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JAUNOJI LIETUVA
Prieš lygiali 70 metų lietuvių 1864-1904 

m. spaudos draudimo fone sublizgo, su
spindėjo pirmoji didesnė, veržli ir iš- 
dailinlto žodžio poema „Jaunoji Lietuva“ 
Tai buvo mūsų tautinio dainiaus, vėliau 
prelato, Maironio kūrinys. Tarp skausmų 
j garbę — buvo antroji to veikalo antraš
tė.

Tarp skausmų į garbę subrendo to me
to jaunoji Lietuva. Šis Maironio dvižodis 
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pasidarė šūkiu, garbės samprata, ateinan
čios n|eiprtlktausicimybės pranafEp, nalujjbs 
antrosios Lietuvos valstybės dviejų su 
viris dešimtmečių įkvėpimais ir, gailimas 
daiktas, ’dabartinio lietuvių jaunimo kel
rodis.

Lietuvių tautos gyvenimas šiandieną 
turi ne daug šviesesnį 'dangaus foną, negu 
tada. Lietuvių jaunimas žengia per savus 
grumstus į šviesesnę ateitį. Jis siekia, stu. 
dijuojia, tobulinasi profesijose, ir ne įtik 
pats stiprinasi tautiškume, bet savo tautos 
dalią ir nedalią įspūdingai ir d šit vermin, 
gai perteikia į savos aplinkos kitataučių 
sąmonę ir galvoseną.

Šiandieninė jaunoji Lietuva turi dar 
vieną grumstą, kurio jos pranokėjai tada 
Maironio jaunystėje prieš 70 metų netu
rėjo ir kurį jie pasigėrėtinai sumaniai 
peržengia. Šiandieną lietuvių jaunimas 
įgyvena, mes sakome, pasaulyje, atseit, 
'benlt penkiolikoje kraštų nuo naujosios 
Zelandijos pietryčiuose ligi Aliaskos šiau
rės vakaruose, bet didžioji jo dalis — nuo 
Baltijos ligi Gulago salynų eurazijos ry
tuose.

Tarp tų dviejų jaunosios Lietuvos iat. 
stovų gana kietai užsklęsta 'Sipygliuoja ge
ležinė uždanga.

Beiškia, dabartiniam lietuvių jaunimui 
tenka visų pirmia tarp savęs organizuotai 
ir pajėgiai susilipdyti ir tūkstantinių my
lių distancijas nugalėti, ir tenka išrasti 
būdus, kaip susikalbėti ir susijiauisti per 
tą 'uždangą, per kurią nevalia susieiti.

Mūsų jaunimas- tai pasigėrėtinai gerai 
atlieka. Štai — susitvėrė Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga. O čia, štai, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresas, kuris 
liepos 11 d1, prie pat Londono, Strawberry 
Hill, St. Mary's koledže 19 vai. pradės sa. 
vo savaitės ilgio darbotvarkę.

Tai jlau ketvirtasis jaunimo Kongresas, 
taip kas Iketveni metai, vis apsisukąs ra
tu, tik kitoje vietovėje, šį kartą Kongrese 
bus skiriama daug dėmesio jaunimui Lie
tuvoje.

Džiaugdamiesi Kongreso su skridimu j 
Londoną, linkėkime jam visokeriopo pasi
sekimo jo darbuose bei sumanymuose, o 
suvažiavusiems delegatams, „Volungės" 
(iš Toronto), ,,Giinitaa»“ (ils Moinitreialio) 
sambūriams, virtuozams P. Odliniui ir R. 
Lamlpsatytei (iš Vokietijos) bei visiems. 
Visliems svečiams — malonių dienų, daug 
džiaugsmo ir aibes naujų pažįstamų bet 
dlrauigų.
Tcygvuoja Jaunoji Lietuva! (k. v.)

PETICIJAI DUOTA EIGA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
gavo laišką iš Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijos informacijos skyriaus 
vedėjo Jakob Th. Moller Ženevoje, kuria
me pranešama, kad lietuvių jaunimo peti. 
cija Jungtinėms Tautoms jau yra pasieku
si Žmogaus Teisių Komisiją. Laiške taip 
pat nurodoma eiga, kuri bus duota šiai 
peticijai.

KAIP PASIEKTI KONGRESO
,,STOVYKLĄ“

IV PI-J Kingreso „Stovykla“ vyksta lie. 
po-s 11-18 d. d. St. Mary's College, Walde- 
graive Road, STRAWBERRY HILL, 
Twickenham, Surrey (apie 12 km į pietų 
vakarus nuo (Londono Lietuvių Namų).

Nuvažiuoti galima gelžfeidlliu (Bniitiiisih 
Rail Southern Region) iš Waterloo sto
ties iki Strawberry Hill stoties.

Galima nuvažiuoti ir požeminiu trauki
niu, persėdus Richmond stotyje į British 
Rail traukinį į Strawberry Hill, ar per. 
sėdus Ricmond stotyje į autobusą Nr. 
270. Tais autobusas praeina pro pat kole
giją, bet jis nekursuoja savaitgaliais.

Nuo Strawberry Hill stoties iki kolegi
jos visad nėtoli.

Stovyklos raistinės telefono numeris: 
01 891 2020. Raštinėje pasiekiami vadovai 
A. Vilčinskas ir V. Lenlkauskaiiitė.
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Penkiolikos Kraštu Lietuviu Jaunimo Kongresui
Linkime Sėkmės ir Džiaugsmo. Europos Lietuviai

Lietuviu Jaunimo Peticija
Lietuvių jaunimo peticija Jungtinėms 

Tautoms buvo įteikta 1979 m. birželio 15 
d. New Yorke. Šią 150.000 parašų peticiją 
priėmė JAV atstovas prie Jungtinių Tau. 
tų Žmogaus Teisių Komisijos Edward 
Mezvinsky.

Lietuvių delegaciją sudarė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjuingis atstovai Vio
leta Abariūtė (iš Detroito), Jūratė Kroky. 
tė-iStinbienė ir Rimantais Stirbys (iš Phi. 
laidielphia), Danutė Norvilaitė (iš New 
Yorlko), ir Lietuvos Vyčių atstovas Wil. 
lialm A. Siūtis (iš New Yorko). Juos lydė
jo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Koalicijos Gelbėti Petkų ir Gajauską alt. 
stovais kun. Kazimierais Pugevičius (iš 
New Yorko) ir JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirmininkė Aušra Zerr 
(iš Philapelphia), kurios pastangomis lie
tuvių delegacija tavo priimta pas Edward 
Mezvinsky.

Peticijoje prašoma, ikaid Sovietų Oku
puotuose Pabaltijo kraštuose būtų grąžin
tos (žmogaus, religinės bei tautinės teisės 
ir valstybinė nepriklausomybė. Peticijos 
tekstas buvo paruoštas ainglų, vokiečių,

Dvilypė Komunistu Propaganda
Popiežiaus vizito Lenikiijojte išvakarėse 

Vokietijos dienraštyje „Frankfurter Ali. 
■gemeitiie Zeitung (2. VI.) pasirodė J'iairn- 
hardio Heinricho straipsnis, pavadintas 
,,Popiežiaus provokacija“.

Straipsnio autorius primena, kad po
piežius Jonas Paulius II inauguracijos 
proga pasakė keletą žodžių lietuvilšlkiai, ir 
kad itie žodžiai turėję skirtingą reikšmę, 
negu jo sveikinimai kitomis kalbomis. 
Esą popiežiaus žodžiai prie mikrofono bu. 
vo taikomi Vakarų pasaulio viešajai opi
nijai, kad atkreiptų dėmesį į užmirštą 
kraštą. Tie popiežiaus sveikinimai, kelio
nė į Lenkiją ir kiti veiksmai gali padary
ti Itikiinltiesiems komunistų valdomuose 
kraštuose ne tik naudos, bet ir žalios. 
Sitaaipsnio autorius perspėja, kad katali- 
kų-ikomunistų sambūvis gali pavirsti altvi- 
ru susidūrimu.

Tas straipsnis vokiečių laikraštyje ir 
anltras, vėliau atspausdintas Londono 
„Observeryje“, aiškiai siekia atbaidyti 
popiežių nuo domėjimosi katalikų reika
lais Rytų Europoje. Todėl susidaro įspū. 
dils, kad abu itie straipsniai buvo inspiruo
ti ilš anos pusės. Atrodo, kad komunistai 
pradėjo naudotis nauja taktika: sukelti 
Vakaruose nepasitikėjimą katalikų lElaž- 
nyčios vadovybe, apkaltinti ją provokaci
jomis ii' ikaro kurstymu.

Tuo pat laiku, savo krialštų reikalams, 
komunistų valdomų kraštų spauda apie 
naująjį popiežių nieko pikto nerašo. At

Seįitųnios DIENOS
® Nicaraguoj, JAV-iių pašonėje,jau ku

ris laikais vyksta vadinamųjų Sandinista 
partizanių sukilimas, siekiąs nuversti dik. 
tatūrįniio piriez. Somozos režmą. Ir JAV 
užs. sekretorius Vance ir Amerikos Vals
tybių Organizacijos (OAS) pilnaties po. 
sėdįs rekomendavo prez. Somozai atsista- 
tydiniti_Abu šaltiniai yra pasiruošę pa. 
siųsti karinius konltdngdntus neutraliems 
naujo parlamento rinkimams pravesti.

Ar- OAS organizacija pasirodys tam pa
kankamai veiksminga?

© Į Tokyo suvažiavo šį savaitgalį va
karų Europos valstybių, JAV ir Japonijos 
vyriausybių galvos vadinamajai „viršūnių 
konferencijai“.

Savo turiniu ji bus ypatinga tuo, ikad 
bus idšlkomia naujų būdų naftos produk. 
tų brangimui ir vartojimui efektingai ap
riboti ateities dešimtmečiui ar penkine, 
čiui.

Savo procedūra ji bus įdomi tuo, kad 
EEC (9 Vak. Europos valstybės) atvyks
ta pinmą įkartą, sutarusios savo tarpe dėl 
dienotvarkės klausimų svarbumo ir jų 
pra vedimo piano.

® Izraelis numušė 5 Sirijos MIG-21 ti. 
po sovietinius lėktuvus virš pietinio Li. 
b ano.

Šis oro mūšis įvyko, Izraelio lėktuvams 
bombarduojant PLD — palestiniečių ara
bų karinės organizacijos — stovyklas.

Štabo viršininkas gen. Eitam nenutylė. 
jo ir atskleidė, kad VI. 27 d. Izraelis pir
mą kantą oro kovoje panaudojo naujai 
gautus iš JAV F. 15 tipo naikintuvus. At

ispanių ir portugalų kalbomis. Jaunimo pe. 
linijos parašai buvo surinkti per kelis me
tus ir ilki šiol buvo dėtos pastangos ipetici. 
ją įteikti Jungtinėms Tautoms.

Peticijai .paraižai buvo renkami organi
zuotai Anglijoje, Argentinoje, Australijo. 
je, Brazilijoje, JAV, Kanadoje, Šveicalri. 
joje, Venezueloje ir Vokietijoje. Paskirų 
parašų -gauta iš pavergtos Lietuvos, Indi
jos, Indonezijos, Malazijos, Švedijos, Uru
gvajaus ir kitur. Apskaičiuoj>ama, kad iš 
svetimtaučių surinkta 130.000 parašų, ku
rie tuo pačiu buvo supažindinti su dabar
tine Lietuvos padėtimi. JAV-se buvo su. 
rinkta 57.3% visų parašų — vien čikagie. 
tos Pranas Būdvytis surinko virš 35.000. 
Kolumbijos 'lietuviai, kurių ten nedaug, 
surinko net 30.5% visų parašų. Ten ypa
tingai pasidarbavo Jonas Kiaseliūnas ir 
kun. M. Tamošiūnas.

Įteikiant peticiją, virš valandos truku, 
šiame pokalbyje buvo iškelta, kad birže
lio 15 d. lietuviams yra skaudžių prisimi. 
niimų diena, nes prieš 39 metus Sovietai 
okupavo Lietuvą ir, atėmę laisvę, pradėjo 
tautinį genocidą ir trėmimus į Sibirą.

virkščiai, bando pavaizduoti, kad Vatika
no (taikinga politika randa visišką prita
rimą komunistinių vyriausybių sluoks
niuose. Ryškius tam pavyzdys yra Lenki
jos komunistų partijos organe „Tribūna 
Ludiu“ atspausdintas vedamasis straips. 
nis, įkurto ištraukas vėliau pakartojo vil
niškė „Tiesa“ (15. VI.).

Nepaminėjusi nė vienu žodžiu popie
žiaus kalbos, pasakytos Lenkijoje, Ikur jis 
reikalavo Rytų Europos tautoms laisvės, 
„Trytana Ludu“ pažymi, jog vizito metu 
Jonas Povilas II ne kartą Silkė, kad jam 
ypač artima taikos, tautų bei įvairių poli
tinių sistemų sambūvio ir bendradarbia. 
vimo motyvai. Daug kantų popiežius pa
brėžė Vatikano pasiryžimą darbuotis tai. 
kos labui, pasiryžimą prisidėti prie taikių 
santykių žemėje stiprinimo.

Todėl ,,Tiesa“ ir saiko: ,,ypač didelį pa
sitenkinimą įkelia tas faktas, kad Jonas 
Povilas II visiškai patvirtino norą nuosek
liai tęsti taikią savo pirmtakų Vatikane 
politiką.“

Tokios dvilypės propagandos būdu ko
munistai sulgeba, iš vienos pusės, kiršinti 
Vakarų viešąją nuomonę prieš Vatikaną 
įvairiais būdais mažindami popiežiaus au. 
toritetą, o iš antros — migdyti tikinčiųjų 
opoziciją savo kraštuose, prikergdami 
tam pačiam popiežiui sovietinės taikos 
apaštalo titulą.

J. R.

seit, .atvirai einama prie naujų ginklų iš
bandymo. Kaip tadia — Ispanijoje, prieš 
II pasaulinį Ikarą.

© OPEC, naftos produktus olksportuo. 
jiančių valsjtiybiių k/afereį.taijia, dcmiinuol- 
jamia arabų kraštų, jau sutarė žymiai pa. 
kelti benzino ir žibalo kalimas, tik d'ar ne
sutarė, .— kiek.

Saudi Arabijos ministras Yamanii suitii. 
ko su kainos pakėlimu ilki 19 dol. už Stati
nę; tai 'būtų tik... 37%.u kainos pakėli
mas. Ir jis yra kuklus.

Irano ir kitų kraišitų atstovai reikalau
ja pakelti aki 23.5 už statinę.

Derybos buvo karštos. Kosferekcija pra. 
tęsta dar vieniai dienai.

A Kinijos generalinio štabo viršininko 
paivalduotojiąs gen. Y angy Yuing 'lankė |D. 
Britanijos karinę vadovybę visai oficia
liai. Taip jis čia buvo ir sutiktas.

Pats aukštųjų karininkų vizitas per 
„bambuko“ ideologines sienas yra savai, 
me įdomus faktas. Derybos gi eina dėl 
naujausių britiškų naikintuvų pardiaivdmo 
Kinijai.

A V. Vokietijos parlamentas priėmė įs
tatymą, 255:222 balsų, dauguma, pagal 
kurį nacių kaino nusiikaltimamls bus jau 
trečią 'kartą pratęsiama senaitis, šį kartą 
—• be jokio pasibaigimo termino.

Už žmogžudystes, įskaitant ir nacių lai
kotarpio karėtuose įvykdytas, byloms ikel. 
ti ir bausmėms skirti nebus jokios sena
ties.

Vak. Vokietijos Prokuratūra buvo iškė
lusi 84.403 bylas, teismai nuteisė už misi.

75 METAI ATGIJUSIAI LIETUVIŠKAI 
SPAUDAI

Š. m. geg. 7 d. suėjo 75 mietai nuo lietu
viškos spaudos draudimo panaikinimo. 
Mūsų tauta per 40 metų aršiai kovojo 
prieš caro primestą „graždanką“ ir vad. 
Spaudos draudimą, paskelbtą 1864 m., ir 
iš viso lietuviškos spaudos, švietimo ir 
dvasios slopinimą. Po 40 spaudos draudi
mo metų, 19O4.siiads metais vėl buvo leista 
spausdinti lietuviškus raštus: maldakny
ges, laikraščius, knygas.

Lotyniškas raidynas yra pagrindas lie- 
tuvišfkiai abėcėlei ir mus skiria nuo rusų, 
serbų, bulgarų ir kai kurių kitų slavų tau
tų rašliavos ir spausdinto žodžio. Tai ro
do mūsų vakarietišką dvasią. Ir šiuo me. 
tu Lietuvoje griežtai priešanamiasi rusifi- 
kialtorių peršamai rusiškąja! „graždan
kai“, t. y. rusiško raidyno įvedimui lietu, 
viškiems raštams.

THATCHER IR VIETNAMO 
PABĖGĖLIAI

M ar gare th Thatcher, pirmoji premjerė 
daugiau nei tūkstantmetinėje D. Britani
jos istorijoje, pirmomis savo įpremjeravi. 
mo dienomis susidūrė su Vietnamo pabė
gėlių problema visu aštrumu.

Pradžioje jos vyriausybė griežtai atsi
sakė Vietnamo pabėgėlius, nuplaukusius į 
Honlg-Kongą, automatiškai parsikviesti į 
Angliją apsigyventi. lEĮett ji tuoj pajuto, 
kad problema yra didesnė, negu to tūks
tančio vietnamiečių priglaudimais.

Į pirmąją Europos ekonominės bendru©, 
menės vyriausybių konferenciją iStrass- 
bourge Mrs Thiatcher nusivežė šį naują 
darbotvarkės punktą, priedainį prie naftos 
produktų krizės klausimo — Vietnamo 
pabėgėlių problemą.

Kai po Strassbourgo Mrs Thatcher skri
do į Tokajaus viršūnių konferenciją per 
Sovietus ir Maskvoje sustojusi, pasimatė 
su Sovietų premjeru Kosyginu, ji per tą 
trumpą susitikimą patiekė jam sugestiją, 
kad Maskva turėtų panaudoti savo įtaką 
Vietnamui, idant tas sustabdytų kiniečių 
masinį trėmimą lauk iš Vietnamo. Jos te
zė: „pabėgėlių problemą reikia spręsti 
prie jos šaltinio ir priežasčių, ne vien gel
bėti iš jūros jau išstumtuosius.

Kosyginas išvengė tiesioginio atsakymo. 
Mrs. Thlaltcher nuvežė tą klausimą į Toki, 
ją. 7 valstybių „Viršūnių konferencija“ 
perėmė Vietnamo pabėgėlių Mausimą: a) 
visi pažadėjo prisidėti prie ištremtųjų pri
ėmimo; b) konferencija kreipėsi į Azijos 
valstybės, Ikald ir jos prisidėtų, ir c) per
davė klausimą Jungtinių Tautų Organiza
cijai.

kalitimuls kacetiuose 6.432 žmones, jų tempe 
14 mhities bausme (pirma, negu mirties 
bausmė buvo iš viso panaikinta Vak. Vo
kietijoje) ir 164 kalėjimu iki gyvos gal
vos.

'Kiek Ibylų buvo iškelta ikacetiniams 
žudikams Rytų Vokietijoje? Tatai neskel
biama.

A Ahmield Ben Bella, buvęs gana popu, 
li'arus Alžiro prezidentas, po 14 metų 
kalinimo plaleistas į gana švelnų namų 
areštą. Dabarltfiiniis Alžliro pijezidentas 
puHik. Čadli, paleisdamas Ben Bellą, savo 
laiku Irlulmedieno nuverstą, areštuotą, bet 
niekad neteistą ’ir net niekuo nepakaltin- 
tą, žengė žingsnį į Alžiro režimo norma, 
lizaciją. Vienu įtampos židinėliu arabų 
pasaulyje bus mažiau.

A Iranas skelbiasi bebaigiąs to krašto 
įmonių niaicional'izlalciij ą (nusavinimą). flS 
stambesniųjų 51 pramonininko ar versli
ninko, kurie yra arba suimti ir laikomi 
kalėjime 'arba yra pabėgę iš krašto, vals. 
tybė jau perėmė jų įmones, šiek tiek 
komplikacijų yra kilę su užsieninių įmo. 
nių nacionalizacija, kaip JAV General 
Motors, britų Chrysler ar prancūzų Re
nault. ,
• Rugpiūčio ' 3 dieną vyks Persijoje 

parlamento rinkimai. Datą parinko ir pa. 
skelbė Ine ®aza»gamo pirmininkaujama 
vyriausybė, Ibet Chomeini vadovaujamas 
revoliucinis Komitetas.

73 narių steigiamasis parlamentas tarp 
kitų uždavinių 'turės priimti galutinėje 

Vietnamo pabėgėliai ir visa jų atsiradi
mo problema padaryta pasauliniu reikalu. 
Mrs. Thatcher nuosekliai pavertė ją to
kia. Jei šios pastangos ištvers ilki galo, 
Anglijos premjerė, ta „geležinė dama“, 
bus sėkmingai atlikusi savo pirmąjį tarp
tautinės politikos debiutą. (kv)

SAULĖTA LATVIJA
„Daily Telegraph" (1979. 6. 20) praine. 

šė, kad Gotlando saloje, Baltijos jūroje, 
birželio 19 d. prasidėjo latvių dainų ar šo
kių festivalis.

Švedijai priklausančioje saloje festiva
lį suruošė laisvieji latviai, kurie rusams 
antrą kartą okupuojant Latviją 1944 m., 
paliko savo kraštą.

Kaip pažymėjo anglų laikraščio kares, 
pondentas, rusų spauda pakalrtotiniai puo
lė festivalio rengėjus už „anitisovlietinę“ 
veiklą. Gotlando sala yra vos 150 km nuo 
Latvijos krantų.

Festivalis sutapo su latvių tradiicinie Jo
ninių švente. Kaip pranešė britų meteoro, 
logijos biuras, Joninių išvakarėse virš 
Latvijos buvo aukšto oro slėgimo sritis, 
kurioje paprast,ai būna giedra. IE|BC tele- 
vizijoje kalbėjęs oro pranešėjas birželio 
23 d. atsitiktiniai paminėjo Latvijos var
dą, sakydamas, kad „aukšto oro slėgimo 
sritis yra virš Latvijos“.

Britanijos meteorologijos tarnyba buvo 
nustojusi minėti Baltijos valstybių var. 
dus nuo karo pabaigos, kai Sov. Sąjunga 
pareikalavo, kad prie tų respublikų vardų 
būtų pridedama „sovietų socialistinė res
publika“.

„LKB KRONIKAI“ — 7 METAI
Š. m. kovo 19 d. sueina 7 metai, kaip 

„LKB Kronika“ 1972 metais pasibeldė į 
negausių Skaitytojų duris. Mažas tiražas, 
trūkumas informacijos ir Skaitytojų bad. 
mė Kronikai buvo sunkiai įveikiamos 
kliūtys. Po kelių mėnesių Kronika parten
ka į čekistų rankas ir šiai „pavojingai 
valstybinei nusikaltė/lei/' užvedama folaui- 
džiamoji byla Nr. 345. Po baudžiamosios 
ekspedicijos 1973 m. lapkričio mėn. čekis
tai triumfavo — Kronika likviduota! Ta. 
čiau ji nemirė. Bėgo metai, o su jiaiis gau
sėjo informacijos, drąsėjo žmonių 'širdys, 
plėtėsi skaitytojų ratas, — Kronika per. 
žengė Tėvynės sienas ir daugeliui atildlarė 
akis.

Šiandien Kronika — Tautos sąžinė, ko
vojančios lUažnyčios balsas ir visą pašau, 
lį apSkriejantis pagalbos šauksmais.

Kronikos nebūtų be plumpų, nijolių, 
lapienių, be 'tauriausių lietuvių 'aukos. 
Todėl Kronika labiausiai yra dėkinga 
tiems, įkuriė dėl tiesos žodžio kenčia už 
Spygliuotų vielų.

Kronika būtų silpnutis kūdikis, jei ne
būtų šimtų lietuvių, rizikuojančių laisve, 
bet kruopščiai renkančių žinias, platinau, 
čių ir iškaitančių tuos paprastus, bert 
skausmu 'bei heroizmu persunktus pusla
pius.

Kronika be galo dėkinga broliams ir se. 
sėmls Vakaruose, nes be jų kruopštaus 
triūso liesos žodis atsimuštų į gelelinę už
dangą lir tik aidu sugrįžtų, nepasiekęs 
plataus pasaulio.

Daugelis klausia, kodėl Kronika gyva? 
Kodėl čekistai per septynerius metus jos 
nępalsmaugė? Kronika gyva ir ji nemirs, 
nes Tauta gyva, nes gyvos maldlai sūdė, 
tos rankos!

formoje naująją Irano islaminę Konstitu
ciją.
• Kinija sugriežtino nelegalią emigna. 

ciją į laisvąjį Hong Kongo miestą. Įvyk
dyta keletas mirties sprendimų jau trečią 
■kartą bandžiusiems perbėgti per sieną, 
jei pagauti 'bėgliai turėję kokių nors kri. 
minalinių nusikaltimų.
• JAV senato demokratų daugumos va

das Robert Byrd tris dienas Skraidė tarp 
Maskvos ir Krimo, norėdamas patinti, 
kaip ištikrųjų Sovietai reaguotų, jei se. 
natas kiek pakeistų SALT II, Brežne. 
vo/Carterio pasirašytą, sutartį. Grįžda
mas tik tiek teprasitarė, kad jis pats dar 
nesąs tikras, ar jis balsuos už tos sutar. 
ties ratifikavimą, ar ne.

1
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Vilniaus studentu nemokyklinė veikla

VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ XVIII.

Vilniaus universitetas buvo nuo pat sa
vo egzistavimo pradžios ne įtik mokslo ži
nių perteikimo įstaiga, bet jo valdžioje 
arba bent {talkoje plėtojo savo veiklą įvai
rios mokslinio, kultūrinio, religinio auk. 
iėjimosi grupuotės, socialinio ir labdarin
go pobūdžio institucijos. Universitete įgy
tas žinias pagilinti ir jas praktiškai pri. 
taikyti paidėdavi visokie studentų būre
liai, vadinamos akademijos. Jas pramato 
parti ,,Ratio studioruim“, kurioje nustato
mos jų veiklos normos — ,,Regulae Aca. 
■dlemiiarulm“. Į Akademijas būdavo pri
imami tilkttai pavyzdingi ir moksle pažan
gūs studentai, pirmiausia tie, kurie jau 
būdavo įsirašę į Marijos sodaliciją arba 
priklausydavo kuriai nors vienuolijai. Iš 
marių būdavo reikalaujama stropiai lan
kyti būrelio susirinkimus ir paeiliui dia. 
Lyvauti praktiškuose lavinimuose; to ne
silaikančius iš akademijų pašalindavo.

Kadangi Išių 'akademijų paskirtis buvo 
lavintis studijas liečiančiuose dalykuose, 
yra pagrindo manyti, kad universitete 
galėjo (benlt kai kuriais laikotarpiais) 
veikti ir panašus lietuvių būrelis arba 
akademija. Jei apie tai nėra užuominų iš
likusiuose kataloguose >ar dienoraščiuose, 
dlar neseka, joig jų visai nebūtų buvę. Nes 
reikia gerai įsidėmėti, —o tai pamiršta 
dauguma mūsų universiteto istorikų — 
kald 'tiaii, kas išliko jėzuitų ordino ir kituo
se archyvuose (katalogai, laiškai, prane. 
Šimai, vienas kitas įstaigos dienoraštis ir 
t. lt.), visa tai pirmiausia liečia pačią 
vienuoliją, o ne universitetą.

Minėti būreliai aite akademijos buvo 
daugiau 'skrti studentams eksternams, to
dėl nėra ko ieškoti apie juos žinių vie
nuolijai 'Skirtuose raštuose. Kiekvienas 
talks būrelis turėjo įsigyti registracijos 
knygą, į kurią buvo įrašomi vienas po ki. 
to įstoję nariai, buvo nurodoma kais tri
mestrą renkamos būrelio valdybos sudė
tis ar sužymima visa, 'ką būrelis veikia. 
'Gaila, kald žios rūšies knygų ils Vilniaus, 
kidk mlan žinoma, neišliko nė vienos, to
dėl šiandien ir sunku ką nors pasakyti 
apie konkrečius tokių akademijų darbų 
padarinius.

Studentų rengiami vieši disputai, de. 
klaimlacijos, dialogai, teatro vaidinimai, 
įvairiose bažnytinėse bei pasaulietinėse 
iškilmėse pasirodymai buvo atskirų uni
versiteto klasių mokyklinio darbo, ypa
čiai Itų )akademij'ų)bū>rleĮliių' triūso va.falų 
apraiška. Būtų didžiulė klaida tvirtinti, 
kad anuomet 'diktavimu ir atmintiniu 
mokslo Ižiruių pasisavinimu būtų buvęs 
ugdomas vien sūdant ų pasyvumas ir slo. 
pinamas bet koks jų aktyvumas. Iš tik
rųjų Vilniuje anais laikais iš Studijuojan
čiojo jaunimo gal net daugiau reikalauta 
aktyvaus dalyvavimo negu kad proporcin
gai reikalaujiama iš mūsų laikų studentų.

Visapusiškai žmogų ugdė visose jėziui. 
tų mokyklose praktikuojama mokinių 
draugija arba brolija — Marijos sodali- 
cija. Pradėta organizuoti Romos Kolegi
joje 1563 m., ji greitai paplito po visą pa. 
šaulį.

Vilniuje Marijos sodalicija buvo įsteig
ta netrukus po kolegijos įkūrimo (o ne 
15j6 m., kaip vis 'dar rašoma Lietuvoje, 
pasikliaujant Mykolu Baltakiu, — žr. 
Vilniaus įuoiv. istorija 1579-1803, Vilnius 
1976, psl. 64). Nėra jokios abejonės, kad 
ji Vilniuje veikė jau 1573 metais (plg. Jė. 
zuitų arch. Romoje, Pol. 65 fol. 107 v), o 
1578 im. ji gavo iš popiežiaus Grigaliaus 
XIII specialią atlaidų 'brevę.

Į Marijos sodialiciją būdavo priimami 
tiktai rinktiniai, pasižymį geru elgesiu ir

Jonas Gailius

Troškimų sparnai
Skiriu vilnietei G.Ž.

Persipildė neramuolis vidus kaip kupi
na taurė netalpinanti svaiginančio miši
nio.

Mane nuplakė upėmis burgančios die
nos ir tamsiais debesimis besivolinančios 
naktys-------—

atplėšusios nuo žemės stabų, apleidimo 
rimbu sukapojo pečius; tamsia užuomir- 
šos mariška uždengė artimiausiųjų veidus; 
rūpesčio iešmu pervėrusios mano dvasią, 
įstūmė į tamsybių bedugnę, — ir (klaikiai 
nusikvatojo.

Turėtų būti liūdna iki pamišimo. Turėtų 
gaubti tamsios nakties sielvartas, trykš
tąs nusiminimo kaskadomis----------

'tačiau taip nėra: nežinau ir man neaiš
ku, kas tada įsivagia į krūpaujančią šir
dį — sielvartas ar džiaugsmas. Galiu 
rėkti iš nusiminimo ir drauge jausti pa
laimą, kad turiu tą nusiminamą, kad jau
čiu tą sielvartą.

Kai klausausi eiklių kalbų, kai po 
kardų sukryžiavimo ištiesiamos taikos 
rankos, kai paskum dalinamasi išgyveni
mų prasmingumu,—nežinau, kodėl jaudi
nuosi: iš sielvarto, o gal iš laimės, kad 
žmonių viduje yra neištiriamų gelmių, 
kurios prasiveržia tai nesutikimo uignia- 
kalniu, tai nuostabios darnos vaivorykš
tėmis.

Kad būčiau laimės rankų liūliuojamas, 
rodos, taip maža bereikia: iš širdies iš
imto žodžio, stipraus rankų paspaudimo, 

stropūs moksle mokiniai bei studentai. 
Tokiu būdu buvo siekiama paruošti Lie
tuvos lElažniyčiai ir visuomenei naudingą 
elitą. Todėl 1577 m. tarp draugiau kaip 500 
Vilniaus kolegijos mokinių tik apie 30 pri
klausė Marijos sodialicijai. Vėliau toji 
proporcija kiek pasikeitė: kas ketvirtas ar 
net kas trečiais Vilniaus universiteto stu. 
denitas būdavo sodelis. Pvz., 1617 metų 
pranešime nurodoma, jog Akademijoje 
studijluojlalnčiųljų Ijlaumuolių Sklaiič|iusl vir
šija 1.200, iš jų beveik 400 buvo įsirašę į 
Marijos sodialiciją.

Augant marių skaičiui, savaime iškilo 
reikalas juos sugrupuoti pagal amžių ir 
iSšiiavinimą. Tokiu būdu 1605 metais So- 
dalicilja buvo perskirta į didesniąją ir 
magesniąją, o nuo 1622 metu ją sudarė 
trys grupės: „Congregatio maior“, Skinta 
vyresfnliesieimis studentams, — įjtaa ■-valdė, 
■vaudavo dažniausiai vienas iš teologijos 
profesorių,: „Conigrcgaitio .media“, studi
juojantiems retoriką ir poetiką, — jos 
vadovu būdavo vienas iš filosofijos pro
fesorių, ir pagaliau „Congrcgatio mini, 
ma“, apimanti gramatikos klasių moki
nius, — vadovaujama jėzuito kunigo, daž
nai lietuvio, sugebančio lengvai bendrai!, 
ti su jaunaisiais.

Kiekviena grupė universiteto bažnyčio
je turėjo savo koplyčią, šventė savo šven
tes, rinkosi į savo susirinkimus. Šalia re. 
Ilginio ir dvasinio savo pačių ugdymo so- 
dalicijų mariai (nemaža jų buvo kitę iš 
ponų ir bajorų šeimų) būdavo pratinami 
prie labdarybės darbų: sekmadieniais 
lankydavo ligonius, kai kurie iš vyres- 
niųjlų miesto aikštėse ir priemiesčiuose 
aiškindavo katekizmą; kartais ibūdlavo lan. 
'komi kaliniai; surinkę savo tarpe pinigų, 
suruošdavo (paprastai Didįjį Ketvirtadie
nį) miesto vargšams pietus ir jų metu 
patys jiems patarnaudavo.

Visa tai padėdavo jaunose, neretai na
muose lenlgvam ir patogiam gyvenimui 
auklėjamose sielose ugdyti tikrąją krikš
čionišką artimo meilę, leisdavo jiems pa
tiems patirti, kad čia pat (šalia jų yra 
dlaug skausmą 'bei vargą kenčiančių žmo
nių, kurie Dievui nemažiau 'brangūs negu 
tie, kuriems nieko netrūksta. Todėl ne
nuostabu, kad kaip tik iš sodiaiių kasmet 
po kelis ar keliolika pasirinkdavo dvasinį 
pašaukimą, įstodavo į įvairias vienuolijas 
ar kunigų seminarijas.

Universiteto profesorių ir studentų įta
ka į Vilniaus miesto ir apylinkių visuo
menę sklido taip pat per garbingąją uni
versitetinę šv. Jono bažnyčią. Joje visą 
laiką reguliariais pamokslininkais, ne tik 
lenkiškais, bet ir lietuviškais, būdavo 
universiiltėte įdirbą jėzuitai. I ją rinkda. 
vosi miestiečiai švęsti savo švenčių, bro
lijos bei kitokios žmonių grupės 'giedoti 
egzekvijų ulž savo mirusiuosius, Lietuvos 
tribunolas pradėti savo met nes teismo se
sijas, minios katalikų minėti jubiliejų, 
švęsti didžiųjų švenčių ir atlaidų dienų.

Ypačiai ipaminėtinia uinSiversiitettinėlile 
bažnyčioje veikusi Kristaus Kūno broli, 
jia, vėliau vadinama dar Gailestingumo 
brolija. Ją 1573 metais įsteigė vos tik į 
Vilnių 'atvykęs T. Petras Skarga. Gausiai 
į ją rašėsi Vilniaus miesto gyventojrai, ir 
jlau eteiniančialiiS 1574 metais fl’olįe buvo 
virš 200 narių. 'Brolijai visuomet vado, 
vaudavo vienais iš universiteto jėzuitų. 
Šių vadovų taupė randame ir žinomus lie
tuvių kalbos propaguotojus: Konstantiną 
Sirvydą (1614.17 ir 1621-22 m.) ir Joną 
Jaknavičių (1630-31, 1632-34, 1648.49 m.), 
matyti ir čia nebuvo galima apsieiti be 
lietuvių kalbos.

neklastingos šypsenos, vidinės darnos...
Kaip tik dėl to beveik neturiu progos 

jaustis nelaimingu — — —
kažin koks išminčius tvirtino, kad ga

lima visko turėti — ir jaustis beturčiu, 
ir nieko neturėti — ir jaustis turtuoliu.

Aš gi nieko neturiu: tuščios įmano ran
kos ir išvaržytas vidus. Kantais taiklus 
žodis neprasiveržia pro lūpas, kai taip 
suriku suvokti, ar kas nors iš tikrųjų 
skundžiasi, ar tik praskleidžia savo paty
rusio vidaus išmintį; ar kas nors laukia 
pagalbos, ar jam maga pasidalinti vos 
blyksinčio džiaugsmo žiežirbėlėmis.

Dėl to kiek daug kažin kokio neišaiški
namo džiaugsmo bei palaimos, kad nie
kaip negalima sudrumsti vidinės rimties 
ir džiaugsmo.

***

Nenorėčiau savo liūdesio ar rimties iš
mainyti į paviršutinišką juoką, apgaulų 
besijuokiančių linksmumą ir gaivališkas 
dainas.

Kartais atrodo, kad tie, kurie linksmi
nasi ir įsiūžę šūkaloja, stengiasi s'avo ne
pasisekimus, nedarną ir tamsų skausmą 
užrengti dirbtinio juoko bei apgaulingo 
linksmumo kauke------ —

sužeistas, sunkiai velkąs palaužtus 
sparnus paukštis nebečiulba ir nebekyla 
į viliojančią mėlynę; vėtrų išrautas mede
lis nebeža'liuoja lir nebekrauna gležnų 
pumpurų; juodų debesų apdengtas dan
gus nebesiunčia žemei gaivių spindulių, 
tik laisto ją lietaus čiurkšlėmis.

Ir tu, mano gimtosios žemės sesuo, pri
rakinta prie gulto ligos grandinėmis, ne
bedainuoji ir nebekvatoji pro surakintas

ĮIETUVOJE
IDEALISTAS BLOGESNIS UŽ 

ŽMOGŽUDĮ

Peržvelgus lietuvių politinių kalinių .są
rašą, susikrf'StalizUojia paveikslas nuogos 
tikrenybės (šviesoje, parodus sovietų ,,hu
manizmą“ ir „teisybę“. Kai toks savo 
žmonos žudikas J. Morozovas nuteisiamas 
tik 8 metams, mokytojas Petras Paulaiitis, 
kuris nieko nenužudė, neaipvogė, kuris ko
vojo prieš nacius, buvo sovietų nuteistas 
ir amnestuotas, vėl pasmerktas 35 me
tams kalėjimo ir amžinai tremčiai Sibire.

Tokių komunizmo aukų yra daug, ž. 
„E. L-vio“ 25 numerio pirmame puslapy
je paskelbtą sąrašą. Visų jų didysis nusi
kaltimas yra meilė Lietuvai, arba sieki
mas žmogaus 'teisių ir asmens laisvės.

Tuo tarpu bažnyčių plėšikai, vandalai, 
kryžių daužytojai ne įtik dažnai išvengia 
bet kokios bausės, bet įkartais apskelbia
mi mokyklose herojais.

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE LIETUVOS 
VYSKUPUS

,,Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (1. 
6. 79) rašo apie dabartinę Bažnyčios hie
rarchijos padėtį Lietuvoje.

Lietuvoje bažnytinėje provincijoje yra 
septyni vienetai: Vilniaus ir Kauno arki, 
vyskupijos, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Pa
nevėžio 'bei Telšių vyskupijos, ir Klaipė
dos prelatūra. Nė viena jų neturi rezi
duojančio valdančio vyskupo.

Vysk. įBrizgys jau nuo 1944 m. yra at
skirtas nuoKauno diecezijos. Neseniai imi. 
rus vysk. Maltulaičiui-Lalbukui, Kauno ir 
Vilkaviškio diecezijas valdo vysk. Povi. 
lonis, kaip Apaštališkais Administratorius. 
Vysk. Teofilių Matulionį ištrėmus, Kai
šiadorys jiau nuo 1947 m. yra be vyskupo. 
1957 m. konsekruotas vysk. Sladkevičius 
yra namų arešte ir jam uždrausta adlmi. 
nistruoti dieceziją. Ją dabar valdo kapitu
los vikaras.

Panevėžio vyskupiją nuo 1973 m. valdo 
Alpaliįtal'išlkfals Administratorius vySk. 
Krikščiūnas. Mirus Telšių ir Klaipėdos 
Apaštališkam Administratoriui vysk. Plet- 
kui- 1975 m., Telšių vyskupija ir Klaipėdos 
prelatūra liko be įganytojo.

Vilniaus arkivyskupija yra padalinta. 
Lenkams atitekusią -dalį valdo Apaštališ
kas Administratorius vysk. Kisielius. 
Lietuviškojo Vilniaus Apaštališkam Ad. 
ministraltoriui vysk. Steponavičiui atimta 
teisė vaildlyltii arkivyskupiją. Jis dabar gy
vena tremtyje.

Laikraštis spėlioja, kad vysk. Stepona
vičius ir bus tas nepaskelbtais vyskupas, 
kurį popiežius Jonais Paulius II pakėlė j 
kardinolus, neskelbdamas (in pectore).

Reikėtų paminėti taip pait prie univer. 
šiltėto gyvenančius, dažniausiai lietuviš
kai mokančius jėzuitus 'kunigus, kurie 
kataloguose 'vadinami ‘operarii“, t. y. 
darbininkai, šalia įprastinių pastoracijos 
darbų universiteto bažnyčioje ir mieste 
jie dažnai išvykdavo į kaimo parapijas 
vesti misijų. Panašiai darbuodavosi ir d i. 
■dešinių Vilniaus kolegijos ir universiteto 
valdų prižiūrėtojai — kunigai prokurato
riai. Visi jie prisidėjo, ka'd mūsų tėvynė 
Lietuvai, pirma dvasiškai ir kultūriškai 
visiškai apleista, per palyginti trumpą 
laiką pakilo į daugmaž tokį lygį, koks jis 
buvo 'kituose katalikiškuose Europos kraš
tuose.

Paulius Rabikauskas

lūpas.
Žiūri pro langą į linksmą jaunimą, į 

lakstančius vaikus, — ir kankinąs grau
dulys suspaudžia sopulingą vidų.

Tu mąstai-----------
jei atsiilkeltum iš gulto ir pajudintum 

negyvas rankas, priskintum puokštę mar
gaspalvių gėlių ir tekina nunėštum palie- 
guisiems seneliams, prie lovų prirakin
tiems ligoniams ir paraližo aptašantiems 
vaikams.

Ir jau viena ta mintis guodžia, išaudu- 
si gražių svajonių sparnus, kurie pakelia 
nuo gulto ir nuneša į liūdinčių ir ken
čiančių pastoges.

Tavo liūdinčią dvasią apgaubia ne.su- 
druimčiamos ramybės paguoda, gaivinan
čia rimties rasia džiuginanti (bičiulius ir 
artimuosius — — —

vidinė ramybė, anitgamtės džiuginąs 
įvaizdis, ramus žvilgsnis kalba jiems apie 
taip sunkiai suvokiamą džiaugsmą, kai 
patys gali pasisemti vandens ir juo pa
laistyti ištroškusias gėles.

***

Persipildė nenuorama dvasia, netalpin. 
dama liūdesio, nepasisekimų ir masinan
čio džiaugsmo palaimos mišinio.

Pro mane 'tyliai prasmukta dirbtinis 
juokais, svaigus linksmumas, o vidų ne
išsakomu džiaugsmu pripildo sopulys, nes 
jaučiu, kad gražūs troškimai audžia di
džiulius sparnus, kurie atplėšia nuo rū
pesčio akmenimis išgrįstų kelių gruodo ir 
pakelia į viršų-----------

ir pašlaitėje pro tirpstančio skausmo 
sniegą prasikala džiaugsmu švytinti pa
guodos žibutė.

SUSIRŪPINO ATEISTINIU AUKLĖJIMU

Po popiežiaus labai sėkmingo vizito 
Lenkijoje, Sovietų valdžia dar labiau su
sirūpino Lietuvos gyventojų ateistiniu 
aulklėj imu.

Kaip praneša ,,Tiesa“ (1979.6.13), Vil
niuje įvyko konferencija „aktualioms 
marksistinės materialistinės pasaulėžiūros 
formavimo problemoms“ aptarti. Konfe
rencijoje dalyvavo „ateizmo srityje dir-. 
bantys mokslininkai“, tarp kurių daug 
atvykusių iš Maskvos.

Pranešimus padarė Religijų reikalų 
tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos pir- 
mlniuko pavaduotojas P. Makarcevais. Vi
suomenės Mokslų Akademijos prie TSKP 
CK Mokslinio ateizmo instituto direkto
rius profesorius P. Kuročkinas, profeso
rius I. Velifcovičius, filosofijos kandidatas 
E. Filimonovas ir kiti. Joje kalbėjo TSKP 
CK propagandos skyriaus atsakingas dar. 
buotojas E. Lisavcepas,

Konferencijos darbe dalyvavo Lietuvos 
KP Centro Komiteto sekretorius L. Še
petys, Lietuvos KP CK skyrių vedėjai J. 
Kuolelis,J. Aničas, kiti ,,atsakingi respub
likos partiniai ir tarybiniai darbuotojai"

Maždaug tuo pat laiku „komunistinio 
auklėjimo“ klausimus svarstė ir LKP 
Kauno miesto komiteto plenumas. Ir čia 
buvo pabrėžta, kad reikia ieškoti naujų 
,,auklėjimo formų“, nes senosios nedavė 
reikiamų rezultatų. Plenume kalbėjo iš 
Vilniaus atvykęs Lietuvos KP CK propa
gandos ir agitacijos skyriaus vedėjas J. 
Kuolelis. Iš partijos Kauno m. komiteto 
sekretoriaus 'ir biuro nario pareigų at. 
leistas A. Brazaitis. Jo vieton paskirtas J. 
Jaruševičius. J. V.

LAIŠKAI NEPASIEKIA ADRESATO

Mano dukra gyvena Joniškyje, Tarybų 
gt. Nr. 35-2. Turiu ten ir kitų pažįstamų. 
Tačiau mano siunčiami laiškai dažnai ne
pasiekia adresatų. Jau šių metų sausio 
pirmoje pusėje dukra negavo dviejų ma
no laiškų. Nereguliariai čia pristatoma ir 
spauda, kartais dingsta laikraščiai, žurna
lai. Įdomu, ką apie tai galvoja Joniškio 
ryšių mazgo vadovai?

A. Kiršanskienė 
Radviliškis („Tiesa“ 14.6.78-j

IR LAIKRAŠČIAI...

Šiemet mes irgi užsakėme laikraštį, ta
čiau su tuo pristatymu tikra bėda. Pasku
tinį dienraščio numerį gavome gegužės 22 
d. Kitomis dienomis savojoje Lenktosio.a 
gatvės 47-1 spaudos dėžutėje rasdavome 
vis kitus leidinius. Galbūt ryšių darbuo
tojams įgriso mūsų pastovumas ir jie taip 
agituoja mus užsakyti hitus leidinius?

Babenskų šeimą 
Vilnius (,,Tiesa“ 14.6)

NEATVAŽIUOJA MEISTRAS

Esu pensininkė, gyvenu Usėnų kaime. 
Iki rajono centro Šilutės 24 kilometrai. 
Prieš metus nusipirkau televizorių „Be- 
riožka“. Jam sugedus, Skambinau į Šilu
tės televizorių remonto dirbtuvę; kad at
važiuotų meistras. Tačiau man buvo at

Žiemos nuostoliai Lietuvos ukiui
Š. m. gegužės 25 d. Vilniuje įvyko Lietu

vos respublikos kūrybinės inteligentijos 
aktyvo pasitarimas, ir savaitraštis „Li
teratūra ir Menas“ birželio 2 d. išspaus
dino, be kitų, ir Sov. Sąjungos koimuinispų 
partijos centro komiteto nario ir Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto pir
mojo 'sekretoriaus Petro Griškevičiaus pa. 
sakytąją pagrindinę kalbą.

Jo 'kalba įdomi tuo, kad joje atskleidžia
ma, kokia šalta ir nuostolinga žiema bu
vo 'Lietuvoje.

Manau, jog mūsų skaitytojams bus įdo
mu kad jis 'štai (ką apie tą žiemą ir jos pa. 
darytuosius nuostolius pasakė:

„Įžengėme į ketvirtuosius penkmečio 
metus, kurie yra kaip niekad sunikus vi
soms pagrindinėms liaudies ūkio šakoms. 
Ir visus šiuos sunkumus daugiausia šukė, 
lė nepaprastai rūsti žiema. Stiprūs šalčiai 
ir gilus sniegas šalyje sutrikdė transpor
to darbą, neleido laiku pristatyti kurą ir 
žaliavas, išvežti gatavą produkciją. Trūko 
elektros energijos. Visa tai sutrukdė rit
mingą darbą (daugelyje įmonių ir Statybų, 
nepaprastai stiprūs (šalčiai daug kur su
gadino šildymo įirangimius, pridarė kito, 
kių nuostolių. Padėtis palaipsniui taiso
ma, ir keturių mėnesių planas pagal pa. 
grindines pozicijas buvo 'įvykdytas, nors 
pramonės bendrosios produkcijog gamyboą 
augimo ir prekinės produkcijos realizavi
mo temlpali palyginti su tuo pačiu praėju. 
šių metų laikotarpiu sumažėjo. Taigi, kad 
būtų įvykdytas metinis planas ir (kartu 
parengtas pagrindas viso penkmečio pla
nui įvykdyti, pramonės įmonių darbuoto, 
jamis tekis laibai organizuotai ir įtemptai 
darbuotis, (kuo racionaliausiai naudoti vi
sus rezervus ir galimybes, branginti kiek, 
vieną darbo valandą ir minutę.

šalta ir ilga žiema, vėlyvas pavasaris 
dar labiau sukompiiikiavo praėjusių suri- 
kių metų pasekmes žemės ūkyje. Rude, 
nį nepavyko pasėti beveik 170 tūkstančių 
hektarų, arba 40 pro?entų užplanuoto 
žiemkenčių ploto. Maža to, daugiau negu 
85 tūkstančiai hektarų, arba trečdalis to, 
ką pavyko pasėti, iššalo žiemą. Išnyko 
maždaug 70 tūkstančių hektarų sėtinių 

sakyta, kad dėl vieno televizoriaus neva
žiuos, reikia palaukti, kada sugedusių at. 
siras daugiau. Bet kitam gali meistro pri
reikti po metų, kitų. O ką daryti man?

Šilutės rajonas („Tiesa“ 14. 61)

SERMĖGŲ, VYŽŲ IR KLUMPIŲ 
NEREIKIA

Lietuvos kino studija Vilniuje
superka iš gyventojų frakus, surdutus, 

smokingus, cilindrus, katiliukus, senovines 
Skrybėles, moteriškas skrybėlaites, šiau
dines skrybėles, skrybėlių plunksnas ir 
gėles, senoviškus lietsargius, lazdeles, vė
duokles, rankinukus, batukus, rytietiškus 
chalatus, taip pat 'karietas ir įvairius pa
kinktus.

Siūlyti: Vilnius, Giedrio g. 4, Lietuvos 
kino studija, filmavimo paruošimo ce
chas, tel. 61-77 87.

(„Tiesa“ 13.6)

Atsiųsta paminėti
Žurnalo LIETUVIŲ DIENOS geg. mė

nesio numeris jau išsiuntinėtas, šis „Lie
tuvių Dienų“ numeris skirtas menininkų 
apraiškoms atžymėti. Viršelyje —- Slava 
Žiemelytė, Toronto operos solistė ir jos 
sceninių pasirodymų aprašymais su nuo
traukomis.

Los Angeles jaunimo muzikinio pasta
tymo ,,Vi'va Europa“ vertinimas žiūrovo 
akimis ir nuotraukos iš įvairių scenos 
epizodų. Skulptorės Elenos Kepalaitės 
skulptūrų nuotraukos, LB Kultūros Tary
bos jai Skirtos tūkstanlties dolerių premi
jos proga.

Anglų įkalbos dalyje pranešama apie 
Lietuvos .Kronikos išleidimą aniglų (kalba. 
Ten pat rašoma lietuvių vėliavos 'atsira
dimo istorija, Klevelando lietuvių veik, 
los iliustracijos nuotraukomis ir ki.

ATEITIS, (Ateitininkų Federacijos lei- 
diaiamais kratai ilkiškasųlietuvtiškos oriienlta*- 
cijos mėnesinis žurnalas. 1979 m. Vasaris, 
Nr. 2. Vyriausias redaktorius: kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Administracija: Juo
zas Polikaiitis, 7235 S. Sacramento Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA. Prenumerata 
metams JAV ir Kanadoje —■ 9 dol., kituo
se kraštuose — 7 dol., Pietų Amerikoj — 
5 dol.

Šio numerio puslapiuose kum. dr. K. 
Trimakas vedamajame paliečia visuome
ninius klausimus apie „elitą“, šeimą, vai
kus ir kai kuriuos (bruožus A. Maceinos fi
losofijoje. Aleksandro Radžiaus straips. 
•nis nagrinėja Oskaro Milašiaus reliatyvu
mo sampratą ir kun. St. Ylos samprotavi
mus apie elitą, kurio uždavinys (būtų ne 
valdyti, bet išlaikyti kultūrą ir dvasią.

TĖVYNĖS SARGAS, 1979 m. Nr. 1. Re
daktorius: Petras Maldeikis. Administra
cija: Antanas Balčytis, 6819 S. Washten- 
taw Avė., Cricaigo, III. 60629. Leidžia Po
piežiaus .Leono XII Literatūrinis Fondas.

P. Maldeikio vedamajame skaitytojas 
supažinidinramas su vadinamomis sociali
nėmis enciklikomis, ypač su pop. Jono 
XXIII „Motina ir mokytoja“ bei „Taika 
žemėje“.

daugiamečių žolių bei kultūrinių pievų ir 
ganyklų.

Ir pernai rudenį, ir žiemą labiausiai nu
kentėjo Žemaitijos rajonai. Pavyzdžiui, 
■beveik be žiemkenčių pasėlių liko Kire, 
tiinigos, Šilalės, Klaipėdbs rajonai. Kai ku
riuose vakarų rajonuose iššalo iki 80 pro
centų daugiamečių žolių plotų, iki 70 pro
centų kultūrinių pievų ir ganyklų. (Pirą, 
rastų žiemkenčių ir kitų pasėlių plotus, 
savaime aišku, reikėjo užsėti vasaroju
mi. Tdkdu būdu pavasario sėjos planas 
padidėjo daugiau kaip ketvirčiu milijonų 
hektarų. O čia dar blogiau paruoštos dir. 
vos mažiau įterpta mėšlo, galiausiai ir 
pats pavasaris labai vėlavo. Tekios įtemp
tos padėties iš tikrųjų dar nebuvo.

Toliau jis nurodo, kokių nuostolių žie
ma pridarė dr gyvulininkystėje:

„Didelius sunkumus pergyvena gyvuli
ninkystės darbuotojai. Pernai mažiau bu
vo paruošta pašarų, ypač koncentruotų, 
blogesnės (kpkybės buvo stambieji ir sul
tingieji pašarai, daug kur ir jų trūko. Pa. 
dėtį (dar pasunkino neįprastai šalta ir ilga 
žiema, vėlyvas pavasaris. Didelę paramą 
respublikai pašariniais grūdais suteikė 
TSKP Centro Komitetas ir šalies vyriau
sybė. Ir 'apskritai ‘turiu 'pasakyti, kald' be 
tokios paramos mes niekad neišsiverčia- 
•me. Kasmet iš šalies resursų gauname 
maždaug 48-52 procentus reikiamų kon
centruotų pašarų, o šiemet, atsižvelgiant 
į susiidlaniusius 'sunkumus, respublikai bu. 
vo paskirta papildomai pašarinių grūdų. 
Tad sudarys maždaug 65 procentus vilsų 
koncestruotų pašarų, kurie bus sunaudoti 
iki naujo derliaus.

Deja, .sutrikimų, gaminant gyvulinin
kystės produktus, visiškai išvengti nepa. 
vyko. Sumažėjo pirmiausia karvių pro- 
duktyvuimas ir bendroji pieno gamyba. 
Per keturis šių metų mėnesius, palyginus 
su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, 
vidutiniškai iš karvės primelžta 72 kilo, 
gramais pieno mažiau, o bendroji piene 
gamyba sumažėjo 7 procentais.“

Kaip iš dabartinių pranešimų matyti, 
Lietuvoje šiuo metu oras žemės ūkiui yra 
palankus. Paruošė M. Brn-nė
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Teismas Vilka visky j e
IŠ LKB KRONIKOS NR. 37

Kybartų įkllebonias kun. Sigitas TAMKE- 
VIČIUS, nubaustas 50 rulb. bauda už Vėli
nių (procesijų į kapines, kreipeisi j Vilka
viškio rajono teismą.

Pirmas teisimo posėdis įvyko 1978 m. 
gruodžio 1 d. Teisimo salė ir koridoriai bu. 
vo sausakimšai užpildyta tikinčiųjų. Tei
sėjais STANKAITIS vis delsė nagrinėti 
kun. S. TAMKEVIČIAUS bylą, vildama
sis, kad gal gi žmonės išsiskirstys. Tačiau 
atsitiko kažkas nelaukto — lauke prie 
teismo pastato susibūrusi minia pradėjo 
garsiai kalbėti rožančių. Išsigandęs teisė
jas STANKAITIS suvaidino, kad teismui 
trūkstą kažkokių dokumentų ir bylą ati. 
dėjo.

Teisimo salėje esantys tikintieji pradėjo

giedoti „Marija, Marija“. Teisėjas bandė 
nutildyti, bet nesėkmingai. Sunku aprašy
ti tą nuotaiką, kuri viešpatavo salėje. Iš 
ant sienos kybojusio portreto žvelgė nieko 
gero nežadančios Lenino akys, o 'tikintie
ji su ašaromis akyse giedojo: „Marija, 
Marija,... palengvink vergiją,,... išgelbėk 
nuo priešo baisaus“.

Entuziazmo pagauti lauke esantieji įti
kintieji prisijungė prie giedojimo, ir Vii. 
kaviškio gatvėms toli nuskambėjo ši graži 
ir taip atitinkanti Skriaudžiamo lietuvio 
dvasią giesmė.

Kadangi į teismą buvo atvykusi didžiu
lė tikinčiųjų minia — apie 500 žmonių, tai 
kažkas įsakė, kad ambras teismo posėdis 
įvyktų staiga, niekiam nežinant. Kun. S. 
TAMKEVIČIUI šaukimą atnešė gruodžio 
20 d. naktį, o ryte 10 vai. turėjo prasidėti 
teismais. Deja, klebonas po vakarinių pa
maldų buvo išvykęs, 'šaukimas nebuvo 
įteiktas ir teismas vėl buvo atidėtas.

Trečią kartą teismo posėdis įvyko 1979 
m. sausio 10 d. šaukimai vėl buvo įteikti 
tik fšvakalrėse, kad ko mažiau tikinčiųjų 
dalyvautų teisme. Deja, ir šį kartą nuo 
pat ankstyvo ryto žmonės rinkosi prie Vil
kaviškio teismo pastato. Norėdami užmas
kuoti gausų milicijos dalyvavimą, į teis
imą buvo atvežti keli kriminaliniai kali
niai, kad jiems būtų perskaitytas teismo 
sprendimas.

Prieš prasidedant teismo posėdžiui, mi
licija ir teisėjas ŠLENFUKTAS su dideliu 
triukšmu, neapykanta ir grasinimais įgru. 
biai išvijo visus žmones iš 'teismo korido
riaus į gatvę. Salėje esantieji tikintieji 
buvo palikti laukti ir nesulaukti teismo! 
Teisėjas ŠLENFUKTAS nusivedė kun. S. 
TAMKEVIČIŲ į mažą kambariūkštį an
trame aukšte ir, dar uždusęs nuo žmonių 
vaikymo, paskubomis pradėjo teismo po
sėdį. Į .teismo kambarį nebuvo įleistas 
nė vienas tikintysis, tik beveik jėga įsiver. 
žė penki kunigai.

Teisėjas neleido kun. S. TAMKEVIČIUI 
perskaityti savo paruoštą žodį. Kunigas, 
protestuodamas prieš teismo savivalę, ap
leido teismo kambarį. Teismas 'nagrinėjo 
bylą toliau.

Tuo metu tikintieji, išvyti į gatvę, kal
bėjo rožančių. Milicininkas DZIEGORAI- 
TIS balsingiausiai įtūžęs puolė vaikyti 
žmones. >Bet lįbauiginti tikinčiuosius jiam 
nepavyko, —- atrodė, kad jis labiau išsi. 
gaudęs ir pasimetęs, nes vieiiems nusto
jus kalbėti rožančių, tuojau tęsdavo kiti.

Šitoje maišatyje visų buvo vienas noras 
— kad nenutrūktų malda. Niekas nežiū
rėjo ir nesugaudė, kada kuri paslaptis bai
gėsi ar prasidėjo, tik visa minia choru 
kartojo: ,.Sveika, Marija, ...Sveika, Mari, 
ja, ...Sveika, Marija...“ Susidarius mažai 
pauzei, staiga pasigirdo giesmė „Marija, 
Marija“.

Dalis jaunimo bandė patekti į teismo 
koridorių, bet trys .milicininkai i!š vidaus 
įsirėžę laikė duris, ikad niekas nepatektų į 
vidų. Valdžios pareigūnų nuotaikas gerai 
charakterizavo vieno nepažįstamo piliečio, 
gal būt, saugumiečio, žodžiai tikinčiųjų 
adresu, kuriuos labiausiai įdūkęs jis iš- 
švoškė pro dantis: „Čia reikia tik automa
to...“

Teismas nutarė, kad kun.. Sigitas TAM. 
KEVIČIUS tikrai sulaužė tarybinius įsta
tymus ir buvo nubaustas teisingai.

Paisirodžius „nusikaltėliui“ kun. S. 
TAMKEVIČIUI lauke, minda įkėlė ovaci
jas: vieni sveikino, kiti dovanojo .gėles,

Kili,rašo;
DBLS VALDYBOS FOTOGRAFIJA 

„MŪSŲ LIETUVOJE“
Brazilijos lietuvių laikraštis ,,Mūsų 

Lietuva" (1979. III, 22), pateikdamas ži
nių apie IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą, išsispausdino taip pat ir mū
sų vadovaujančių veikėjų fotografiją su 
tokiu įrašu: „Jie rūpinasi [pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso dalimi Britanijoje: 
A, Vilčinskas — atstovas bendrajame 
kongreso komitete J. Alkis — DB.L Są
jungos pirm., R. šova, Z. Juras, S. Ne
nortas ir B. Butrimas“.

PADARYTAS DIDELIS DARBAS
J. Kuzmickis, „Tėviškės Žiburiuose" 

(1979. V. 17) recenzuodamas K. Barėno 
knygą „Britanijos Lietuviai“, rašo:, kad 
yra atliktas labai solidus, naudingas ir is. 
torinis darbas, kuriuo, be abejonės, nau
dosis ir ateities istorikai.

Recenzentas pasigenda bendro mirusių
jų sąrašo, .pavardžių rodyklės ir nors 
trumpos santraukos anglų kalba.

Jis taip pat raišo, kad toji knyga apima 
Britanijos lietuvių veiklą tik iki 1973 m. 
Kol ji pasirodė, praėjo kiti penlkeri veik
los metai. „Kada ir kas juos aprašys?" 
klausia J, Kuzmickis.

„Draugas“ (1979. IV. 28) taip pat pri
stato savo skaitytojams tą knygą, nuro
dydamas, kad ja „Padarytas didėlis mū. 
sų emigracijos istorijoje išliekantis dar
bas.“

Pacitavus gabalą knygos įvado apie tad, 
kaip tas veikalas buvo ruošiamas, toliau 
rašoma:

,,Tad, atrodo, kad į veikalo paruošiamą
jį darbą ir jo rašymą žiūrėta rimtai, ne
siskubinant. Todėl dabar skaitytojui ati
duodamas veikalas džiugina ir istorijai 
reiklų protą, ir akį, ir širdį. Visa, kas 
atskirų organizacijų, draugijų, klubų, pa
rapijų ir kitokių apsijungimų būstuose 
bei protokolų knygose galėjo per ilgesnį 
laiką nusimėtyti ir dingti, dabar pato
giai, išliekamai, skaitytojui patrauklioj 
formoj yna sukaupta viename, impozantiš
kame leidinyje.“

Paruošė M. Brn-nė

AR TEISUS VATIKANO RADIJAS?

Londono lenkų išeivijos sluoksniuose, o 
taip pat ir kitų Rytų europiečių, didelį 
pasipiktinimą sukėlė anglų savaitraštyje 
,, The Observer“ (17.6.79) atspausdintas 
vedamasis straipsnis. Dėl to straipsnio 
protestą pareiškė Vidurio Europos 
federalistų organizacija, 'kurioje dalyvau. 
ja ir lietuviai.

Straipsnyje, .kuris buvo pavadintas ,,Va
tikano nusikalstama beprotybė,“ plačiai 
skaitomas Londono savaitraštis sakė, jog 
Vatikano radijas pranešęs:

„Vatikanas dabar negalvoja, kad Len

Skiotprojektis keičia iškaba
Kombinato kieme vėjas gainiojo su. 

glamžytus popiergalius. Cechų kampuose 
kaupėsi nuorūkų krūvos. O valytojų bri
gadininke, pravėrusi ūkio dalies vedėjo 
kabineto duris, pasakė:

Šluotų nėra!..
Šluotų nebuvo ir 'bazėje. Neatvežė jų iš 

tolimos Užuralės. Grėsmingai padėčiai ap
svarstyti sušaukė ekstra pasitarimą. Pir. 
masis žodžio paprašė racionalizatorių vir
šininkas.

— Techninio progreso sąlygomis, — ta
rė jis, — šluota atrodo kaip anachroniz. 
mas. Būtina keisti ją 'šiuolaikinėmis, me
chanizuotomis valymo priemonėmis. Gal 
būt, kiemo Šlavimui galima pritaikyti dul
kių siurblius?..

Tačau valytojos nenorėjo eksperimen
tuoti. Jos reikalavo šluotų...

Antrasis įkalbėjo tiekimo -atstovas. Jis 
pasiūlė komandiruoti į Užuralę porą „stu- 
miklių“. Tai, sakė jis, vienintelė išeitis 
šioj kritiškoj situacijoj. Prityrę „stūmiik- 
liai“ be šluotų iš komandiruotės negrįš...

Komandiruotės buvo išrašytos.
Sargas dėdė Anupras žodžio nepaprašė. 

Įsidėjo kišenėn kamuolį Špagato ir išėjo... 
Grįžo jis, kai ekstra pasitarimo dalyviai 
pro dūmų kamuolius jau vargiai įžiūrėjo 
vienas kitą. Buvo svarstomas gal dešimtas 
dkiulbauis šluotų įsigijimo projektas. Dėdė 
Anupras brinktelėjo kampan ryšulėlį ber. 
žymu dlar tebekvepiančių šluotų — jis pats 
jas surišo.

Lengviau atsiduso ekstra pasitarimo 
dalyviai. O 'racionalizatorių virfšininkas, 
pribėgęs prie pirmininkaujančio stalo, su
šuko:

— Idėja!.. Šluotų gamybą galima orga- 

treti į kišenes kišo baudai sumokėti pini
gus, o dar kiti pradėjo kleboną svaidyti į 
orą ir šaukti „valio“. Milicininkai tik 
traukė pečiais: „O gal klebonas laimėjo, 
kad žmonės taip jį sveikina?“

Tai buvo moralinė pergalė — įtikintieji 
nugalėjo dešimtmečiais slėgusią 'baimę, — 
jie dabar drąsiai reiškė savo solidairumą 
didkrimiiniuoj amiiems savo vadiaims, o kar
tu ir protestą Skriaudėjams. 

kijos komunistų partija esanti tautos va- 
dovaujantis veiksnys, ir kad partija yra 
pralaimėjusi kovą dėl jaunosios kartos 
širdžių ir proto.“ Toliau vedamasis sakė:

„Popiežiaus vardu transliuoti į Rytų 
Europą įtokią medžiagą yra nusikalstama 
beprotybė. Du pasauliniai karai šiame 
šimtmetyje buvo prasidėję Rytų Europo
je. Ir šiandien Rytų Europoje esama prie, 
žasčių, kurios lengvai gali sukelti tre
čią pasaulinį karą. Sovietų nuomone, Vo
kietijos sujungimas sudarytų imintiną pa
vojų jų kraštui. Todėl jie galvoja, kad 
jų gyvybinis interesas reikalauja laikyti 
savo kontrolėje Rytų Vokietiją, ir — dėl 
priėjimo kelių prie jos — taip pat Len
kiją. Jeigu jie pajus, kad tie interesai yra 
pavojuje, jie pasiųs savo tankus. Turint 
galvoje Čekoslovakijos ir Vengrijos pre
cedentus, Sovietai tikriausiai galvos, kad 
Vakarai nesilkiš. Jeigu jie teisingai gal
voja, lenkai būtų sutriuškinti nepaiprasta 
jėga. O jeigu jie klysta, tai lenkai vistiek 
būtų sutriuškinti kartu su mumis nauja
me pasauliniame kare.“

Observerio“ vedamasis baigiamas to
kiu pamokslu: „Vatikano 'radijas netu
rėtų suvaidinti nepapydėtiną Laisvosios 
Europos Radijo vaidmenį Vengrijos su
kilimo išvakarėse. Popiežiaus vizitas Len
kijoje buvo laimėjimas, bet pilnas pavo
jų. Vatikano radijas dabar privalėtų ban
dyti mažinti tą pavojų, o ne Skatinti,“

„The Observer“ neatspausdino Vid, 
Europos federalistų protesto laiško, kurį 
tarp kiltų pasirašė ir lietuvių atstovas K. 
Tamošiūnas. Bet 26,6.79 laidoje įdėjo buv. 
Lenkijos ambasadoriaus E. Raczynskio 
laišką, kuriame pastarasis klausia „ar 
Rytų Europos tautų pasyvus vergavimas 
tarnautų jų interesams, ir taip pat visos 
Europos?“

LENKAI APIE BALTIJOS TAUTAS

Londono lenkų savaitraštis „Tydzien 
Polėki“ (1979. 6. 16) atspausdino pusant
ro puslapio ilgio straipsnį, pavadintą 
„Kas atsitiko su Baltijos tautomis?“

Straipsnio autorius Andrzej Albert rū
pestingai surinko istorinę medžiagą apie 
Baltijos respublikų prievartinę inkorpo
raciją į Sovietų Sąjungą ir jų vėlesnį li
kimą. PricIŠ pasirodant emigmanėįjįe 
spaudoje, tas straipsnis buvo paskelbtas 
Lenkijoje, kaip pogrindžio organizacijos 
„Lenkijos nepriklausomybės Santarvė" 
leidinys.

Straipsnyje tarp kitko pasakyta, kad 
(kol egzistavo legali Lietuvos valdžia) 
Lenkijos karininkai, deportuoti Lietuvoje, 
nebuvo skriaudžiami. Tuo pat laiku len
kų karininkai, patekę į sovietų nelaisvę, 
buvo vežami į Katyno mišką žudymui. Po 
karo iš Lietuvos į Lenkiją buvo repatri
juota 178 tūkst. lenkų. Jų vietoje Lietu
voje buvo apgyvendinti rusai.

nizuoti iš vietinių žaliavų. Tačiau tokį 
darbą reiklia atlikti moksliniu pagrindu. 
Išnagrinėjus klausimą visapusiškai, įvai
riais aspektais. Čia, kaip sakoma, 'be kon
struktorių biuro neapsieisimi...

Dirbti šluotų konstravimo biure pasky
rė vieną vedantį, tris nevedančius ir ke
liolika šiaip sau specialistų. Dėdės Anup
ro dirbti biure nepakvietė — per mažas 
išsilavinimas. Kad neįsižeistų, paskyrė 
jam premiją — „Už racionalizaitorinį pa
siūlymą organizuojant įmonės teritorijos 
ir patalpų sanitarinės būklės pagerinimą“.

Biuras, pasivadinęs „Šluotprojekitu“ 
darbo ėmėsi su užmoju ir perspektyva. 
Eluvo sukomplektuotos divi specialistų 
grupės. Pirmoji ėmėsi tirti šluotų gamy
bos atsiradimo istoriją, jos vystymąsi ir 
perspektyvas. Antroji pradėjo ruošti ga
mybos techninę dokumentaciją ir ekono. 
•minįJtechniiinį gamybos pagrindimą^

Praėjus kuriam laikui, „šluotprojėkto“ 
specialistai paskelbė pirmuosius tyrimų 
rezultatus. Jiems pavyko nustatyti, kad 
šluotos buvo žinomos dar Mindaugo lai
kais. Tokią drąsią išvadą jie padarė reim. 
damiesi liaudies daina „Iššluok kiemelį 
sulbatoj“... Šis atradimas iškėlė kelias 
svarbias problemas. Visų pirma: liko ne
aišku, iš iko tais laikais šluotos įbuvo ga
minamos — iš beržo šakų, o gal iš kada, 
gių? Ir kokios įtvirtinimo detalės naudo
tos jų surišimui — liepų karnos, kanapi
nės virvės ar dar kas nors. Rinkti duome. 
nų šiais klausimais į respublikos ir šalies 
archyvus buvo pasiųsta grupė „Šluotpro- 
jėkito“ mokslinių 'bendradarbių.

Antroji -grupė irgi nesnaudė. Buvo išna
grinėtas beržo Šakų atsparumo atmosfe
ros svyravimams didinimo klausimas, nu
statytas vidutinis ‘beržo lapo plotis centi
metrais, o taip pat ultravioletinių spindiu. 
lių įtaka lapų spalvai. Pateikta paraiška 
komandiruotėms — susipažinti su indus
triniais šluotų gamybos metodais, pasi
semti patirties.

Tuo laiku iš Sibiro platybėse esančio 
miesto atskriejo telegrama: „šluotų gau
sime tšk Pratęskiite komandiruotes itšk Pi
nigus išsiųskite telegrafu tšk“. Tai atsi
šaukė ,,’Stūimiikliai“, kuriuos jau buvo už.

Skaitytąja (tiiSkai
DĖL VIENIŠUMO

„E. L.“ Nr. 25
Mielą J. LiObę, jo vienatvėje, pilnai su

prantu ir užjaučiu. Jam suraminti norisi 
pasakyta, kad vienišų šiame krašte yra la
bai daug. Nei psichologai, nei kiti tos sri
ties iBmiinčiiai, dar nesurado tam atsaky
mo. Čia žmonės dažnai pragyvena amžių 
ir nepažįsta savo kaimyno, kuris čia palt 
už sienos gyvena.

Vienišumą, 'daugiausia, pajunta tie, ku
rie neturi užsiėmimo. Reikia pasakyta, 
kad tame reikale laikas yra svarbus fak
torius. Vieni jo turi perdaug, kilti visuo
met jo stokoja.

Protingieji saiko, kad įtik tie turi daug 
laiko, kurie nežino 'ką daryti su laiku. Kai 
kurie sako, kad laikas greit bėga ir todėl 
reikia skubėti, kad pilnai išnaudotume 
gyvenimą; kiti gi aiškina, kad žmogaus 
gyvenimas yra jiaiu itailp trumpas, kad, ir 
iš lieto eidamas, prieisi jo galą. Atseit, nė
ra ko skubėti.

Kurie iš jų teisingesni —■ nesiimu spręs
ti, tik įgyvename pastebėjau, kad vienat
vę labiausiai pajunta „tuščiakalbiai“, ku
rie mėgsta „pilstyti iš tuščio į tuščią“. 
Jų draugystė 'Vengiama.

Geriausiai pažinsi kaimyno širdį, kai 
nuėjęs paskambinsi durų Skambutį ir, ne
sulaukęs atsakymo, žvilgterėsi į lango už- 
uolaiidlas: jei jos 'sujudės, reiškia tau atsa
kymas be žodžių. Tada dūlink į namus ir 
perknatyk gerai pats save.

Dėl seniatvėls nereikėtų skųstis, nes 
pirm negu tampame seni, juk buvome 
jauni ir iš gyvenimo atsiėmėme visa, kas 
geriausia. Senatvės pakeisti negalima, tik 
reikia ieškoti būdų ją palengvinti.

Vienatvei sumažinti (geriausia priemo
nė yra gena knyga ar laikraštis. Draugys
tės ir vaišingumo atžvilgiu, lietuvis trem. 
tyje nepasikeitė, tik laiko dabar jis labiau 
stolkiojia.

Draugystė paprastai perkama draugys
te. Sakoma, kad ir Mahometas, nesulau
kęs kalno pas jį ateinant, pats nuėjo pas 
kalną. Tas rodo, kad bendravimo sunku

Si ik oi urna i s 
pasaulyje

ALDONOS ZAKARAUSKAITĖS 
PARODA

Birželio 1.17 d. d. Von Berouch galeri
joje, Newcastle buvo išstatyta Aldonos 
Zakarauskaitės meno kūrinių paroda. Ro
doma 20 įvairaus stiliaus bei medžiagų 
paveikslų.

Menininkė studijas pradėjo 1961 m. 
Newcastle meno mokykloje. Toliau jias tę
sė Sydnėjaus meno mokykloje, kur įsigijo 
diplomą MA (RCA) iš Londono Meno Ko
legijos (Royal College of Art).

Australijos spauda labai 'teigiamai .atsi
liepia apie mūsų menininkę, duodama taiip 
pat žinių apie jos gimtinę — Skarulius, 
Lietuvoje.

miršę. *) (itlšk. — santrumpa taškas, van- 
tojama telegramose).

Komandiruotes pratęsė. Pinigų išsiuntė.
Po eilinio etatų mažinimo „Šluotprojek- 

te“ jau 'dirbo kelios dešimtys žmonių. Pa
šlaitėje, netoli nuo kombinato, ilšlkilo stik. 
■llu ir aliumini j ūmi itiviskąs pastatas. Buvo 
priimtas reikalų vedėjais, techninė sekre
torė ir net svetimų kalbų specialistas.

O tuo metu iš tolimo Sibiro grįžo „stū
mokliai“. Pavargę, bet laimingi, kupini pa. 
sididžiiavimo tuo, kad sėkmingai 'susidoro
jo su uždaviniu. Jie atlydėjo tris vagonus 
šluotų.

Kombinatui „šluotprojekitas“ pasidarė 
nereikalingas. Pačiu netinkamiausių mie
tu. Mat, jau buvo pagamintas bandomasis 
šluotos pavyzdys. Specialistai tvirtino, 
kad jis nė kiek ne blogesnis už pasauli, 
niius standartus, ir galvojo pristatyt! jį 
atestacijai kokybės ženklui. Laimei, nie
kam nekilo šventvagiška mintis likviduo
ti damų kolektyvą, kuris jiau buvo radęs 
savo vietą kitų mokslinių tiriamųjų įstai. 
gų tarpe. „Šluotprojektas“ tik pakeitė pa
vadinimą. Jis tapo savarankišku moksli
niu projektavimo institutu. Jo veiklos diia. 
pazonas išsiplėtė: imta nagrinėti šluotų 
paplitimo geografijos klausimai, neprašy
tų, ir kartais ir prašytų svečių išvijimo 
panaudojant šluotas psichologiniai-fiziolo- 
giniai ‘aspektai, polimerinių medžiagų pa
naudojimo gaminant ši uotas galimumai ir 
kiti svarbūs klausimiai.

Teko girdėti, kad „Šliuotprojėkto“ spe. 
cialistai jau ruošia įtrils kandidatines di- 
sertacijlas, o vienas kalba ir apie daktari
nę. Nepasisekė tik dėdei Anuprui. Gautą 
premiją jis pragėrė ir ryšium su įtuo tris 
dienas neatėjo į diarfoą. Tad ir atleido jį 
pagal ati tinkamą Darbo įstatymų kodekso 
straipsnį. Bet dėdė per daug nenuliūdo — 
dabar jis dirba pintyje ir patyliukais už. 
darbiaiujla, parduodamas mėgėjams berži
nes vantas.

Zenonas Mikalauskas („šluota“) 

mų [būta visais laikais ir pastangų reilka. 
linga iš abejų pusių.

Leonas Kezionis

NAUJOVIŠKAS LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVĖLIS

Maloinėidite paminėti Jūsų iailkiraštyjie, 
kad Taronite, Kanadoje, ką įtik išėjo iš 
spaudos lietuvių kalbos vadovėlis, skirtas 
lietuviškai nemokantiems vaikams ir jau. 
rimui. Vadovėlį su priedais parašė moky- 
tojiais A. Rinkūnas, savo laiku plačiai var
totų „Kregždučių“ autorius. Vienas kom. 
plėtotais susidaro iš penkių 'atskirų knygų.

Pagrindinė knyga yra pats vadovėlis, 
pavadintas „Ar kalbate lietuviškai?“, 
„Lithuanian for Beginners“, 224 puslapių. 
Jame yra trys dalys: fonetika, skaitymai 
aplinkos pažinimo temomis ir žodynas 
(lietuiviiškai-ianiglišfcas ir anigliškaį-lietu. 
v’iiškais).

šalia vadovėlio yra trys darbo susiu, 
viniai, kurių vieną ar du mokinys pasi
renka pagal savo pajėgumą. Sąsiuvinis 
A skirtas vaikų darželiui — paveikstlavi- 
mo knyga, sąs. B. Skirtas pradžios mo
kyklos lygto mokiniams, ir sąsiuvinys C 
— 'Studentams ir suaugusiems. Pagaliau 
visas daubas suderinamas pagal Mokyto
jo Vadovą, įkuriame išaiškintas kiekvie
nos pamokos darbas.

Sąsiuvinys C ir Mokytojo vadovas yra 
dviem kalbom — lietuviškai ir angliškai. 
Tiek pagrindinis vadovėlis tiek darbo są
siuviniai yra gausiai iliustruoti specialiai 
plėštais piešiniais.

Kainos, 'perkant pavieniui, yra šios: va
dovėlis — 4.00 dol., darbo sąsiuviniai B 
ir C — po 2.80 'dot., darbo sąsiuvinys A 
—• 2.00dol„ Mokytojo Vadovais — 3.20 dot. 
Pašto išlaidos į tą kainą neįeina. Perkant 
didesniais kiekiais 'duodama 15% nuodai, 
da. Atsiskaitoma Kanadoje kanadiškais 
doleriais, visur kitur — US doleriais.

Adresas: „Ar Kalbate Lietuviškai?“, 
1011 College Str., Toronto. Ont., Canada, 
M6H 1A8.

Kanados L. B. Krašto Valdyba

PLD APYSKAITA
Pasaulio Lietuvių Dienų Organizacinis 

Komitetas, ‘susirinkęs 1979 m. birželio 2 
d. Prisikėlimo parapijos 'patalpose Toron
te, Kanadoje, svarstė 1978 m. birželio 26 
d. — liepos 4 d. Toronte įvykusių Pasau
lio Lietuvių Dienų finansinius reikalus ir 
patvirtino pateiktą PLD apyskaitą. Ši 
apyskaita bus įitedflctia Kanados valdžios 
įstaigoms, nes iš jų buvo gauta piniginės 
paramos.

PLD IR PLB TORONTE
PLB pirmininkas Vytautas Kamanitas 

ir vicepirmininkais Romas Sakadolskis 
birželio 2-3 dienomis lankėsi Toronte, Ka
nadoje ir fen ‘turėjo tris posėdžius Ibei ei
lę pasitarimų su PLD, LB, Jaunimo są. 
jungos ir kanadiečių lietuvių organizacijų 
atstovais.

PLB Valdyba yra nutarusi ruošti II-siias 
Pasaulio Lietuvių Dienias 1983 metais kur 
nors šiaurės Amerikoje.

Jaunimo Kongreso Kanados Finansų 
komiteto pirm. Joana Kuralitė pranešė, 
kąd Kanados lietuviai suaukojo Jaunimo 
Kongreso cenitrinįiam Finansų Komiiltieitųi 
paskirtą 10.000 dolerių (amerikietiškų) 
sumą ir perdavė čekį PLD pirmininkui 
Vytautui Kamiantui. Aukos Jaunimo Kon
gresui Kanadoje bus renkamos ir toliau, 
iš surinktų pinigų dabar bus daugiau pa
remtas Kanados lietuvių jiaunimials.

A. P. (PLB inf.)

PLJ SĄJUNGOS VADOVYBĖ

PLJ Sąjungos valdyba — pirmininkė: 
Galbijia Juozapavičiūtė, nariai: Vaida 
Kay — Kuprevičiūtė, Dainora Juozapa
vičiūtė, Regina Knox — Stočkutė, Alinis 
Kuolas, Viktoras Nakas, Kristina Parė,- 
šytė, Romiais Puteris ir Jūra šeškutė.

Kaip imiatcme, du trečdaliai PLJ Sąjun
gos valdybą sudaro lietuvaitės. Garbė 
joms!

NAUJA SLA VALDYBA

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 4lš|- 
siirinlko, 'airba 'tikriau pasakius, persirin- 
ko Itą pačią valdybą: prez. — Povilas P. 
Dargis, viceprez. — Aleksandras J. Čap
likas, sekir. — Genė Meiliūnienė, ižd. — 
Jufrozinė Mikužiūtė, iždo globėjos — 
Kristina Austinienė ir Juzė Mileriūtė, gy- 
dlytojos-lkvotėjias — dr. Danielius Dege- 
sys.

SLA yra lietuviška gyvybės ir ligų 
draudimo organizacija JAV-ėse ir kai kur 
kitur.
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KAIP PASIEKTI JAUNIMO STOVYKLĄ?
Stovykla vyks St. Mary's College sody

boje, Waldegrave Road, Strawberry Hill, 
Twickenham, Surrey (12 km į pietų va. 
karus nuo Londono Lietuvių Namų).

Nuvažiuoti galima gelžkeliu (Southern 
Region Railway) iš Woterloo stoties iki 
Strawberry Hill stoties.

Galima nuvažiuoti ir požeminiu gelžkc- 
liu, persėdus Richmond stotyje į autobu. 
są Nr. 270. Tas autobusas praeina šalia 
koledžio, bet jis nekursuoja savaitgaliais.

Nuo Strawberry Hill stoties iki kole
džio visai netoli.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
J. Liclbė — 2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. A. D. Britanijoje

Londonas
IV PLJ KONGRESO PARENGIMU 

TVARKARAŠTIS
šeštadieni, liepos 14 d.:
14.00 vai. Koncertas, Queen Elizabeth 

Hall, South Bank, London SEI (netoli 
Waterloo stoties). Tautinių šokių ir dainų 
ansambliai ilš Kanados ir menininklai iš 
Vokietijos. .Bilietai po 2, 3 ir 5 sv. gauna
mi Lietuvių Namuose.

17 .30 vai. Procesija nuo Queen Eliza
beth Hall, Belvedere Road, per Wesltmins- 
terio tiltą į Whitehall, tor 18.00 vai. prie 
Cenotaph (paminklo žuvusiems abiejuose 
karuose) bus padėtas Kongreso dalyvių 
vainikas ir sugiedotas Tautos Himnas.

19.30 vai. Šokiai Kensington Town Hall 
salėje, Homiton Street, London W8 (neto
li High Street Konsington požeminės sto
ties). įsilietai po 3 sv. gaunami Lietuvių 
Namuose.

Sekmadienį, liepos 15 r.
13.45 vai. prof. Vytenio Vasiliūno kon

certas Brampton Oratory, Brompton Rd., 
London SW3 (netoli South Kensington po
žeminės stoties).

14 vai. Iškilmingos pamaldos Brompton 
Oratory (ten pat). Dalyvaus Europos Lie
tuvių Vyskupas J. E. Antanas Deksnys. 
Giedos Toronto „Volungė“.

2.sis „DAUGELIO KULTŪRŲ“ 
FESTIVALIS

Lietuvių tautinių šokių ansamblis ,.Lie
tuva“ su savo jiaiuniatfsia grupe dlalyvaus 
festivalio atidaryme liepos 13 d., penk. 
tadienį, 12.30 vai. prie St. Paul's katedros 
(Embankment, Trafalgar Square stotys).

Festivalis tęsis šeštadienį (nuo 12 iki 21 
vai.) ir sekmadienį (nuo 12 iki 22 vai.) 
Kilnlgsway Hall, WC2 ir Young Vic vieto
vėse.

Festivalyje dalyvaus ne tik rytų Euro, 
pos grupės, bet ir iš vakarų Europos. Af
rikos, Azijos bei pietų Amerikos, taip pat 
vidurinių rytų ir Viduržemio jūros regio, 
nų.

Lietuvių šoklių grupei bus nelengvos 
varžybos. Linkime sėkmės! Lietuvių vi
suomenė kviečiama atvykti palaikyti sa. 
vo jaunuosius šokėjus.

Tautiniais rūbais apsirengę jauni par
davėjai siūlys publikai lietuviškų maisto 
gaminių ir informacijos apie Lietuvą.

VITAS GERULAITIS WIMBLEDONE
Laimėjus lauko teniso čempiono vardą 

Italijos turnyre, o Paryžiaus turnyro se- 
miifiniale pralaimėjęs B. Borgui, Vitas Ge
rulaitis Wimbledone jau pirmajame susi
tikime buvo ,,nukautas“ amerikiečio P,

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — liepos 15 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — liepos 15 d. Židinyje 

9 vai.
NOTTINGHAME — liepos 22 d. Židinyje 

11.15 vai.
DERBYJE — liepos 22 d. 14 vai. Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — liepos 29 d. Židinyje

11.15 vai.
LEICESTERYJE — liepos 29 d. 14 vai. 

Mere Rd.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

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

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

Dupre.
Prieš pradedant Wimlblerono turnyrą, 

jis buvo laikomas ketvirtuoju geriausiu 
žaidėju teniso pasaulyje. Labai mėgęs pa. 
sipasakoti žurnalistams savo įspūdžius, šį 
kantą, kaip ir Paryžiuje, Vitas nebeišta
rė nė žodžio. Be abejo, Vitas buvo nusi
vylęs, nes iki šiol Wimbledone jis du kar. 
tus buvo pasiekęs semifinalisto vietą. 
Bet po kelių dienų atsigavo ir kartu su 
kitais iš varžybų iškritusiais geriausiais 
žaidėjais ėmė aiškinti, kad aikštė esanti 
bloga, nes per metus ją, girdi, nuvalkio- 
ja visokie anglų klubų nardai.

žinoma, kiekvienas siekia sau Wimble- 
dono garbės. Bet kita ko, Vitas kartu su 
A. Mayer (poriniuose žaidimuose) jau 
buvo išsikovoję Wimbledone čempionų 
vardą 1975 metais.

Po nesėkmės Romoje ir Paryžiuje jo 
sesutė Rūta neturėjo laimės ir Wimble
done. M. B.nė

SVEČIAI KUNIGAI LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Grįždami į JAV po kelionės Europoje, 
šeši lietuviai kunigai liepos 1 d. dalyvavo 
pamaldose. Po procesijos šv. Mišias 11 
vai. atnašavo kun. V. Pikturna, pamokslą 
pasakė kun. dr. V. Cukurais, pasidialindia- 
rnals šarvo giliais religiniais įspūdžiais Lie. 
tuvoje. Be to, su jais dalyvavo ton. L. 
Budreckas, tom. J. Pakalniškis, ton. B. 
Ramanauskas, OEM, ir ton. dir. V. Širka. 
Jie (gėrėjosi gražiu giedojimu ir lietuviš
komis tradicijomis, mergaitėms gėles 
barstant.

Po pamaldų svečiai aplankė Lietuvių 
Sodybą ir liepos 2 d. išvyko atgal į JAV.

P. L. JAUNIMO KONGRESAS IR 
VARGONŲ KONCERTAS

Liepos 15 d., (Sekmadienį, bus kongreso 
pamaldos Brompton Oratory, Brompton 
Rd., SW7,.14 vai.

Prieš palmald'as 13.45 vai. bus prof. dir. 
Vytenio M. Vasyliūno vargonų koncertas.

RIMO STRIMAIČIO KONCERTAS
Solisto Rimo Strimaičio koncertas, įvy

kęs liepos 7 d. Londono didmiesčio centre 
Horseshoe viešbučio jaukiose salėse buvo 
garži prošvaistė Londono lietuvių kultū
rinėje padangėje. R. Strimaitis — jaunas, 
gyvybingas tenoras. Jis Halės būti puikus 
operinis solistas, nes turi ne tik pakan
kamai stiprų balsą, bet išraiškingą inter
pretacinį vaidybinį talentą.

Jam akompanavęs Stasys Gailevičius— 
veteranas muzikas ir kompozitorius. Tarp 
kitko, programos pirmoj dalyje buvo at
likta įspūdinga S. Gailevičiaus .^Klajū- 
no“ daina.

(K. V.)

Bradiordas
ŠAUNUS VYSKUPO PRIĖMIMAS

Birželio 23 dienos vakare Vyties klubo 
valdyba surengė šaunų priėmimą. Susė
dus prie gausiais patiekalais aipdėtų stalių, 
klubo pirm. V. Gurevičius jautria kalba 
pasveikino Ganytoją: mes čia nestokoja
me medžiaginių gėrybių, o ir dvasiniais 
poreikiais ilgus metus aprūpina mus ton. 
kapelonas. taičilaiu lietuvio Vystopo aipsi. 
lankymais dar tampriau visus suriša ir su
stiprina, — ir paprašė palaiminti vaišių 
stalą.

Skambant peiliams ir šakutėms, ragau. 
nant T. Groblienės ir talkininkių pareng
tus skoningus patiekalus, judraus A. Bu. 
čio sąmojinlgais žodžiais iškviesti svečiai 
plaivaizd’avo vylSk. Diefcsinliun mūsų įgyvię- 
nimo tikrovę.

’Pirmiausia, veteranais veikė jas V. Ig. 
naitis peržvelgė lietuvių kultūrinę veik
lą: Vyties klubas, įvairūs renginiai, tai. 
ka Pavergtų Tautų organizacijai, ibendra- 
dairbiavima’S su Skotijis bei kaimyninių 
vietų lietuviais, lietuvių kultūrinis pirmi, 
niiinkas miibsto bibliotekoje — paaukotos

Kazimiero Barėno knyga
Britanijos Lietuviai

gaunama Nidos leidykloje 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil, 2PT. Knyga ilius
truota, 360 psl. Kaina 7,50 sv. su persiun
timu.
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Tegyvuoja Lietuviu Jaunimas
Suskridęs į Savo Kongresą!
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knygos, liečiančios mūsų istoriją, meną, 
muziką ir t. t.

Kun. A. Putcė, latvis liuteronų 'kuni
gais, dalyvavęs Vuskupo priėmime, pažy
mėjęs, jig esame mvienl Tėvo vaikai ir 
visi garbiname ir dėkojame Dievui, pa
sveikino Ganytoją savo tikinčiųjų vardu. 
Kun. V. Kamaitis, šiitai pasveikinęs garbų 
Svečią, priminė, kad šiuo metu kun. A. 
Geryba švenčia kunigystės 25 metų su
kaktį ir pažėrė nuotaikingų Kun. Semi, 
nlairijos laikų atsiminimų. Tuos atsimini
mus vaizdžiai papildė ton. A. Geryba: Vo. 
kietijoje aliumnams buvę draudžiama rū
kyti, o Airijoje — saldainį sučiulpti ar aip. 
lankyti draugą vienišame kambarėlyje.

'Pakėlus taures už mielą Ganytoją, šven
čiantį 10 metų vyskupavimo jubiliejų, o 
taipgi už balsingą kun. A. Gerybą ir Jo. 
nines pradedantį švęsti kapelioną, P. Va- 
sio vadovaujamas vyrų sekstetas, akom, 
pakuojamas mielo bičiulio Pr. Dzidoliko, 
harmoningai ir įsi jaučiamai padainavo vi
są ■eilę nuotaikingų dainų. Vyrai, susibū. 
rę net iš penkių vietovių, stebino gražiu 
įSU’Sfdainavimu ir dama.

MIRĖ ANTANAS KUKECKAS
Birželio 7 d. staiga mirė ir Bradforde 

ipaheiiidtoitas Antanas Kukecikias. Jis gimė 
1914 metais Raseiniuose. Jo tėvai gyveno 
mieste dr priemiestyje turėjo ūkelį. Anta. 
na s (gyveno sui tėvais, buvo šaulys. Žino- 
mia, kad vokiečių okupacijos metais buvo 
gen. Plechavičiaus daliniuose ir, karui 
besibaigiant, atsidūrė Vokietijoje. Po ka. 
ro atvyko į Angliją ir apsigyveno Bedfor- 
do apylinkėse. Buvo ramus, daug skaitė, 
mėgo užrašinėti įvykius. Antano tragedi. 
ja prasidėjo tada, kai sužinojo, ikiad rusų 
okupuotoje Lietuvoje lilkiuisi jo žmona iš
tekėjo už politruko ir jo motiną išvarė iš 
jos namų. šį įvykį Antanais’ labai perigy. 
veno. Kaimynai pasakojo, ikad jis buvo 
bandęs net nusižudyti. Kas apie Antaną 
ir jo tragediją žino daugiau, laibai prašo
mas parašyti Išiuo adresu: M. Žalielnė, 17 
Carlisle Place, Bradford, West Yorkshire, 
BD8 8AY.

V. I.

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
Liepos 14 ir 15 dienomis, rengiama 

ekskursija į Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, Londone.

Iš viso laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimas ir senimas suplūs į Londoną ir 
mes bradfordiečiai neatsilikime!

Norintieji dalyvauti, prašomi skubiai 
užsirašyti Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

„E. L.“ ATSTOVAS BRADFORDE
„E. L.“ ir „Nidos“ knygų klubo admi 

niiistracija yra įaliojusi p. V. Ignaitį rink
ti prenumeratos mokestį ir skolas iš Brad 
fonde ir apylinkėse gyvenančių lietuvių 
kuriems yra patogiau tekiu būdu atsiskai
tyti.

Halifax
A.A. JONAS VOSYLIUS

šeštadienį Birželio 30 d. Halifaxo lietu
vius pasiekė liūdna žinia, kad mirė Jonas 
Vosylius.

Aukštaitis, uteniškis, gimęs 1919 me
tais, ūkininko vaikas, greit netekęs tėvo, 
neturėjo laiko lepintis.

Būdamas darbštus, blaivus, ilgainiiui 
žmoniškai įsikūrė, vedė. Deja, teko pasi
traukti iš gimtojo krašto. Aplinkybės taip 
susidėjo, kad turėjo palikti žmoną, mažą 
sūnų, kuris netrukus mirė.

Po ilgų pastangų pasisekė jam atgaben
ti žmoną į Angliją, tačiau jinai pradėjo 
sirguliuoti , mirė.

Tols visos nelaimės greičiausiai ir pa
kirto vyro sveikatą, šiaip Vosylius buvo 
tikras gero lietuvio pavyzdys. Būdamas 
blaivus, sąžiningas, darbštus, turįs gerą 
vardą tarp lietuvių, anglų, darbovietėje, 
švariai, tvarkingai įsikūręs, rėmė ’ kiek
vieną lietuvišką pastangą. Jo niekad ne
reikėjo prašyti, kaulinti, negailėjo jis 
svarų teigiamam reikalui, lygiai negailė
jo ir savo poilsio, fizinio darbo, jei rei
kėjo padėti kuriai lietuviškai šeimai.

Jo mirtis paliko didelę spragą Halifaxo 
lietuvių mažoje kolonijoje.

Į laidotuves susirinko gausus būrelis 
draugų, pažįstamų. Netrūko ir iš toli
mesnių vietų: Mančesterio, Br-adfordo, 
Ročdalės. Paskutinį patarnavimą atliko

BRADFORDO UNIVERSITETAS

išleido dr. A. Štromo 20 psl. knygutę ang
lų kalba.

Who are the Soviet Dissidents?
Kaina 60 penų.

Užsakymus siųsti prašoma P. van den 
Dungen, School of Peace Studies, Univer
sity of Bradfod, Bradford, BD7 1DP. 

kun. Kamaitis, kurio taiklūs žodžiai pali
ko gilų įspūdį.

Halifaxo lietuviai dėkingi ponams Ga- 
lubickams, kurie rūpinosi a.a. Vosyliumi 
jo ligos metu ir tvarkė laidotuves.

R. Giedraitis

Ketleringas
MINĖTOS JONINĖS

Kad ir maža lietuvių kolonija, bet pa
gal išgales, paminėjo Jonines. Galima sa
kyti, kad neatsiliko nuo didesnių DBLS 
skyrių, kad ir su mažesnėmis ceremonijo
mis. Reikia įmanyti, kad kitais metais Jo
ninės bus iškilmingesnės. Nesvarbu, kad 
senesnieji dar pasenės, bet jaunieji su
stiprės ir jų padaugės.

Dabar, kas būsime kitais metais gyvi. 
Jonai, Petrai, (Antanai, Povilai susitiksi, 
me šaunesniame paminėjime, kad įtik bū
tumėm dar stiprūs ir pajėgūs ateiti.

J. Liobė

Manchesteris
PIANISTAS ŽIŪRAITIS

Balys Novak (Žiūraitis), Sovietų Sąjun
goje (gimęs džiazo pianistas, kuris dabar 
gyvena Mainchesteryje, laimėjo įpitrmą 
premiją tarptautiniame konkurse.

Premija buvo vienbalsiai paskirta jam 
Devintame Tarpltaultiniamtei Improvizaloi. 
jois Konkurse, Lyoino mieste, Prancūzijo
je. Jis pralenkė amerikiečius ir prancū
zus pianino-džiazo srityje. Jo vykimą į 
Pnlacūziją oganizavo Prancūzų Kultūros 
Delegacilj'a.

Žiūraitis yra 28 įmetu amžiaus ir gyve
na Anglijoje jau virš metų. Jo motina yra 
genai žinoma įpialnino mokytoja Royal 
Northern College of Mulsic, MancheStery- 
je.

Sąjungoje jis turėjo gerą vardą, keliau
damas nuo Baltijos iki Pacifiko. Grodavo 
radijo ir televizijiis programose. Mokėsi 
klasikinės muzikos Maskvos Konservialto. 
rijoje, o vėliau, išgirdęs Errot Garinleir ir 
Oscar Pėtersonto plokšteles, pasirinko 
džiazą.

Tuoj pat po atvykimo į Angliją jis grei
tai pasižymėjo, grodamas koncertuose ir 
kitur. Neužilgo teks jam groti Ronnie 
Sco’Vo lkilu.be, Londone.

(Iš ,,Manchester Evening News“)
J. Po.kis

Wolverhamptonas
GRAŽIAI PAMINĖTI IŠVEŽTIEJI

1979 m. birželio 23 d. su didelėmis elks- 
Itorsijcimisi iš Nottinlghaimo, Gloucesterio 
Ir Stroudo, ir pavieniais iš kitur, vietinis 
DBLS-gos skyrius įspūdingai paminėjo 
Išvežtuosius iš Lietuvos ir dabar itebekali. 
namus tautiečius. Salė vos sutalpino žmo
nes.

Po |skyr. Sekretorės G. Kaiminslktieniės 
(lietuviškai) ir A. Ivanauskaitės (angliš
kai) atidarymo kallbų sekė ton. dlr. S. Ma
tulio (paskaitai. Po to sveikinimai iš DBL 
S-gos Cestro Valdybos, kuriuos iperdlavė p. 
E. šova.

Meninė programa prasidėjo su Notting- 
hairno ,,Gintaro“ vyrų choru, toris jiau 
yna gerai (susidainavęs ir vadovaujamas 
prityrusios solistės p. V. Gasperienės. Pu. 
blokai stovint, vietoj tylos minutės, pa
čiai solistei vedant, choras giesme .,Ap
saugok Aukščiausiais “ labai įspūdingai 
pagerbė žuvusius, ištremtiuosius ir tebe
kenčiančius. Pianinu akomponavo N. Vai- 
noriūtė. „Gintaro“ vyrai davė daug dainų, 
nes (publika plojo ir prašė vis (daugiau. 
Taip palt pasirodė vietinė dainos mėgėjų 
gruipė iiir vietinė „Vienybės“ šokių grupė, 
vadovaujama Genutės Ivanauskienės, 
akordeonistas J. Ivanavičiuis. šios grupės 
šokiai jau pakilo į gania ’aukštą lygį. 
Gloucesterio ir Stroudo (taut, šokių grupė 
„Baltija“, vadovė Marytė Gelvinaiuskienė, 
akordeonistas p. Kukta, gražiai šoko; jau 
įtraukė ir vaikinių į savo grupę.

Dieniai įpriltaikytą poemą „Artojas“, pa. 
čies sukurtą, apsupta tautiniais rūbais 
jaunučių ir šalia Tautinės vėliavos labai 
įspūdingai atliko pati (autorė iš Manisfiėl- 
do O. Jaisevičiūtė, išspausdama įklausyto, 
jų ašaras.

Užimtų per daug vietos visus išvardin
ti. W.tono DBLS-gos skyrius šiuo nori 
nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paau
kojo savo poilsį pas mus atvykdami ir 
įdėjo daug darbo padėdami su programa 
ruošiant šį minėjimą.

DBLS-gos W-tono skyr, valdyba

ANTROJI LAIDA

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.

Dar galima gauti: ,,Nida“, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil, 2PT.

Belgija
LB PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Šią vasarą, liepos mėnesio 21-22 dieno, 
mis lEjelgijoje, Europos Lietuvių Studijų 
Savaitės patalpose, yra planuojamas Eu. 
ropos Kraštų Lietuvių Bendruomenių pir
mininkų ir jų valdybų suvažiavimas 
karut su PLB Valdybos (pirmininku ir iki. 
tais PT 1R Valdybos nariais. Suvažiavime 
bus aptarti (ateities darbai, tortuos įpra- 
mlato Europos kraštai ir kuriuos galės pa. 
remti PLB Valdyba.

Vokietija
SUKAKTUVININKAS MOKYT.

KUN. SKĖRYS

Šįmet, liepos mėn. 2 d. mokyt, kun, 
Fricui - Jolnui Skėriui sukanka 60 me
tų. Išdidus metų skaičius kaip ir išdi
džiai nuveikti darbai.

Skėrys išvydo pasaulį 1919 metais, 
Kalenu km,, Lauksargių valsčiuje, Pagė
gių apSkr. Mokėsi tėviškėje, Donelaičio 
vardo gimnazijoje, Pagėgiuose; baigė Tau
ragės mokytojų seminariją 1940 m. Bręs
tant vokiečių sovietų konfliktui, liko 
tarsi tarip kūjo ii’ priekalo; kaip susipra
tęs lietuvis, nepritarė komunistinei sis
temai Lietuvoje, gi pasitraukęs į Vokie
tiją, nors ir klaipėdiečiu būdamas nega
vo ir darbo pagal profesiją. Tebuvo pri
imtas kukliu tarnautoju Telefunken fab
rike; po to keliose kitose įstaigose.

Po karo pirma atsidūrė sovietiškoje R. 
Vokietijoje, paskui persikėlė į Vakarų 
Vokietiją ir apsigyveno Mannheime.

Nuo 1955 metų pavasario stoja mokyto
ju į lietuviSkąją Vasario 16-sios gimnazi
ją. Nuo pat pradžių iki 1974 metų dirba 
įpilname mokytojo etate; nuo 1974 metų,
— tapęs dvasiškiu — dėsto religiją moki
niams - evangelikams: Dirbdamas pilna
me etate dėstė vokiečių kalbą žemesnėse 
klasėse ir, pamokų krūviui užpildyti, tai 
vieno, tai kito dalyko po kelias pamokas.

Stebina kun. Skėrio tolerancija, jis vi
sokiose aplinkybėse suras kompromisą. 
Fr. J. Skėrys per ištisus — savo pedago
ginio darbo lietuviškoje mokykloje — 25- 
rius metus, berods neturėjo nei su vienu 
gimnazijos direktoriumi rimtesnių nesu
sipratimų, kurių, — Dievuliau brangus
— mūs gimnazijoj niekada nestokojo, ir... 
matyt, nestokos!).

Kiek pažįstu kun. Skėrį, jis nėra prisi
skaitęs pedagoginiu gudrybių ar psicho
logijos plonybių. Visai nemodernus jis 
nei mokytojas, nei kunigas. (Net barzdos 
neželdina!). Ar jis mokykloj dalyką dėsto, 
ar bažnyčioj poteriauja, visur jis papras
tas, realus, gyvenimiškas. Kalba tipišku 
mažlietuvisto akcentu ir sintakse, štai, ro 
■dos ims ir pakvies: „...nu, itali gal atva
žiuok kada ,,prie mūsų.“ Ne! į svečius jis 
iš tikro pakviečia mažlietuvišku akcentu, 
bet pasako taisyklingai: ,,pas mus“ pvz. 
Relėj ant dvasininkų eilėms Fr - J. Skėrys 
sutiko pasiruošti evangeliku kunigystei. 
Po individualaus pasiruošimo, 1974 me
tais, birželio mėnesį įšventintas diakonu, 
o po pusantrų metų — kunigu.
Talpęs kunigu jis Išplečia savo darbo barą 
iki universalaus lietuvio. Jis —mokytojas, 
kunigais, spaudos bendradarbis, bendruo
menės veikėjas, lietuviškų renginių rė
mėjas ir, ils šių eilučių autoriaus patirties: 
jei pagalbos reikia — kreipkis į ton. Skė
rį!

Tad ir linkėjimai jam tegali būti:
Darbštumo pakanka, tik nepristikite 

energijos, kantrybės, sveikatos — (dar il
gus metus! A. Palavinskas

MIRĖ ALEKSANDRAS MAIGŪNAS

Š. m. birželio 14 d. Vokietijoje staiga 
mirė Aleksandrais Mairiūnals, sugrįžęs iš 
kelionės į savo namus Assmanshaiusen 
prie Reino. Jo pagrindinė gyvenvietė ta
čiau buvo Kelsterbach netoli muo Frank. , 
finto miesto. Aleksandras Mariūnas buvo 
gimęs 1903 m. birželio 3 d. Devynakiuose, 
Tauragės apskrityje. Jo tėvas vadinosi 
Meyer, tą ipačią pavardę paveldėjo ir 
Aleksandras. Bet 1936 m., būdlamas Lietu
vos aviacijos kapitonas, jis savo pavardę 
pakeitė į Mariūną.

Lietuvos aviacijoje A. Mariūnas lama, 
vo iki bolševikinės okupacijos, o tada re- 
patriavo į Vokietiją, įstojo į jos kariuo. 
menę-avfiaciją, kur išsitarnavo majoro 
laipsnį. Karo pabaigoje vairuodamas lėk
tuvą buvo sužeistais, sužalota dešinioji

I ranka, kurios nevaldė visą gyvenimą.
Kun. B. L.

(bus daugiau)

Į PLJ KONCERTĄ IR ŠOKIUS BILIE. 
TUS BUS GALIMA ĮSIGYTI IR PRIE 
ĮĖJIMO
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