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Prikelkime Lietuva 
Mūsų !

Šiuo metu Lietuvoje vyksta didelį siusi- 
rūpinimą 'kedi-ainltys vidiniai socialiniai 
procesai, atsirandantys dėl bedievybės 
plitimo ir vis gilėjančios žmonių sąmonė
je idėjinės tuštumos, ši tuštuma, nesant 
Odinių paskatų, labai greitai užpildoma 
primityvių instinktų tenkinimo (poreikiais, 
kurie paskui save nutempia ir visą vidi. 
nį žmogaus gyvenimą: pakrinka moralė, 
iStyžta valia, tautiniai idealai iškeičiami 
į pigius malonumus ar miesčionišką gyve
nimo būdą.

šie pakitimai, įvykę žmonių sielose, vie. 
šajame tautos gyvenime materializuojasi
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tokiomis ją žudančiomis blogybėmis, kaip 
nepilnamečių nusikalstamumo didėjimas, 
ištvirkavimas, venerinių ligų plitimas, ab
ortai ir natūralaus gyventojų prieauglio 
mažėjimas, masinis alkoholizmas bei ka
tastrofiškas šeimų irimas.

Tuo pačiu metu susikuria kovingos, šias 
blogybes teisinančios bei platinančios, 
ideologijos, kurių atstovai ateistinio auk
lėjimo fone ne tik blogu pavyzdžiu, bet 
dažnai ir brutalia prievarta demoralizuoja 
ne taip stiprios valios žmones ir ypatingai 
jaunimą.

Šeima visais laikais buvo pagrindinė re. 
ligijos-dorovės normų (perdavėja ir jauno
sios kartos auklėtoja. Dabar gi jai vis 
sunkiau sekasi priešintis tvirkinančiai ap
linkos blogio įtakai. Kas suskačiuos, kiek 
tikinčių tėvų verkia dėl šunkeliais nuėju. 
šių vaikelių? Netvirtos, išsiskyrusios, gir- 
tuOkliaujančios ar netikinčios šeimos dar 
mažiau pajėgios tinkamai doroviškai auk
lėti savo vaikius. Tuo būdu ateinančiose 
kartose galima tikėtis vis daugiau Skyry
bų ir dvasinio pakrikimo. Ir niekas nega
li pasakyti, ar šitaip ,,progresuodama“ 
mūsų tauta nenusiris ilki visiško saivęs su. 
naikinimo ir išnykimo.

Tiesa, daug paguodos ir vilčių teikia 
vis labiau besiplečiantis tautos dvasinis 
atgimimas, ypač jaunimo tarpe. Tai žmo
nės, suprantantys, kad tiesos, tikėjimo ir 
Tėvynės labui jokia auka nėra per didelė, 
ir tai įrodantys savo gyvenimu.

Tačiau išgelbėti mus nuo pražūties gali 
tiktai visos tautos dvasinis atgimimas, ži
noma, esant dabartinei būklei, tai būtų 
panašu į stebuklą, bet mums, tikintie. 
siems (Apvaizdos visagalybe, stebuklas 
reiškia ne kažką negalimo, o tai, ką mes 
realiai galime atsiekti. Juk mums tam yra 
duotos ir specialios priemonės — malda ir 
atgaila, kurių galią daugelis ilš mūsų ga
ilime paliudyti savo amenine patirtimi. 
Tad jeigu sugebėjome žemiškiems valdo
vams pasiųsti manifestą su 17.000 parašų, 
tai ar neatėjo jau laikas siųsti ,,peticiją“ 
Dangiškajam Tėvui? Juk Jo ausys labai 
jautrios mūsų prašymams. Tik melskimės, 
pasitikėdami Jo gailestingumu, ir mums 
nebus atsakyta.

Mūsų yra labai daug ir esame didelė jė. 
ga. Susivienykime ir pakilkime į dvasinę 
kovą! Tenelieka nė vienos parapijos, nė 
vieno kaimelio, iš kur nesklistų prašymai 
į Visatos Valdovą!

Todėl kviečiame mūsų tautos dvasinio 
atgimimo intencija, o taip pat ir visų pa
saulio tautų, ypatingai tų, (kurių dvasinė 
padėtis sunkiausia, atgimimo intencija 
atgailos dvasioje.

Prie šios blaivybės akcijos, solidarizuo
jantis su mūsų tikslais, kaip protestą prieš 
įsigalėjusį ištižimą ir kad pajustume mū. 
sų vienybės jėgą, kviečiame prisijungti ir 
visų kitų -tikėjimų geros valios žmones, o 
taip pat ir netikinčiuosius, kuriems bran
gi mūsų (tautos ateitis.

Mes ne vieni
Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė!

(Ps. 45. 2)
Nežiūrint dešimtmečiais užsitęsusių per

sekiojimų, mes, Lietuvos katalikai, esame 
pdkankam-ai stiprūs ir ryžtingi kovoje už 
Dievą, Bažnyčios gyvybinę egzistenciją ir

K onkursas
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.
Konkurso Komisija: J. Vilčinskas, R. 

Spalis ir P. Vamkala.
Darbas: ia) parašyti ir išleisti -beletristi

nį rašinį -lietuviška tema, arba b) para-

Popiežiaus Kalba
Jono - Paliaus II apsilankymas (geg. 6) 

Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegijoje buvo 
plačiai aprašytas Vatikano dienraštyje 
„L'Osserv Romano“. Laikraščio straipsnis 
talpina Šv. Tėvo kalbą ir įspūdingą nuo. 
trauką, vaizduojančią popiežių, besimel
džianti šv. Kazimiero koplyčioje kartu su 
visais dalyviais.

Vatikano radijas įvykį paskelbė įvai
riomis kalbomis. Išsamiausias iškilmių 
reportažas buvo perduotas į Lietuvą Va
tikano radijo lietuviškųjų programų tar
nybos. Iš jos parengto popiežiaus kalbos 
vertimo čia dedame didesniąją jos dalį 
(Pasinaudota Mons. Kl.Razmino straips
niu ,,Popiežius lietuvių kolegijoje“ — 
MŪSŲ LIETUVA Nr. 2).

,,Pirmiausiai turiu prisipažinti, kad šis 
apsilankymas man yra labai brangus. 
...Ši kolegija Lietuvos Bažnyčiai yra la
bai reikšminga. Ji yra brangi taip pat ir 
visuotinei Romos Bažnyčiai. Aš negaliu 
nebūti arti jūsų... Jūs gerai žinote, kad 
aš esu iš Krokuvos. Ir šv. Kazimieras yra 
taip pat gimęs Krokuvoje. Taigi, jei taip 
galima sakyti, esame iš to paties miesto. 
Šv. Kazimieras turėjo iš Krokuvos iške
liauti ir dabar jis yra Vilniuje. Man taip 

PLJS Rašinių Konkurso Laimėtojai
Praėjusiais metais PLJS paskelbė ikon- ŽurmalisUkoje: 1-mą premiją: Rūta Ona

kursą viso pasaulio lietuvių jaunimui. 
Konkursas buvo padalintas į dvi dalis pa
gal amžių: jaunesniesiems (16-24 m.) ir 
vyresniesiems (25-35 m.). Kiekvienoje da
lyje (buvo keturios rašymo sritys: poezija, 
beletristika, žurnalistika ir dvikalbė sri
tis nemokantiems lietuviškai.

Gauta darbų net iš šešių pasaulio kraš
tų. šiuo metu norime paskelbti laimėtojų 
vardus.

16-24 m.
Poezija: 1-mą premiją 150 kanadiškų do

lerių dalinaisi Laimutė Laupinaitytė 
(BrazilijĮa) -ir Angelė Mičiulytė (JAV).

2-rą premiją: 50 kam. dott. — Kristina 
Veselkaitė (JAV). čius.

Keliautojai i Londoną, dėmesio !
IV PLJ Kongreso proga šįmet į Lon

doną laukiama atvažiuojant daugiau lie
tuvių turistų iš įvairių pasaulio kontinen
tų, negu kitais metais. Daugelis jų krei
piasi laiškais, telegramomis ir transatlan- 
niu telefonu į Lietuvių Namus Londone, 
prašydami rezervuoti jiems kambarį.

Lietuvių Namų Londone vedėjasKazys 
Makūnas prašo pranešti, kad Lietuvių 
Namai nebeturi laisvų kambarių. Bet...

Kongreso vadovybė yra susitarusi su 
P. Bulaičio kelionių biuru Londone, kad 
jis tvarkys visų turistų nakvynių ir kam
barių rezervavimo reikalus per visą šį 
laikotarpį.

Jo adresas: Director P. Bulaitis Travel

pagrindines žmogaus teises. Mes stiprūs, 
nes nevieni, — Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė! Su mumis ,,Rytų Popiežius“, 
kalbąs tylinčios Bažnyčios lūpomis, o Lie. 
-tuvos persekiojamai ir -kovojančiai Bažny. 
čiai paskyręs pusę širdies. Mus stiprina 
Vatikano radijas vis naujomis žiniomis, — 
mūsų skausmas ir kova randa vis platesnį 
atgarsį pasaulyje. Štai JAV vyskupų Ge
neralinis sekretorius vysk. Tomas KELLY, 
išgirdęs Amerikos Lietuvos Vyčių prašy. 
mą (garbė mūsų jaunimui išeivijoje!), 
paskelbė vasario 11-ją maldos diena už 
Lietuvą.

Todėl mes, Lietuvos katalikai, Bažny
čios ir Tėvynės vardu širdingai dėkojame 
už maldą ir gerą žodį JAV vyskupams, 
kunigams, tikintiesiems ir visiems geros 
valios žmonėmis ,-apie -kurių pastangas gal 
būt ir nežinome. Dėkojame JAV valdžios 
žmonėms ir Vatikano radijui, perdavu. 
šiam Lietuvos Vyčių atsišaukimą į pa
saulį įvairiomis kalbomis.

Tegul Dievas atlygina visiems daran
tiems gera! O mes, savo ruožtu, ir toliau 
ištvermingai kovosime, siekdami, kad 
Kristus viešpatautų mūsų Tėvynėje.

Lietuvos katalikai

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

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

Konkurso Mecenatas — P. Varkala.

Lietuviu Kolegijoje
pat teko iškeliauti iš Krokuvos ir dabar 
esu Romoje... „ Aš manau, kad ši vie
nybė, ši dvasinė vienybė, kuri yra gimu
si tame pačiame mieste mums padės vieni 
kitus gerai suprasti ir gerai bendradar
biauti, vykdant pašaukimą, kuris tenka 
jūsų Tėvynei ir Bažnyčiai jūsų Tėvynėje. 
Visiem žinoma, kad Bažnyčia jūsų Tėvy
nėje, panašiai kaip ir Lenkijoje, prieši
nasi blogiui ir mums duoda gerą pavyzdį. 
Ypač gerą pavyzdį mums duoda Dievo 
tauta, lietuvių .tauta, kuri yra taip tvir. 
tai prisirišusi prie savo Bažnyčios, prie 
Kristaus, prie savo .tikėjimo ir prie reli
ginių tradicijų. Tai tauta, kuri pilnai nu
sipelnė .tikros tautos vardą; , tautos, kuri 
yra pilnai atradusi save, kuri gerai žino 
savo misiją.

Aš kasdien meldžiuosiu už jūsų Tėvy
nę. Meldžiuosi netaip sau bendrai, bet at
skirai, kasdieninėje maldoje ištardamas 
Lietuvos vardą! Manau, kad tai yra mi
nimum — mažiausia — ką galime pada
ryti, siekdami išlaikyti mūsų vienybę ir 
mūsų solidarumą. Dievas telaimina jus vi
sus, kurie gyvena -šiuose namuose, čia ras
dami aplinką, padedančią pasirengti ku-
nigiškai tarnybai“.

Šiulytė (Kanada). 2-rą premija: Birutė 
Šaulytė (Australija).

Poezijoje: 1-mą premiją 200 kan. dol. — 
Juraitė Buivydaitė-Lalas (JAV). 2-rą pre
miją (75 kan. dol.) -dalinasi Manfredas 
šiušelis (V. Vokietija) ir Violeta Abariū- 
tė (JAV).

Beletristikoje: 1-ma premija: Antanas 
Šileika (Brancūzija-Kanada). 2-ra premi
ja: Manfredas šiušelis (V. Vokietija).

Žurnalistikoje: 2-ra premija: iZĮitia 
Prašmutaitė (Australija).

Dvikalbėje srityje: 1-ma premija: Karo
lina Masiulytė (Prancūzija).

Vertinimo Komisiją -sudarė: dr. R. Šil
bajoris, dr. D. Valiukėnaitė, V. Mdckevi-

Agents, 9-10 Johnston Rd., Woodford 
Green, (Essex, 1GB OXA.

Telefonas: 01-504 0481.

Todėl visais -nakvynių ir kambarių rei
kalais prašom kreiptis ne į Lietuvių Na
mus, bet į P. Bulaitį nurodytu adresu.

Užsisakant kambarį, patartina kartu at
siųsti mokestį už bent vieną parą maž
daug 15-20 dolerių sumoje.

SeplųnioS
• Naftos produktų kainos buvusios pa

kilusios iki 20 dol. už statinę laisvojoje 
Amsterdamo rinkoje, pirmą kartą kelių 
savaičių bėgyje birželio 11d. — iki 16 dol. 
Kelios didesnės naftos -užpirkimo firmos 
iš JAV-ių ir Prancūzijos sulaikė savo už
pirkimus.
• Savotišką ir naujovišką rekordą pa

statė amerikietis Bryan Allen ,,oro dvira
čiu“ pakilęs į orą ir -perskridęs maždaug 
33 km. pločio Lamanšo sąsiaurį iš Doverio 
į smėlio paplūdymį Prancūzijoje. Tas jo 
,,dviratis“ (turėjo 32 metrų ilgio sparnus 
ir svėrė be piloto tiktai 35 kg. (70 sv.).

Atlikdamas šį skrydį per 2 vai. ir 45 
min., jis sumušė „savom jėgom“ Skridimo 
rekordą ir gavo kartu su jo „dviračio“ 
-konstruktorium Povilu McCread 205.000 
dolerių premiją.

Piloto minami dviračio pedalai suko 
propelerį, kuris pakėlė ir tempė šį oro 
dviratį.

O Brežnevas, priėš išvykdamas į Vieną 
jo -trokštamos strateginių ginklų apriboji
mo sutarties pasirašymo ceremonijai, nu
siuntė ten Aerofloto kargo lėktuvu... Rolls 
Roycą, kelis Zil ir 2 naujai išleistus Mer
cedes automobilius.

Sovietų spaudos valdininkas pareiškė, 
kad tai bus (Brežnevo asmeniškas reikalas, 
kuriuo -automobiliu jis važinės Vienoje. 
Proletarinas rojus. Ar visiem?

0 JAV senatas birželio 13 d. nutarė už
baigti ekonomines sankcijas prieš Rode- 
ziją. Tai nubalsuota prieš prez. Carterio 
ir užs. reik, sekretoriaus Vance planus. 
Carteris dar vis reikalauja, kad pirmasis 
negras Rodezijos premjeras vysk. Muzo- 
reva įtrauktų į savo kabinetą teroristinių 
organizacijos grupių atstovus.

Jei tokį nutarimą priims ir kongresas, 
Carteris turės pasirinkti — pasirašyti ar 
vetuoti. Pastaruoju atveju senatui reikės 
jau 2/3 balsų daugumos.
• Ekonominė Europos Bendruomenė 

(ECC) jau išdirbo 11 metų planą naftos

REIK MOKĖT IR ŽINOT

Atrodo, kad Vietnamo vyriausybė yra 
nusistačiusi vienu 'šūviu nušauti 2 kiškiu: 
pirma, — atsipalaiduoti nuo visos kinie
čių kolonijos Vietname, spausdama juos, 
puldinėdama jų verslavietes ir pro pirštus 
žiūrėdama į kiniečių bėgimą iš krašto. 
Vietnamas nepasitiki -kiniečių lojalumu ir 
laiko juos mažai naudingais miestėuais, 
iš kurių nebūtų daug naudos, įtraukiant 
juos -į žemdirbystę.

Iš kiniečių, norinčių palikti Vietnamą, 
policija reikalauja už išvykimo leidimą 
mokestį auksu, vertą 3.000 dolerių. Apie 
800.000 kiniečių dar laukia savo eilės to
kiai vizai gauti.

Tuo būdu Vietnamas surenka šimtus 
milijonų dolerių iš savo kiniečių piliečių 
ir jais gali apmokėti -už -ginklavimą, kurį 
jiems prisiunčia Sovietai. Reik mokėt ir 
žinot... anot -tos dainelės.

POPIEŽIAUS KELIONĖ

Popiežių kelionėje į Lenkiją lydėjo ir 
keli lietuviai: iš Vatikano — Ame
rikos lietuvis vysk. Paulius Marcinkus, 
o iš pačios Lietuvos — atvykęs jo pa
sitikti vysk. Liudas Povilionis ir Romu
aldas Kriščiūnas.

PLB AKCIJA JUNGTINĖSE TAUTOSE

Drauge su ukrainiečių, latvių, estų ir 
baltgudžių centrinėmis organizacijomis 
yra paruošta rezoliucija - memorandu
mas Jungtinėms Tautoms, prašant ištirti 
Sovietų Sąjungos nusikaltimus prieš mi
nėtas tautas ir Sovietų Sąjungos kariuo
menės -atitraukimo klausimą iš šių penkių 
kraštų. Rezoliucija yra paremta gausiais 
dokumentais.

Nežiūrint Sovietų Sąjungos trukdymų, 
rezoliucija buvo įteikta Jungtinių Tautų 
pilnaties pirmininkui. Rezoliucijos prave- 
dimo reikalu penkių tautų delegacija yra 
aplankiusi eilę Jungtinių Tautų atstovy
bių. PLB valdybai šioje delegacijoje at
stovauja Daiva Kezienė.

JAV ALMANACHAS APIE LIETUVIUS

Nauja 1978 m. laida ,,The People's Al
manac Nr. 2“ rašo apie Amerikos lietu-

DIENOS
produktų trūkumui -sumažinti; per -tą lai
ką importas bus prilaikomas -ne daugiau 
470 milijonų tonų per -metus ribos ir 50 
milijonų dolerių bus investuojama kasmet 
į -naujų energijos šaltinių ieškojimą. Iš 
fabrikų bus reikalaujama, kad gamintų 
ekonomiškesnius automobilius, kad anglių 
vartojimas (būtų 25% padidintas šiluminei 
energijai gamin-td, ir -t. t.

Kodėl gailingosios JAV-ės dar vis snūdu
riuoja savose svajonėse apie naftą ir li
muzinus?
• Islamiškoji revoliucija Irane kai -ku

riose srityse vis dėlto veikla nuosekliai: 
VI. 13 d. Interkontinentiniiame viešbutyje, 
kuriame -apsistoja daugiausia užsienio -ko
respondentai, apie tuziną revolveriais 
ginkluotų milicininkų išpylė į kanalizaci
jos vamzdžius apie 1 milij. dolerių vertės 
šampano, konjakų ir (kitų alkoholinių gė
rybių.
• Kuwait, -maža ir smėlinga arabų vals

tybė, -kuri po Saudi Arabijos, Irano ir Ira
ko yra didžiausias naftos produktų tiekė
jais užsieniui, prieš OPEC — organizaci
jos, apjungiančios naftą eksportuajančias 
valstybes — konferenciją birželio 26 d. 
Ženevoje, paskelbė du siūlysimus princi
pus: a) pramoninės valstybės turi griebtis 
naftos vartojime griežtų taupumo priemo
nių bei susirasti naujų energijos šaltinių, 
ir b) tam reikalui naftos kainos turi būti 
drastiškai pakeltos. (Dabar mokama 16.40 
dol. už statinę.)

O Henry Kissinger, tas politinis vijur
kas šiokios tokios JAV užsienio politikos 
sudaryme, pareiškė, kad jis tarpininkavo 
išgauti šacho galimybei apsigyventi Mek
sikos valstybėje, gelbėdamas JAV orumą 
ir norėdamas parodyti, kad JAV-ės pade
da ir palaiko savo buvusius sąjungininkus, 
jiems pakliuvus į bėdą. Senai girdėtas 
motyvas tarptautinėje politikoje.
• Teroristai -buvo okupavę vakarų Ber

lyno laikraščio ,,Tageszeitung“ redakciją. 
Jie norėjo priversti laikraštį atspausdinti 

vius. Jo duomenimis JAV-se esą 1.650.000 
lietuvių. -Leidinys pabrėžia sovietinių oku
pantų smurtą, iškelia -lietuvių protestus 
bei demonstracijas, siekiant laisvės.

LIETUVA JAV KONGRESE

Minint Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį, vien iki kovo 12 d., gin
dami Lietuvos laisvę ir iškeldami prie
spaudą okupacijoje, kalbas pasakė 76 
kongresmanai ir 13 senatorių, daugėta jų 
primindami kalinamus lietuvius disiden
tus.

(TĖVYNĖ Nr. 7)

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ LATVIJOS 
KOMUNISTŲ VADĄ

Š. -m. kovo mėn. viduryje buvo padary
tas atentatas prieš Latvijos komunistų 
partijos pirmojo sekretoriaus Vosso gy
vybę. Tai įvyko automobilio kelionės me
tu. Vossas (buvo tik lengvai sužeistas, bet 
mirtinai sužeidė automobilio vairuotoją 
— slaptosios policijos agentą.

Vossas latvių laikomas vienu iš aršiau
sių rusinimo ir sovietinimo įrankių. Gi
męs Tobolške, Sibire, jis po paskutiniojo 
karo -atvyko -į Latviją. Čia 1945 m. išrink
tas į -Latvijos kompartijos centro komite
tą, o 1966 m. partijos pirmuoju sekreto
riumi.

Pasikėsinimo pasėkoje įvykdyta (daug 
-kratų, nemažiau kaip 35 asmenys yna su
imti.

Ši žinda pasiekė Vakarus per UPI spau
dos agentūros korespondento Emilio Svei- 
lio pranešimą. Spauda Latvijoje apie tai 
tyli.

RUSŲ KALBA — RUSIFIKACIJOS 
ĮRANKIS

TSRS Ministrų Taryba 1978 m. spalio 13 
d. priėmė potvarkį apie ,,Priemones to. 
liau pagerinti rusų kalinis mokymąsį ir 
mokymą sąjunginėse respublikose“. Po
tvarkis aiškiai rodo, jog daromos ypatin
gos pastangos užtikrinti, k-ad visa nėrusiai 
Sov. Sąjungoje dšmolktų laisvai kalbėta ir 
rašyti rusiškai. Tuo stengiamasi iškelti 
visasąjunginę rusų kalbą“ ir nuslopinti 
gimtąsias nerusų kalbas atskirose respub
likose.

To paties siekė ir (bolševikų nuverstoji 
caro valdžia.

(Pasinaudota ELTA)

ISPANŲ KOMUNISTAI REMIA 
DISIDENTUS

Komunistų žurnalas „Wiener T-agebuch“ 
(1979 sausis) talpina Manuelio Azcarate, 
ispanų komunistų partijos vadovybės na
rio, straipsnį, kuriame rašoma:

,,Visos represijos prieš disidentus ver
tos politinio ir teisinio pasipiktinimo. 
Socialistinei visuomenei turėtų -būti visai 
normalu, kad jos narių idėjos būtų skir
tingos nuo oficialių valstybinių idėjų. 
Taip pat normalu, kad jie. pareikštų opo. 
ziciją valdančiai sistemai... Socialistinė 
sistema visada turi respektuota ir nesocia- 
listines idėjas... Komunistų partijos, ku
rios siekia socializmo laisvėje, turi užim
ti aiškias solidarumo su disidentais pozi
cijas net ir tada, kai jos nesutinka su jų 
idėjomis. Jos turi pasmerkti visas Sovie. 
tų Sąjungos represijas prieš disidentus. 
Jei tos kompartijos ir toliau tęs represi
jas ir -pasidarys aršesnės, plyšys tarp So
vietų -kompartijos ir kitų kompartijų dar 
pagilės.“ (ELTA) 

70-ies suimtų ar nuteistų jų draugų pa
reiškimus, paaiškinančius jų veiksmus ir 
kodėl kai kurie jų paskelbę bado -streikus.

Įdomu. Skverbiasi mintis, kodėl jokie 
teroristai neužsiima tokiais spektakliais 
Rytų Berlyne.
• Suomių kariuomenės vaidas gen. Lau- 

ri Sutela atvyko VI. 12 į Varšuvą, vizituo
damas Lenkijos krašto apsaugos ministrą 
Wojciech Jaruzelski, kaip pranešė Len. 
kijos dienraštis „Zolnierz Woinosci".

Naujovė karinių vadovų vizituose sker
sai rytų ir vakarų valstybių sienas.
• JAV atstovų rūmai pradėjo Panamos 

kanalo sutarties patvirtinimo debatus VI. 
20. Paskutinių 149 metų laikotarpyje tai 
pirmas atsitikimas, kad debatai vyktų 
„prie uždarų durų“.

Įdomu bus stebėti, -kiek žinių prasiverš 
per „uždarų durų rakto Skylutę“ į tokią 
spaudą, kaip „Washington Post“ ir pan.

Tą sutartį prez. Carteris jau senai „pa
tvirtino“, pats asmeniškai pasirašęs ją.

1
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Scholastine Teologija Vilniuj
VILNIAUS UNIVERSITETUI

Iki XVIII amžiaus galo praktiškai kiek
viename universitete visų mokslo dalykų 
viršūnė buvo teologija. Juo labiau ji bu
vo vertinama jėzuitų vadovaujamuose 
universitetuose. Jau 1545 metais vienas 
iš pirmųjų jėzuitų, Klaudijus Jajus 
(Jay), lankydamasis Vokietijoje ir ma
tydamas ’teologijos studijų didelį pakriki
mą, rašė į Romą: ,,Reikia steigti kolegi
jas ir tokiu gūdu atgaivinti teologijos stu
dijas“.

Vilniuje įsteigtas universitetas nuo pat 
pradžios ’teologijoje galėjo žygiuoti tvir
tais žingsniais. Pirmųjų bandymų ir ieš
kojimų laikas jėzuitų mokyklose jau bu
vo pasibaigęs, Romoje scholastinę teolo
giją jau kurį laiką dėstė Jokūbas Ledes
ma (1575 m.j, Jokūbas Avellaneda 
(1598 m.), Pranciškus Toledo (1596 m.), 
Petras Parra (1593 m.j, Jokūbas Paez 
(1582 m.), o nuo 1580 m. prie jų prisijun
gė garsusis Pransiškus Suarez. Visi jie 
įbuvo ispanai. Ispanai buvo ir abu pir
mieji scholastinės teologijos profesoriai 
Vilniuje: Garsijas Alabianas (Alabiano) 
ir Antanas Arias, abudu prieš tai studija
vę teologiją toje pačioje Romos Kolegijo
je.

Ne atsitiktinai XVI a. jėzuitų universi
tetuose vyravo teologai ispanai. Ispanijo-

Dienelei praskaidrinti

VLADAS ŠLAITAS

LAIKO ANTSPAUDAS
Seni prisiminimų vaizdai 
nėra nei ypatingai meniški, 
nei ypatingai gražūs, 
tačiau laikas uždeda savo antspaudą 
ir kiekvieną daiktą pagražina, 
ir dėl to mano gimtojo miesto mažytės 

gatvės 
man po daugelio metų atrodo kaip aukso 

rašmenys.

ŽENTĄ TENISONAITĖ

ŠIANDIEN
— — Šiandien
aš tau nuskinsiu rausvą džiaugsmo rožę, 
papuoštą spalvomis harmonijos

brangiųjų akmenų.
Šiandien aš tau atversiu 
paslėptus vartus svajonių alko. 
Ir palydėsiu takeliu namo, 
kai bus visur tamsu.

— — Šiandien
kaip kūdikiai tikėsime į pasakos rytojų.
Ir bursim laimę mes, tarytum žaidžiantys 

vaikai.
Pamiršim, kad pasauly siautė baisiai ait. 

rios kovos.
O lietaus liūtys plūdo, nešdamos ledų 

aižus dažnai.

šiandien — šviesos karūną duosiu. 
Aukso tirados togą ir užburtą žavesį 
fantazijos viliojančios dainos.
Šiandien pasaulis tavo — visa dovanosiu, 
ir būsi karalaitis saulės pasakos gražios.

e
400 METŲ — XVI.

je, ypačiai Salamankoje, apie to amžiaus 
vidurį įvyko ryškus teologijos studijų at
sinaujinimas, šiandien sakytume „aggior- 
namento". Scholastika ten susitiko su hu
manizmu, ir to vaisius buvo anuomet mo
derniška teologijos kryptis kartais vadi
nama „antrąja scholastika“. Atsisakyta 
viduramžiais vyravusių Petro Lombardo 
,,Sentencijų“, imtasi komentuoti šv. To
mo Akviniečio „Sumą“, šv. Ignacas, jė
zuitų įsteigėjas, ir pirmieji jo bendradar
biai, daugiausia ispanai, iš Ispanijos, ypa
čiai Alkalos (Alcala) universiteto atsine
šė domėjimąsi šaltiniais, o iš Pary
žiaus universiteto — pagarbą Tomui Ak. 
viniečiui ir studijų metodą. Todėl jėzui
tų ordino konstitucijos aiškiai nurodo: 
,,lš teologijos bus dėstoma Senasis ii’ Nau
jasis Testamentas ir scholastinė šv. Tomo 
doktrina, o iš vadinamosios pozityvios 
(teologijos) bus parenkami mūsų siekia
mam tikslui tinkamesni autoriai“ (Cons- 
tit., pars IV, cap. XIV).

Romos Kolegijoje nuo pat pradžios te
ologijoje vadovautasi šv. Tomu. Tai liu
dija ir dviejų vilniečių atvejis. Kasparas 
Savickis ir Jeronimas Butvilas apie 1575 
metus nuvyko studijuoti į Romą ir užbai
gę pirmuosius teologijos metus, vienas 
1576, antras 1577 metais įstojo į jėzuitus. 
Tarp į noviciatą atsineštų daiktų ir vie. 
nas ir antras turėjo po ištisą šv. Tomo 
„Sumą“ .(pig. J. Warszawski, Polonica z 
Rzymskiego Kodeksu Nawicjuszy..., Rzym 
1955, psl. 133 ir 135). Tapę jėzuitais, jie 
Romoje tęsė teologijos studijas, bet vėliau 
Vilniuje beveik nepasireiškė. Kai Lietu
voje buvo ruošiamasi atidaryti ištisą te
ologijos studijų kursą, jie dar nebuvo pa
siruošę dėstyti. Vėliau, atrodo, akademi
joje bevelyta turėti jau pasižymėjusių ir 
mokslo darbe prityrusių profesorių. Tokiu 
būdu Romoje studijavę vilniečiai K. Sa
vickis ir J. Butvilas daugiausia darbavosi 
Lenkijoje, ypačiai Krokuvos mieste. Tie
sa, K. Savickis Vilniaus akademijoje vie
nerius metus (1587/88 mokslo metais) 
dėstė kontroversijas, bet iš čia perkeltas 
į Krokuvą atsakingoms novicų magistro 
pareigoms, ten ir liko. Gyvendamas Len
kijoje, jis parašė keletą religinės polemi
kos veikalėlių, bet daugiau jis žinomas 
istorijoje kaip Dimitrijauis Apsimetėlio 
kelionėje į Maskvą kapelionas bei pata
rėjas.

Nors jėzuitai profesoriai ir buvo įparei
goti laikytis šv. Akviniečio doktrinos, ta
čiau, kaip pastebi pati „Ratio studio
rum“, ,,tenegalvoja, jog tuo įpareigojimu 
būtų visiškai uždrausta bent kiek nukryp
ti nuo šv. Tomo, nes ir ištikimiausieji to
mistai kartais nuo jo nutolsta; todėl mū
siškiams (t.y., jėzuitams) nepridera stip
riau susirišti su šv. Tomu, negu tai daro 
patys tomistai“ (Regulae professoris 
schol. theologiae, nr. 2).

Taigi, jėzuitinis tomizmas nebuvo griež
tas tomizmas. Jis buvo atviras kitoms įta
koms, ypačiai tendencijai gilintis į šalti
nius ir vengti tuščios spekuliacijos. Štai 
kaip apibūdina jėzuitų teologijos kryptį 
(Jesuitenschule) žymusis scholastikos is
torikas, vokietis Martynas GrabmamTas:

,,Jėzuitų mokykla, kuri puikiausiai suge
bėjo pasisavinti visus egzegetinės ir is
torinės teologijos elementus, jais pratur
tino ir savo scholastiką; bet ir šioje, nors 
ji ir buvo glaudžiai susijus su šv. Tomu, 
jų mokykla prileido tam tikrą ekJekticiz- 
mą, panaudojantį naujesnius tyrinėjimus 
ir paskaitas“ (M. Grabmann, Geschichte 
der kath. Theologie, Freiburg i.Br. psl. 
168).

Tokia „ispaniška" jėzuitų teologijos 
kryptis išsilaikė ir Vliniuje ištisus du 
šimtmečius. Iš Ispanijos atėjo paskaitų 
diktavimo metodas. Prieš tai universite
tuose būdavo dėstoma, aiškinama, o ne 
diktuojama. Studentai klausydamiesi už- 
sirašinėravo tai, kas jiems atrodydavo 
svarbiau. Tačiau apie 1530 metus Sala
mankoje profesorius Pranciškus de Vito
ria pradėjo savo paskaitas diktuoti. Juo 
ėmė sekti daug kitų profesorių, taip kad 
šis naujas dėstymo būdas trumpu laiku 
paplito po Ispaniją, Prancūziją, Vokietiją, 
tik Italijoje buvo dėstoma toliau kaip ir 
seniau. Prieš paprotį diktuoti buvo pasu 
sakyta ir pirmajame „Ratio studiorum“ 
projekte: jis atimąs daug laiko, keistai 
atrodąs į paskaitas atsilankantiems sve
čiams, studentai daugiau kreipia dėme
sį, kip rašyti atskirus žodžius ir pamirštą 
sekti turinį, ir pagaliau jis tikra kankynė 
ir profesoriui ir studentui (plg. Dzieje 
teol. katalickiej w Polsce, II/2, Lublin 
1975, psl. 91). Vilniuje susirinkusi šį pro
jektų apsvarstyti komisija buvo kitokios 
nuomonės. Pagal ją, reikėtų visur įvesti 
diktavimą net ir ten, kur jo lig šiol nebu
vo. Ispanijoj, įvedus šį metodą, iš univer
sitetų išėję daugybė pajėgių specialistų. 
Profesoriai tokiu būdu būsią priversti ge
rai apgalvoti kiekvieną sakinį ir išveng
sią kaltinimų vien dėl to, kad 
studentai juos klaidingai suprato. 
Bet ir studentai galėsią mažiau suprastas 
vietas namuose be vargo vėl perskaityti 
ir tuos pačius užrašus net vėliau gyvenime 
panaudoti (pig. ten pat, 91-92), Galutinėje 
.Ratio studiorum“ redakcijoje pasisaky
mas prieš diktavimą buvo gerokai sušvel
nintas. Vilniaus universitete jis išliko iki 
XVIII a. antrosios pusės. Viena iš prie
žasčių buvo tinkamų vadovėlių trūkumas. 
Tiktai 1763-66 metais Vilniuje buvo per
spausdinti vokiečio jėzuito, Mainzo uni
versiteto profesoriaus Juozapo Monschei- 
n‘o veikalo „Theologia dogmatico -specu. 
lativa“ 8 tomai.

Nors scholastinė teologija Vilniaus uni
versitete nepasiekė didelių aukštumų ir 
kentėjo nuo savyje užsidarymo (bet tai 
gana ilgai buvo bendra visam universite
tui) ir nuo Stiprėjančios iliuministinės re
akcijos prieš tradicinę scholastiką, ji da
vė Lietuvos dvasiškį) ai rimtą ii- solidų 
teologinį išsilavinimą, su kuriuo Lietuvos 
vyskupai ir žymesnieji kunigai galėjo be 
baimės atsistoti šalia kitų Europos kraštų 
hierarchų ir dvasiškių.

Paulius Rabikauskas

Dr. Jono Basanavičiaus knygelės ,,Dė. 
liai Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo“ išleista antroji 
laida su iliustracijomis, 32 psl. Kaina su 
persiuntimu — 1 sv.

Skaitytojų laiškai
LIETUVIO KAREIVIO ALBUMAS

(Rašyta kai Lietuva buvo nepriklauso
ma —■ tuo labiau tinka šiandien).

Turime visokių albumų, ii- jų gamin
tojų netrūksta. Yra, štai viena sritis, rei
kalinga gero albumo autoriaus. Tai ne- 
taip lengvas darbas — bet tuo jis ir svar
bus. Toks albumas būtų daugiau kaip pa
veikslų rinkinys — jis būtų jau istorijos 
darbas.

Sudarykite „Lietuvio kareivio albumą"! 
Kalbu ne apie dabartinį nepriklausomos 
Lietuvos kareivį, bet apie lietuvį, tarna
vusį įvairiose kariuomenėse nuo seniau
sių žinomų laikų. Lietuvos, dabartinio, 
kareivio albumas galėtų įteiti, kaip tąsa, 
į „Lietuvio kareivio 'albumą,,.

Suraskite lietuvių kareivių fotografi
jas, atvaizdus uniformose, (nors atvaizdus 
uniformuotų kareivių, kuriais yra buvę 
ir lietuviai), iš tų laikų, kai buvo gau
domi rekrutai, kai tarnaudavo po dvide
šimts penkis metus — duokite mums visą 
eilę tokių atvaizdų spalvose ir su paaiš
kinimais! Kaip atrodė tas Lietuvis karei
vis, kuris gynė Sevastopolį Krymo karo 
metu, (lietuvių ten nemažai buvo); kaip 
atrodė tie mūsų seneliai, kurie ,.su turku 
vajavojosi“; Kaukaze, Persijoje, Turkes
tane, „prie Kitajaus gronyčios“, ,,per Vai
ną su impončiku", per didįjį pasaulinį ka
rą visūr kareiviais buvo... Pažerkite 
mums eilę paveikslų: tos „piekotos“, „in- 
tiilerijos“, kavalerijos, ,,dienščikų“, ,,ka- 
šavarų“, apie kuriuos mūsų seneliai by
lodavo. ..

Parodykite mums lietuvius vilkėjusius 
Jo Didenybės Anglijos karaliaus mundie.. 
rius pasaulinio karo metu ir tuos, kurie 
tarnavo Indijoje ir kitur; Amerikos Jung
tinių Valstybių tamsiai žalsvos spalvos 
uniformas dėvėjusius, o gal dar iš pilie
tinio karo už Linkolną, arba ir nepri
klausomybės kare — su Tadu Kasciuška, 
(lietuvių buvo jūrininkuose; jie kariavo 
Amerikos kare prieš Ispaniją, tat buvo 
ir Filipinuose; gal buvo ir Havajuose — 
tikriausia — kaip jų ir dabar yra po 
žvaigždėta vėliava Kinijoje, ir t.t,); Ar
gentinos ir kitų kraštų kareivius, (Čako 
srityje, prancūzų ir gal ispanų svetimša
lių legijone, Ispanijos pilietiniame kare, 
ir kitur). Įdėkite vokišką kareivį lietu
vį... Po visos tos medžiagos sudėkite da
bartinį Lietuvos kareivį, visuose jo iš
viršiniuose pasikeitimuose nuo pat pra
džios, neužmirškite lietuvių iš 1863, 1905 
metų ir kitų ginkluotų sukilimų — ir bus 
visas „Lietuvio kareivio albumas“! Dar 
bas — labai sunkus, visa tai surinkti; 
bet siekiančiam albuminininkui jis ir pa
trauklus! O mums, ir istorijai, bus vie
netas — matyti ir neužmiršti reikalo gin
tis, kad nereikėtų tų kitų kuprines ne
šioti!

Arėjas Vitkauskas
Chicago, Illinois

POPIEŽIUS KVIEČIAMAS Į LIETUVĄ
ELTA-PRESS 1-2 numeris praneša, kad 

Lietuvos katalikai ir kunigai pakvietė po
piežių Joną-Paulių II aplankyti Lietuvą 
jo kelionės į Lenkiją metu. !

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVIS PRAVEDA PROJEKTUS

Dr. Algirdas žemaitis praves Tarptauti
nės Mitybos ir Žemės ūkio organizacijos 
projektus Egipte ir Sirijoje.

BIRBYNIŲ KVINTETAS

Kum. Petras Ru-škys Sao Pauliuje orga
nizuoja lietuviškų birbynių kvintetą. Jau 
gautos Lietuvoje pagamintos trys birby
nės. Laukiama dar dviejų. Tai bus įdomus 
įnašais į lietuvišką liaudies meną.

PREMIJA KUN. STASIUI YLAI

Ateitininkų Federacijos sudaryta komi
sija, vertinusi 1977-1978 m. išleistas reli
ginio turinio 'knygas, paskyrė kun. St. 
Ylai tūkstančio dolerių premiją už knygą 
„Jurgis Matulaitis“, premiją parūpino 
kun. dr. Juozas Prunskis. Komisiją suda
rė Agnė Kežienė, Juozas Polikaitis, Pra
nas Razminais, kun. Viktoras Rimšelis ir 
Alina Skrupskelienė.

NAUJA LITHUANISTINĖ KATEDRA?

Dr. John Cadzow, Kent State univer
siteto profesorius, kalbėjo LST Korp! 
Neo - Lithuania surengtame Vitaliaus unL 
versiteto 400 metų sukakties minėjime 
Chikagoje ir ta proga po minėjimo tarėsi 
su PLB pirm. Vytautu Kamantų. Lithu- 
nistikos katedros įsteigimo galimybės 
Kent State universitete ir reikalingos 
tam lėšos ir kilti klausimai vyravo jų po. 
kalbiuose.

PLB KULTŪRINĖS TALKOS ^KOMISIJA

PLB Kultūrinės talkos komisijos na
riai yra: Antanas Jarūnas, Regina Kiu- 
čienė, Algis Regis, Loreta Stončiūtė, Juo
zas Šlajus ir Regimantas Vedegys. Visi 
gyvena Chikagoje ir yra žinomi lietuviško 
gyvenimo darbuotojai. Pirm. — Dr. Leo
nas Kriaučeliūnas.

Šiai komisijai taip pat priklauso Mari
ja Remienė.

LIET. RADIJO VALANDĖLIŲ 
PREMIJOS

Kun. dr. J. Prunskio paskirta 1000 
dol. premija buvo padalinta (po 250 
dol.) šiems radijo valandėlių vadovams: 
V. Bakūnui (Los Angeles) už palsikalbė. 
jiimą, Daukienei (Chicaga) už meninę 
programą, Dalgiams (Pititsburghas) už 
politinę programą, P. Viščiniu! (Brock- 
tonas) už religinę programą.

Vertinimų komisiją sudarė: dr. K. Šid
lauskas, V. Kasniiūnas, J. Skorubskas, 
A. Tamošaitis, S.J.

RUOŠIAMAS LEIDINYS iAPIE
ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMĄ

JAV LB krašto valdyba ir šiais metais 
leidžia anglų įkalba metraštį apie žmogaus 
teisių pažeidimą pavergtoje Lietuvoje, šį 
leidinį redaguoja dr. Tomas Remeikis, 
Dalis egzempliorių bus leidžiama Kana
dos LB vardu.

LAIMUTIS 1ŠVALKUS

JAUNIMUI

Šventųjų Sala arba
(Reportažas)

Ibiza
Raukšlėtas kakta ir plaukai žilti ima 
(o buvau juk ir aš kartą jaunas), 
bet su meile stebiu ir didžiuojuos, 

jaunime, 
nes jūs esat jaunoji karta, 
į kurią tauta viltį sukrauna.

Nebarsiu aš jūsų, kad šokate tvistą 
(man draudė fokstrotą ir tango), 
nes, jei sąžinės klauso, žmogus 

nepaklysta 
ir regi skaisčių minčių kelią 
pro jaunystės gyvenimo langą.

Nepeiksiu aš jūsų už ilgus taip plaukus 
(mane jauną plikai kirptis varė), 
bet svarbu, kad gražios taip jaunystės 

sulaukus, 
darbščiai /vykdytut ateičiai planą, 
ir širdis kad taptų geradarė.

Aš nieko netarsiu dėl apdaro jūsų 
(pats dėvėjau dažnai net sermėgą). 
Jei valia bus stipri, niekada nepalūšit, 
aukštam tikslui naudokite laiką, 
nes gyvenimas šuoliais prabėga.

Nesmerkiu fasono, ką dėvit ant kojų 
(mane matė net basą prie plūgo), 
tik mylėkite Dievą ir šalį artojų, 
kurią gynė per amžius lietuvis 
ir net mirti už ją nepabūgo.

Naudokit jūs mokslą, gabumą ir protą 
(mane rašto mama mokė mažą), 
kai priglaus mane kapas čia seną, 

kuprotą, 
žinosiu, kad liko kam saugot 
tėvų papročius, kalbą taip gražią.

O būkit Tėvynei didvyriais lig galo 
(kas paneigs jūsų drąsą ir ryžtą?!). 
Daug mūs žuvo, daug taigoj sušalo, 
bet tegu tautos prarastas kraujas 
jaunam kūne vėl kovai sugrįžta!

Nežinau kitos tokios salos, kur veik 
visi miesteliai būtų pavadinti šventųjų 
vardais: šv. Mykolas, šv. Vincentas, šv. 
Laurynas, ‘šv. Gertrūda, šv. Antanas, šv. 
Juozas, šv. Julija ir t.t.

. O sala nedidukė. Iš Es Cana į San An
tonio Skersai, kad ir vingiais, (pervažia
vom per 40 minučių.

Šių laikų žmogus, miestų apkurtintas, 
automobilio dujų apnuodytas, namuose 
plokštelių, televizijos nutildytas, veržiasi 
į kurį dar palaimintą kampelį, tikėdama
sis rasti ramybę, atsikvėpti gamtos glė
byje.

Deja, pastebėjęs vietą, traukiančią tu
ristus, šių dienų modernusis maras seka 
juos su cementu, plytomis, balaganais ir 
pradeda dygti aukštos dėžutės, riedėti 
sunkvežimiai, spiegti automobilių, moto
ciklų sirenos, augti triukšmas, ir 
vėl perblokštas gamtos mylėtojas dairosi 
kitur, o toji gausi organizacija skuba pas
kui jį, bijodama atsilikti.
Tėko išgirsti, kad Ibiza tingi, atsilikusi, 
kad ten dar galima pasidžiaugti gamta.

Pasirinkom tokį, rodos, ramų, užmirš
tą kampelį Es Cana. Gražus kampelis, 
pilnas salelių, uolų, pušynų, bet ir ten 
jau raumoja cementas, auga dėžutės, va
karais plokštelės drasko orą, o dar po ke
lių metų toji vieta virs nauja Majoiikos 
Paima, Paguera arba Ibizos San Antonio, 
kur pakrantės išlygintos, bangos plauna 
cementą, o ir tos vargšės bangos supa 
šiukšles. Tuo tarpu sudrausmintas vasa
rotojas sėdi su laikraščiu rankose ant 
pastatyto suoliuko, žiovaudamas iki 
škausmo. Kartais kelia atbukusias stikli
nes akis, pagano jas po baltus mūrus, 
krautuves, dūduojančias mašinas, besi
stumdančius vasarotojus, nežinančius kur 
pasidėti.

Es Canoje dar galima atsikvėpti. Vos 
viena pagrindinė gatvelė prie pat jūros, 
gražiai išraižyti krantai, į jūrą įbridu- 
sios stačios uolos, spalvinamos nusilei
džiančios, bekylančios saulės. Granitų 
klodai, išsišovę toli į jūrą, vilioja į save, 
kviečia pasiklausyti bangų skalavimo.

Dar nesimato vandens slidininkų ir pa
rašiutininkų virš galvos, o jų jau pilna 
kitur, taigi galima pasilepinti, užsimiršti.

Keičiasi papročiai. Mano minėtoje pa
grindinėje gatvėje Es Canoje drūtai mo
derniška moteris eina su pridengta tik 
apatine kūno dalimi, rodydama savo visas 
kitas teisėtas dalis. Niekas nekreipia dė
mesio į ją. Domimasi kita. Toji visa pri
dengta, bet su įmantriais spalvingais ku- 
tosais, su palerina iš švelnios, lengvos 
lengvos medžiagos. Sukasi paskui ją gal
vos.

Viešbučių valgomojoje salėje irgi revo. 
liucija. Jei anksčiau A klasės arba ketu
rių žvaigždžių viešbutyje vakare lyg ir 
privaloma juodoji eilutė vyrams, o mo
terys vežėsi tonus apdarų, tai dabar vy
nai daug kur kapituliavo, į salę žengia 
kaip pasitaiko. Moterys dar mėgina palai
kyti tradiciją, bet ar ilgam?

Naujųjų laikų skubėjimas žudo senus 
papročius. Ir tradicijos ir laisvė, jei taip 
galima išsireikšti, turi savo šalininkų. 
Pirmieji tvirtina, kad graži salė, tinka
mas apdaras sudaro atostogų nuotaiką, 
antrieji galvoja, kad persirengimas tai tik 
laiko gaišinimas.

Prisimenu žinomą lietuvę, kuri vienu 
metu buvo patekusi į šiokį tokį vargą. 
Tačiau, ir jame būdama, pasispausdavo, 
pataupydavo ir bent savaitę praleisdavo 
rinktiniame viešbutyje, kurio atmosfero
je sugebėdavo atsigauti.

Chaosą įnešė ir naujai atsiradusi nau
jovė — „Self service“. Ispanijoje, viešbu

čių tarnautojams pakėlus atlyginimus ir 
dėka to sumažinus jų skaičių, sulėtėjo 
svečių patarnavimais. Kad tie neburnotų, 
leista patiems pasitarnauti. Tarnautojai 
tik nuima lėkštes nuo staliukų.

Greitas būdas pavalgyti, bet kartu iš
kyla ir nemaloni žmogaus prigimtis. 
Lengva pastebėti tiek savo, tiek kitų 
silpnybes.

Salti, šilti valgiai salės kampuose. Gau
sus pasirinkimas. Imk kiek nori, kartok. 
Na ir kraunama į lėkštes! Kai kurių vieš
bučių savininkai, tai pamatę, gautų šir
dies priepuolį. Jei žmogus suvalgytų, ką 
prisikrauna, būtų pusė bėdos, bet dažnai 
puspilnės lėkštės nešamos išmesti. Jei 
ledai, žiūrėk, kitas nešasi tris dėžutes.

Ir tie godumo bruožai dar nenubaidy. 
tų, tačiau pribaigia kas kitas. Kartą nu
sileidau, ieškodamas pašto dėžutės, kai pa
mačiau ilgą eilę žmonių, laukiančių įlei. 
džiaunu į valgomąją salę. O dar buvo li
kę dešimt, penkiolika minučių iki jos ati
darymo. Savotiškas pasityčiojimas iš sa. 
vęs, nes tų valgių būdavo per akis, vi
siems užtekdavo.

Kalnai, kalneliai, pušynai ir vienoje 
gerai pakilusioje vietoje baltų vąšelių 
kaimelis. Plati lenta skelbia, kad tai pri
vatus kebas, įėjimas draudžiamas, žmo. 
gus anarchistas. Rūpi pasižiūrėti. O toks 
perspėjimas kartais paremtas brutalia 
jėga. Kartais galima susidurti su lojan
čiu keturkoju, kuris menkai nusimano 
apie mandagumą. Kartą turėjau tokį ne
susipratimą.

Lipam. Viršuje prie tų vilelių vaizdas 
turtingesnis negu virš Neapolio. Prieky
je dailūs gėlynai baigiasi nukirsta stačia 
uola, įbridusią į jūrą; iš kur atėjom apa. 
čioje pušynų bangos.

žiūriu į tas vileles ir džiaugiuosi, kad 
jos nepriklauso man. Toje pasakiškoje 
grožybėje būtų nepaprastai sunku palik
ti šią žemę, o tačiau reikėtų...

Pasimato dvi moterys. Vokietės, vienos 
vilelės savininkės. Jos čia gyvena šešias 
savaites į metus. Jaučia tam tikrą nepato
gumą. Gan toli krautuvės, valgyklos, o 

pačios virti pritingi.
Už keturių kilometrų nuo Es Cana ra

dome vienišą, gražų viešbutį, pasislėpusį 
milžiniškame parke, miške, prie pat jū
ros, toli nuo pagrindinio kelio, toli nuo 
balaganų ir tame viešbutyje vien tik vo
kiečiai.

Jaunas vyras nešasi juodą barzdą, di
džiulę kuprinę ir gitarą ’ant jos. Užkal
bintas mielai stabteli. Iš Kanados, social 
worker, studentas. Ne, jis nelietuvis. Ne
pažįsta jų. Keturiems mėnesiams atvykęs 
į Europą. Turi draugų Paryžiuje. Ibizoje 
gyvena palapinėje, kuri kuprinėje. Jo po. 
litinis subrendimas kai kam labai tipiš
kas. Kalta Amerika. Jos kapitalas jšnau. 
doja žmones. Tačiau, kiek paspaustas, pri. 
pažįsta, kad yra, didesnių išnaudotojų, 
kurie atima tautoms laisvę.

Keturi škotai, išsitiesę ant brezentinių 
lovelių, kepinasi saulėje. Tarp jų dar mo
terys. Jaunesnioji gimusi kvatoti. Jinai 
linksmai papliaukši sau per tamsuojantį 
kūną ir greta jos moteris pastebi: „šioji 
tavo muzika neblogesnė už praėjusio va
karo koncertą mūsų viešbutyje“. Taik
liai pasakyta.

Susidraugaujam su ta kompanija. 
Linksmoji, škote, šaukia, kad Anglija ne- 
bepatinka, nes pasidarė kosmopolitinė. 
Tvirtinu, kad ir Škotija tuoj aus virs to
kia, žadu keltis ten. O dėl pakistaniečių 
kaltinu škotus. Anot manęs, pakistanie
čiai perka kiltus ir tokie skrenda į Glas- 
gową. Škotai, pamatę sijonuotus, įleidžia, 
nereikalaudami nė paso.

Jie žada atsiųsti man tikrą škotišką 
hagis, o ne ta Anglijoje parduodama. 
Prisiminęs anekdotus apie juos, laukiu 
susidomėjęs.

Sprendžiant iš pardavinėjamų laikraš
čių, Es Canoje daugiausia vokiečių, po jų 
anglai, bet yra belgų, norvegų ir kitų.

Po tos kietos žiemos visi pasiilgę sau
lės, kaip kad Saharoje vandens. O jinai, 
kad ir gegužės pradžioje, šildo, kaitina, 
degina ir šį kartą niekas nedejuoja, 
džiaugiasi. Nežinia kokie orai telaukia 
grįžusius... R. ’Spalis
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FILMŲ PASAULYJE
TUŠČIAI BARŠKANTIS PUODAS ARBA 

KVAILĖJANTI POETĖ

Algirdas Gustaitis

,/Anaus gerais laikais“ ipoetad buvę kaip 
ir visi žmonės, tik rašę eilėmis. Dabartį, 
niiali „modernūs poetai“ yra tik tiek žmo
nės, kiek išsilaiko amlt dviejų kojų, kartais 
galva pasiremidaimi į lovos kraštą ar me
džio kamieną. Jų eiliavimuose nėra nei 
veiksnių, nei tarinių, tik padrikai sudraibs- 
tyti žodžiai, po vieną ar du eilutėje, su 
daugtaškiais bei tokios rūšies pakedena
mais, kad nei pačiam skaityti, nei kitam 
parodyti.

Tokie dabar laikai. Ko nesuprantames. 
nu žodžių kratiniai, to, esą, tenai daugiau 
filosofinių minčių, taigi ir laurais pasmil
kytos premijos yna už juos teiktinos.

Amerikiečiai daug ką pavagia ar nu
perka, daugelyje sričių (vėluojasi jei ne 
dešimtimis, tai 'šimtais mėtų, (bet apie ne
suprantamus (poetus pagamino filmą, ku
rį Skelbia esant neprilygstamai puikų.

„Tuščiai barškantis puodas“ (angliš. 
kai: „The Bell Jar“) yra tik. paleistas pa
saulin. Pagamino AVCO Embassy Pictu
res. Vaidina Marilyn Hassett, Julie Har
ris, Anne Jackson, Barbara Barrie, Mary 
Louise Weller ir dfešimitys 'kitų. Pagal Syl
via Plath romaną. Direktorius — Larry 
Peerče.

Autorė romaną The Bell Jar sugebėjo 
išspausdinti Londone 1963 metais slapy. 
vardžiu Victoria Lucas. Bijojo, kad moti
na neužsirūstintų, nes veikale labai pik
tai ir niekingi ausiai vaizduojama jos mo
tina. (Kas sakė, kad mergaitės myli savo 
motinas?).

Recenzentai romaną įvertino teigiamai. 
Toks Robert Taulbman leidinyje ,,New 
Statesman“ rašė, esąs „pirmas moteriš
kas romanas nuo Salinger'io nuotaikų“. 
Prisimintina, kad Salinger'io romanas 
„Catcher in the Rye" buvęs vyrams stu. 
dentams „rodyklis“, kaip elgtis su mote
rimis tais laikais: 1950-1960-taisiais me
tais.

Kodėl Plath romanas The Bell Jar esąs 
„laisvų moterų ar laisvės siekiančiųjų 
moterų“ laikomas idealiu, be autorės ir 
jos reklaminių įstaigų niekas negalėtų at. 
spėti. Ar dėl to, kad plūstama ir niekina
ma motina? Ar dėl to, kad atsisako tekėti 
už puikaus vyro (gydytojo), o pati nakti
mis trankosi su pirmą karią sutiktaisiais, 
blaškosi, nieko gero nepadaro (nors uni
versitete turėjo aukščiausius pažymėji
mus), vis plepa, norinti būti poete, bet 
pasidaro isterike, (beveik nuogai nusirė. 
džiusi, nori šokti iš dangoraižio žemėn, 
atsiduria nesveikapročių globos įstaigoje, 
'kurioje jos draugė pasikaria.

Toksai yna filmas.
Pačios 'autorės tikrasis gyvenimas yra 

pilnas vinigių. Ji gimusi 1932 m., Bostone, 
Mass. Jos tėvas, biologijos profesorius ir 
autorius veikalų apie bites, mirė dukrai 
teturint šešerius metus. Bestudijuodama 
Cambridge vedė poetą Ted Hughes (1957 
m.) ir tuoj atyvko į JAV-es, kur jos vyras 
gavo gerą profesoriaus darbą Massachu
setts universitete. Bet po metų darbą me
tė ir abu nutarė bandyti (gyventi rašyda
mi. Gimė jiems dukrelė Frieda Rebecca. 
Išspausdina poezijos rinkini „The Colos
sus" ir pagaliau, gavusi 2.080 dolerių pa
šalpą, išspausdina romaną The Bell Jar.

Tada Hughes šeima atostogauja Airijo
je, persikelia į Londoną. Bet Londone ją 
kamuoja šaltis. 1963 m. vasario 7 d. rašė 
savo draugams: „Pasiilgau savo mamų, 
tuoj sugrįšiu“. Po kėlių dieni) ji nusižu
dė.

Kažin kodėl romanas The Bell Jar yra 
privalu skaityti ir nagrinėti studijuojan
tiems anglų literatūrą (English majors)? 
Esą ne vien todėl, kad veikalas „žinomas 
milijonams jaunų žmonių“, ibet ir kaip 
„autobiografinis“ veikalas.

Filmais The Bell Jar (Tuščiai skamban
tis puodas) atrodo kiaurai dirbtinis. Pa
rinkti žodžiai, nepaprastai gražios apylin
kės, namai, moterys, vyrai, butai — ap
traukti matinėmis netikrumo, abuojumo, 
nepatikimumo skraistėmis. Pagrindinė ar
tistė Marilyn Hassett (vaidina Esther) yra 
per sena (tokiai partijai, ypač, kai plėšosi 
sau drabužius, norėdama nusižudyti. Gal 
tada vaidina jos „antrininkė“ Regina

Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu 
laiku Lietuvoje pageidaujama ir yra nau
dinga.

Siuntinys Nr. 2, 1979 m.
Laibai gera vyriškai eilutei vilnonė an

gliška medžiaga — 3 m., vilnonė angliška 
moteriškai eilutei medžiaga — 3 m., vii. 
nonė medžiaga suknelei, arba vakarinei 
suknelei medžiaga (visos šios medžiagos 
gali būti įvairių spalvų), vyriški išeiginiai 
marškinai, vyriškos arba moteriškos fir
mos „Levi's“ arba „Wrangler“ jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidauja) ir trumpas te
lescopic lietsargis, vyriškas arba moteriš
kas.

Šio siuntinio kaina su įskaičiuotu mui
tu ir persiuntimo išlaidomis — 125.00 sv.

Į šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus 
įvairių prekių. Medžiagos dar galima dė. 
ti — 4 m„ 3 metrus dirbtinio minko kai

Rodwell. Aha, kur sunkiau tau šaulkiaim'a-
si pakaitalo!

Tvirta yra Barbara Barrie, vaidinanti 
„Ladies’ Day's" žurnalo skrupulingą re
daktorę, kuriai visiškai nesvarbūs aukš
čiausi pažymėjimai mokslų (įstaigose, 
svarbu geras straipsnis žurnalui.

Patraukli Esther'os bendradarbė Mary 
Louise Weller, nepaprastai graži moteris, 
per daug savo -grožio neslepianti ir net 
linkusi bendrauti su visiškai svetimais 
vyrais.

Julie Harris vaidina Esther'os motiną 
ponią Greenwood. Nors filme „The Other 
Side of the Mountain" I ir II dalyse, Ma
rilyn Hassett buvo gera, kartais net pui
ki, šiam filmui gamintojai parinko netin. 
karną artistę.

Žiūrėdamas tokius filmus, negali pati
kėti puikiausiais vaizdais, kokių papras
tesni žmonės neturi, nemato. Kaipgi: mo
tinos ir dukters (pasikalbėjimas pievutėje 
prie ežeriuko filmuotas „Reader's Digest" 
žurnalo gegužinės vietovėje Pleasantville, 
JAV-se. Ištaigus butas — dekoratorių 
Waltz šeimoje. Kiti filmavimai New 
Yonk'e, Columbia Butler bibliotekoje, 
Ruthaers universitete ir kt.

Filmo režisieriai: Jerroild IBlrandt, Jr. 
ir Michael, Jr.

Knyga gerokai skirtinga nuo filmo.
Kaip gaila, kad amerikiečiai filmų ga. 

minitojai nepaima lietuvių rašytojų veika
lų, turinčių veiksmo ir plačiosioms ma
sėms priimtinų motyvų, negriaunančių 
protinių, dorovinių ir moralinių vertybių.

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

PIANISTĖ RAMINTA LAMPSATYTĖ

Baigusi germanistiką ir muziką (pia
ninas) Valparaiso universitete, JAV, stu
dijavo muzikologiją Technische Un.ivetr- 
Biiitaet Berlyne, kur įsigijo daktaratą (di. 
sertacija -apie moderniąją muziką Lietu
voje). Nuo 1978 m. dirba docente (operos 
ir dainų studijų) Hamburgo Hochschulė- 
je fuer Musik und darstellende Kunst.

Nuo 1966 m. koncertavo kaip pianistė 
ir akompaniatorė Vak. Vokietijoje, Belgi
joje, D. Britanijoje, Prancūzijoje, Švedi
joje, JAV-bėse ir Kanadoje. Įgrojo Vak. 
Vokietijos radijui. Bendradarbiauja „Pa
saulio Lietuvyje“, kaip muzikos kores
pondentė. Skaito paskaitas apie lietuvių 
muziką.

R. Lampsatytė yra koncertavusi Studijų 
Savaitėse ir kitur su Petru Odiniu, Lilija 
Šukyte, Vytautu Naku, Ričardu Dauno
ru, Nerija Linkevičiūtė ii’ kt. Planuoja 
koncertuoti su fleitistu Petru Odiniu 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje.

SIUNTINIAI I LIETUVA - 1979
lio arba ką nors iš žemiau įvardintų nau
dingesnių dalykų.

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, 
tikro kailio apikaklė, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas £110.00

Dirbtinio minko kailis moteriškam pal
tui 43.00

Jeans, Wrangler arba Levi Strauss
20.00

Vyriškas arba moteriškas megztinis
17.00

Vyriškos arba moteriškos nailoninės
kojinės 1.50

Tights, kojinės, kelnaitės 2.00
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nai

loninė skarelė 6.00
Geresni marškiniai 7.00
Vyriški arba moteriški bateliai 18.00
Puiki suknelei medžiaga 14.00
Crimplene medžiaga suknelei 10.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba

Istorija Sovietu Mokyklose
Sovietų Sąjungos mokyklose savo kraš

to istoriją vaikai pradeda mokytis VII 
klasėje, švietimo ministerijos patvirtintą 
vadovėlį tai klasei yra paruošę M. B. 
Ncčkina ir P S. Leidengrub.

To vadovėlio įvade yra pasakyta, kad 
per 11 pasaulinį karą sovietų liaudis ,,su- 
triu’ikino fašistinius agresorius ii’ išgelbėjo 
žmoniją iš vergijos bei žlugimo pavojaus”. 
Kokius bebūtų tautybės mokiniai .(.rusai, 
ukrainiečiai, kirkizai, latviai, lietuviai ir 
t.t.) — ,,jūs, jauni Sov, Sąjungos pilie
čiai” — turite atsiminti, kad „tai yra is
torija mūsų daugianacionalinės tėvynės 
— Sov. Sąjungos“. Ką mokiniai išmoks, 
turės atsiminti visą savo gyvenimą.

Sov. Sąjungos moksleiviai iš to istori
jos vadovėlio tarp kitko sužino, kad „pie
tiniame Baltijos jūros pakraštyje, tarp 
Nemuno ir Dauguvos upių XIII amžiaus 
pradžioje susidarė Lietuvos valstybė“. 
Toliau sakoma:

,,Pasinaudodami Rusijos nusilpimu, 
mongolų - (totorių -antplūdžio metu lenkų 
ir lietuvių feodalai užgrobė senų laikų 
Rusios vakarines sritis. Ypatingai didelį 
plotą užgrobė Lietuva: bemaž visą sritį, 
Černigovo kunigaikštystę, Minsko ir kitų 
žemes. Dalis rusų feodalų, norėdami išsi
gelbėti iš mongolų-totorių vergijos, sa
vanoriškai pripažino Lietuvos valdžią...“ 
,„Pradžioje nedidelė Lietuvos kunigaikš. 
-tystė, XIV amžiuje tapo Didžiąja Lietu
vos kunigaikštyste. Kunigaikštystės val
da išsiplėtė nuo Baltijos iki Juodųjų jū
rų“. Tačiau, pagal rusų istorikus, tikrai 
lietuviškos žemės neviršijo de’imtadalio 
to milžiniško ploto. Visos likusios žemės 
buvo senosios Rusios. Senoji Rusios kal
ba virtusi valstybine kalba Didžiojoje 
Lietuvos Kunigaikštystėje, (t.y. senoji gu
dų rašto kalba?)

Atsižvelgiant į didėjantį pavojų iŠ Te
utonų ordino pusės, „lenkų ir lietuvių feo
dalai sutarė sujungti savo pajėgas ir 
1385 m. pasirašė Lietuvos — Lenkijos uni
jos sutartį“. Sutarė, kad Lietuva priims 
katalikybę, kuri tuo metu buvo viešpa
taujanti tikyba Lenkijoje.
...Didž. Lietuvos Kunigaik’tystės (XIL 
XV amž.) plotas, nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros yra pavaizduotas istorijos 85 
puslapyje. Ten pat yra parodyta ir žal-

Kiti rašo
SAVOTIŠKI KASINĖJIMAI

„Kali Radviliškio rajono 'Ateities' kol
ūkio vyr. inžinierių mechaniką G. Ka-s- 
čiomiį atleido iš darbo, eiti šias pareigas 
laikiniai paskyrė Vladą Ambrazaitį. Tas, 
kaip sakoma, pradėjo žvalgytis po teri
toriją.

— Koks ten velnias -kyšo iš po sniego? 
— susidomėjo.

Pasitelkė porą laisvesnių mechaniza
torių, pradėjo kasinėti.

— Juk tai mūsų kikas? — išsižiojo vie
nas.

Taip surado šienapjovę — smulkintu- 
vą KIK-1,4. O už kelių metrų pastebėję 
kauburį, vyrai vėl pradėjo kastu, šį kar
tą išvertė plūgą.

Taip V. Ambra'Jaiitis, -bekas|inė(damas 
sniego pusnyse pastebėtus kauburius, 
surado net kombainą, „su visais raitais, 
diržais, sietais ir kitokiais priedais“.

„Valstiečių laikraštis“

Atsiųsta paminėti
ELTA, Nr. 3. Information service of the 

Supreme Committee for the Liberation of 
Lithuania. 29 West 57th Street, New York, 
N. Y. 10019, USA. Anglų -kalba. 14 psi.

LIETUVIŲ DIENOS, 1979 m. Nr. 2. 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029, USA. 
Prenumerata metams 15 dol. Atskiro nr. 
kaina 1,50 dol. 24 psi.

SKAUTŲ AIDAS, vasaris 1979 -m. Re
daguoja Juozas Toliušis, 7220 So. Califor
nia Ave., Chicago, 11. 60629. Administruo
ja v. s. Malvina Jonikienė, 6346 So. Wash
tenaw Ave., Chicago, II. 60629. Prenume-

moterims 28.00
arba 40.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti 
kartu su rūbais:

1/2 sv. arbatos — 2.00 sv„ 1/2 sv. nesca. 
fes — 3.00 sv, 1 sv. pupelių kavos — 3.50 
sv., Isv. šokoladinių saldainių — 3.50 sv, 
11/2 sv. razinkų — 1.20 sv.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir 
kraujo spaudimui matuoti instrumentai 
siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant siuntinį šabo nuožiūra reikia 
primokėti persiuntimo išlaidams 15.50 sv.

Sudarome testamentus, ladministruoj rit
me nuosavybes, persiunčiame palikimus į 
Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES, Z & V. Juras,

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 
4HB, England.

girio mūšio schema, kurioje Vytauto ka
riuomenė stovi dešiniajame sparne, Jogai
los — kairiajame, o Smolensko pulkai — 
pei- vidurį.

Apie Žalgirio mūšį sakoma, kad lemia
mas susidūrimas įvyko 1410 m. Teutonų 
ordino pusėje kariovo įvairių Europos 
kraštų riteriai, daugumoje sunkiai šar
vuota ir apginkluota kavalerija. Prieš 
juos į kovą stojo jungtinės lenkų, lietuvių, 
gudų, ukrainiečių ir rusų pajėgos. Prie 
jų taip pat prisidėjo čekų dalinys.

„Kovą pradėjo lietuvių raiteliai, pulda
mi ordino kariuomenės kairįjį sparną. Ri
teriai -atmušė puolimą ir patys pradėjo 
atakuoti, sudarydami pavojų sąjunginin
kų sparnui ir rezervams. Kartais susirė
mimas tęsėsi -apie valandą. Lietuvos karių 
atsparumas pradėjo silpnėti. Riteriai įsi
veržė į jų eiles. Netrukus bemaž visas 
sąjungininkų dešinysis sparnas buvo su
muštas“.

Bet, kaip reikėjo tikėtis sovietų istori
joje, ,padėtį išgelbėjo trys rusų pulkai. 
Stovėdami centre, jie tvirtai laikėsi. Prie
šo spaudžiami rusų pulkai nesudrebėjo, 
nepasitraukė”.

Mūšis tęsėsi daug valandų, bet paga
liau ordinas pradėjo trauktis ir bėgti. To
kiu būdu „sujungtomis slavų tautų ir lie
tuvių pajėgomis" teutonų ordino galia bu
vo sutriuškinta...

Dėl „kovos -už išėjimą į Baltijos jūrą" 
rašoma istorijos vadovėlio 118 puslapyje. 
Ten pabrėžiama, kad „buvo būtina likvi
duoti kliūtis, kurios stovėjo kelyje į pre
kybinius ir kultūrinius santykius su Va
karų valstybėmis, išsikovoti laisvą priė
jimą prie Baltijos jūros“.

„Rusijos didikai norėjo čia gauti nau
jų žemių“, — sako istorijos autoriai, — 
„Laimėti išėjimą į Baltijos jūrą buvo 
taip pat užinteresuoti Rusijos miestų pre
kybininkai ir amatininkai“. Tokiu būdu 
1558 m. rusai pradėjo pulti Estiją ir Lat. 
viją, o vėliau ir Lietuvą.

Nieko čia nekalbama apie „laisvą pri
sijungimą“, kaip Kremlius bando patei
sinti savo žygį į Baltijos kraštus išieme 
šimtmetyje.

...J. R.

Jaunimo Premija
GABIJAI JUOZAPAVIČIŪTEI

Kovo 18 d. Jaunimo Centro kavinėje, 
Chicagoje, buvo įteikta PLJ S-gos pirmi
ninkei Gabijai Juozapavičiūtei Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo jaunimo premija už 
1978 metų veiklą.

Popietę pravedė Vida Jonušienė. Ko
misijos aiktą perskaitė Loreta Stončiūtė. 
Mecenatų šeimos vardu pasveikino ir 1000 
dol. premiją įteikė Jolita Kriaučeliūnai- 
tė.

Jaunąją veikėją šiltai pasveikino gen. 
konsule J. Daužv-ardienė, PLB pirm. 
V. Kamaotas, kun. Pr. Garšva, JAV JS 
pirm. B. Zdanytė ir Ateitininkų Federa
cijos vardu V. Kleiza. Pati laureatė pa
sakė ilgesnį, kuklų ir visuomeniškai su
brendusį žodį.

Siuskite Padėkos Laiškus
t

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVI
NIMO KOMITETAS 'kreipiasi į laisvojo 
pasaulio lietuvius ir lietuvių organizaci
jas, prašydamas reaguoti laiškais ar tele
gramomis į popiežiaus Jono Pauliaus II 
stiprius pasisakymus prieš žmogaus ir 
religijos išpažinimo teisių varžymą ko
munistiniuose kraštuose.

rata: metams —■ 5 dol., pusei metų — 3 
dol., atskiro nr. kaina — 50 c.

ABN CORRESPONDENCE, Bulletin of 
the Anitibolshevic Block or Nations, 
March—April 1979. Leidžia American 
Friends of the Antibolshevic Bloc of Na
tions (AFABN), 136 Second Avenue, New 
York, N. Y. 10003, USA. 48 psi. Talpina il
gą Algirdo Budrcckio straipsnį „The Li
thuanian Resistence, 1944-52“, Cicero lie
tuvių rezoliuciją ir Slavos Stetsko sveiki
nimus Miami lietuvių bendruomenei.

THE UKRAINIAN REVIEW, 1 —1979. 
Leidžia Didžiosios Britanijos Ukrainiečių 
Sąjunga. Redakcija: The Ukrainian Re
view, 200 Liverpool Rd., London, N1 ILF. 
Išeina 4 kartus į metus. Vieno numerio 
kaina 1.00 sv. arba 2.50 dol., metams — 
4.00 sv. arba 10 dol. 96 psl.

PASAULIO LIETUVIS. 1979 m. Nr. 3 
— Kovas. Leidinys Bendruomenės minčiai 
ir gyvenimui. 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636. USA. Metams 6 doL 
Atskiro nr. kaina 75 c. 48 psl.

ELTA. Bulletin Lithuanien — Service 
D'lnformaition, 17 Avenue de la Tourelle, 
94100 — Parc Saint — Maur, France. Iš
eina prancūzų kalboje kas trečią mėnesį. 
Redaguoja ponia B. Venskienė.

KARYS — 1979 m. kovas, Nr. 3. Pasau
lio Lietuvių Karių-Veteranų Mėnesinis

LIETUVOJE
MIRĖ KUN. J. VALAITIS

Kovo 7 d. mirė jau šeštas šiemet Lietu
vos kunigas — Šilalės alltadrsta kanau. 
ninkas Juozas Valaitis. Velionis gimė 
1897 m., kunigu įšventintas 1920 m. Pa
laidotas Šilalės bažnyčios šventoriuje.

TRŪKSTA KUNIGŲ
1978 m. Lietuvoje mirė 17 kunigų, o tik 

10 naujų įšventinta. Telšių diecezijoje li
ko 143 kunigai. 40 parapijų liko be kuni
go. (ELTA)

POPIEŽIAUS TELEGRAMA Į (LIETUVĄ
Mirus vyskupui Juozui Matulaičiui - 

Labukui gegužės 28 d., Vatikano pro — 
sekretorius ark. A. Casaroli pasiuntė po
piežiaus vardu vyskupui Liudui Povilo- 
niui užuojautos telegramą ir pareiškė, kad 
šia proga Šv. Tėvas ypatinga meile ap
glėbia visus lietuvius katalikus, mielai 
suteikia apaštalinį palaiminimą jam, ku
nigams ir tikintiesiems, linkėdamas dan
giškos palaimos, stiprybės ir paguodos.

Vysk. L. Povilonis, anksčiau buvęs ko
adjutorius su paveldėjimo teise, dabar 
tapo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos apaštaliniu administratoriu
mi.

PAGALIAU RADO KĄ NORS GERO
Stebinantis dalykas, kad komunistų 

spauda rado geresnį žodį pasakyti apie 
nepriklausomą Lietuvą. R. Sakalauskas 
straipsnyje „Kyla pastatai“ (Komunistas, 
Nr. 11, 1978) rašo: „Dabar, po keturiasde
šimt ir daugiau metų, mus stebina kad ku
rių tuo laiku naudotų produktų ir atliktų 
dart>ų kokybė. Kaune tuo laiku pastatyti 
Pašto rūmai, „Pienocentras“, Lietuvos 
banko rūmai, Karo muziejus, Prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai, Respublikinė 
biblioitėka, Universiteto rūmai, Klinikinė 
ligoninė, Kūno (kultūros ir sporto rūmai 
ir kilti pastatai — geros darbų kokybės 
pavyzdžiai.

Ir 'kituose respublikos miestuose (būta 
tokių statybų. Žinoma, gerai darbų koky
bei įtakos turėjo (brangios importuotos 
statybinės medžiagos ir gaminiai.

Tačiau, matyt, ne mažesnį poveikį sta
tyboms darė ir veikli, griežta technikinė 
priežiūra, o taip pat ir daugelio statyboje 
dirbančiųjų aukštas profesinis meistriš
kumas.

Atkūrus Tarybų valdžią Lietuvoje, iš tų 
prityrusių statybininkų kaip tik ir buvo 
sudaryti statybinių organizacijų kadrai.“

(ELTA)

RINKLIAVA
Nemaža gražių švenčių turi mokyklos. 

Tomis dienomis jos skęsta gėlėse, klega 
vaikai, džiaugiasi mokytojai ir tėvai. IBIet 
štai tėvų tarpe šurmulys, šnibždesys, pi
niginių atidarinėjimas, (banknotų čežėji
mas. Rinkliavą pradėjo įtos pačios mokyk
los mokytoja. Atseit, įtik šitaip geriausiai 
galima atsidėkoti nusipelniusiai mokyto
jai...

Rinkliavos taip įsigalėjusios, jog, rodos, 
tėvų komitetai tik tam ir gyvuoja, kad ga
lėtų nuolat rinkti pinigus iš tėvų ir atitin
kamomis progomis pirkti dovanas moky
tojams. štai mokytojų diena — rinkliava, 
raštelį, kurį parnešė mokinys, pasirašęs 
tėvų komitetas. Trauk 5 rublius. Naujieji 
metai — vėl raštelis: 3 aitba 5 rubliai. Ko
vo aštuntoji — vėl raštelis. Kiek per me
tus prisirenka tų raštelių. Turi ar neturi, 
duok, ir tiek. Dar gerai, jei mokosi vienas. 
O ką daryti,jeigu šeimoje yra 3-4 vaikai, 
kurie lanko mokyklą?

O gal už gerą darbą, užuot pirkus im
portinius servizus ar kitas brangias dova
nas, atsidėkoti gėlių puokšte, nuoširdžia 
padėka?
Druskininkų 3-osios vidurinės mokyklos 

tėvai
(Švyturys, 1979, 9)

PRISIMINKIME RUSŲ PASIKĖSINIMUS
„Estija, Latvija ir Lietuva guli ant tie

sioginio kelio, vedančio iš Rusijos į Vaka
rų Europą, ir dėl to yra kliūtis mūsų re
voliucijai. ši skirianti siena turi būti su
naikinta“.

Taip rašė vos tik gimusios Sovietų val
džios laikraštis „Izvestija“ 1918 m. gruo
džio 15 d. Ar metų bėgis pakeitė masko
lių pasikėsinimus prieš Pabaltijo laisvę?

Žurnalas. 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207, USA. Kaina metams 11 dol., 
pusmečiui 6 dol.,atskiro nr. (kaina 1.50 dol.

AIDAI, Mėnesinis Kultūras žurnalas, 
1979 m. kovas. Nr. 3. Redaguoja — dr. J. 
Girnius. Administracija — T. Et Rama
nauskas, OFM, 361 Highland Blvd..Brook
lyn. NY 11207. Leidžia Tėvai Pranciško
nai. Prenumerata metams 15 dol. Vieno 
nr. kaina 1.50 dol.

ELTA.PRES. Liet, žinių biuletenis ita
lų kalba. Redaguoja prek V. Mincevičius: 
Via Casalmonferrato 33, 00182 Rama Ita
lia. Talpina LKBK-ų nr. 36 tęsinį. 31 pel.
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Kronika
D. Britanija

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Iš DBLS Derby Skyriaus gauta auka 14 

sv.
Fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja.

AUKOS SPAUDAI
Spaudai maloningai aukojo:

A. Rimidzevičius — 2.00 sv., A. Sta
šaitis — 2.00 sv., K. Paukštys 0.50 sv., 

Viso 4.50 sv.
,^Europos Lietuvis“ nuoširdžia|i dėko- 

ja už visas aukas,

PAIEŠKOJIMAS

Paiešikaiu mano giminių, brolių ir sese
rų, kilimo iš Kelmės valsčiaus Lietuvoje.

Jų vardai: Juozas, Kostais, Pranas, Ju
lius ir Kazys Matuliauskai, seserys — 
Valė ir Emilija Labanauskienės.

Žinančius prašyčiau pranešti: L. But. 
vilienei, 12 Maple Ave., Royal Park, 5014, 
S. Australia.

Londonas
IV PLJK ĮVYKIŲ KALENDORIUS 

LONDONE

IV PLJK vyksta 1979 m. liepos mėn. 11- 
19 dd. Didž. Britanijoje ir Vakarų Vokie
tijoje.

Čia spausdiname tą programos dalį, ku
ri vyks Anglijoje, tikriau — Londone.

Tik kviestiem svečiam liepos 11 d. 19.00 
vai. kongreso stovykloje, Anglijoje. Ati
darymo paskaita: „Lietuvių Jaunimo pa
dėtis Pasaulyje".

Dėl ribotos vietos, įėjimas tik pagal 
pakvietimą.

Stovykla — liepos 11-18 dd. St. Ma
ry's College Strawberry Hill, D. lEritani- 
joje. Dalyvauja 450 jaunuolių iš 14 kraš
tų.

Atidarymo Koncertas — liepos 14 d. 
14.00 vai. Queen Elizabeth Hali, Londone. 
Programą išpildo: Petras Odinis ir Ra
minta Lampsatytė (Vokietija), moterų 
oktetas Volungė (Kanada), liaudies šokių 
ir muzikos ansamblis Gintaras (Kanada).

Eisena į Nežinomo kario kapą — lie
pos 14 d. 17.30 vaL, nuo Queen Elizabeth 
Hall, per Westminsterio tiltą į Cenotapą.

Atidarymo Šokiai — liepos 14 d. 19.00 
vai. Kensington Town Hall, Londone.

Iškilmingos atidarymo Mišios — liepos 
15 d. 14.00 vai. Brampton Oratory, Lon
done. Prieš mišias ‘bus muz. Vasyliūno 
koncertas vargonais (13.45 vai).

Kelionė į Europos žemyną — liepos 18 
d. iš Londono į Doverį autobusais, o to
liau laivu per Lamanšo kanalą.

LAND OF CROSSES

Knyga -apie Lietuvą anglų kalba „Land 
of Grosses“, kurią parašė Michael Bour. 
deaux, MA, įEID, išeis iš spaudos spalio 3 
dieną.

Knygą išleidžia anglų knygų leidykla 
Augustine Publishers Ltd. Jos pristaty
mas visuomenei bus suruoštas Lietuvių 
Namuose, Londone.

J. V.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI:

Bronius Kijauskas iš Aylesbury ir ta 
proga palankoj o J aunimo Kongreso reika
lams 30 sv.

B. Kijauskas yra senais ,,E. L.-io“ skai
tytojas ir Lietuvių Namų B-vės akcinin
kas.

Rita Čiuplytė-Woodward su vyru iš 
Coventry. Rita yna' studijavusi Vilniaus 
Universitete 3J metų. Ištekėjo už ten bu. 
vusio 'anglų kalbos lektoriaus — Wood
ward. Ir 'Su juo „grįžo“ į Angliją prieš 6 
mėn.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — liepos 1 d. 11.15 vai.

Židinyje.
KETTERENGE — liepos 1 d. 14 vai.
NORTHAMPTONE — liepos 1 d. 16 vai.

St. John's.

Leonardas Kroliu^ iš Bielefeldo Vokie
tijoj, kur jis tarnauja jau virš 30 metų 
britų kariuomenės sargybų daliniuose, 
kaip bataljono štabo sekretorius. Angli
joj atostogavo pas savo seserį.
s. Iii. Kazys Matonis iš Ocean, New Jer
sey, JAV. Jis yra Lietuvos Skautų Broli
jos Vyriausijo skiautininko pavaduotojas, 
čia susitiko su Jaru Alkiu, Lietuvių Skau
tų Sąjungos rajono vadu.

VYSKUPO PRIĖMIMAS
DBLS Centro Valdyba suruošė kuklų 

priėmimą Anglijos lietuvių parapijas vi
zituojančiam vysk. A. Deksniui, Lietuvių 
Namuose. Dalyvavo apie 20 kviestinių 
svečių, jų tarpe Lietuvos Charge d'Affairs 
D. Britanijai Vincas Bailokas.

Po vakarienės, kurios patiekalus meist
riškai ir skoningai paruošė Kazys Makū
nas, svečias teikėsi pasidalinti savo įspū
džiais ir atsakyti į kai kuriuos paklausi
mus.

VYSK. A. DEKSNYS
pereitą sekmadienį suteikė sutvirtinimo 
sakramentą Lietuvių bažnyčioje 4-iems 
parapijiečių vaikams. Tai buvo Viktori. 
ja Dobrovolskytė - Dobbs, Petras Neiber- 
ka, iLuisa Neiberkaitė ir Andrius Snabai- 
tis. \

Iš jų tik vienam Andriui Snabaičiui su
tvirtinimas buvo suteiktas lietuviškai. 
Nuoširdūs sveikinimai jų tėvams, ypatin
gai gi Justinui ir Bernadetai Snabaičiams. 
Jie po pamaldų padarė kilmingą priėmi
mą Lietuvių Sodybos Skoningose menėse, 
pagerbti visiems sutvirtintiems vaikams 
ir garbiesiems svečiams.

UKRAINIETIS V. jMOROZ, 
buv. Sovietų politinis kalinys, mėtytas ir 
vėtytas per Sovietų kalėjimus ir kacetus, 
pradedant 1965 metais, bet 1979 metų 
balandžio mėn. 27 d. paleistas kartu su 
kitais 4 politiniais kaliniais, išmainytas į 
2 nuteistu sovietiniu šnipu JAV-ėse, lan
kėsi Londone, VI. 15 - 18 dienomis.

Sekmadienį, VI. 17 d. ukrainiečiai bu
vo suorganizavę gana efektingą ir bal
singą demonstraciją priešais sovietų am
basadą Londone, reikalaudami paleisti 
kitus ukrainiečių politinius kalinius.

Valentinas Moroz, 14 metų sovietinių 
kacetų veteranas, padarė pranešimus 
Westminsteryje, aplankė Mamchesterį, tu
rėjo spaudos konferenciją Anglijos Par
lamento žemuosiuose Rūmuose ir buvo 
pagerbtas Ž. rūmų narių jam suruoštame 
priėmime.

MIRĖ PETRAS GABRĖNAS

Paskutiniu laiku gyvenęs 1 Alzette House, 
Roman Rd., Londone E.2.

Laidotuvės įvyks šį ketvirtadienį 28-tą 
birželio.

Gedulingos pamaldos Lietuvių Bažny
čioje. Z. Juras

GUDIJOS ŽEMĖLAPIAI

Birželio 13 d. Anglų - gudų draugijos 
namuose, Londone, anglų profesorius 
John Salinow (Plymouth Politechnikos 
Institutas) Skaitė paskaitą apie pirmuo
sius žemėlapius, kur galima matyti tą te
ritoriją, kurioje šiuo metu yra Gudija, 
Lietuva, Ukraina ir Lenkija.

Prof. J. Sailnow tyrinėjo 150 žemėla
pių rinkinį saugomą Anglų - gudų d-jos 
bibliotekoje. Jo paskaitos tema buvo 
^Byelorussian Cartography“, bet jis ap
siribojo kalbėti vien tik apie to rajono 
žemėlapius, gamintus Vakarų Europoje 
nuo XVI iki XVIII šimtmečio.

Takių žemėlapių gudų bibliotekoje yra 
gan turtingas rinkinys. Tai olandų, Italų, 
prancūzų ir vokiečių kartografų darbai. 
Bemaž visuose žemėlapiuose yra vaizduo
jama Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė, 
išsiplėtusi nuo Baltijos jūros vakaruose 
ilki dabartinės Gudijos ribų rytuose ir dar 
toliau.

Vienas iš pirmųjų to rajono žemėlapių 
yra Amsterdamo kartografo Markatoriaus 
1595 metais pagamintame atlase. Jame 
Lietuvos valstybės vardas užrašytas lo
tyniškai, kaip ir daugelyje vėlesniais lai
kais spausdintų žemėlapių: MAGNUS 
DUCATUS LITHUNIAE. Anais laikais 
Gudijos ir Baltarusijos vardas, matomai,

buvo nežinomas.
Su šia paskaita Gudų namuose buvo 

baigtas akademinių 1978-79 metų sezo
nas, per kurį angliškai kalbanti visuome
nė gailėjo pasiklausyti 7 paskaitų. Jas 
skaitė daugumoje Anglijos universitetų 
profesoriai, kurie domisi Gudijos praeiti
mi ir kultūra. Ne vieną iš jų, kaip ir pa
skutiniąją, mielai pasiklausytų ir lietu
viai.

J. V.

BILIETAI Į KONCERTĄ IR ŠOKIUS
Bilietai po 2, 3 ir 5 sv. — į koncertą, 

ir po 3 sv. — į šakius gaunami Lietuvių 
Namuose arba asmeniškai pas Petrą Ma- 
šalaitį anltraldieniais ir ketvirtadieniais 
niuo 10.09 iki 15.00 vai.

Mokant čdkiais ar perlaidomis, prašo
ma juos išrašyti „Lithuanian Youth Con. 
gress“ vardu.

Arba užsisakant paštu, tuo atsitikimu 
prašoma kartu apmokėti bilietus čekiu ar 
pašto perlaida, ir pridėti sau užadresuotą 
voką su 9 p. pašto ženklu.

LITERATŪRINĖ VAKARONĖ

Šeštadienį, birželio 30 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens 
W11 rengiamas

LITERATŪROS VAKARAS.
Jame dalyvaus šiuo metu iškiliausias 

lietuviškos literatūros kritikas dr. Kęstu
tis Kcblys iš JAV.

Praėjusių metų gale vienu ir tuo pačiu 
laiku pasirodė dviejų londoniečių knygos: 
poeto Vlado šlaito „Ateitis“ išleido ,,Nesu 
Vėjo Malonėje“ ir 'rašytojo Kazimiero Ba
rono „Mackaus“ leidykla davė ,,Kilogra. 
mą Cukraus“. Šias abi knygas dr. Keblys 
pristatys Skaitytojams.

Poetas Vladas šlaitas savo gyvomis lū
pomis perduos savo poeziją vakaronės da
lyviams. Muzikais Vincentais O'Brien šį 
lietuvišką vakarą paįvairins lietuviška 
muzika. Kviečiame londoniečius gausingai 
dalyvauti.

St. K.

Bradfordas
ĮSPŪDINGA KANKINIŲ DIENA

Negalint dėl įvairių priežasčių mūsų 
Tautos kankinius paminėti alta-tinkamomis 
iškilmėmis klube, buvo sumanyta už juos 
surengti iškilmingas pamaldas.

Birželio 17 d. į šv. Onos bažnyčią trau
kė lietuviai iš plačių apylinkių: Leeds, 
Hudldersfieldio, Waikefieldo ir k. Prie du
rų A. Galbuogienė su talkininkėmis segė 
kiekvienam tautinę vėliavėlę, visiems pri
sidedant prie gedulo kaspinu perrišto vai
niko mūsų tautos kankiniams atminti. 
Vargonams grojant liūdinąs melodijas, 
mūsų jaunimas susitelkęs žengė prie alto
riaus su tautine vėliava. Ją nešė Pr. Ado
monis, įasilstuojiaimias tautiniais rūbais ap. 
’snrenigusių mergaičių ir L. Šilingaitės ir 
A. Trašlkaiitės.

Šv. Ralšto iištiraulkiais skaitė A. Kadžionis. 
Po evangelijos tam. J. Kuzmickis kalbėjo 
apie kankinių Žemę, iš kurios 1941 m. 
birželio 14-15 d. <1. buvo ištremta į Sibirą 
10.091 vaikas, 427 seneliai ir 23.742 suau
gę. „Jeigu lietuvių raudos virstų upėmis, 
jos užtvindytų Kazachstano stepes, Alta
jaus priekalnes ir nutirpintų Šiaurės snie. 
gą. Ar jos kada pasibaigs?“

Sovietų okupantai žudė nekaltus lietu
vius ne tik Pnaveniškėse, Rainiuose, Čer
venėje, bet ir kalėjimuose kacetuose ir net 
ps. ligoninėse. Tačiau mūsų tauta kovoja, 
70-75% lietuvių, nepaisydami įperšėki o ji.- 
mų, praktikuoja tikėjimą. Buvo ir bus to
kių, kurie nepaisys beprotnamių klaiku
mos ir Rusijos lagerių šalčio: juos palai
kys krikščioniškasis būties supratimas ir 
lietuviška pasaulėjauta, kiad1. būtų šviesos 
fiakelliai nevilties sutemose.

Visiems pasimeldus už Lietuvą ir jos 
kankinius, lietuvių bičiulė T. I. Dickinson 
solo sugiedojo lotynų ir lietuvių k. gies. 
miių. Pabaigoje įkun. kapelionas, apsisiau
tęs gedulo mantija, su ja prie vainiko su
giedojo įspūdingą Dies irae giesmę ir Si
biro lietuvaičių maldą į Lietuvos kanki. 
nius. Griausmingu Tautos Himnu visi už
sklendė gražiai surengtas bažnytines iš
kilmes.

Pamaldose dalyvavo gausus būrys lie
tuvių ir jų draugų, jų tlarpe Lietuvos pa
siuntinybės Berlyne tarnautojai V. ir V. 
Čepai, Vyties klubo ir DBLS slk. valdybos 
ir apsčiai tautinės veiklos žmonių. Prie 
durų buvo surengta mūsų Tautos Golgo
tos parodėlė. Vainiikui ir šv. Mišiomls už 
Lietuvą ir jos kankinius suaukota 16 sv. 
26 p.

Taigi, mus jaudina mūsų tautos didvy
rių mirtys, įkurtos įeis į tautos istoriją ir 
bus atmenamos netgi būsimų kartų.

J. Ks

Manchesleris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Kultūras Koor
dinacinis Komitetas birželio 16 d., šešta
dienį, 4 vai. p. p. surengė

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ,
kuris įvyko Mostomo R.K. kapinėse prie 
paminklinio lietuvių kryžiaus. Ten, daly- 
vaujianlt visuomenei ir organizacijoms su 
vėliavomis, buvo padėtas vainikas žuvų, 
siemis už Lietuvos laisvę ir išvežtiesiems.

M. L. K. Koordinacinis Komitetas

P. L. JAUNIMO KONGRESUI AUKOJO
P. Nenortienė (38 kn. lot.) —■ 38 sv., B. 

Kijauskas — 30 sv., K. Valteris — 25 sv., 
A. Mažeika — 10 sv., J. Jaikštys — 6 sv., 
A. Lechavičienė, J. Miliūnas ir S. Žemai
taitis po 5 sv.

P. K. Finansų Komisija D. Br.

ŠVEICARIJOS AUKA KONGRESUI

Dr. A. Kušlys, Šveicarijos LB pirminin
kas, siųsdamas 13494.55 rašo: „Tai yra 
mūsų Šveicarijos lietuvių auka Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui“.

Jaunimo Kongresu Finansų Komitetas 
(Chicagoje) reiškia nuoširdžią padėką 
Šveicarijos lietuviams.

DARIAUS IR GIRĖNO (MINĖJIMAS
Š. m. liepos 7 d., šeštadienį, 6 vai. vaka

re L.K.V. S-gos ,,ROMOVĖS“ Manches
terio skyrius rengia lietuvių klube Da
riaus ir Girėno minėjimą. Paskaitą skai
tys R. Giedraitis.

Prašome visus iš arti ir toli atvykti į 
minėjimą.

Skyriaus valdyba

MIRĖ VINCAS SEDLICKAS
Š.m. liepos 10 d, rastas lovoje miręs V. 

Sedlickas, 59 m. amžiaus.
Velionis gimė 1919 m. lapkričio 10 d. 

Žaslių valsčiuje, Trakų apskrityje. Po ka
ro atsidūrė V. Vokietijoje. Į Angliją at
vyko 1947 m. ir dirbo įvairius darbus 
pramonėje. Lankė lietuvių klubą, bet 
veikloje nesireiškė. Jo žmona mirė ankš
čiau. Liko pilnamečiai du sūnūs ir duktė. 
Be to, liko ir daug giminių, kurie gyvena 
plačiai išsisklaidę pasaulyje. Jis gyveno 
vienišas, labai paveiktas vienatvės.

Palaidotas 1979. VI. 19 Mostono K. ka
pinėse naujame lietuvių skyriuje. Jis už
ėmė 6-tąją vietą. Laidotuvių apeigas atli
ko kun. V. Kamaitis. Palaidotas kukliai. 
Laidotuvėse dalyvavo labai mažas skai. 
čius žmonių; gal būt dėl to, kad paisitaikė 
darbo 'diena — antradienis, šiais metais 
jau netekome 5-to tautiečio.

Ilsėkis, Vincai, ramybėje.
Mes, Manchesterio lietuviai, Vinco šei

mą bei gimines giliai užjaučiame ir kairiu 
liūdime.

A. P-kis

Nollinghamas
ATEINA LAIKO RIBA

Į didžiąją ,,šaltinio“ ir Židinio ruošia
mą išvyką po Prancūzijos šventoves ir 
įžymybes paskutinis užsirašymo laikas, 
yra liepos 3 dieną. Reikalingos žinios pla
čiai yra skelbtos „Europos Lietuvio“ 20 
nir-y ir „Šaltinio“ 2 nir-io 59 psl.

Užsirašiusieji iki liepos 3 d. atsiunčia 
pilną mokestį kun. Matuliui, 16 Hound 
Rd., W. Bridgepost, Nottingham, ND2 6AH

Belgija
S. PAULAUSKO „GYVENIMO KELIAS“

1978 m. „E. L.“ 3, 4 ir 5 numeriuose (til
po Stepo Paulausko, gyv. 1516 So. 49 Ave., 
Cicero, Ill. 60650, USA, rašinys „Lietuviai 
Belgijos Kasyklose“. Dabar Paulauskas, 
parinkęs daugiau medžiagos ir iliustraci
jų, 'šiuos laltsimiinimus išleido atskira, 70 
psl. knygute „Gyvenimo Kelias“. Kaina 
su persiuntimu 2 dėl. 50 centų. Užsisakyti 
pas autorių.

Šveicarija
LIET. TAUTINIAI ŠOKIAI

Zueriche J. Stasiulienė vadovauja įdo
miai tautinių šokių grupei, kurios visi 
šokėjai yra šveicarai. Grupė vadinasi 
daug žadančiu „Vilties“ vardu. „Viltis“ 
atliko tjiaiu. šįmet programą Bad Woerisho- 
fene, Vakarų Vokietijoje. Ir nuolat atlie
ka programas savo iniciatyva ir pastango
mis nuo Italijos iki Belgijos.

Lietuviai dažniausia yra pripuolami 
„Vilties“ pasirodymų stebėtojai. Liudyto
jai pasakoja, kad 5 porų ansamblis nepa
prastai gerai yra susišokę ir dėvi įspūdin
gus bei autentiškus tautinius rūbus.

PRANEŠIMAS
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės na

riai paaukojo PLJ Kongresui 2430.00 sfr. 
Be šios sumos, kai kurie Bendruomenės 
mariai yra pasiuntę savo aukas tiesiai PLJ 
Kongresui į Vokietiją.

A. Kušlys

Vokietija
IV PLJ KONGRESO PROGRAMA 

VOKIETIJOJE
Jaunųjų Kūrėjų Vakaras — jaunų 

menininkų iš Europos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos bei Australijos /pasirodymai 
— penktadienį liepos 27 d. 20 vai. Koe-

Skautiškuoju keliu
DĖMESIO TĖVELIAMS IR BROLIAMS

Skautų uniformų nuostatuose surašyta, 
kas kokias uniformas privalo dėvėti. Va
dovai yra atsakingi už savo vieneto uni
formų 'tvarkingumą: sekančia proga nepa
mirškite priminti — net reikalauti, kad 
visi nešiotų įtvarkiingas uniformas. Noriu 
atkreipti vadovų, tėvelių ir brolių dėme, 
sį, kad visos skautiškos tvarkos neįmano
ma surašyti į šias eilutes, bet mes — lie
tuviškoji skautija 'turime savas (tradicijas, 
įgytas per daugiau kaip šešiasdešimtį me
tų. Nepamirškime ir neniekinkime jų! 
(Mieli tėveliai ir broliai, reikalui esant, 
uniformų nuostatais aprūpinsiu).

Išorinis tvarkingumas yra svarbus jau
nimo auklėjimui, kaip ideologijos ar vidi. 
nio asmeniškumo susidrausminimo moky
mas.

Prisitaikant prie gyvenamojo krašto, 
lietuviai skautai gali skautiškas unifor
mas įsigyti anglų skautų parduotuvėse, 
kiekviename didesniame mieste. lEialtiniai- 
maršlkiiniai dengiamos spalvos, su dviem 
kišenėmis su užsegamais uždangalėliais. 
Kelinės anglų skautų — dengiamos pilkas 
spalvos, ilgos (stovykloje pageidaujama 
turėti trumpas).

Lietuviškais skautiškais ženklais aprū
pina Brolijos Iždininkas s. A. Jakimavi. 
čius, 10_ Fraser Rd., Manchester M8 6HH. 
Arba stovyklos metu.

Skautų rajoninėje stovykloje visi kvie
čiami turėti tvarkingas ir pilnas skautiš
kas uniformas. Prisiminkime, kad stovyk
los metu turėsime svečių, skautiškos idė
jos rėmėjų ir tėvelių.

Budėkime.
v. s. J. Maslauskas, Lietuvių Skautų

Brolijos Europos Rajono Vadeiva

nigsteine, Haus der Begegnung salėje, 
įėjimas: 10 DM.

Kongreso Uždarymo Aktas — supa
žindinimas su kongire|so rezultatais ir 
naujos PLJS valdybos pristatymas —- 
šeštadienį liepos 28 d. 11 vai. Koenig- 
steine, Haus der Begegnung salėje, įėji
mas laisvas.

Koncertas — moterų oktetas „Volun
gė“ ilš Toronto, Ričardas Daunoras ir 
Raminta Lampsatytė iš Vokietijos, ,,So- 
dauto“ — Bostono etnografinis ansam
blis — šeštadienį liepos 28 d. 15 vai. 
Koenigsteine, Haus der Begegnung salė
je, įėjimas: 15 DM.

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

Iškilmingos Pamaldos sekmadienį lie
pos 29 d. 10.30 vai. Koenigsteine, Haus 
der Begegnung bažnyčioje.

MOTINOS — TĖVO DIENA
Lebenstedto Lietuviai surengė jungtinę 

MOTINOS ir TĖVO DIENĄ 1979 m. birže
lio 2 d. Programoje bevo: 17 vai. pamal
dos bažnyčioje, 18.30 vai. pagerbimas sa
lėje tėvų ir motinų.

Tai įvyko SALZGITTER - LEBEN- 
STEDT, St. Josef-Kirche, Sutuwiesen- 
Steaisse 4.

PAIEŠKOJIMAS
Labai svarbiu reikalu yra ieškomas ka

pitonas Vincas Mickeliūnas. Yra žinomas 
tik jo karo meto Feldpost Nr. FP 37718 A.

Kazys Dobilas, karo metu gyvenęs Vie
noje, 1944-75 m. Jo buvęs adresas: Wien 
XVI/107, SpeCkbachergasse 35. HI. 15/16.

Jie paltys arba apie juos žimanititji pra
šomi parašyti šiuo adresu: Z. VENCIUS, 
Herbachstr.. 13, 6501 HEIDESHEIM, W. 
GERMANY.

JONINIŲ ŠVENTĖ
Pagal nusistovėjusią senesnę tradiciją 

Luebeko ir apylinkių lietuviai ir šiais 
metais nutarė suruošti Joninių Šventę — 
šv. Jono naktį birželio 23 d„ ’šeštadienį, 
19.00 vai. vakaro Gross Parin ,,Alt neue 
Kneipe — Zu Ulone“. Užkandžiai bus su
neštiniai, o gėrimus reikės pirkti svetai
nėje. Užtatai gaunama nemokamai patal
pa ir sode vieta laužui sukurti. Svečių 
lulkiama iš Hamburgo, Rendsburgo, pin- 
nebergo ir kitų vietų.

KONFIRMACIJA

Balandžio 22 d. turėjo konfirmacijas 
Elena Simonaitytė ir Petrė Lermanaitytė, 
Kun. V. šarka konfirmantėms padovano
jo po knygą ,,Christus Stirbt in Litauen" 
su atitinkamais įrašais ir visų dalyvių 
autografais. Mergaitės už dovanėlę kun. 
V. Šarkai gražiai padėkojo.

BIRŽELIO MINĖJIMAS LUEBECKE
Balsiojo Birželio mėn. tragiški įvykiai 

yra visam laikui įrašyti į Lietuvos istori
ją: 1941 m. birželio 14-16 d.d. Sovietų 
valdžia pradėjo masiškai tremti nekaltus 
Lietuvos gyventojus į Sibirą. Tuomet, 
kasmet minėdami tuos įvykius, birželi 
pradėjome vadinti baisiuoju ir siaubin
guoju mėnesiu.

(Bus daugiau)
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