi, Ajatulla Chomeini yna fanatikas 
t. y. kalbamu atveju aiba politinis geni
jus arba psichiniai sudrumstas (kaip kad 
buvo Hitleris). Atrodo, kad pastaras api- 
-būdinimias bus arčiau 'tiesos. Kaip toks, 
sėdėdamas prie didelio žibalo vamzdžio, 
jis gali pridaryti daug nemalonumų vaka
rų pasauliui, šia prasme — Islamas yra 
jėga, kuri turi įtakos pasaulio įvykiams, 
deja, Vakarų pasauliui žalinga ir pavo
jinga linkine.

Pagaliau trečias visai naujais preten
dentas (veikiau, pretendentė) į pasaulio 
tvarkytojus yra iponia M. Tačer. Jos gilus 
patriotizmas yra jos plačių ir tolimų sie
kių variklis. Ji įsiiMkinusi, kad TU. Brita
nija turi vadovauti Europai, tuo pačiu bū
ti viena vyriausių inžinierių nuolat besi
keičiančio pasaulio statyboje. Vos tik su
tvarkiusi įsavo lagaminus 10, Downing St., 
ji jau galvojo -apie 'bendros su J. Am. 
Valstybėmis karo bazės įsteigimą Indijos 
Vandenyne, kad’ sutrukdytų Sovietų įsi
galėjimą ten. Dieve jai padėk! Bet visgi, 
...mes linkime jai pirma sutvarkyti 'arti 
10, Downing St., esamą „Trade Union“ 
bazę; tuščia jo tas -tolimais Indijos vande
nynas. *»*

Štai ir (kryžkelė, kurioje pasaulis šian
dien randasi. Nieko pastovaus, nieko tik
ro. Artimiiiausi pasikeitimai, atrodo, turė
tų įvykti Sovietų Sąjungoje. Nuo to tuo 
tarpu daug ir priklausys, kuria kryptimi 
pasaulis riedės į dvidešimtojo amžiaus 
pabaigą.

Lietuvio apmąstymui.
Paskutiniame laiške rašiau, kad būsi1- 

moje Lietuvoje turėtų vyrauti darbo kul
tas, pagal kurį visi vienodai dalyvauja 
tautos gerovės kūryboje ir visi yra tos ge
rovės lygūs dalininkai. Lietuva turėtų bū
ti darbo kooperatyvas.

Tęsdamas šią -mintį, norėčiau pasakyti, 
kad tokio „kooperatyvo“ pačioje viršūnė
je buls Lietuvos vyriausybė. Ji spręs, kaip 
toks „kooperatyvas“ -turės būti organizuo
tas, kaip ir kuria kryptimi jis turės veik
ti.

Pati vyriausybė turės būti sudaroma 
demokratiniais laisvų rinkimų pagrindais. 
Politinių partijų skaičius, (kuris dalyvau
tų valdžios rinkimuose, turėtų būti aiš
kiai nustatytas krašto konstitucijoje. Kad 
būtų išvengta vėlesnio demokratinės san
tvarkos suikrikilmo m-ažalme krašte, kaip 
Lietuva, manau, politiniam gyvenimui 
ryškiintis ir jam teigiamai puoselėti reikė
tų nedaugiau keturių politinių partijų.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

Amerikos kontinento vietų, rodydamas 
lietuvių liaudies šokių, dainų ir muzikos 
grožį.

Ansamblis turi savo liaudies instru
mentų orkestrą, kuris groja tautinius šo
kius. Orkestre groja ragai, birbynė, lumz
deliai, skudučiai, kanklės, beržiniai tri
mitai ir skrabalai. Tų instrumentų temb
ras teikia šokių muzikai tautinį atspalvį, 
kurio nesijaučia grojant akordeonu.

„Gintaro“ vadovai: inž. Algis Lapinas 
— orkestro vadovas, Ina Kličienė — dai
navimo, Andrius Lapinas — mažųjų, Ra
sa Lukoševičiūtė — šokių mokytoja- ir an- 
sam-blio vadovė.

šoma išrašyti „Lithuanian Youth Con
gress“ vardu.
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Kronika

Konkursas... Konkursas
Europos lietuviško jaunimo konkursas 

tęsiasi.
Premijos: I-ji — 200 sv., II-ji — 125 sv., 

III-ji — 75 sv.
Dalyviai: visi Europoje 'gimę ar ten gy

veną lietuviai 18-28 m. amžiaus.
Terminas: birželio 15 d.
Darbas: ia) parašyti ir išleisti beletristi

nį rašinį lietuviška tema, arba b) para

D. Britanija
Londonas

VYSKUPAS A. DEKSNYS LONDONE
Birželio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 

bus susitikimas su garbinguoju svečiu 
Sporto ir Soc. klubo salėje, 345 A. Victo
ria Park Rd., E.9. Programoje dalyvauja 
Londono lietuvių choras, solistas J. Čer. 
niis, Londono lietuvių tautinių šokių gru
pė „Lietuva“, vaikučiai ir kt.

Birželio 17 d., sekmadienį, 11 vai. Lie. 
tuvių bažnyčioje vysk. A. L. Deksnys at
našaus šv. Mišias. Mišių metu bus tei
kiamas Sutvirtinimo sakramentas ir I-ji 
šv. Komuna j a.

Bus prisiminta ir Baisiojo birželio au
kos. Šia proga D.B. Lietuvių Sąjungos I 
Skyrius užprašė šv. Mišias už žuvusius 
mūsų tautiečius.

Vieną ir kitą dieną prašomi visi Londo
no ir apylinkės lietuviai gausiai dalyvauti.

J.S.

DR. K. KEBLYS ATVYKSTA 
LONDONAN

Dr. Kęstutis Keblys, gyvenantis JAV 
yra jauniausios kartos moks’intakas, atei
tininkas ir šiuo metu vienas, iškiliausių 
lietuviškos literatūros kritikų.

Jo atvykimo proga Londono ateitininkai 
šeštadienį birželio mėn. 30 dieną 7 vai, 
vak., Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gar
rens, Londone, W.11. rengia literatūros 
vakarą, kuriame dr. Kęstutis Keblys 
kalbės apie Anglijos rašytojus, ir prista
tys Vlado šlaito ir Kazimiero Balėno pa
skutini ąsi.as knygas.

Šlaito poezijos knygą ,,Nesu Vėjo ma
lonėje“, išleido Ateitis ir Barėno Kilog. 
rainas cukraus“, išleido Mockaus knygos 
leidimo fondas Abi šios 'knygos pasirodė 
1978 metų vėlyvą rudenį. Vladas Šlaitas 
pasirodys šiame vakare gyvu žodžiu.

Londoniečiai kviečiami dalyvauti šia
me nepaprastame literatūriniame vakare.

St. K.

STRIMAIČIO IR GAILEVICIAUS 
KONCERTAS

Šeštadienį liepos 7 d. 7 vai. vak. „The 
Horseshoe Hotel, Bedford, lElanquettag 
Hall“, Tottenham Court Road, London W1 
(šalia Dominion kino). Abu toronltiečiai, 
lietuviai menininkai — solistas Rimas 
Staimavičius ir muzikas Stasys Gailevi-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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 Gate.

WOLVERHAFPTONE — birželio 17 d., 17 
vai., šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje, 
North Street.

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

NOTTINGHAME — birželio 24 d. 11.15 
vai. Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — birželio 24 d. 14 
vai. St. Peter's.

COVENTRYJE — birželio 24 d. 16 vail. St. 
Elizabeth.

NOTTINGHAME — liepos 1 d. 11.15 vai. 
Židinyje. ■

KETTERINGE — liepos 1 d. 14 vai.
NORTH AMPTONE — l iepos 1 d. 16 vai. 

St. John's.

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.

šyti ,,Europos Lietuviui“ 3 straipsnius, 
arba c) parašyti ir atspausdinti Europos 
spaudoje straipsnį svetima kalba lietuviš
ka tema.

Konkursinę medžiagą su iškarpomis, 
spausdintais ir kita informacija prisiųsti 
Konkurso Komisijai iki liepos 1 IČL 1979, 
c/o Lithuanian House, 1 Ladbroke Gar
dens, London W11 2PT.

čius, duos koncertą Londono ir jo apy
linkės lietuviams.

Bilietai bus gaunami Londono Lietuvių 
parapijos svetainėje ir Lietuvių Namuose.

S. K.

JAUNIMO KONGRESO ATIDARYMO 
KONCERTAS

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

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

Antrasis ansamblis bus Momtrealio 
,,Gintaras“, jis veikia nuo 1968 metų. Pa
grindinė ansamblio dalis yra liaudies in
strumentų orkestras, jų tarpe bene 15 
kanklininkų. „Gintaras“ plačiai koncerta
vo Kanadoje ir JAV ir 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
rai. Londoniečiai juos gali gauti Lietuvių 
Namuose ir Londono Lietuvių svetainėje 
pas P. Mašalaitį po pamaldų. Iš provinci
jos juos galima užsisakyti paštu, atsiun- 
čian atitinkamos sumos čekį arba „Money 
Order", kuris turi būti išrašytas „Lithua
nian Youth Congress". Pridėti tiksliiai už- 
adresuotą voką su pašto ženklu 'atsakymui.

Stasys Kasparas,

Birminghamas
JAUNIMO SUSITIKIMO VAKARAS
Birželio 9 d. Welsh Congregational 

Church, Lovedlay ir iBaith St. kiampe, buvo 
ruošiamais idiisCo šokių vakaras.

Pradžia 6 vai., tęsėsi iki 11 vai. vakaro. 
Pasiekiama miesto centre prie General 
Hospital ir netoli St. Chads katalikų ka
tedros.

Skyriaus valdyba

Bradfordas
TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMAS

Mūsų tautos kankiniai — žuvę ir tebe- 
kenčią kalėjimuose bei Ištrėmime — bus 
iškilmingai paminėti sekmadienį, birželio 
17 d., 12.30 vai. šv. Onos bažnyčioje.

Pamaldų dalyviams bus segamos tauti
nės vėliavėlės. |Eius pagerbta Lietuvos Vė
liava, palydima tautiniais rūbais -apsiren
gusių palydovių. Visų užuojautą ir ryžtą 
išreikš gyvų gėlių vainikas.

DBLS dk. ir Vyties klubo valdybų pa
prašytų Mišių Auka, bus aukojama už vi
sus tautos 'kankinius, užbaigiant Dies irae 
giesme.

Visi apylinkės lietuviai kviečiami gau
siai idlalyvaiuiti mūsų kankinių pagerbime.

J. E. VYSK. A. DEKSNIO VIZITACIJA

Mūsų mielas ir pasiilgtas V. Europos lie
tuvių vyslk. A. Deksnys aplankys mus per 
Jonines. Vizitacijos programa:

šeštadienį, birželio 23 d., 4 vai. p. p. šv. 
Onlos bažnyčioje dvasinis susitelkimas: 
J. E. Vyskupo pamokslas ir šv. Mišios.

Svečiai kunigai klausys išpažinčių.
Sekmadienį, birželio 24 d., 12.30 vai. 

iškilmingos pontifikalinės Mišios lotynų 
kalba. Giedos Pr. Dzidoliko diriguojamas 
Škotijos lietuvių chorelis. Užsirašiusiems 
J. E. Vyskupas suteiks Sutvirtinimo Sak
ramentą ir pasakys pamokslą.

Po pamaldų — Vyties klubo salėje 
garbingojo Svečio priėmimas ir sveikini
mai.

Laibai prašau visus Bradford© ir apylin

kės tautiečius dalyvauti šiose ypatingose 
iškilmėse.

Kun. J. Kuzmickis

Boltonas
A.A. LEONAS AUGUSTINAITIS

Boltono lietuvių skaičius nelauktai su
mažėjo — per nelaimingą atsitikimą š.m. 
gegužės mėn. 23 d. užsimušė Leonas Au
gustinaitis.

Leonas Augustinaitis gimė 1922 m. 
gegužės mėn. 22 d., Darbėnuose, Kretin
gos apskrityje. Per praeitą karą buvo 
sunkiai sužeistas. Leonas lietuvių veik
loje Boltone nedalyvavo, bet lietuvių 
tarpe jis visada bus atsimenamas kaip 
geras, draugiškas ir dosnus lietuvis

Derby
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

iEjirželio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
rengiamas birželio įvykių minėjimas.

Minėjimas įvyks „Crown Inn" patalpo
se, Curzan St., Derby. Paskaita DBLS Ta
rybos sekretoriaus P. J. Levinsko. Visus 
sk. narius Ibei apylinkės lietuvius malo
niai prašome dalyvauti šiame tragiškų 
mūsų tautos įvykių minėjime.

DBLS skyr. valdyba

Manchesleris
FILATELISTŲ DRAUGIJA ,,VILNIUS“

Per draugijos susirinkimą, kuris įvyko 
š.m. gegužės mėn. 19 d. Manchesterio lie
tuvių klube, buvo apsvarstyta daug 
svarbių einamųjų reikalų ir išrinkta 
nauja valdyba. Susirinkimui pirmininka
vęs Draugijos sekretorius pranešė, kad 
filatelistams reikia būti realistais ir, kal
bant apie pašto ženklų parodas ir pana
šius parengimus reikia turėti galvoje, ką 
Draugija gali dr ką negali padaryti, atsi
menant nedidelį Draugijos marių skaičių 
ir ribotas lėšas. Draugijos iždininkais pa
darė pranešimą apie kasos padėtį.

Naujon valdybom ateinantiems dve
jiems metams buvo išrinkti: pirmininkas
— L. Pūras, sekretorius — H. A. Vaines, 
iždininkas — S. Lauruvėnas, .revizoriai
— A. Jakimavičius ir K. Minutes.

Ateinantis Draugijos susirinkimas 
įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 18 d. 5 vai. vak., 
Manchesterio lietuvių klube.

NoUinghamas
A.A. FELIKSAS POPELIUČKA

Š.m, gegužės 9 d. ligoninėj a mirė Fe
liksas Popeliučka 84 metų amžiaus. Ki
lęs iš Šiaulių 'aprik., Pašvinitinio valsčiaus, 
Bučiūnų kaimo, gausios ūkininko šei
mos. trys seserys ir keturi broliai. Iš 
gausios šeimos pasilikusi tik viena 'sesu
tė Lietuvoje.

Velioniui įteko tarnauti caro armijoje 
savo jaunystėje, ir teko pergyventi vokie
čių nelaisvę Austrijoje.

Be to, velionis buvo Nepriklausomybės 
karų dalyvis, Lietuvos valstybės apdova. 
neitas medaliais. Vėliau darbavosi brolio 
ūkyje. Kilus antrajam karui su kitais 
lietuviais pasitraukė Vokietijon, 1947 m. 
į Angliją. Nottinghaime nusipirko iš pu
sės namą, apie kurį sukosi, visa lietuvių 
kolonijos visuomeninė ir kultūrinė veik, 
ta.

Velionis buvo vaišingas ir duris laikė 
atdaras svečiams iš plačių apylinkių.

Velionis paliko testamentą: Pastatyti 
paminklą ant kapo, pavaišinti draugus, ir 
likusį turtą padalyti į penkias dalis ly
giomis ir pasiųsti giminėms į Lietuvą. į 
jo laidotuves gegužės 21 d. šv. Patriko 
Bažnyčioje, susirinko apie šimtas žmo
nių, sunešė daug vainikų ir gėlių. Pa
maldas atlaikė ir pamokslą pasakė kun. 
S. Matulis, Kapinėse atsisveikinimo žodį 
tarė K. Bivainis ir Z. Juras.

Tegu buna lengva svetinga žemelė,
K.B.

SUTVIRTINIMAS
Mūsų vyskupas dr. Antanas Deksnys 

Nottinghamo lietuvius lankys liepos 7 ir 
8 'dienomis. Teiks Sutvirtinimo Sakra
mentą liepos 8 d., 14.30 vai. katedroje. 
Pageidaujjlalntiejii Sutvilrtinimo Sakra
mento iš bet kur, tuojau praneša kun. 
Matuliui, telef. 865738. Po iškilmingųjų 
pamaldų priėmimui irgi prašome užsira
šyti nedelsiant.

Belgija
MIRĖ JERONIMAS GVILDYS

Gimęs 1918 m. Zypliškiuose, Lietuvoje, 
Jeronimas Gvildys mirė 1979 m. geg. 31d. 
Zonkoven, (Belgijoje, nuo širdies smūgio.

Apie tai praneša velionies draugams ir 
pažįstamiems

C. Iluggebank

Vokietija
NAUJAS „ACTA BALTICA“ TOMAS
Koenigstein ties Frankfurtu vteikiiąis 

,,IniStiituitiuim lEtfalticutm“ tik ką išleido sa
vo metraščio ,,Acta (Baltica“ 18-4ą|jį to
mą. Kaip ir kiti paskutiniųjų metų met
raščio tomai ir 18-rbasiis tomas prasideda 

.Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
dviejų numerių (27-tojo ir 28-tojo) ver
timais į vokiečių kalbą. Vertimai užima 
84 metraščio puslapius.

Antruoju seka pastoriaus Elmars 
Ernst Rozitis straipsnis apie „Teisinę 
Bažnyčios būklę Latvijoje“. Toliau eina 
mūsų tautiečio dr. Alberto Geručio, gy
vinančio Berne, šveicarų ojė, istiudija 
apie Lietuvos Diplomatinę Tarnybą, at
siradusią, kraštą okupavus Sovietų Są
jungai. Autorius 40 puslapių studijoje 
apžvelgė minėtosios tarnybos atsiradimo 
ir veiklos istoriją. Studija baigiasi šiais 
žodžiais: „Lietuvos Diplomatinė Tarny
ba, kaip sud generis institucija ,38 metus 
ginanti Istudijoje apibūdintomis 'aplinky
bėmis okupuotojo krašto intertsus, yra 
pasidariusi lietuvių tautos ineįsisenėjan- 
čios teisės į valstybinę nepriklausomybę 
simboliu. Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių byla laukia teisingo isprendimo“.

„Actą Baltica“ redakcija metraščio įva
do žodyje kreipia skaitytojų dėmesį į dr. 
A. Geručio studiją, kuri teikianti „labai 
svarbios Okumentacijos“ apie Lietuvos 
Diplomatinę Tarnybą. Autoriaus, kuris 
pats yra Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
narys, studija išleista atskiru aitspaudlu.

Toliau metraštyje skelbiamas Oskar 
Angelus straipsnis apie ,.Jaunimą sovieti- 
nėtje Estijoje“. Metraščio 18-tasis tomas 
baigiamas Rolfo Ekmanio, Arizonos vals
tybinio universiteto profesoriaus, išsamia 
studija apie literatūrą sovietinėje Latvi
joje 'šio šimtmečio šešiasdešimtaisiais ir 
septyniasdešimtaisiais metais. Studiją ap
ima net 177 puslapius.

Šia proga galima pastebėti, kad prof. dr. 
Rolfs Ekmanis yra dr. Alberto Geručio se
sers sūnus.

Ab. G.

Skautiškuoju keliu
Sesės ir Broliai,

Artėja 30-toji Rajono Vasaros Stovyk
la ir gal taip atrodo, kad mūsų skautiško
je veikloje kiekvieni metai yra paženk
linti vienu ar kitu jubiliejiniu svarbiuoju 
įvykiu ar švente.

Bet gal būt svarbiausias įvykis mūsų 
Rajono 30-ties metų gyvenime yra tai, 
kad mes Anglijos Rajono, kaipo tekio, jau 
neturime, nes Anglijos ir Vokietijos skau- 
taujantis jaunimas yra sujungtas į vie
ną Europos Rajoną ir mums Anglijoje 
esamitiems tenka atsakomybė ir uždavi
nys, tų naujų pakeitimų šviesoje, plėsti 
mūsų veiklą į Europą, raginant kontinen
te esalntį jaunimą jungtis prie mūsų ir 
tuo sudaryti artimesnius santykius ir 
bendrą veiklą Europoje.

Yaitinigai tenka kreiptis į Vokietijoje 
esančius vadovus ateiti mums į talką, 
pataikant ryšius su Rajono vadeivomis 
dr steigiant vienetus savo apylinkėse.

Man dalyvaujant LSS Vl-'toje Tautinė- 
Stovykioj e, Amerikoje teko pajusti ypatin
gą vadovų ir stovyklautojų pasiaukojimą 
mūsų skautybės idėjai ir lietuvišką dva
sią jaunimo tarpe! Visiškai aišku, kad ir 
mes turime stengtis eiti tuo ipačiu keliu, 
nors mūsų darbo sąlygos yra daug Sun
kesnės, negu kad Amerikoje ir dėl to 
reikalauja daug darbo ir pasišventimo 
iš vadovų pusės.

Labai džiugu matyti, kad pasišventimo 
mūsų idėjai vis dar netrūksta mumyse, 
nes kaip žinome, Notitinghame s. S. Vait
kevičiaus pastangomis buvo įkurta nau
ja mišri draugovė. Reikia 'tikėtis, kad ir 
kitose Europos kolonijose vadovams pa
siseks atgaivinti ar sustiprinti skautišką 
veiklą.

Šie metai mums visiems vyksta Jauni
mo Kongreso ženkle. Kongresas sutrauks 
į Europą iš viso pasaulio skautaujantį ir 
neskauitaujantį jaunimą. Mes sveikiname 
visus atvykstančius į šį kraštą, seses ir 
įbrolius, linkėdami gražių dienų ir tikėda
mi, kad kai kurie jų dalyvaus mūsų 
stovykloje. Mūsų visų pareiga yra Euro
pos Rajono stovykloje dalyvauti, kad tin
kamai atžymėtume mūsų skautiškos veik
los 30-ties metų jubilėjų, drauge su sve
čiais iš užjūrio.

Mūsų visuomenė labai dosniai parėmė 
Jaunimo Kongresą, dėl to nedrįstame šiais 
metais kreiptis dėl aukų stovyklai, bet 
tikimės, kad mūsų rėmėjai nepamirš ir 
skautų stovyklos ir parems ją aukomis ir 
atsilankymu į Sodybą.

Kaip ir praeityje kviečiame ir ne
skautaujantį jaunimą atvykti į stovyklą, 
užsiregistruojant pas J. Maslauisiką šiuo 
arresu: 7 THE CRESCENT, MAYFIELD, 
NR. ASHBOURNE, DERBY'S.

Stovyklos vadovybę sudaro: J. Alkis, J. 
Maslauskas, D, Traškytė, R. Juozelskis, 
G. O'Brien, E. šova, V. O'Brien, A. Jaki
mavičius ir kt. jaunesnieji mūsų vadai. 
Dvasios vadas bus kun. A. Geryba.

Stovyklos ūkiu ir maitinimu rūpinsis 
A. Gerdžiūnas, J. Gerdžiūnienė ir B. But
rimas.

Visų dalyvių prašom atkreipti dėmesį į 
Stovyklavimo reikmenis ir uniformas. 
Iki pasimatymo Stovykloje.

Jūsų — v.s. įj. Alkis
Rajono vadas

KETTERINGO KOLONIJOS (PARAMA 
SKAUTŲ STOVYKLAI

Sakoma, 'kad ,,mažas kelmas didelį ve
žimą verčia“, šiais metais skautų stovyk-

ĮVAIRENYBĖS

IV PLJ Kongrese Venecuelą atstovaus: 
Virginija Ignatavičiūtė, Regina Zavads- 
kai'tė, Elena Baronaitė ir Louis Statkus 
Rosales. Pastarieji du atstovai šiuo metu 
lanko Vasario gimnazijų.

IV PLJ Kongrese spaudos atstovė 
,,Draugui' bus Emilija Sakadolskienė. Ji 
taip pat yra JAV jaunimo kongreso at
stovė. „šaltinį“ kongrese atstovaus Ona 
Verbickaitė ir Romas Juozelskis, abu 
Didž. Britanijos išrinkti kongreso atsto
vais.

Jaunųjų Kūrėjų Vakaras įvyks kong
reso metu Koenigsteine (Vak. Vokieti, 
joj) liepos 27 d. Tam vakarui pramatyti 
šie programos atlikėjai: Beatričė Bacevi
čiūtė iš Brazilijos (klasikinė gitara), 
Minga Bankaitytė iš JAV (solo kanklės), 
Regina Ginioticnė iš Kanados (išraiškos 
šokis), Veronika Kriaušaitė iš Kanados 
(pianinas), Eglė Juodvalkytė iš Vokieti
jos (savo poezija), Violiba Maksvytė iš 
Australijos (išraiškos šokis) ir Kristina 
Grabnickaitė iš JAV (pianinas), šiuo 
metu baigiama tartis su kitais progra
mos atlikėjais.

IV PLJK uždarymo metu ruošiama jau. 
nųjų menininkų paroda. Paveikslai bus 
išstatyti Koenigsteine (Haus der Begeg- 
nung namuose) liepos 27-29 dienomis. Lig 
šiol sutiko dalyvauti: Jūratė Lemkienė iš 
Vdkiietijos (tapyba), Romas žaliukas iš 
Vokietijos (paišyba), Snaigė Šileikienė iš 
Prancūzijos / Kanados (grafika), Linas 
Kojelis iš JAV (politinė karikatūra), Pet
ras Ramanauskas iš Vokietijos (paišy
ba) ir Elena Baronaitė iš Venecuelos 
(paišyba).

Rašytojas Izaokas Meras iš Izraelio at
vyksta į Angliją bei Vokietiją ir dalyvaus 
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese.

Bilietus į Jaunimo Kongreso atidarymo 
koncertą (liepas 14 d., 14.00 vai., Queen 
Elizabeth Hali) ir į šokių vakarą (tą pat 
dieną 19.30 vai., Kensington Town Hall) 
jau dabar galima užsisakyti. Koncerto bi- 
lietų kainos — 2 sv., ir 5 sv. Įėjimas į 
šokius kainuos 3 svarus. Užsisakant bi
lietus palšt’U, prašoma prisiųsti čekį ar 
pašto perlaidą, išrašytą „Lithuanian 
Youth Congress" vardu, ir sau užadre- 
suotą veką, kurį su bilietais galėsite at
siimti Lietuvių namuose — Lithuanian 
House Ltd., 2 Ladibrcfce Gardens, London 
Wil 2PT.

ATITAISYMAS
P. L. 23 inumtryje 4 psl. 5-oje Skiltyje 

tilpusiame Pasaulio jaunimo kongresui 
remti D. Britanijoje įvykusios loterijos 
laimėtojų sąraše klaidingai paskelbti 
dviejų bilietų numeriai, kurie laimėjo po 
5 sv.

Juos perspausdiname ištaisytus. Turi 
būti: P. Buchanen Nr. 04085, be pavardės 
Nr. 05018 (ne 04086 ir ne 0518, kaip buvo 
išspausdinta).

Minėtų asmenų ir Finansų Pakomisės 
muo'šiirdžiai aitsipralšome.

Red.

IV PLJK AUKŲ VAJUS JAV-ėse

Aukų vajus IV-jam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui vyksta per visas JAV 
LB ir Kanados LB apylinkėse. Iki gegu
žės 21 d. dr. Algio Pauliaus vadovauja, 
mas IV PLJK Finansų komitetas gavo 
aukų 22,800 dol. arba 25% reikalingos 
sumos. Tikimasi, kad LB apylinkės, lie. 
tuvių organizacijos ir paskiri asmenys 
stipriau parems jaunimą, nes iki Jaunimo 
Kongreso liko tik mėnuo laiko. IV PLJK 
Finansų komiteto adresas yra:
5620 So. Claremont |Ave., Chicago, Illi, 
nois 60636 (USA.

lai lėšų parama iš pirmosios kolonijos - 
Ketteringo — per A. Kukanauską 18 sva
rų sulaukta.

Ketiteringo lietuviška kolonija yra ma
ža ir temai jau beveik visi gyvena iš pen
sijos, tačiau savo nuoširdžiu dosnumu ir 
kultūringu pavyzdžiu visas lietuviškas 
organizacijas pagal ilšgales visuomet pa
remi a.

štai aukų lape tie skautiškos idėjos rė
mėjai ir aukotojai:

J. Pipynė — 0.50 sv., M. Ku’kanaurikie- 
nė — 1 sv., V. Karanauskas — 1 sv., F. 
Woodhare — 1 sv., P. Adomaitis — 0.75 
sv., B. Mardosas — 1 sv.. G. Kukanaus- 
kas — 1 sv., P. Požerskis — 2 sv., A. 
■Kiikelionis — 1 sv., L. Mozrinau —1 sv., 
A. Navickas — 1 sv., M. Dickenas — 1 
sv., M. Vereika — 0.50 sv.. A, Kuikanaus- 
kas — 5.25 sv.

Mieliems ketteringiškiams ir skautiš
kos idėjos rėmėjams išreiškiamas nuo- 
šiitdus AČIŪ

Rajono Skautų Vadovybė
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