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Jaunimo Kongresui artėjant
Jaunimo Kongresas jau čia pat. Paruo
šiamieji darbai jau yra arlba Ibaigtd arba
baigiami, ir tikimės, kad kongresas pasi.
seks ir mes, šio krašto lietuviai, geru pa
žymiu išlaikysime egzaminus. Į mus bus
atkreiptos viso pasaulio lietuvių akys ir
būsime kritiškai vertinami.
Kaip atsimenate, praėjusių metų gale
Londone buvo sudarytas Jaunimo Kon.
greso Pagalbinis Kimitetas tikslu padėti
jaunimo atstovui Aleksui Vilčinskui onganizaciniiame ir lėšų telkimo darbe. Tars
reikalais 'kreipėmės j visus šio krašto lie.
tuvius. Atsillibpilmias buvo neįtikėtinai pa
lankus ir prašoko visus mūsų lūkesčius.
Į ką tik kreipėmės, niekas neatsisakė pa.
dėti.
S. Kasparo vadovaujama Globos ir Parengimių Pakomisė surado visiems norin.
tiems nakvynes, buvo užsakyti viešbučiai
turistam®, 'autobusai ekskursijoms, nuva
žiuoti j uostą ir laivais — per kanalą į
Europą. Tame reikale daug darbuojasi P.
Bulaitis. Globos ir Parengimų Pakomisė
dar turės darbo, pasitinkant svečius bei
juos globojant ir organizuojant parengi,
mus.
Finansų Pakomisė (Z. Juras ir P. Mašalaitis) turėjo didžiausią pasisekimą lė.
šų įteikime. Surinkta 70 procentų dlaiugiiau
negu buvo numatyta. Dėl to bus galima ne
tik patenkinti kongreso reikalavimus, bet
dar gali atlikti ir pokongresinei jaunimo
veiklai šiame krašte paremti. Pilna fi
nansinė apyskaita bus patiekta po kon.
greso.
Tas viskiais ryškiausiai parodo, kad D.
Britanijos lietuviai tebėra jautrūs lietu,
viškiems reikalams, kokliais (jie \visuo.

mėlt Ibuivo. Jeigu reikalas yra vertingas ir
tinkamai pristatomas, tautiečiai jį visuomelt parems. Mūsų visų troškimais yra,
kad; šis kongresas būtų naudingais viso
pasaulio lietuviškam jaunimui, o ypač,
kad šio krašto jaunimas pagyvintų savo
veiklą parodydamas tokį pat entuziazmą,
kokį parodė vyresnieji, taip 'mielai pa.
remdami kongreso organizavimą pinigais
ir darbu.
Dabar belieka mums tik ruoštis atva
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Musu pagalbos laukia
POLITINIAI KALINIAI

Jie laukia mūsų laiškų. Jiems galima
rašyti centrinių kalėjimų administracijos
adresu: vardas ir pavardė, Učreždenie
5110 — 1 zch, Moscow — Moskva, USSR.
Geriausia ryšius su savo artimaisiais už
geležinės uždangos yra išplėtę žydai ir jie
daugiausia gauna leidimų išemigruoti. Jie
nurodo lir kelius, kaip geriausių rezultatų
pasiekti. Lengviau praeina rašant atviru

ambasadoriui prie Jungtinių Tautų And
rew You'nig, valstybės sekretoriui Cyrus
Valnice. (Sovietų Sąjungos kalėjimai yra
baisūs.
Ten uždarytųjų arba priverstiniame iš
trėmime laikomų likimas žiaurus ir kiek,
viena pastanga jų likimą palengvinti yra
Svarbi. Tik kalėjimų, tardymo kamerų
sienos įgalėtų pasakyti, kiek ten lietuvių
kus. Gerai užadresuoti rusiškomis raidė yna žuvusių ar sveikatą praradusių.
mis, bet gerai ir mūsiškomis. Laiškuose
neliesti jokių politinių temų ir žinių. Ne
minėti jokių organizacijų, rašyti tik pa.
prastus nuoširdžius žodžius, pasveikini

mus, pasiteiravimus apie sveikatą, linkė
jimu®.
Be siunčiamų atvirlaiškių, reikta pa.
siųsti ir registruotų laiškų. Paprastas oro
paštu laiškas į Sovietų Sąjungą kainuoja
31 ot. už pusę uncijos. Registracija — 3
dol., o su pareikalavimu, kad grįžtų gavė
jo parašas, dar reikia pridėti 45 et.
Galima pareikalauti, kad laiškas būtų
įduotas tik į adresato rankas. Tada reikia
dar primokėti 80 et. Išlaidos nemažos, bet

čia itampitaiuitindais įstatymas galima išreikalauiti 15.76 dol. pabaudas iš Sov. Rusi
jos, jeigu 'tokio laiško neįteiks.
Jeigu buvo pasiųstas oro poštu ap.
draustais (laiškas su apmokėtu gavėjo pa
rašo 'grįžimu ir po 30 d. negrįžta raštelis,
kad laišką gavo, reikia pašto užpildyti pa
ieškojimo formą Nr. 542.
Išsiunčiant laišką reikia turėti kvitą su
pažymėta data, kada išsiųsta. Praslinkus
dviems mėnesiams po išsiuntimo paieško
jimo ir negaunant jokios žinios, reikia iš
pašto paimti raštelį su data, kada paieš.
kojiniais buvo išsiųstais. Palaukus .penkis
mėnesius nuo laiško išsiuntimo ir negavus
pranešimo, 'kad laiškas gautas, tenka iš
pildyti formą 565 ir pareikalauti 15.75 dol.
už laiško neįteikiimą.

Pagal pašto sutartį Maskva turi tai su
žiuoti į Kongreso svarbiausius parengi, mokėti ir sumoka. Jeigu didesnis skaičius
mus. Iš laukto didelio skaičiaus Ameri žmonių pareikalautų tos pabaudos už laiš

kos ir Kanados turistų tik maža dalis už.
siregistravo iki šiol. Žinoma, kiti atva
žiuos pas gimines ar sustos kitokiu būdu,
ir apie juos mes nieko nežinosime. Bet jau
yra aišku, k<ad mums reikės užpildyti tas
spragas, kurias paliks neatvažiavusieji
turistai iš kitur.
šeštadienį liepos 14 d. bus daugiausia
parengimų. 2 vai. p. p. įvyks didžiulis
koncertas Queen Elizabeth Hali, kur pa
sirodys ,.Volungė“ iš Toronto, „Gintaras“
iš Montrealio ir solistai Lampsatytė ir
Odinis iš Vokietijos.
Į koncertą buvo pakviesta Margaret
Thatcher, kol ji dar buvo opozicijos va
dovė, ir ji sutiko 'dalyvauti. To sutikimo
ji dar neatšaukė, bet jei ir jos naujos pa.
redgos sutrukdytų jai dalyvauti, visviena
mes liksime jai dėkingi, nes ji buvo vie
nintelė iš trijų partijos vadų, kuri atsa
kė į pakvietimą.
Tuojiaiu po koncerto 'turėsime tylią ei
seną į Cenotaph'ą. Tikimės, kad visi kon
certo dalyviai prisidės prie eisenos, kuri
truks 'tilk apie pusę valandos. Būtų gražu,
jei ko daugiau eisenos dalyvių būtų .apsi
rengę 'tautiniais rūbais. Cenotaph‘as iš.
girs Lietuvos himną, ir padėtas vainikas
liudys praeiviams -apie Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą. Autobusai, kurie at
veš ekskursantus į koncertą, galės pasek,
ti eiseną ir paimti 'keleivius tuojau po ei
senos pabaigas.
Šokiai (Kensington Town. Hall) prasi
dės 7.30 vai. p. p. Gros ukrainiečių orkes
tras, kuris moka prisitaikyti ir prie jau.
mimo ir prie senimo. Veiks 'bufetas.
PaSkutinis svarbus įvykis 'bus sekma
dienį, liepos 15 d., it. y. Iškilmingos Mi.
šios ((Elrompton Oratory), kurias laikys
ir pamokslą sakys J. E. vyskupas Deks.
nys, asistuojamas kitų kunigų. Prieš Mi
šias, 1.30 vai. p. p. prof. Vasiliūnas duos
vargonų koncertą, o Mišios prasidės 2 vai.
p. ip. Mišių metu giedos Toronto „Volun.
gė“.
Labai svarbu, kad ko daugiau lietuvių
dalyvautų Mišiose, nes bažnyčia yna dide
lė, ir būtų nesmagu mums, laisvojo pa.
šaulio lietuviams, jeigu tik mažas Skai
čius atsilankytų.
Pats jaunimas (viso 415 asmenų) savo
kongresą.stovyklą pradės liepos 11 d. ir
'baigs liepos 18 d-., kada jie išplauks į Eu.
ropą antrajai kongreso daliai tęsti. Jie vi
si, žinoma, 'dalyvaus visuose kongreso
parengimuose: koncerte, eisenoj, šokiuose
■ir Mišiose. Per šiuos parengimus mums
bus proga susitikti ir su jaunimu ir su
senimu, laitvykusiais iš visų pasaulio kraš.
tų.
M. Bajorinas

kų neįteikiimą, tai valiutos ištroškusi Mas.
'kva tai labiau pajustų.
Kiekvienas kaliniui siųstas laiškas, nors
ir nebūtų įteiktas, jau parodo okupantams,
kad! kalinamasis vakaruose žinomas, Tai
verčia okupantus su tokiu kailiniu elgtis
atsargiau.
Būtų gera lietuvių grupėms pasiskirsty
ti kalinius savon globon ir imti jiems ne
tilk laiškučius, 'bet ir sunltinėliuis pasiųsti,
kad ir mažus, ir klabenti dėl jų Maskvos
ir W'ashinigtono įstaigas.
Labai būtų gera dėl atskirų kalinių ra
šyti laiškus Leonidui lElrežnevui, Nikolai
Podgonniui, miinisteraui prmininkui Aleksei
N. Kosyginui, generalniiam prokurorui Ro
man Ruidenikai. Jų visų adresais: Kremlin,
Moscow, RSFSR, USSR.
Taip pait naudinga siųsti laiškus, pra.
šanit kalinamus išleisti, Vidaus reikalų mi
nistrui Nikolai Ščelokov. Jo adresas: Oga
rev UI. 6. Moscow, RSFSR, USSR.
Naudinga priminti 'apie kalinamąjį ir
Sovietų ambasadoriui, reikalaujant išleis
ti. (Adresas: Ambassador Anatoliy Dobry.
ndn, Embassy of U. S. S. R, 1125 16th
Street, NW, Washington, D. C. 20036.
'Padeda rašyti JAV prezidentui, JAV

J. Pr. „Draugas“.

KONKRETI VEIKLA

KUNIGŲ MEMORANDUMAS

522 Lietuvos kunigai pasirašė pareiški
mą ir nusiuntė jį aukščiausiajai Sovietų
tarybai ir kitiems sovietiniams pareigonims. šituo pareiškimu jie protestuoja
prieš naują sovietinį įsaką (jo analyzę
■duosime kitame ,,E.L.“ numeryje) labai
suvaržomai reguliuojantį bažnytines bend
ruomenes (parapijas).
Tą pareiškimą pasirašė ir du ištremtie
ji vyskupai — Sladkevičius ir Steponavi
čius, kaip praneša Frankfurter Allgemeite Zeitung I. 26. 79, laidoj.
Iš viso Lietuvoj esą 708 kunigai visose
šešiose vyskupijose ir Klaipėdos dekana
te.
Pasirašą dvasininkai pareiškė, kad ne
pripažįsta ir nepripažins vadinamųjų pa
rapijinių bažnytinių Komitetų, kurių pir
mininkais skiriami ne tik ne kunigai, bet
ir netikintieji ir ne parapijos nariai.
Drąsus veiksmas ir kietas tonas.

Mes stengiamės išgarsinti 'Lietuvos var
dą, supažindiinti kitataučius su mūsų is.
torija, meniu, literatūra, kultūra. Tai mes
darome per minėjimus, demonstracijas,
parodas, koncertus, tautinių šokių pasiro
dymus ir t. t. Ta girtina veikla daug ką
pasiekia, bet ji yra vienkartinė, efemeriš.
ka, (greitai išblunkanti iš atminties.
Yra idar ir kitas būdas įamžinti mūsų
tautą — suteikiant informacijų bibliote.
koms. Tai būtų pastovus, ilgametis žinių
šaltinis apie Lietuvą, jos praeitį, tragedi
ją ir kultūrinus laimėjimus.
Tokiame darbe veikliai ir sėkmingai
reiškiasi Braldfordo lietuviai, vadovauja
mi ir Skaitiniam! V. Ignaičio. Jų veiklą V.
Ignaitis trumpai apibūdina savo praneši,
TOKYO KONFERENCIJOJE
me vySk. A. Deksniui:
„Prieš kiek laiko kilo mintis, kad' Elrad7 didžiųjų demokratinių valstybių vir
fordo lietuviai pastatytų savotišką pa šūnių konferencija Tokyo mieste, sutarė
minklą, kuris bylotų šio krašto žmonėms, apriboti naftos produktų importą iki 1985
kad yra tokia šalis, kuri vaidinasi Lietuva pagal 1978 m. importo kiekius.
ir po daugelio įmetu matytų, kad čia gy.
Keista tokiam nutarimui reikėjo, a)
vemta lietuvių. Pradėta rinkti lietuvių
kad OPEC (naftą eksportuojančios valsty
autorių anglų kalba knygas ir, įlipinus
bės) pradėtų raginti visus mažinti naftos
atitinkamą lapelį, atiduoti jas Bradfordo
suvartojimą b) kad OPEC pakeltų naftos
centrinei bibliotekai.
Šiuo metu čia jau atiduota virš 100 kny kainą iki 20 — 23,5 dol. už statinę ir c)
gų, įskaitant ir Encikloipedia Lituamica, kad Europos Ekonominė Bendruomenė
Sibiro lietuvaičių maldaknygę, anglų kal ■atvyktų į Tokyo su išsvarstyta ir suderin
ba išleistas Kronikas, dr. Kuiršiaus diser ta nuomone, kurios ir prez. Carteris ne
taciją, kurios pirmoji lotyniškoji laida iš begalėjo neišgirsti.
Ši viršūinų konferencija visdėlto rado
spaudos išėjo prieš 300 metų.
Tuo palt įmetu yra renkami ir lietuvių reikalą išreikšt savo nepasitenkinimą dėl
kompozitorių muzikos kūriniai, čia jau ,,neatsakingo naftos kainų didinimo iš
yra 3 operos, dvejos šventas Mišios cho- OPEC valstybių pusės“ ir t.4.
Kaip įdomu. Kelti plieno, kviečių, ang
rud, virš 300 lietuvių liaudies dainų cho.
rui, apie 350 liaudies dainų solo, Čiurlio lių, automobilių, apelsinų, televizorių irt.t
nio muzikos kūriniai ir daugybė kitų. Iš kainas yra galima, neatsiklausus tų kraš
tų nuomonės, kurie tas prekes perka. Tai
viso virš 100 atskirų leidinių.
Taip pat surinkta ir lietuvių dailininkų mieliau paliekama vadinamam ,,laisvos
rinkos“ arba „prekybos laisvės“ principui,
dailės kūrinių albumai.
Šiuo mėtų čia yra surinktas ir Bradfor- paremtam pasiūlos ir paklausos santykiu.
do centrinėje (bibliotekoje 'sudėtas pats di Aišku. Bet jei tai liečia... benziną ir žiba
džiausias lituanistikos veikalų anglų kai. lą, tada kapitalizmo prekybinė laisvė —
nevisai gerai
ba rinkinys visoje D. Britanijoje.
Dar didesnioji blogybė yra ta, kad' net
Daug kas parėmė finansiškai šį dar
ir šioj viršūnių konferencijoje Tokyo
bą, o dlaugiausta Vyčio klubas.“
Pasiūlymą įsijungti į šios rūšies veik ■mieste, neprasiskverbė dar į galvoseną
lą V. Iigniaiitis yra davęs per visuotinius mintis, kad nafta neauga, kaip kviečiai,
suvažiavimus ir kitomis viešomis progo pavasarį jos neprisėsi, idant rudenį galė
mis. Daugeliui skyrių tokia veikla nepri tum nuimti jos derlių, kad daugelis naf
einama dėl lėšų trūkumo. Bet skyriai, ku tos versmių po 15 ar 20 metų visvien iš
rie turi kiek lėšų ar kurie turi klubus, seks. Kas tada?
čia galėtų veikliai pasireikšti, laikas nuo
laiko nupirkdami ir padovanodami savo
KARDINOLŲ INVESTITŪRA
vietovės bibliotekai tokių knygų.
Geg. 25 d. Šv. Tėvas paskyrė 15-ą nau
A. G.
jų kardinolų: 6 Italijos, 2 Lenkijos ir po

vieną iš Airijos, Prancūzijos, Japonijos,
Vietnamo, Meksikos ir Kanados. Pastara
sis, G. E. Carter (67 m.), yra 'geras lietu
vių 'draugas.
Kartą,
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventės proga, jis buvo pagrindinis kalbė
tojas.
Naujų kardinolų, jų tarpe ir to nepa
skelbtojo kardinolo investitūra ir ištiki
mybės priesaika šv. Sostui įvykis birželio
30 d. Romoje.
KAPITALIZMO NELANKSTUMAS

Varžytines Shell/Esso bendrovių užsa
kytam gelbėjimo laivui pastatyt! laimėjo
Suomijos laivų statykla Raumia Rapolo.
Shell/Esso bendrovės operuoja (šiaurės
Anglijos vandenyse, palyginti, naujas
naftos versmes. Joms, ibe 'abejo, reikalin
gas komplikuotais „bėdos“ ar gelbėjimo
laivas.
Anglija, buvusi laivininkystės galybė
šio šimtmečio pirmojoj pusėj, be abejo,
turi didžiausią patyrimą ir ilgiausią tra
diciją laivų statyboje.
Bet štai varžybų rezultatai:
Britų varžovai Scott/Liithgow iš Clyde
side ir Harland & Wolff iš Belfasto ista.
tykių pasiūlymai siekė po truputį virš 70
milijonų svarų, tuo tarpu Suomijos firma
paprašė tik 40 milijonų svarų.
30 milijonų svarų skirtumas, t. y. 3/7

arba 43% skirtumas.
Nejaugi patogiuose tradicijos apsaugo
tuose krėsluose sėdinti laivų statybos pra
monės vadovybė gali neraudOnuodlalma
uždėti 43% virš gamybos kainos, laukda
ma greito ir perdėto pelno, akcijų divi
dendams ar savo viceprezidentų algoms
išpūsti?
Dvi senos anglų firmos pralaimėjo. Tai
nenuostabu. Bet kalci jos pralaimėjo 43%
skirtumu — truputį neapdairu.
KOMUNISTAI BIJO LAISVOS SPAUDOS

Sovietai ne tik savo pavergtuose kraš
tuose, bet ir visame pasaulyje bando su
varžyti spaudos laisvę, faii mėgina - įgy
vendinti net iper Jungtinę Tautų organiza
ciją. Sovietų švietimo, ir kultūros agentū
ros UNESCO konferencijoje Paryžiuje pa
kartotiniai bandė .pravesti tarptautinę de
klaraciją, kuri . nustatytų viso pasaulio
žinių agentūroms prieškomunistinę

pro

pagandą, ypač pavergtųjų tautų išeivių
spaudoje. ,(Toks reikalavimas patvirtina,
kad mūsų spausdintas žodis yra svarbus
ir svarus.
Mągkva taip pat reikalavo JAV suvaržytį.pabėgėlių iš Sovietų pavergtų kraštų
politinę prieš komunizmą nukreiptą veik
lą^'
Abu Sovietų reikalavimai nepraėjo.
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SejxtunioS
• Virš pustrečio tūkstančio vietnamie
čių pabėgėlių išplaukė ir išbrido iš preki
nio garlaivio, išlaikyto apie pusę metų
prie Hongkongo krantų.
Per liūtis laivas nutrūko nuo inkarų ir,
tyčia ar netyčia, užplaukė ant pakibančio
uolos.
Laivo keleiviai ėmė gelbėtis. Kitiems
pakrantės sargybos padėjo išsigelbėti.
• Ukrainiečių disidento istoriko Valen
tino Moroz, kuris tik prieš 3 mėn. buvo
Sovietų paleistas po 14 metų kacetuose ir
„išsiųstas“ į JAV-es, žmona ir sūnus ga
vo išvažiavimo vizą jie visi vėl galės su
sijungti į vieną šeimą.
į) Londono didysis dienraštis „Times“
sutiko atnaujinti derybas su tebestreikuojančia Grafikų Unija. Buvusi derybų kliu,
tis — įvedimas naujos kompiuterinės
spausdinimo technikos — atrodo, jau nebe
kliūtis. Dėl to spėjama, kad pusę metų
užtrukęs streikas galėsiąs netrukus pasi
baigti.
• Birželio 12 d. 21-os valstybės civili
nės aviacijos konferencija Štrasbuirge po
diskusijų priėmė programą, pagal kurią
visi DC-10 lėktuvai, esą tų valstybių lini
jų nuosavybėje, bus grąžinti apyvarton
po specialaus jų motorų pritvirtinimo pa-

Nablus 'miesto, duodami vyriausybei 1
mėn. laiko pristatyti teismui įrodymus
nausėdijų statybos reikalui paremti:''
Bylą pradėjo 17-kos arabų skundas, tų
arabų Savininkrų kurių žemės gana ne.
tikrinimo. JAV-ių federalinės aviacijos įprasta tvarka buvo nusavintos kariuome
agentūros ir DC-10 gamintojos Me Donnell nės reikalams.
Douglas firmos atstovai dalyvavo toj kon
£ Tiems pagarsėjusiems DŲ-10 modelio
ferencijoj.
Jei Europos (jungtinė) civilinės aviaci lėktuvams, kuriuos JAV vyriausybė visus
jos komisija (sic! — jau yra tokia) pa ,,nužemino“, uždrausdiaimąj. jiems skristi,
tvirtins konferencijos nutarimą, birželio Europos 'Aviacinė Agentūra savo VI. 21
19 d. antradienį visi DC-10 modelio lėktu patvarkymu grąžino į oro trafiką. Jei to
modelio lėktuvo nelaimė JAV-ėse įvyko, ji
vai pakils į orą.
• Prancūzijos prez. Giscard d'Esiaing įvykusi todėl, kad1 JAV-ių aerodromai
VI. 20 d. įsaku patvarkė benzino ir žiba nesilaikę fabriko', nustatytų inspekcijos
lo vartojimą šiame krašte siekdamas taisyklių. Europos aerodromuose buvo
sumažinti naftos produktų įvežimą griežtai prisiiląikoma ,,maitenance rules"
Prancūzijon nuo 107 milijonų tonų 'šiais vadovėlio, todėl tos rūšies defektų, dėl
kurių įvykusi ta didžioji nelaimė, nebuvo
metais iki 100 milijonų 1985 metais.
Neuždelsta reakcija leidžia imtis, paly užtikta nė. viename lėktuve.
ginti, gana švelnių priemonių.
• Prieš išvykdamas pasirašyti SALT II
• Ugandos prez. Lule vos po 2 mėnesių sutarties į Vieną, prez. Carteris patvarkė,
prezidentavimo, nuvertus žvėriškąjį Idi kad yad. raketa MX, kuri gali gania dide
Amin, atsistatydino. Pirmasis demokraitiš. liu .^greičiu, bet labai žemai ir nepastebi
kas bandymas toje 8 metus buvusioje mai nuskristi 'tiksliai į taikinį, būtų pra
„žmogėdriškoje diktatūroje“ kol kas išlai dėta gaminti JAV kariuomenei apgink,
kė. Naujuoju prezidentu laikinės Tarybos luoti.
išrinktasis Godfrey Binaissa, buv. vals- Tai gal bent kiek nuramino sunerimusį
tybės prokuroras priešdiktaitūriniais lai JAV kongresą ir visuomenę, o taip pat ir
kais, j au prisaikintas ir pradėjo eita'pa karines' pajėgas dėl pačios sutarties. Toji
reigas ibe kraujo praliejimo.
sutartis pripažįsta ginklavimosi pranašu
• Izraelio teismai sulaikė naujų nau mą Sovietams ir nenumato jokių priemo
sėdijų statybą užimtose arabų 'žemėse prie nių, kuriomis .galima būtų sutikrinti, ar

DIENOS

Sovietai iš viso laikysis kad ir tokios su.
tarties.

• Krašto apsaugos ministras VVeizma.
nas pasitraukė iš Izraelio delegacijos de
ryboms su Egiptu. Jis jau nuo seniau
priešinosi premjero Begino kietokai tak.
tikai, kuri Weizmanui, kaip ir užs. reik,
ministrui Dayan, dažnai atrodė per radi
kali ir nepakankamai jautri Sadialto pade,
čiai arabų pasaulyje.
G Kabulo mieste Afganistane per per
eitą savaitgalį vyko karinės demonstraci
jos prieš 'prosovietinį prez. Tarnaitei reži
mą.
Jos virto ginkluotomis riaušėmis ir in.
tensyviniu susišaudymu, kuris užsitęsė)
miesto centre bent 5 valandas, kol vy
riausybės kafcdšlktiejli mallūnspantniai Isjavo
apšaudymu iš oro išvaikė susitelkusius
sukilėlius iš gatvių ir senamiesčių.
Dalis afganiečių pasitraukė į Pakista
ną.
• Sirijoje pereitą penktadienį buvo
nužudyta Aleppo mieste apie 50 kariūnų
karo mokykloje. Tai konservatyvios musulmonų organizacijas darbas.
Dabar 14 žmonių nuteista mirties baus
me už šias religiškai inspiruotas žudynes,
12 iš jų ...už akių.
Spėjama, kad žudikai ir jų vadas palbė.
go į Turkiją.
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Iš LKB Kronikos Nr 37
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOJE —

KODĖL IŠRINKTAS NAUJAS
Kai teologiją studijuodavo vien tik bu klausimus. Kai kure piaralšė ir išleido
VALDYTOJAS?
simieji kunigai, filosofijos studentų tarpe knygų, ypačiai iš (gamtos mokslų ir ‘gamtos
būdavo ir pasauliečių, 'kurių nemaža įgy filosofijos srities, išliko nemaža studentų
1979 m. pradžioje Vilniaus larkiįvysku.
davo mOksiiniius bakalauro ar magistro užrašytų filosofijos pašk-aiitų 'kursų (daug pijos valdytojas mons. Česlovas KRIVAI
laipsnius.
jų sužymėta minėtoje studijoje), bet tik TIS raštu „atsisakė“ nuo savo užimamų
Matėme, kad teologijoje buvo laikomasi vieno profesoriaus Martyno Smigleckio fi pareigų, ir Vilniaus arkivyskupijos pata
šv. Tomo Akviniečio doktrinos. Panašiai losofinis veikalas, logikos vadovėlis, buvo rėjai: kun.. A. GUTAUSKAS, K. GAJAUS
jėzuitų ordino konstitucijos įpareigojo, žinomas ir naudojamas kitų kraštų uni KAS ir J. MORKŪNAS paskubomis „iš
jog ,,logikoje, gamtos ir moralės filosofi. versitetuose. Tačiau ir M. Smigleckis daug rinko“ nauju valdytoju šv. Teresės para
joje ir taip pat metafizikoje reikia laiky ilgiau (10 .metų) dėstė Vilniuje 'teologiją, pijos kleboną kun. Algį GUTAUSKĄ.
tis Aristotelio 'doktrinos“ (ConiStituitiones, negu filosofiją (4 metus). Kaip tik (tas
Paviršutiniškai įžiūrint, viskas, laltrodo,
pars IV, cap. XIV). ‘Ratio studiiorum' tik įprotis filosofijos dėstymą laikyti progi normalu: vienais panorėjo dirbti pastora
niu
užsiėmimu,
pereinamąja
pakopa
į
konkrečiau apibūdina tą patį principą: ficinį darbą parapijoje — ėmė ir 'atsisakė,
losorijos profesorius jtesistengia kuo ge aukštesnę, garbingesnę teologijos profeso. o antras — buvo išrinktas.
riausiai išaiškinti Aristotelio tekstą, įdė riaus karjerą, daug kam trukdė visiškai
Tikrovėje „atsisakymas“ ir ,jišrinkidamas tam nemažiau triūso kaip klausimų atsidėti filosofijos tyrinėjimui.
mas“ vyksta diriguojant KGB stebuklin
Filosofija
buvo
dėstoma
ir
šiaip
kolegi

gvildenimui, ir teįtikina savo klausyto,
gai lazdelei“. Todėl savaime kyla klausi
jus, kad nebranginančių 'šitokių studijų jose, pvz., Kražiuose nuo 1654 metų be mas, kodėl saugumui prireikė naujo Vil
veik
visą
laiką
iki
jėzuitų
panaikinimo,
filosofinės žinios bus labai sužalotos ir
niaus arkivyskupijos valdytojo? lEluvęs
menkavertes“ (Regulae profesoris plįilio- taip pat Kaune nuo 1725 metų. Šiose ko Vilniaus arkivyskupijos valdyttoj>als buvo
sophiae, nlr. 12). Žinoma, tai nereiškė vi legijose, jei tarp filosofiją studlijuojiančių- visiškai praradęs ‘autoritetą ar nebeturėjo
siškai aklą Aristotelio seikimą: ten, kur jų nebūdavo jėzuitų klierikų, išeidavo jokių ‘galimybių, kad kada nors .Apaštalų
Aristotelis kitaip moko, negu visuotinai kiek sutrumpintą filosofijOs kursą per
Sosto būtų paritintas vyskupu. O Vilniaus
priimta universitetuose, juo nereikia sek dvejus metus. O Vilniuje filosofijos kur.
arkivyskupijos soste sovietinė valdžia lar
ti, ir tuo labiau, kai Aristotelio doktrina sas visą laiką buvo trimletis; jį visus tre
bąli nori (turėti naują vyskupą, beit ne vys.
jus
mdtus
dėstydavo
dažniausiai
vienas
ir
nesutinka su tikėjimo mokymu (plg. ten
tas pats profesorius. Tiktai antraisiais kuįpąj-treimftinį Julijloną STEPONAVIČIŲ.
pat, nr. 2).
metais matematikai ir trečiaisiais metais Išrinkus naująjį 'popiežių Joną Paulių II,
Nebuvo lengva jėzuitams laikytis šios etikai būdavo skiriami specialūs profeso KGB suvokė, kad’ reiklia Vilniaus ‘arkivys
tradicinės filosofijos krypties. Scholasti
riai, nors etiką kai 'kada skaitydavo ir tas kupijai naujo valdytojo, kuris turėtų dau.
koje anuomet buvo pastebima išsigimimo pats metafizikos profesorius.
giau galimybių -ateityje tapti vyskupu, o
ženklų: tuščias spekuliavimas, ddstinkcijų
Matematikos vardu anuomet žymėdavo gal net ir kardinolu.
ir subdlistinkcijų pamėgimas, tarsi už vis. gania įvairų tiksliųjų mokslų rūšių miši
Tokiu Ik-andiidlaitu ir buvo kun. Algis
ką svarbiausia būtų pati įrodymų techni nį. Į ją įeidavo paprasta aritmetika, bet GUTAUSKAS, turįs Lenkijoje daugybę
ka, o ne tiesos suradimas. Ir jėzuitai —
ir žinios iš geometrijos, ją įkartais pritai pažįstamų kunigų, galinčių jį rekomen
kaip ir kiti katalikų filosofai — jautė iš kant balistikos (artilerijos) ir fortifikaci. duoti kandidatu į vyskupus. Be to, kult'.
vienos pusės naujovių žavesį, iš antros pu
jos poreikiams; taip pat žinios iš 'astrono A. GUTAUSKAS nėra susikompromitavęs
sės Ibijojo nukrypti nuo tiesos, nuo tvirtai mijos ir jų praktiškas pritaikymas, ypa morališkai ir pakankamai bailus bei
pagrįstų, nepajudinamų principų, nlors ir čiai kaip apskaičiuoti bažnytiniuose me klusnus sovietinei valdžiai. Vilniečiai
nebuvo malonu ginlti atgyvenusią sistemą, tuose 'kilnojamas šventes (computus eccle- neatsistebėdavo, kaip uoliai jis šalindavo
kurios ydas jie gerai žinojo ir jų nekentė.
siastieus), kaip nustatyti geografines ko iš procesijos vaiikus, nes šito neleidžią so.
Iš čia tarp jėzuitų profesorių visą laiką
ordinates. kaip pagaminti saulės laikrodį vietiniai įstatymai; lygiai taip pat uoliai
buvo pastebimi netikrumai, svyravimai, ir pan.
jis gynė KGB bendradarbį-klieriką JA
apatiškumai. Visa tai svarbu turėti prieš
Iš visų Vilniuje matematiką dėsčiusių KUTĮ (a|pie tai yra plačiai rašiusi Krona,
akis, norint teisingai įvertinti filosofijos jų jėzuitų garsiausias buvo iš Varmijos ta).
studijas ir Vilniaus universitete per pir
Kadangi Vilniaus arkivyskupijos kuni
kilęs Osvaldas Kruegeris, apie porą de
muosius du šimtmečius.
šimtmečių iki XVII a. vidurio Skaitęs šį gai neabejoja, kad naujasis Valdytojas
lAlksiomia: kas nauja — tai ir gera, kas
kulrsą akademijoje. Pagal nekrologą, jis kun. A. GUTAUSKAS seniai yra įkliuvęs
sena — tali 'atmestina, galioja madų mė buvęs laikomas ,,savo amžiaus Archime į KGB spąstus, todėl tvirtai tikima, kad
gėjams, o ne 'tiesos ieškotojams. !Ee to,
du“ (saeculo šuo Archimedes habitus). Popiežius Jonas Paulius II niekada jo ne
reikėtų nepamiršti, kad scholastinis me.
Jis pats išleido keletą knygų, dar daugiau pakels į Kataliikų Bažnyčios hierarchus.
todais anuomet buvo 'bendras visiems uni
daubų parašė ir išleido, jam vadovaujant,
versitetams ir kad didieji naujoviški filo
KGB KOVA PRIEŠ KATALIKŲ
matematikos kurso studentai.
sofai dažniausiai nebuvo universitetų pro
BAŽNYČIOS POGRINDĮ
Atskirą etikos arba, kaip tuomet va
fesoriai. Pvz., Dekartas (Descartes) kele
dindavo, moralės filosofijos profesorių
1978 m. lapkričio 1 d. Kybartų bažny
tą metų tarnavo kariuomenėje, keliavo, pirmą kartą Vilniuje randame 1642/43
čioje viešai aukojo šv. Mišių 'auką kun.
privačiai gyveno Olandijoje ir mirė šve.
mokslo metais; juo tuomet buvo Jonas Virgilijus JAUGELIS. Daug metų jis ban.
dijojie; Leibnicas ('Leibniz) veikė kaip 'di
Chonclzinskis (Chąldzynski). Tačiau tik
plomatas, Ibuvo 'Braiunšveigo hercogo bib nuo 1677 m., kai Vilniaus kanauninkas idė įstoti į Kauno Kunigų seminariją, bet
liotekininkas ir patarėjas; Izaokas Niu (Kaiatoierlais Viaiišinlairialv)i|čĮiiu(s' testamenltu KGB 'kasmet jo pavardę išbraukdavo.
1974 m. kun. Virgilijus JAUGELIS ibuvo
tonas (Newton) kurį laiką dėstė matema
paliko etikos katedrai palikimą — užrašė teisiamais už „LKB Kronikos“ dauginimą,
tiką Cambridge'© universitete, bet vėliau,
mieste namus ir padovanojo biblioteką,
per 30 metų ‘ilki mirties, jis buvo Londono — etiką imta skaityti pastoviai. Joje bu. o sekančiais metais vos gyvas buvo prieš
pinigų kalyklos direktorius. Tiktai Chris- vo aiškinami dorovės pagrindai, bet (taip laiką iš lagerio paleistas — tenumiršta
namuose! Tačiau jis nenumirė, o atkak
tlialnas Wolff'as visą laiką dirbo ir rašė
pat būdavo kalbama ir apie politiką bei liai ruošėsi kunigystei.
savo veikalus, (būdamas profesorium Ha ekonomiją.
lėje, po to iMataburge ir vėl Halėje.
Kutai. V. JAUGELIO viešas pasirodymas
Apskritai imant, Vilniaus akademijos prie laltortiauis neabejotinai sukėlė 'didelį
Lietuvoje filosofiją pradėta dėstyti jau
bendro
klestėjimo
laikotarpyje,
iki
XVII
1571 m. spalio mėnesį, t. y. aštuonerius
KGB susirūpinimą. Reiškia, j'au pasibai
metus prieš universiteto įsteigimą. Neaiš a. vidurio, klestėjo ir filosofijos studijos. gė laikaisĮ, kadla Ijlaunuolį, nenorintį būti
kinsiu' čia viso jos vingiuoto kelio Vilniaus Krašto nelaimės —- karai, gaisrai, epide KGB bendradarbiu, o įtik geru (kunigu,
akademijoje. Apie tai turime neblogą stu mijos — Vėliau gerokai kliudė ramdai at buvo galima visokeriopai terorizuoti; reiš
diją, išleistą prieš ketverius įmetus Lietu sidėti mokslo reikalams ir kūrybiškai kia, jau ir gerus seminarištus perdaug ne.
voje (R. (Plečkaitis, Feodalizmo laikotar dirbti. Daugiau itai 'atsiliepė į logiką ir pabauginsi, — pasirodo, ir be KG(H malo
pio filosofija Lietuvoje, Vilnius 1975). metafiziką, kai įtuo įtampu gamtos moks nės (galima tapti kunigu!
Nors joje įtik su panieka atsiliepiama apie luose 'dažniau būdavo paliečiama proble
,Ką daryti?“ — klausė visi tie, ku
scholastikos metodą ir kai kur vadovaiuj-a- matika ir analizuojami reiškiniai, atspin riems rūpi greičiau- palaidoti Katalikų
dį
maujiausius
gamtos
mokslų
pasiekimus.
masi1 'anuo madlos vaikymosi principu,
Bažnyčią Lietuvoje. Kažkieno gaivoje bu
Paulius Rabikauskas
daugybė faktiškų duomenų, paimtų iš iki
vo sukurtas planas — sukompromituoti
šiol neskelllbtų rankraštinių šaltinių, teikia
Katalikų .Bažnyčios Lietuvoje pogrindinę
šiai Studijiali išskirtinės vertės.
veiklą ir tuos vyskupus, kurie be KGB lei.
Dr. Jono Basanavičiaus knygelės ,,Dė- dimo įšventina naujus kunigus.
Iš jos matyti, kad ir Vilniuje nebuvo
svetimas tam tikras svyravimas, netikru liai Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Nepri
1978 m. (pabaigoje Lietuvą apskriejo ne
mas, kali kada ir abuojumais. Galima Saky klausomybės paskelbimo“ išleista antroji įtikėta žinia — 1977 m', iš Kauno Kunigų
ti, jog per du šimtmečius tarp jėzuitų fi laida su iliustracijomis, 32 psl. Kaina su semitaiariįjos už 'amoralų elgesį pašalintas
losofijos profesorių Vilniaus akademijoje persiuntimu — 1 sv.
klierikas Ričardas JAKUTIS Nemenčinės
Dar galima įgauti: ,,Nida“, 2 Ladbroke bažnyčioje eina dijakono pareigas! Koks
nebuvo nė vieno, kuris būtų tam pašven.
tęs visą savo laiką ir nuodugniai, išsa Gardens, London Wil, 2-PT.
vyskupas įgalėjo suteikti šventimus tokiam
miai1 bei originaliai nagrinėjęs filosofijos
klierikui? Sovietinės valdžios kolafooran-

tai-kunigal pradėjo skleisti gandus, Ikad
tai ipadarė vienas iš vyskupų tremtinių —
arba vysk. Julijonas STEPONAVIČIUS
arba vyšk. Vincentas SLADKEVIČIUS, o
gal koks nors slaptas ukrainiečių kartali.
kų vyskupas.
1979 m. vasario 7 d. dėšimlt Vilniaus ar
kivyskupijos kunigų apsilankė pas naujai
išrinktąjį vaidytoją kun. Algį GUTAUS
KĄ išsiaiškinti, kas įšventino klieriką JA
KUTĮ dlijakonu. Valdytojais kun. A. GU.
TAUSKAS pasakė, kad tai padarė vysk.
J. LABUKAS mons. Česlovo KRIVAIČIO
viloje. Mons. Č. KRIVAITIS klierikui JA
KUČIUI įteikė materialinę paramą Ir jį re
komendavo vysk. J. LABUKUI.
Klieriko R. JAKUČIO pašventinimas
dijialkonu — tai ir yra pirmoji KG®I pa
stanga sukompromituoti katakomibinę
Bažnyčios veiklą — žiūrėkite, ką pogrin.
diyje šventina kunigais! Visi — mons. Č.
KRIVAITIS, Nemenčinės klebonas Kazi
mierais PUKĖNAS, vysk. J. LABUKAS ir
ka., įprisidėjusieji prie R.. JAKUČIO
įšventinimo dlijakonu, sąmoningai ar ne
sąmoningai prisidėjo prie KGB (aferos,
nukreiptos (prieš kaitalkombinę Bažnyčios
veiklą ir pasitarnavo KGB taip trokšta
mos Lietuvos kunigų vienybės skaldymui.
Ši afera 'tai neabejotina pastanga sukilai,
diiinitil ir Apaštalų Sostą, kad nebūtų lei
džiama Lietuvoje Katalikų lElažnyčiai
veikti katakombiniu 'būdu, o visa būtų da
roma viešai, 'griežtoje KGB kontrolėje.
,,iLKB Kronika“ prašo lietuvius kuni
gus Vakaruose informuoti apie šį įvykį
Apaštalų Sostą ir paprašyti, kad Lietuvos
Katalikų Bažnyčios pogrindinei -veikliai bū.
tų sudarytosdar palankesnės sąlygos, nes

IIETUVOJE
VERTINGOS KNYGOS VILNIAUS
UNIVERSITETE

Vilniaus Universiteto biblioteka gali di
džiuotis turinlta vienintelį pasaulyje išli
kusį Mikalojaus Daukšos ,,Katekizmo“
egzempliorių. Knyga buvo išspausdinta
universiteto spaustuvėje 1595 m.
Labai retas egzempliorius yra pirmo,
sios spausdintos lietuviškos knygos (1547
m.) — Martyno (Mažvydo „Katekizmas“.
Kitą įtofcį teturi Tarūnės universitetas.
1832 m. Nilkalojaus I valdymo metais
universitetas buvo uždarytas, o jo turtas
išvežtas itš Lietuvos. Tą pačią lietuviškų
kultūrinių vertybių grobimo politiką ca
rinė valdžia tęsė ir vėliau prieš I-jį pa
saulinį karą. Tarp išvežtojo (turto ypatin
gai vertingos buvo retos senos knygos.
Svetur atsidūrė ir LIETUVOS METRIKA.
Pagal 1918 m. ‘Lenino dekretą visos ca
rizmo pasisavintos vertybės turėtų būti
grąžintos Lietuvai. 1920. VII. 12 (taikos su.
tartyje (su Sov. Rusija buvo įrašytais punk
tas, jog (be kitų iš Lietuvos išgabentų kul
tūrinių vertybių (turi Ibūti grąžinta ir Lie
tuvos Metrika.
Deja, tai buvo tik popieriuje. Kai rei
kia atiduoti, rusams nieko nereiškia su.
tartys, nė didžiausias sovietų autoritetas
— (Leniniais. Lietuvos Metrika ir kitas ne
paprastai retas dr vertingos knygos buvo
Sovietų pasilaikytos. Tarp jų galimą
įskaityti Vilniaus U. fundatorių knygas,
kaip 'Sigismundo Augusto, Georgijaus Albe katakombinės veiklos Katalikų Bažny biniuso, Leono Sapiegos, Radvilų ir kt.
>Ar 400 metų iškilmingo Vilniaus Jubi
čia Lietuvoje susilauks Pravoslavų Baž
liejaus mietu Sov. Rusija grąžins Lietuvai
nyčios likimo Tarybų Sąjungoje.
išsivežtus šiuos kultūrinius turtus?!
TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI
KATALIKŲ KOMITETAS

VILNIAUS AKADEMIJOS SPAUSTUVĖ

Jėzuiitamis įkūrus Vilniaus akademiją,
1979 m. įsau-sio 25 d. TTG Katalikų Ko kunigaikštis Mikalojus Kristupas Radvi
mitetas pasiuntė pareiškimą (dokumento las, pravarde „Našlaitėlis“, 1575 m. per
Nr. 6)
kėlė ilš Nesvyžiaus buv. savo tėvo spaus
TSKP Generaliniam ‘Sekretoriui L. įBREŽ. tuvę į Vilnių ir dovanojo ją jėzuitams. Ši
NEVUI, įkuriame pasakojama, kaip barba spaustuvė ir atliko vertingą darbą lietu
riškai! 'Lietuvoje naikinamos religinės-me- viškos knygos istorijoje. Jau ateinančiais
metais ji ‘atspausdino lotynų kalba ,,Už
niinės vertybės.
1979 m. sausio 25 d. pareiškime (doku, švenčiausią Sakramentą prieš Cvinglio
mienito Nr. 7) LTSR Prokurorui TTG Ka ereziją“. Po to, M. Daukšos Katekizmas
talikų Komitetas protestuoja prieš kunigų pasirodė 1595 ir Postila 1599 metais. 1629
ir tikinčiųjų dlilskirimina'cją sąryšyje su m. išleista K. Sirvydo „Punktai sakymų“
ikutagų — 'Alfonso SVARINSKO ir Sigito ir keli leidimai žodyno. 1646 m. atspaus
dinta M. Slavočinskio Giesmės. Iš viso,
TAMKEVIČIAUS teismais.
ilki 1773 m. buvo išspausdinta 85 lietuviš
1979 m. sausio 26 d. pareiškime (doku kų leidinių, 1.354 'knygos lotynų kalba,
mento Nr. 8) TSKP Generaliniam Sekre 1.080 — lenkiškai.
toriui L. (BREŽNEVUI TTG Katalikų Ko.
Uždarius jėzuitų ordiną Rusų imperi
miitetas pasakoja apie grubią Moldavijos joje, spaustuvė atiteko Vilniaus Universi
tikinčiųjų diskriminaciją ir pralšo asme tetui.
niškai įsilkišt, kad būtų nutrauktas persekojimas. Pareiškimas parašytais, reaguo
jant į Moldavijos katalikų TTG Katalikų
Komitetui atsiųstą prašymą.
1979 m. sausio 31d. pareiškime Lietuvos
Prokurorui TTG Katalikų Komitetas pra
Stasė Bucevičienė
šo grąžinti kun. Virgilijui JAUGELIUI re
liginę kniygą „Krikščionis pasaulyje“, ku
LIETUVA
rią atėmė Raseinių milicija. Dokumento
Nr. 9.
Skrendu kaip paukštis — j tave.
1979 m. vasario 7 d. dokumente Nr. 10 Teku kaip upė — į tave.
TTG Kataliikų Komitetas pasakoja, kad iš Tarytum vėtra ar šviesa,
Juliaus SASNAUSKO milicija atėmė Lie Vienintelė širdies tiesa.
tuvos ATP skirtą Idlokumenitą, kuriuo už
stojamas Helsinkio 'grupės narys Viktoras Diena išaušta — Lietuva.
PETKUS. ,,Kokia teise milicijos pareigū Rugiai pražysta — Lietuva.
nai ‘atiminėja LTSR Vyriausybei 'adresuo Pragysta paukštis danguje,
tus dokumentus?“ —klausiam® pareiški Lemtinga ir skaudi gija
me.
1979 m. vasario 10 d. pareiškime Lietu Sujungia mūsų likimus,
vos TSR Prokurorui užstojamas mokslei Šviesius skrydžius ir kritimus.
vis Mindaugais JUDEIKIS, (kurį nuolatos Po kojom drumsčias sietuva.
persekioja Lazdijų rajono saugumo dar Nušviečia veidą Lietuva.
buotojais Algis GYLYS.

Eilėraščiai iš Lietuvos

Janina Vasiliauskaitė

Vasara pasibaigė, cikados nutilo
Agnė Lukšytė

Juozais stovi susilenkęs prie mašinos,
kiuri žviegiančiu bildesiu,
visokiomis
kryptimis besisukančių įvairių volų ir
piūklų pagalba išsuka iš geležies tam tik
ros formos dalį, o ta, ‘sujungta su kitomis
atitinkamomis dalimis, bus sumontuota į
malšiną, altliekančią žemdirbystės darbus.
Išsuinlktąją dalį Juozas geležinėmis rep.
lėmis išimia iš mašinos ir tuoj palt kelis
kantus įkiša į čia pat stovinčio muilino
vandenis (kibirą. Dar karštą ir garuojan
čią iškelia į viršų ir, laikydamas prieš
šviesą, tarsi matuoja plika ‘akimi, ar 'tiks
li, ar ne.
Mašiną prisuka, bet jos viduj palieka
purškiantį muiliną vandenį. Triukšmingas
mašinos (bildesys dingsta-, ir Įteka lyg ko
kio įkyraus vabzdžio zirzimas.
Vėl ilgokai pamirkęs išsunktąją dalį ki
bire, ištraukia ir, pirštais pabandęs, ar
jau atvėsus, paima į rankas ir stropiai ap.
žiūri.
Ateina prižiūrėtojas ir, paėmęs iš Juozo
rainkų, su (tam tikru fabriko matu išma
tuoja įvairius jos išsikišimus ir apvalu
mus.
— (Puiku. Vėl vienas pavykęs -junigtuvas. Naujo gabalo nebepradėk, 'tuojau lai
kais namo.
Juozais žino — tą likusį penkiolikos mi.
niučių laiką jis turi prasikrapštyti prie
mašinos.

Patepa mašiną alyva šen bei ten ir pa
baigęs plaunasi rankas muilinu vandeniu,
mašinoje itebepuršlkiančiu.
Prisimena nuolatinį žmonos niurzgimą:
— Ir pabūk tu namuose švariai! Parei
na suodinomis rankomis, lyg būtų temi
nus krėtęs, ir išpurvina visus mano rank
šluosčius. Kiti vyrai švariomis rankomis,
nes moka geresnį darbą susirasti.
Juozas jaučia kartėlį. Paskutinius kele.
rius metus jis iš jos nieko kito ir nebegir
di, tik priekaištus, kurie prasideda ir pa
sibaigia: ,,'Kiti vyrai moka tą, kiti vyrai
moka aną... kiti vyrai viską žino geriau,
uždirba 'daugiau...“
Taip ir tęsiasi, kaip (kokia giesmelė, ku
ri yna be pradžios ir be pabaigos.
Rodos, ir mašina įsijungia į taktą, ir
prislopintam jos bildesy girdisi: kiti vy
rai, kiti vyrai, kiti vyrai...
Skambutis nultraukia jo mintis. Išjun
gia 'vandenį. Dar kartą peržiūri visus išjuingtuvus ir, pasiėmęs iš persirengiamo
jo kambario brezentinį krepšį, kuriame
atsineša pietumis sumustiniius, išeina į
tvankią, apniukusią vasaros popietę.
Grįžta namo -autobusu. Išlipa surtojimo
vietoje, netoli mamų, ir eina pamažu. Jau
čia neišaiškinamą ilgesį, lyg norėtų eiti ir
eiti tolyn — ir nebegrįžtiDrėgmė tokia sunki, tad vos 'gali -alsuo
ti. Cikados ‘aplinkui cirpia taip Skandžiai,

kad, rodės, plėšia lauisų 'būgnelius.
Kuo ‘arčiau namų, -tuo pamažiau Juozas
eina.
Jis jau yra daug kartų pergalvojęs, ką
žmiomai pasakytų, jei nepradėtų miksėti.
Jis žino, -nėra prasmės pradėti, nes vistaek
nepajėgs savo minčių sklandlžial išdėstyti.
O ji taip moka jį žvilgsniu nutildyti!
Atidarant vartelius, 'atlekia vyresnį-oji
dtaktė Laima, išskėtus rankas, jo pasitikti
ir kažką pasakoja. Jis pagriebia ją į glėbį
ir išbučiuoja.
Žmona išeina į kiemą ir pradeda pilkiai
rėkti:
— Na ,ką įtu darai!? Tik ką švariai ap
rengiau, o tu ją į -glėbį su savo (tais purvi
nais drabužiais, suodinomis rankomis. Ir
■taip tu man nesuprask.
Laima atsitraukia nuo tėvo ir pradeda
verkti, kumšteliais trindamasi akis.
Žmona paima už rankutės antrąją duk
terį, Audrutę, pasivaidina Laimą ir praei
na pro jį, vesdamaisi abi ‘dukteris, nė ne
pažvelgdama į jį, tik (Skubiai išpildama
žodžius:
— Valgis paliktas krosnyje, dar Šiltas.
Važiuojam pals mamą, grįšim (tik sekma
dienį popiet.
— Sudiev, Danute, — išgirsta Juozas
savo paties balsą, kuris virpa graudumu,
ir dėl to jis supyksta ipalts 'ant savęs. Ste
bi visas tris, einančias gatvele aki plačio
sios gatvės, kurioje gaus taksį.
Laima gręžiojasi į jį. Jis -pamojuoja.
Laimai (be paliovos sukiojantis, Juozas
mato žmoną, suduodlamčią jai į nugarą. Po

■to Laimia nebeatsigręžia, ir, joms dingus
užsisukime, Juozas įeina vidun.
Nors it-ileg, galvoja jis, (bus ramybė ir ty
la. Jei kartais taip atsitiktų, kad Laima
liktų su juo vieniu du, tai būtų (džiaugsmo.
Jis j'ai' diauig pasakų pripasakotų, o ji
krykštautų, ir mėlynos akutės (spindėtų
džiaugsmu. Keista, Laima švelnumu taip
primena jo motiną, nors negalėtų pasaky
ti, kad jos veidelio bruožai būtų panašūs
į motinos.
Audrutė, deja, visai kitokia — niusidia.vus į Danutę, tokia palt irzli. Juozas, nusi
maudęs ir persirengęs, šiek ttek užvalgo
jau atvėsusio maisto, o likusį išmeta į
šiukšlių kibirą.
— Vieniam ir valgyt nesinori, — pasako
pats saiu garsiai.
Nueina į (garažą, apžiūri mašiną ir pa.
galvoja, kad reikėtų ją valyti ir plauti,
betgi rytoj marios laiko.
Pasivaikščiojęs po (kiemą, grįžta į vidų
ir sukrenta minkštoje kėdėje su knyga
ranlko.se.
Skaitydamas negali susikaupti, nes ke
lios cikados, rodos, čia pat už lango, ly
giai taip pat žviegiančiai cirpia, kaip ir jo
mašina fabrike.
Juozas pradeda jausti 'neišaiškinamą
irzlumą. Ko gi norėti, mąsto jis, kad moteriis dėl vyro žodžių nesierzintų, jei cika
da, tokio d!ydlžio, kaip rankos nykštys, sa.
vo nepaliaujamu čirpimu moka išjudinti
pačius slapčiausius sielos kampelius ir su.
formuoti juos ‘takiomis -aštriomis smailu
momis, kad jos pradeda skaudžiai durti.

O KAIME GIMTAS

Dėkoju tau už saulę, už ramų ritmą,
Už amžiną ir šventą grožį,
Už pievų įdegusį kūną,
Už didįjį gyvybės instinktą.
O kaime gimtas,
Ėmiau iš tavo rankų meilę ir juoką, gėrį
ir tiesą,
Bėgiojau vaikystės glėbio apsemta,
dieviško grožio bučiuojama.
Tavo šilai kaip atogrąžų miškai, —
atviri mano džiaugsmui ir saulei,
Būk ir toliau tyras ir šventas savo namų
rytmetiniais stogais,
Būk širdžiai trokštamas,
Būk žingsniui laukiamas —
O kaime gimtas, mano subrendime —
Dėkoju tau už gilumą ir paprastumą.
Danutė A.
NERAMUMAI IR MEILĖ
Jei kada sunkios abejonės
Ar neramumai širdį spaus,
Brolau, atmink tada bakūžes,
Išeik į lauką pažiūrėt,
Kaip žmonės moka sunkiai dirbti,
Kartu ir džiaugtis ir mylėt.

Šitas eilėraštis plius užsieninis paš
to ženlkias Stalino laikais kaštavo
laiutorei 8 metus priteisto kalėjimo,
iš kiurių 2 Į mėtų atliko Urale, -po
■to, Stalinui mirus, buvo paleista.
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Skaitytoju taiSkai
RYTPRŪSIŲ IR KARALIAUČIAUS
KLAUSIMU

(Atsakymas J. Pyragui)

Neabejotina, kad’ aš esu vienas tų ,,ra
šeivų“, kuriems J. Pyragais taiko savo
JAUNIMO KONGRESO PAGALBINIS KOMITETAS laišką. („Eur. Liet.“ birželio 19 d.). Atsa.
kydamas, visų pirma norėčiau J. Pyrago
vartojamą svetimžodį „romantika“ palik
ti nuošaliai ir pakeisti jį lietuvišku ,,sva
jonė“ (arba net ,,tuščia svajonė“ — kas
dar geriau atitiktų J. Pyrago laiško dva
sią). Tuo būdu aiškiau žinosime, apie ką
kalbame.
Įdomiausia J. Pyrago laiško vieta yra
ši —
Tegul prūsai ir buvo lietuviška
gentis, bet vistiek nebuvo Lietuva.
Vėliau prūsus užkariavo kryžiuočių
ir kalavijuočių ordinai, o po to tos
žemės atiteko Vokietijai, žinoma,
jos taipgi buvo vokiečių užkaliau,
tos.

To ir užtenka! Taigi, prūsai buvo lie
tuviška gentis. Jiems nepavyko gyventi

Sėdi iš kairės į dešinę:

P. Mašalaitis (vicepirm.), V. Zdanavi
čius, J. Šemeta, Z. Juras (vicepirm.), A.
S. Kasparas (vicepirm.), M. Bajorinas Ivanauskas, P. Bulaitis, K. Tamošiūnas.
(pirm.), kun. J. Sakevičius, A. Vilčinskas
Trūksta: R. Kinkos (sekr.), A. Damfo(jaunimo atstovas), Virginija Juraitė.
riūno ‘ir „Dainavos“ ir Šv. Onos draugijų
Stovi iš kairės į dešinę:
atstovių.

SIMAS (KUDIRKA BRAZILIJOJE

Lankydamas P. Ameriką, mūsų tautos
didvyris Simas Kudirka, birželio 3 d. su
sitiko su lietuviais Vila Zelinoje.
Po įspūdingų pamaldų šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje, svečias, jo globėjai
J, ir Aid. Valavičiai, palydovas Romas
Kasparas ir (kiti buvo priimti Brazilijos
LB pirmininko Jono Tatarūno ir jo žmo
nos Veros namuose pietums.
15 vai. Seselių Prancilškiečių Kolegijos
salėje Simas susitiko su lietuviais. Daly
vavo virš 200 asmenų.
Susirinkusius pasveikino PLB atstovas
ir ,,Pasaulio Lietuvio“ redaktorius R. Kas
paras.
Po to prabilo S. Kudirka. Kalbėjo il
gai — apie 2 vai. Bet laikas prabėgo la
bai greitai. Kalba buvo tokia sklandi,
nuoširdi ir įdomi, kad visi jos klausėsi
su dėmesiu ir pasigėrėjimu.
Vakare Jaunimo Namuose įvyko Simui
pagerbti vakarienė. Dalyvavo apie 70
svečių. Pobūvį suorganizavo Brazilijos
L B-nės valdyba. Paruošimu rūpinosi
kuin. J. Šeškevičius, talkinamas LK Mote
rų Draugijos.
S. Kudirkos apsilankymą ir pergyveni
mus plačiai aprašė „Diaro de S. Paulio“.
KLUMPAKOJIS

Australijoje veikia septynios lietuviškų
tautinių šokių grupės. Tarp jų gyvai pasi
reiškia Melbourne KlumPak°jis. Jį įstei
gė A. Karazijienė, vėliau perėmė A. Šim.
kus, o po jo grupei vadovavo V. Straukas. šiuo ’mietu Kluimpalkojo vadeles su
maniai laiko Anelė Kaminskaitė-Morkū.
nienė, buvusi Kanados Gyvaitaro šokėja.
Ši grupė dažniai pasirodė ir australų žiū
rovams. Kitais metais ,,Klumpakojis vyks
į Chicagą, į tautinių šokių šventę.
PAKEISTA P. L. B. KONSTITUCIJA

1979 m. gegužės 31 d. PLB Konstitucijos
Keitimo Komisija tikrino PDEl V-ojo Sei
mo narių korespondencinio (balsavimo re
zultatus idėl formalaus Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos įjungimo į Pasaulio
Lietuvių (Bendruomenę.
Korespondlenciniame balsavime dalyva
vo 99 iš 129 V-ojo PLB Seimo narių.
Suskaičiavus baisus rasta, kad už pa
siūlytus konstitucijos pakeitimus balsavo
93, prieš — 2, suisilai'kė — 1 ir 3 balsai pa
skelbti negaliojančiais.
PLB Konstitucijos 17 Straipsnis sako,
kad PIJĘ’ Konstitucijai keisti reikalinga
du trečdaliai nuo sesijoje užsiregistravu
sių atstovų. Todėl PLB pakeitimo projek
tas yra priimtas ir galioja nuo 1979 m. ge
gužės 31 d.
Pagal pakeistą konstituciją PLJS pir
mininkas arba PLJS Valdybos paskirtas
atstovas įeina į PLB Valdybą, o kraštų

Lietuvių Jaunimo Sąjungų valdybų pirmi
ninkai turi balsavimo teisę Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seime. PLB Garbės
Teismas ir PLB Kontrolės Komisija tam
pa ir PLJS Garbės Teismu ir Kontrolės
Komisija.
PLB Konstitucijos Keitimo Komisija

KUN. A. PERKUMUI 70 M.

Birželio mėn. pirmąjį sekmadienį Venezuelos lietuviai iškilmingai paminėjo
kun. Antano Perkumo 70 m. amžiaus su
kaktį. '
Jubiliatas gimė 1909 m. kovo 21 dieną,
Kadagynų k., Darbėnų vis., Kretingos
apsk.
1927 m. baigė Palangos progimnaziją ir
1932 m. — lietuvių Saleziečių gimnaziją
Italijoje. Studijas tęsė Kinijoje, kur vė.
liau liko misionierium. Ten išgyveno 20
metų (1932-52). Hong Konge pastatė di
delę mokyklą, talpinančią 1.200 mokinių.
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Venezueloje Jubiliatas išdirbo jau 28
metus. Čia jis pastatydino ,,Lietuvių Na
mus“ (Caracase) su 15 kambarių Studen
tų bendrabučiui.
Gerbiamam Jubiliatui linkime Visaga.
lio palaimos!
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS SYDNĖJAUS
OPEROJE

Šių metų viduryje Sydnėjaus operos pa.
talpose įvyks metinis folklorinis festiva
lis. Jame, egzaminą išlaikiusi ir oficialų
kvietimą gavusi, dalyvaus ir Sydnėjaus
liet, tautinių šokių grupė ,,Gintaras“, italkiinaiujamiais Melbourne „Klumpakojo“.
Organizacinius „Gintaro“ reikalus tvar
ko G. Viliūniaitė, šokių autentiškumu rū
pinasi A. Saudargienė, o techniniu atOdki.
mu — K. Kazokas. Jau pagarsėjusiam
„KLumpakojui“ vadovauja buvusi Hamil
tono „Gyvataro“ šokėja A. Morkūnienė.
šokėjai žiūrovams pristatys lietuviškas
vestuves.
LIETUVAITĖ MUZIKĖ BRAZILIJOJE
Jane Žaidytė Salvadoro (Bahia) Kata

likų Universitete dėsto kamerinę muziką.
Tuo pačiu įmetu ji reiškiasi, kaip gabi
koncertų pianistė. Muziką pradėjo studi
juoti Rijulje. Užbaigusi piano techninį
kursą Muzikos Konservatorijoje, tObulinoisi kitose mokyklose. Muzikos dėstymą
studijavo Rio de Janeiro Pedagogikos fa
kultete. Jaunoji muzikė laimėjo kelias
premijas. Jų tarpe Concurso Lozenzo Ferniandės, Concurso National da Escoia de
Musica, „Revelacao musical“ jaunųjų pia
nistų konkurse ir it. it.

Lietuvos teritorijoje dėl tų ipačių priežas
čių, kaip mano kartos lietuviams prieš
pirmąjį pasaulinį karą; mano tėvai ir aš
gyvenome Rusijoje, Kauno gubernijoje.
Deja, su prūsais atsitiko dar blogiau —
kryžiuočiai (vėliau ir vokiečiai) itiėk ne
kentė prūsų, kad jie laikė juos ne tik užkalriiaiutojjb Įprielspaudlaje, |bet sistemiatingai naikino juos, kaip Hitleris naikino žy
dus ir būtų sunaikinęs lietuvius... Gal tik
ačiū prūsų karingumui ir neapykantai
kryžiuočiams kitai lietuvių „genčiai“, že
maičiams, pasisekė išlikti neužkariautais.
Štai va, itų ,.rašeivų“, kurie rašo apie
Karaliaučių ir Prūsus, svajonės nėra to
kios jlau tuščios; jos pagrįstos istorine
realybe. Šių mūsų dienų „rašeivų“ sva.
jonės yra tokios, kaip anų laikų Marty
no Jankaus, o gal ir dr. K. Griniaus ar
dr. J. Šliupo.
J. Pyragas mus, lietuvius, įspėja, kad
yra vokiečių organizacijos, kurios visą
laiką puoselėja mintį grįžimo į Rytprū
sius; jos esą labai stiprios ir ne mums,
lietuviams, veltis su jomis į ginčus ir ne
mums, lietuviams, gadinti santykius su
mumis visuomet drauginga Vokietijlai
Vaje, vaje, kaip baisu...
Taip, mes, lietuviai, žinome, kad yra to.
kios mums „baisios“ vokiečių organizaci
jos. Štai lalnit mano rašomojo stalo įguli
Vokietijoje platinamas atvirukas su Klai
pėdos miesto herbo atvaizdu ir užrašu
,,Memelland — uraltes deutsches Kulturland!“ (Klaipėdos kraštas yra amžių am.
žiais vokiškos kultūros šalis). Ką tokiu
atveju J. Pyragas patartų mums, lietu
viams, daryti? Išsigąsti, po suolais paša,
slėpti lar į užpelkius sulįsti!..
Kaip Hitleris nesugebėjo, kad ir pagau
tus, visus žydus sudeginti, kai kuriems
pasisekė išsprukti, taip kryžiuočiams ne.
pasisekė visus prūsus išnaikinti. Keli dar
liko. Šitai jie, apsigyvenę Amerikoje, su
darė prūsų draugiją ir paskelbė, kad iat.
eiityje, kada atitinkamos sąlygos susida
rys, norėtų autonomijos Lietuvos valslty.
bės teritorijoje. Taigi, kaip matome, „prū
sokai“ „memellaenderių“ neišsigando (ir
neit visos Vokietijos neišsigando). Ir pa.

IV Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso Garbes Komitetas
PASAULIO (LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ
Centro Valdyba

EUROPOS LIETUVIO Redaktoriui
Siunčiu IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongreso Garbės Komiteto sąrašą, kurį
prašom atspausdinti Jūsų redaguojame
laikraštyje.
Danutė Korzonienė
Reikalų vedėja

JARAS ALKIS — D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos Pirmininkas.
DR. STASYS A. BAČKIS — Lietuvos At
stovas Washingtone, JAV.
VINCAS BALICKAS — Diplomatinis
Lietuvos Atstovas D. Britanijoje.
PREL. JONAS BALKONAS — JAV LB
Tarybos Garbės Pirmininkas.
PROF. JURGIS BALTRUŠAITIS —
Lietuvos Atstovas Prancūzijoje.
STASĖ BALTIENĖ — Belgijos LB
Krašto Valdybos Pirmininkė.
DR. GEDIMINAS BALUKAS — Lietu
vių Fondo Tarybos Pirmininkas.
SĖS. M. MARGARITA BAREIKAITĖ—
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Vy
resnioji.
STASYS BARZDUKAS — Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Garbės Pirmi
ninkas.
PRANAS BERNECKAS — Š. Amerikos
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos Pirmininkas.
DR. KAZYS BOBELIS — Vyriausio
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Valdybos
Pirmininkas.
VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS
KUN. DR. KORNELIJUS BUČMYS,
OFM — „Darbininko“ Vyriausias Redak
torius.
SĖS. JOSEPHINE BUKŠAITĖ — Šv.
Pranciškaus Seserys.
KUN. JUOZAS DAMBRAUSKAS, MIC
— Marijonų Provincialas.

POVILAS P. DARGIS — Susivienijimo
Lietuvių Amerikoje Prezidentas.
KUN. PRANAS DAUKNYS — „Tėviš
kės Aidų“ Vyriausias Redaktorius.
JUZĖ DAUŽVARDIENĖ — Lietuvos
Generalinė Konsule Chicagoje, JAV.
VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS —
Vakarų Europos Lietuvių Vyskupas.
KUN. DR. PRANAS GAIDA — „Tėviš
kės Žiburių“ Vyriausias Redaktorius.
KUN. JURGIS GAILIUŠIS, OFM — Tė
vų Pranciškonų Provinciolas.
KUN. PRANAS GARŠVA, MIC —
„Draugo“ Vyriausias Redaktorius.
ALGIMANTAS GEČYS — JAV LB
Krašto Valdybos Pirmininkas.
VYTAUTAS GEDGAUDAS — „Dirvos"
Vyriausias Redaktorius.
DR. JUR. A. GERUTIS — Lietuvos Pa.
siuntinybės Patarėjas Šveicarijoje.
STASYS GODA — Uragvajaus Lietu
vių Kultūros Draugijos Pirmininkas.
VYTAUTAS GRIGALIŪNAS — N. Ze
landijos LB Krašto Valdybos Pirminin
kas.
STASYS KASPARAS — D. Britanijos
LB Krašto Valdybos Pirmininkas.
VINCAS KAZOKAS — „Mūsų Pasto
gės“ Vyriausias Reraktorius.
IRENA KERELIENĖ — Lietuvių Skau
čių Seserijos Vyriausia Skautininke.
DR. PETRAS KISIELIUS — Ateitinin
kų Federacijos Vadas.
AUDRIUS TADAS KLIMAS — Studen
tų Ateitininkų Sąjungos Pirmininkas.
RAIMUNDAS KUDUKIS — JAV LB
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas.
JUOZAS KUKANAUZA — Venecuelos
LB Krašto Valdybos Pirmininkas.
DR. A. KUŠLYS — Šveicarijos LB
Krašto Valdybos Pirmininkas.
ANTANAS LAUKAITIS — Australijos
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos Pir
mininkas.
PROF. DR. A. LIUIMA, SJ — Lietuvių
Katalikų Mokslo Akademijos Valdybos

garba jiems!.., o mums, lietuviams, pasi
rinkimas ir kelias per daug aiškus, kad
reikėtų dvejoti.
Dėl draugiškų santykių su Vokietija
tuo tarpiu visai nėra reikalo rūpintais. Eša.
moję tarptautinėje situacijoje jie liks,
kokie jie yra.
Dėl J. Pyrago tvirtinimo, kad santykiai
tarp Vokietijos ir Lietuvos visuomet bu
vo draugiški, man, kaip nuo 1936 m. dir
busiam Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne,
toks tvirtinimais atrodo smarkiai perdė
tais. Manau, su dideliu kaupu būtų paka
kę paisialkyti — santykiai tarp Lietuvos ar
Vokietijos buvo pakenčiami.
(Flaigialmt šį maino pasisakymą lai bus
man leista pridėti diar porą žodžių dėl J.
Pyrago minamų „rašeivų“ ibei jų tuščių
svajonių. Tikiuosi, esu pusėtinai įtikinan
čiai pavaizdavęs, kad jos nėra tuščios. Ar
jos ta|ps (realybe, priklausys visų pirma
nuo būsimų tarptautinių įvykių raidos.
Kiek tai liestų Karaliaučių ir itą Prūsų
dalį, — tai pirmosios galimybės (jeigu ne
liktų taip, kaip yna) yra dvi — arba Prū
sai atiteks Lietuvai arba Lenkijai; žy.
milai tolesnė galimybė, jeigu tokia išvis
įmanoma, būtent, kad Prūsai vėl atiteks
Vokietijai, nes tokiu atveju Lenkija turė
tų būti visai likviduota (kaip jos nebuvo
prieš 1914 m.).
Taigi kartoju — ar Karaliaučius ir to
ji Prūsų dalis atiteks Lietuvai, priklausys
visų pirma nuo būsimų tarptautinių įvy.
kių raidos. Tiek pat priklausys ir nuo mū
sų pačių pasiruošimo, supratimo ir ryžto
šį būsimai Lietuvai gyvybiniai svarbų rei
kalą tarptautiniai viešai propaguoti ir vi
suomet būti įtinkamai pasiruošusiems jį
ginti diplomatinių užkulisių kovoje.
Mums, mažai tautai, uždavinys labai ir
labai sunkus, bet galimas.
žinoma, laiškai, kurie Karaliaučiaus.
Rytpru šių (reikalu pasisakė neigiamai,
Lietuvai ir lietuvių tautai nepadeda.. Ka
dangi laiškais ’buvo rašytas Vokietijoje,
tai šia proga norėčiau prisiminti vieną
vokišką pasakymą: „Pessimist ist ein
Mist, auf dem nichts waechst“.
Iš kitos pusės, kiek man žinoma, rašei.
vų-sVajlotojų tarpe /nėra bepročio, ’kuris
manytų, tad! Karaliaučių galima ir rei
kia iškovoti ginklais, sukeliant karą prieš
Vokietiją.
Stasys Kuzminskas

KODĖL PASITRAUKIAU!

neišmetė, niekais neturėjo tam nė progos.
Esami gandai neturi joikio pagrindo.
Padėka tiems, kurie palaikė tą nuomo
nę, dėl kurios aš pasitraukiau.
Stasys Kasparas

NE POETAS GIMIAU

Ne poetas gimiau, šiaip kai ką parašau.
Rašau ir dar rašysiu, kol dlar matysiu. O
kai nebematysiu, tuomet neberašysiu.
Dieve, leisk dar pagyventi, ir ilgai ,,E. L.“
skaityti. Jei ilgiau pagyvensiu, dar dlaugiau parašinėsiu.
J. Liobė

NAUJA „NAUJOJI VILTIS“
„Naujoji Viltis“, politikos ir kultūros
žurnalas, nr. 11, leidėjai: Lietuvių Stu
dentų Tautininkų Korporacija Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga. Redaktorius A. Laikūnas. Kaina 4 dol.
šiomis dienomos Europą pasiekė šis
192 psl„ didelio formato žurnalas. Jame
B. Nemicko plati studija apie „Euroko
munizmą“. Jo vardas, kilmė, turinys. Ap
žvelgtos Prancūzijos, Italijos, Ispanijos
komunistų partijos.
J. Jakšto „Vilniaus Akademijos pradžia
ir lietuviškumo apraiškos joje“. Su dėme
siu skaitomas šlis aktualus straipsnis, kai
minime Vilniaus Akademijos 400 metų
įsteigimo sukaktį.
V. Alantas aiškina „Geležinio Vilko“ le
gendą, jos įsipilietinimą, atsiradimą. Se
ka skyrius „Prieš 60 metų“. Po jo A. Dir
žys „Teisingumas Lietuvos Nepriklauso
mybės 1918-1940 metais“. Ypač įdomūs
pirmieji Teisingumo Ministerijos žings
niai.
L. Dargis rašo apie „Nepriklausomosios
Lietuvos 1937 ir 1938 metų tautines ir
bendrines tautines pajamas“. Tai išsamus,
kruopščiai paruoštas Straipsnis ne tik apie
laisvosios Lietuvos periodą, bet liečia ir
dabartinį sovietinį.
Minėdami Vilniaus Akademijos pradžią,
su malonumu randame A. Budreckio
straipsnį apie „Martyną Počobutą — Vil
niaus Akademijos mokslininką ir rekto
rių“.
J. Gliaudą „Laiptuose žemyn, laiptuose
į požemį“ rašo apie sovietų rikiuojamą
kūrėjų veikimą, rikiuojamas temas, ir
.įtezes“.
B. I’ūkelevičiūtė trumpoje apybraižoje
gyvai, humoristlškai pristato ,,Ponią Jus
tiną“, muzikos mokytoją.
Naujųjų knygų apžvalgoje aptariamos
dr. J. Balio „Lietuvių dainos Amerikoje“,
V. Alanto „Liepkalnio Sodyba“, ,,Po Da
moklo kardu“, J. Gliaudos „Narsa gyven
ti“. Recenzijos: S. Vykinto, R. Spalio, K.
Radvilionio, A. Auguistanaiyičienės.
Minimas miręs inž. K. Krulikas.
Pagaliau „Lietuviškoji veikla“, Namie
ir svetur“, „Spaudoje ir gyvenime“ užbai
gia šį turiningą numerį. Deja, du paskuti
nieji skyriai liūdniau nuteikia europietį,
nes, pažindami savo krašto (klaidas, suži
nome, kad ir „Dėdės Šamo“ žemėje jų
pilna.
R.S.

Po paskutiniojo DBLS suvažiavimo ne
buvo spaudoje to suvažiavimo aprašymo.
Žmonėse atsirado tam tikri gandai, Mečią
mane.
Nuomonių skirtumas valdyboje dėl Lie
tuvių Namų Bendrovės akcijų telkimo
viėn DBLS valdybos žinioje, jas 'surenkant
įvairiais būdais iš esamų akcininkų buvo
ta Ipriežastiš. DBLS pavertimas į finansi
nės struktūros bendrovę, nesiryžimas esa
mą Lietuvių Namų 'akcijų rezervą atida,
ryti visiems lietuviams, kurie jų nori
pirkti, — man nėra priimtina.
Steigimas atskirų fondų, kurių jau ir
ĖJIMO REKORDAS
taip yra perdaug, iššaukia dvilypiškuimą.
Mano sąžinė nebeleido man daugiau
Alfredas Urijia, 38 metų baskas, nestabkandidatuoti.
telėdlamas nukeliavo pėsčias 492 km. per
Pasitraukiau savo laisva valia, niekas 76 valandas.

Pirmininkas.
STASYS LOZORAITIS — Lietuvos
Diplomatijos šefas.
STASYS LOZORAITIS, Jr. — Lietuvos
Atstovas prie šv. Sosto.
THOMAS E. MACK — Lietuvių Kata
likų Susivienijimo Tarybos Pirmininkas.
JULIUS MIČIUDAS — Argentinos Lie
tuvių Centro Pirmininkas.
SIGITAS MIKNAITIS — Lietuvių
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkas.
KAROLIS MILKOVAITIS — Lietuvos
Šaulių Sąjungos Tremtyje Pirmininkas.
PREL. VINCAS MINCEVIČIUS — Ita
lijos LB Krašto Valdybos Pirmininkas.
CEZARIS MODESTAVIČIUS — LST
Korp! Neo Lithuania Vyriausias Valdybos
Pirmininkas.
BRONIUS NAINYS — Buvęs Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Valdybos Pirmi
ninkas.
MARIUS NARIS — Š. Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos Pirmininkas.
VYTAUTAS NEVERAUSKAS — Aus
tralijos LB Krašto Valdybos Pirmininkas.
DR. ANTANAS PACEVIČIUS — Kana
dos Lietuvių Fondo Tarybos Pirmininkas
ir Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos
Pirmininkas.
PRANAS PAUKŠTAITIS — .Nepri
klausomos Lietuvos“ Vyriausias Redak
torius.
KUN. J. PETROŠIUS — Prancūzijos LB
Krašto Valdybos Pirmininkas.
JONAS PIKČILINGIS — Kolumbijos
LB Krašto Valdybos Pirmininkas.
SĖS. M. RAPHAELA — Benediktinių Se
serų Vyresnioji.
DR. ANTANAS RAZMA —Lietuvių
Fondo Valdybos Pirmininkas.
MARIJA RUDIENĖ — Bendro Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo Pirmininkė.
ROMAS SAKADOLSKIS — II Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso Pirminin
kas.
KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ —
III Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kngreso
Pirmininkas.

DR. RIMVYDAS ŠILBAJORIS — Litu
anistikos Instituto Pirmininkas.
JONAS SIMANAVIČIUS — Kanados
LB Krašto Valdybos Pirmininkas.
ANICETAS SIMUTIS — Lietuvos Ge
neralinis Konsulas New Yorke, JAV.
STASYS SIRUTIS — Lietuvos Genera
linis Konsulas Bogotoje, Kolumbijoje.
PILYPAS SKABEIKIS — Lietuvos Vy
čio Pirmininkas.
ANDRIUS ŠMITAS — Vokietijos LB
Krašto Valdybos Pirmininkas.
RASA ŠOLIŪNAITĖ — Moksleivių
Ateitininkų Sąjungos Pirmininkė.
VYTAUTAS ŠOLIŪNAS — Ateitininkų Sendraugių Sąjungos Pirmininkas.
J. RAUL STALIORIUS — Argentinos
Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos
Pirmininkas.
KUN. JONAS STAŠKEVIČIUS — Pa
saulio Lietuvių Katalikų Kunigų Vieny
bės Pirmininkas.
DR. RAIMUNDAS STRIKAS — Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Pirmininkas.
DR. JUOZAS SUNGAILA — Buvęs Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos Pirminin
kas.
JONAS TATARŪNAS — Brazilojos LB
Krašto Valdybos Pirmininkas.
JUOZAS TOLIUŠIS — „Skautų Aido“
Vyriausias Redaktorius.
KUN. ANSAS TRAKIS — Lietuvių
Evangelikų Tarybos Pirmininkas.
KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS —
„Ateities“ Vyriausias Redaktorius.
VYTAUTAS VEPŠTAS — Santaros —
šviesos Federacijos Pirmininkas.
VYTAUTAS VIDUGIRIS — Lietuvių
Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas.
J. VILČINSKAS — „Europos Lietuvio"
Redakcinės Komisijos vardu.
ALGIS ZAPARACKAS — I Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso Pirmininkas.
KUN. LEONAS ZAREMBA, SJ — Tė
vų Jėzuitų Provinciolas.
DR. JONAS ŽMUIDZINAS — Lietu
vos Generalinis Konsulas Toronto, Kana
doje.
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Kronika
SKAITYTOJAMS IR
KORESPONDENTAMS

(Dėl streiko ir kitų nesusipratimų Lon
dono centriniame pašte, ,,Europos Lietu,
-viui“ adresuota korespondencija dažnai
ateina gania pavėluotai. Todėl atsiprašome
mūsų bendradarbius, jeigu jų korespon
dencijos nebus atspausdintos reikiamu
laiku.
Red.

PAIEŠKOJIMAS

K. Skudutis paieško Roko Slažo.
Mano adresas: K. Skudutis, 7 Sealbegs
Rd., Bonnybridge-Stirlingshire, FK4.2BP.
Scotland,
ATITAISYMAS

„E. lL.io“ 25 numerio Skelbime „Siunti
niai į 'Lietuvą —1979“ praslydo nemaloni
klaida, būtent buvo išleistas skelbtos
verslovės telefono numeris. Šią klaidą, at
siprašydami, atitaisome. To skelbimo ga.
lals turėjo būti: Baltic Stores, Z. ir V. Ju
ras, 11 London Lane, Bromley, Kent BR 1,
4HB, England. Tel. 460.2592.

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

Šią savaitę ar ateinančią visiems DBLS
Skyrių pirmininkams ir Fondo įgalioti
niams bus išsiųsta aukų lapai, pakvitavi
mų knygelės ir paaiškinimas, kaip Fondo
reikalai bus -tvarkomi.
Nuo steigiamojo Fondo posėdžio Manchesteryje praėjo virš 3 mėn. Tiek laiko
buvo reikalinga Fondo įstatams galutinai
sutvarkyti, pradinei (Fondo valdybai su
daryti, įvairiems kitiems administracinio
pobūdžio būtiniems reikalams apsvarstyti
ir įvykdyti. Visa tai padarius, štai perei.
namie prie svarbiausio reikalo — Fondo
lėšų telkimo.

Lėšos bus sudaromos iiš Fondo narių
.mokesčių ir 'aukų. Kaip įstatai numato,
yra dvi Fondo narių rūšys — nariai (2 sv.
metams) ir niariai-irėmėjaii (5 sv. me
tams). .Apart to Fondo nariais gali būti
klubai, draugijos ir panašios organizaci
jos, dėl kurių piniginių įnašų Fondan bus
tariamasi su kiekviena Skyrium.
Fondo valdyba tikisi, kad visoje Didž.
Britanijoje be didelių sunkumų bus gali
ma surasti 200 Fondo narių-rėmėjų. Tas
Skaičius bus atitinkamai paskirstytas tarp
visų DBLS skyrių. Tuo būdu kiekvienas
Skyrius žinos savo uždavinį; manome, kad
tai palengvins skyriui ar Fondo įgalioti,
niui sudaryti savo veiklos planą.
Lėšų įteikimo darbą nebūtinai turi at
likti (DBLS Skyriaus pirmininkas ar val
dyba. Ji gali rasti šiam darbui asmenis ir
paskirti juos Fondo įgaliotiniais, kurie
veiks Skyriaus valdybos priežiūroje.
Tiek šiam kantui.
Jeigu bus reikalingos papildomos kvitų
knygelės ar .aukų lapai, prašome kreiptis
i V. Jgniaitį: 2 Russell St., L. Horton,
Bradford 5. Tel. 0274-306924; beit kuriais
kitais Fondo klausimais — į S. Kuzmins
ką — 24 Burns St., Nottingham. Tel. 0602.
783513.
LIETUVI, LIETUVA REIKALINGA
TAVO PAGALBOS!
T. P. Fondo valdyba
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Jonas Matulis, gyv. Sodyboje, 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

BILIETAI Į KONCERTĄ IR ŠOKIUS

vos i savas vietoves JAV-ėse.
Trys jų lankėsi Lietuvoj, pakviesti ten
gyvenančių kurso draugų prisidėti prie
BROLIJOS VADEIVOS KVIESLYS
40-t'ies metų kunigystės Šventimų jubilie
Tur būt, gyvenime yra liūdniausia, kai
jaus, kuris būvi atšvęstais Kauno Bazi.
kas nors baigiasi, -todėl slenka sentimen
likoj.
talios mintys: reikės palikti mūsų skau
A. V. ANIULIS sustojo Londone, grįžda tišką beržynėlį, kuris per ištisus stovyk
mas iš Lietuvos ir apkeliavęs — Vokieti lavimo metus pasidarė savas, mielas, pil.
ją, Italiją, Graikiją, pabuvojo Turkijoje, nas jaunatviško džiaugsmo. Kiek ten per
Švedijoje, Suomijoje. Grįžta aitgal į Mel- gyventa įspūdžių maldose, skautiškuose ir
boumą, Australijoj.
lituanistiniuose užsiėmimuose.
Aplink
matėme Sodybos vedėjus, -aitoStogauitojus
V.OJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
ii’ skautiškos idėjos -rėmėjus,
ežerą,
Ateinančiais metais JAV-ėse įvyks V- žvaigždėtą dangų, mėnulį, laužus, vakaro
oji tautinių šokių šventė. Londono an. nes. Sunkiausia atsisveikinti su draugais,
saimblils , Lietuva“ sutarė joljie dalyvauti sesėmis ir broliais, su kuriais -stovyklos
ir atstovauti D. Britanijos lietuviams, jau bėgyje buvo susipažinta, ir laukti, kur ir
užsiregistravo tam ir pradėjo repetuoti kada vėl susitiksime.
Atsisveikinant su stovykla, Sodyba ir
programoje numatytus dalykus. Ryžtin
draugais bei draugėmis, nematomai širdy
gas vienetas!
Prašome palaikyti „Lietuvos“ pasiro se ir lūpose aidi žodžiai ir nori sakyti: kai
dymus ir paremti jos kilnias pastangas. vakaras artėja, dėkojame už atliktus dar
bus ir džiaugsmo pilną dieną dr už Dievo
prieglobstį. Nors trumpam suskridome
krūvon, buvo malonu pasidžiaugti, pasiūla,
lyti įspūdžiais, pasvajoti apie ateitį d-r at
IŠKILMINGOS MIŠIOS
sisveikinti su viltimi, -kad -ir vėl susitiksi
Šv. Jono dieną grąsūs debesėliai įgaubė me kitoje skautų stovykloje...
Tiesa, metų bėgy -turėjome kai kas pra
tremitindšką dangų, kai garbus Svečias,
vysk. Deksnys, lydimas kunigų, keliavo į gos susitikti Manchesteryje, Derbyje, Not-šv. Onos šventovę, jau 31 m. priglaudu tinighaime ir kitur, tačiau mažesniais bū.
,
sią rūtų gintaro šalies lietuvius. Prie kle reliads ir ne visi, įtik mūsų dalis.
Štai artėja liepos 28-ji-rugpiūčio 4-ji,
bonijos durų su gėlių puokšte jį pasitiko
jaunieji lEfendrijos atstovai — R. Adamo- rajoninė skau-tų-čių -tradicinė stovykla,
nis ir 'tautiniais rūbais apsirengusi L. ši kuri -bus 30-ji ir sukaktuvinė. Į Lietuvių
Sodybos -beržynėlį vėl mes visi įsu-Skiri-silingaitė.
Netrukus suūžė vargonai, suskambo to me-sugrįlšime, seni ir nauji stovyklauto
kia miela „Pulkim 'ant kelių“ -giesmė ir jai. Seni ir nauji veidai, naujos pažintys,
mūsų Ganytojas, asistuojamas kunigų A. pasidalinimai mintimis, rūpesčiai, pasikei
Gerybes ir J. Kuzmickio, žengė prie Die. t'ilmiais idėjomis ir ateities darbo planais.
vo altoriaus. Visų akys nukrypo i lalimi- Stengsimės palaikyti savas tradicijas, sa
nlanitiį Vyskupą ir tris mažytes, angeliško vąją kalbą. Skautų stovykla — mūsų ma
baltumo suknytėmis vilkinčias mergaites žoji Lietuva.
Nenuostabu, kai uždarant stovyklą ir
(C. Micutaitę, L. Neimainltaitę ir Voice,
atsisveikinant bei -paskutinį kartą nulei
fca-uslkaitę), barstančias -gėles.
I. T. Dickinson grojant vargonais, Pr. džiant Stovyklos vėliavą, ne vienam mūsų
Dzidoliko diriguojamas Škotijos lietuvių akyse sublizga ašara, ne vienam sudreba
chorelis giedojo Missa de Angelis paisiilg- balsas, paskutinį vakarą stovykloje gie
tas giesmes. Pamoksle Ganytojas padėko. dant „Marija, Marija“ ir himną. Ne vie
jo kun. kapelionui už maišią sielovadios mi nas -paskutiniame -stovyklos lauže, -giedant
siją ir tėviškais žodžiais kreipėsi į laibai ,,iAteina naktis“, stipriau paspaudžia ša.
gausiai 'susirinkusius, o ypač į dvi jau. i-iia stovinčio brolio, sesės -ar Skautiškos
mu-oles — M. I. Budrytę ir S. I. Traškaitę, idėjos rėmėjo ranką. Stovyklautojai visa
kurias sutvirtino Šv. Dvasios Sakramen dos laukdavo visuomenės apsilankymo,
tu, kad išaikytų -tikėjimą jaunose sielose. ypač į stovyklos uždarymą ii- į paskutinį
Lotynų k. aukojama Auka kėlė visų min. skautišką laužą. Lauksime ir šį kartą.
tis į aukštybes ir paliktą Lietuvą. Griaus Mūsų paskutinis laužas įvyks ru-gpiūčio 4
minga „Marija, Marija“ giesmė užsklen. d.
Tiesa, prisimenant praeities stovyklas,
dė įspūdingas, neužmirštamas iškilmes.
dalis mūsų jau niekada nebesugrįš -į aite-inaničią stovyklą. Mes prisiminsime v. s. K.
EKSKURSIJA Į LONDONĄ
Vaitkevičių, buvusį Sodybos vedėją J. LūLiepos 14 ir 15 dienomis, rengiama žą, Sodybos atostogautoją T. Vidugirį ir
ekskursija į Pasaulio lietuvių jaunimo daugelį -mūsų mielų sesių -ir -brolių. Mes
kongrsą, Londone.
prie vakarinių skautiškų laužų juos visus
Iš viso laisvojo pasaulio lietuvių jau pnisiminlsime, galvas nulenksime ir tylos
nimas ir senimas suplūs į Londoną ir minute atiduosime pagarbą, tardami šiuos
mes bradfordiečiai neatsilikime!
žodžius:
Norintieji dalyvauti, prašomi skubiai
...Nesibaigiančiu džiaugsmu globok 60užsirašyti Vyčio klube.
ties mėtų kelyje mirusius brolius, seses,
Vyčio klubo valdyba vadovus, rėmėjus, kai|p ir Lietuvos Ikanki.
nius...
Tad, seses ir -broliai, visi į skautišką
stovyklą —■ Sodybos žaliajame beržynėly
SKYRIAUS VALDYBA
je, kad -Skautiški žaidimai, maldos, gies
Š.m. birželio mėn. 24 d. bolton-iiškiai bu mės, dainos, iškylos ir jaunatvės skambe
vo latvių klube susirinkę aptarti savo ei sys pripildytų ąžuolų ir berželių puošnų
namus reikalus. Skyriaus pirmininkas mišką, liudytų ir užtikrintų, kad mūsų
Skautiškas enituziaizmas dar greit neišblės
pranešė, kad jis Boltono lietuviams atsto
vavo, dalyvaudamas latvių klube 5 metų
įkūrimo sukaktuvėse. Jis taip pat pain riaus ir Girėno -minėjimą. Paskaitą Skai
formavo susirinkimą, kad jis dalyvavo tys R. Giedraitis.
Prašome visus iš arti ir toli atvykti į
Ukrainiečių Nacionalistų Organizacijos
50 metų sukaktuvėse Manchesteryje, ku minėjimą.
Skyriaus valdyba
riose jis atstovavo Britanijos lietuviams,
pasakydamas trumpą žodį anglų kalba.
Susirinkimas -tada aptarė vyskupo Deksn-io atsilankymą Manchesteryje, Pasaulio
lietuvių Jaunimos Kongresą ir rengiamus
VYSKUPO SUTIKIMAS
šokius spalio mėn. 6 d.
Prieš
iškilmingas
pamaldas vysk. A.
Pirmininkas taip pat skyriui priminė
Dek-snį
sutikti
prie
katedros
(Derby Rd.)
tragišką Leono Augustinaičio mirtį ir
paragino boltoniškius padaryti testamen susirenkame liepos 8., 14.10 vai. Išpažin
čių klausys -kunigai V. Kamaitis ir A. Ge
tus.
ryba nuo 13.45 vai.
Susirinkimas praėjo labai linksmoje ir
draugiškoje nuotaikoje ir pabaigoje net
LAUKIAME GANYTOJO
skirstytis nenorėjo.
Vysk. dr. A. Deksnys praves dvasinį
Ateinantis Boltono lietuvių susirinki
mas įvykss.m. rugpjūčio 12 d. 7 vai. latvių susitelkimą su šv. Mišiom-is Židinyje lie.
po-s 7 d. 19 vai. ir užbaigs iškilmingomis
klube.
pamaldomis vietos Katedroje liepos 8 d.
14.30 vai., kada teiks Pirmą Komuniją ir
Sutvirtinamą. Išpažinčių klausys svečiai
kunigai nuo 13.45 vai.
VESTUVĖS
Po pamaldų Katedros salėje bus Gar
Liepos 23 d. Albertas Vigolskis, 21 m., baus Svečio su menine dalimi priėmimas,
vedė Miss Karen Shanahan, 19 m., vy kuriam bilietai iš anksto įsigytini pais K.
riausia duktė iš penkių vaikų šeimos. Pa Bivainį arba Židinyje.
jauniais buvo jo brolis ir Marie Lisa.
Didžiosioms iškilmėms visi maloniai
-Šliūbą davė St. Mary's bažnyčioje father laukiami iš visur.
Holland. Dalyvavo 100 svečių. Povestu
Kun. S. Matulis M.I.C.
vinis pokylis įvyko M.L.S. klube prie vai
šėms paruoštų stalų; juos paruošė T. Jaloveckie-nė ir A. Bematavičienė.
Svečiai sunešė daug gražių ir vertingų
VL. NARBUTAS LIGONINĖJE
dovanų ir pasakė sveikininmo kalbų, pa
linkėdami gražios kloties vedybiniame gy
Mūsų D'ELS-gos Skyr. vlcepiirmininlkas
venime. Albertas yra ramovėno tėvo sū VI. Narbutas turėjo širdies priepuolį ir
nus. Ramovėnų vardu jį pasveikino r. paguldytas į ligoninę.
įpirm. K. Murauskas. Medaus mėnesį pra
leis pietinėje Anglijoje.
Visi sveikiname A. ir K. Vigelskius, su
kūrusius šeimos židinį ir linkime gražios
STUDIJŲ SAVAITĖ
ir laimingos kloties vedybiniame gyveni
26
Europos
Lietuvi’kųjų Studijų Savai
me.
A. P-kis
tės (ELSS) Rengimo komisija primena
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
vykstantiems į Louvain - la - -Neuve uni
Š. m. liepos 7 d., šeštadienį, 6 vai. vaka versitetinį miestelį, kuriame įvyks ši Sa
re L.K.V, S-'gos „RAMOVĖS“ Manches- vaitė, kad jis nieko bendra neturi su se
terio Skyrius rengia lietuvių 'klube Da- nuoju, flamų srityje esančiu universite

Skantiškuoju keliu

Bradfordas

nuo 10.00 iki 15.00 vai.
Mokant čekiais ar perlaidomis, prašo
ma juos išrašyti „Lithuanian Youth Con.
gress“ vardu.
Arba užsisakant paštu, tuo atsitikimu
prašoma kartu apmokėti bilietus čekiu ar
pašto perlaidai, ir pridėti sau užadresuotą
voką su 9 p. pašto ženklu.
LIETUVIŲ NAMŲ B-ĖS 'DIREKTORIJA

L.N. B-vės Direktorija buvo išrinkta
DBLS-os suvažiavimo metu. Bene per 5
posėdžius, bespręsdama bėgamuosius rei
kalus ir beplanuodama savo ateities veik
lą, Direktorija pasiskirstė pareigomis ir
veiklos sritimis:
Zigmas Juras —• pirmininkas ir teisiniai
reikalai.
Stepas Nenortas — vice-pirmininkas ir
atskaitomybė.
Klemas Tamošiūnas — L. Sodyba ir
projektai.
Jaras Alkis — spauda ir spaustuvė.
Balys Butrimas — socialiniai reikalai.
Rimantas šova ir Aleksandras Vilčins
kas nariai.
L.N. B-vės sekretorium, Direktorijos
pakviestas, sutiko pasilikti Albinas Pranckūnas,

D. Britanija
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Londonas
PAKLYDO LAIŠKAI

Streikuojantis iLomdlono paštas pristatė
į Lietuvių Namus Londone, tur būt, visą
iš -Lietuvos tą dieną gautą korespondenci
ją. Tokių laiškų, adresuotų per visą D.
Britaniją įgyvĮenainlttiems įvairius tautybių
žmonėmis, buvo apie 'šimtas.
Tie laiškai, žinoma, pasieks adresatus
pavėluotai.
J. V.

JONINIŲ APVAIKŠČIOJIMAS

Pereitą šeštadienį tautinių šokių grupė
,,'Lietuva“ dalyvavo Evangelikų rūmuose
Londone latvių suruoštame Joninių —
Midsummer, kaip jie 'Skelbė — minėji.
me, atlikdami -dalį programas. Veiksmin
ga „Lietuva“!
LITERATŪROS VAKARAS

Birželio 30 d. šeštadienį Londono lietu
viams sušvito pagiedrulis — rožių išpuoš
toje Lietuvių Namų salėje suruošta
literatūros vakaronė. Chemijos dr. Keblys, „Ateities“ knygų leidyklos administ
ratorius, pats literatas, Skaitė paskaitas
— apie Vlado Šlaito poezijos rinkinį ,,Ne.
su Vėjo malonėje“ ir apie Kazio Barėno
novelių rinkinį „Kilogramas Cukraus“.
Geras kalbėtojas ir įdomus dėstytojas
dr. Keblys atskleidė Šlaitą, kaip nešima
gios senatvės temos drąsų didaktinį, bet
lengvą -apipavidalintoją. Ii’ iškėlė Kazį
Barėną, kaip ramų ir santūrų buities
chronikininką, vaizduojantį pastelinėm
spalvom nuspalvintus Lietuvos, Vokietijos
stovyklų ir Anglijos lietuvių charakterius,
Vladas šlaitas paskaitė dar savo kūri
nių atranką, gyvai, girdimai.
Vincentas O‘Brien davė trumpą, bet pui
kų Budriūnio, Žilevičiaus ir Mendelsono
kūrinių koncertą pianinu.
Ateitininkų sendraugių atstovės pavaiši
no susirinkusius skania kava ir sausai,
n-iais, o tatai pratęsė vakaronę dar gerai
valandai, antrai, per kurias susirinkę
(apie 45) -dalinosi įspūdžiais ir naujieno
mis.

KANADOS LIETUVIŲ MENININKŲ
KONCERTAS LONDONE

Eiliotai po 2, 3 ir 5 sv. — į koncertą,
šeštadienį, liepos 7 d., 7 vai. vakaro
ir po 3 sv. — į šokius gaunami Lietuvių HORSESHOE Hotel, Tottenham Court
Namuose arba asmeniškai pas Petrą Ma- Road1, London W1 (šalia Dominion kino)
šalaitį antradieniais ir ketvirtadieniais dlainuos solistas Rimas Strimaitis,
Jam lalkom-poniuos muzikas kompozito
rius Stasys Gailevičiius, baigęs Kauno kon
servatoriją, -tobulinęsis Paryžiuje.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
'Bilietus galima gauti Lietuvių Namuose
LEEDiSE — -liepos 8 d., 3 vai. p. p.
pas Antaną Žukauską, Parapijos Svetainė
BRADFORDE — liepos 15 d1., 12.30 vai.
je pas N. Žvirblį, S. Kasparą ir prie įėji
NOTTINGHAME — liepos 7 d., 19 vai. mo į koncertą.
Židinyje vysk. A. Deksnys praveda susi
telkimą. Išpažinčių klausys kunigai A.
LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Geryba ir V. Kamaitis.
K. Landas Budlreckas, K. Voldemaras
NOTTINGHAME — liepos 8 d., 14.30 Cukuras, K. Jonas Pakalniškis, K. Vytau
Katedroje (Derby Rd.) iškilmingos tas Piktumą, Benvenultas Romanauskas,
vysk. A. Deksnio laikomos pamaldos.
O.F.M. K. Vacys Šilką, gr.ždami iš Lietu-

Bollonas

Nottingiiamas

Manchesteris

Wolverhamplonas

Belgija

„EUROPOS LIETUVIUI“

Štai jau pasirodė paskutinis Kongreso
Informacijų numeris.
Ačiū Jums labai, kad -panaudojote visas
mūsų informacijas Jūsų laikraštyje.
Linkiu Jums viso gero!
Iki pasimatymo kongrese!
Marytė Dambriūnaitė-Šmiticnė
PASKUTINIS INFORMACIJŲ
BIULETENIS

Iškilmingas IV PLJK uždarymo Mišias
liepos 29 d. 10.30 vai. Koenigsteine atna
šaus Europos lietuvių vyskupas dr An
tanas Deksnys. Pamokslą sakys lietuvių
Šv. Kazimiero Kolegijos rektorius prel. dr.
Ladas Tulaba iš Romos.
Savaitėje po kongreso lietuvių jauni
mo delegacija stengias gauta audienciją
pas Popiežių Joną Paulių II ir įteikti me
morandumą, išreiškiantį susirūpinimą dėl
tikėjimo persekiojimo Lietuvoje. Delega
ciją sudarys kiekvieno krašto, kuris at
siuntė atstovus į kongresą, vienas dele
gatas, viena-s IV PLJK atstovas ir PLJS
bei PLB pirmininkai.
„Tėviškės žiburių“ laikraščio atstovai
kongrese bus Danguolė Juozapavičiūtė ir
Laima Beržinytė.
Buvęs Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkais Juozas Sabas kartu su
IV PLJK komiteto pirmininku Andriu
Šmitų vadovaus kongreso pravedimui
Koenigsteine. Parengimų vadovas bus
VLB valrybos narys jaunimo reikalams
Algis Vitkus.
Svarbūs adresai ir telefonai
dalyviams
Kongreso būstinė 'Anglijoje:

kongreseo

Lithuanian House, 2 Ladbroke Gardens,
Landon Wil 2PT.
Tel. 01-727 2470.
Stovykla

St. Mary's College, Strawberrys Hill,
Waldegrove Road.
Tel. 01-891 2020.
Kongreso būstinė Vokietijoje:

Litauisches Gymnasium, Romuva, 6840
Lampertheim - Hubttenfeld 4.
Tel. 06256 - 322.
Studijų dienos:

Haus Altenberg, Altenberg, 5068 Oden
thal.
Tel.. 02174 - 4235.
Uždarymo -iškilmės:

Haus der Begegnung, Bischof - Kaller Str. 3, 624 Konigstein/Ts.
Tel. 06174 - 3015
ir kad esame verti visuomenės paramos,
k-uri mūsų veiklą rėmė per visą -trisde
šimtmetį.
Ačiū visiems ir -iki pasimatymo stovyk
loje.
v. s. J. Maslauskas

tiniu miestu Louvain (Leuwen). Louvain
-la-Neuve yra į pietus nuo Briuselio, ne
toli Ottignies, taigi ne tas Louvain, kuris
randasi tarp Liege ir Bruxelles. Nuo 20
liepos Louvain - la - Neuve veiks ELSS
išskirtas telefonas: (010) 418181 ext. 3122.
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Ed. Cinzas

Vokietija
BIRŽELIO MINĖJIMAS LUEBECKE
(tęsinys)

Birželio 10., pagal nusistovėjusią seną
tvarką, minėjimas įvyko visų -paibaltiečių
iškilmingomis pamaldomis, 'skyrium ka
talikų ir evangelikų bažnyčiose, kur bu
vo -tai 'dienai pritaikinti pamokslai.
Gausiai susirinko vokiečiai ir lietuviai
į Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią. Iškilmin
gas pamaldas pravedė Propst, prel. The
obald Bultjer, kapelionas Ansgar Luettel,
kun-. Stanislav Ren, kun. Antanas Smel
ters, dekanais kun. Vaclovas Šarka ir vie
nas svečias vokiečių kunigas. Turiningą
-pamokslą pasakė Propst prel. T. Bultjer.
Po pamaldų pa-baltiečiai ir jų bičiuliai^
draugai susirinko prie Luebeko Vorwerker
kapinių Il-ųjų vartų, iš kur prasidėjo
proeecija prie tautinių paminklų. Prieša
kyje eisenos kiekviena tautinė grupė at
skirai nešė gražių gėlių vainikus, per
juostus tautinių spalvų kaspinais su ati
tinkamais įrašais. Lietuvių vainiką nešė
-p-lės Elena Simonaitė ir Petrė Lerrnanaitė.
Prie lietuvių tautinio paminklo trum
pai kalbėjo VLB Luebeko apylinkės val
dybos -pirmininkas Prans Kotki-s, pakvies
damas kun. V. šarką pravesti pagerbimo
apeigas. Tuomet kun. V. Šarka pasakė pa
grindinę kalbą, sukalbėjo maldas, prave
dė giesmių giedojimą ir pabaigai buvo su
giedotas Lietuvos himnas.
Pasibaigus apeigoms kapinėse pabaltiečiai susirinko į svetainę „Ta-nnenblick"
esančią prie kapinių, papietauti ir papabendrauti.

