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KONGRESAS EINA
Kai liepos 11 d. 7 vai. vakaro St. Ma

ry's kolegijos didžiojoje sallėje Gabija 
Juozapavičiūtė, Pasaulio ‘lietuvių (sąjun
gos pirmininkė, pratarė pirmuosius įvadi
nius žodžius, Itiaii paženklino, kad visi pa. 
ruošiamieji darbai, (trukę ilgus mėnesius, 
kai kam ir metus darbo, ir visi paskutinių 
savaičių rūpesčiai (bei Skuba, eina prie ga
lo. Ateina ta visų lauktoji akimirka, ku-
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IV PLJ KONGRESO TEMOMIS
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rią pats Kongresas galų gale prasidės. Pa
gal iš anksto pramatytą, turtingai išdirfo. 
tą planą. Kongresas ateina.

Prigužėjusi dalyvių ir svečių salė.
Vysk. A. Delksnio laisvas žodis ir Lietu

vos atstovo V. Ba'licko paruošta kalba at
spindėjo dvasinio ir valstybinio pasaulio 
sveikinimus, kurių buvo daug.

BOKIME BRANDUS GRŪDAI
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis,

P. L. Jaunimo Kongrese, Londone, 
1979 m. liepos 11 d.

Man yra malonu dalyvauti Lietuvių 
Jaunimo Kongrese ir šia proga Jus visus 
nuoširdžiai pasveikinti. Tikiuosi, kad Jūs 
čia surasite daug naujų draugų ir puikiai 
prakasite laiką šioje, mumis svetingoje, 
britų saloje.

Dirbant ilgus metus diplomatinėje tar
nyboje, labai dažniai tenka sulakti žmo. 
olų, kurie nėra mialtę Lietuvos, o vienok 
jfe žavisi visu tuo, kas yra lietuviška ir 
įdomaujasi lietuvių kilmės krašto proble
momis. Deja, tenka sutikti ir kitokių.

Šitokių faktų akivaizdoje, aš norėčiau 
nuolat ir vėl pabrėžti, kad tautybė, kaip 
ir rasė, yra įgimtas, kraujo įstatymu re
guliuojamas, dalykas. iElūdlami lietuvių tė
vų vaikai, mes negalime staiga (tapti nei 
anglosaksais, nei vokiečiais, nei alavais. 
Savo tautybės pakeisti negalime, nes čia 
veikia gamtos įstatymas.

Visai įkiltas reikalas įsu pilietybe. Pilie
tybė nėra joks gamtos, o tik valstybės 
įstatymas. Pilietybę (todėl galima ir įsigy. 

ltd. Ją mes galime keisti net ir keletą kar
tų. Ir tas keitimas nė kiek netrukdo (būti 
lietuviu — lietuvių tautybės žmogumi.

Aš tikiu, kad Jūs, kurie čia atvykote ir 
dalyvaujate šiame kongrese, šitai jaučia
te ir suprantate. Gyvenime galima sutikti 
gatna daug (tokių ,kuriems šis reikalas nė
ra aiškus. Nenuostabu todėl, kad tokiems 
žmonėms anksčiau ar vėliau tenka pergy
venti gana karčių nusivylimų^

Šiandien, kai lietuvių tauta yra pa. 
vergta ir nuteisintai, ji yra reikalinga pa
guodos ir pagalbos. O kas gi jai to viso 
suteiks, jeigu ne mes, lietuviško kraujo 
sūnūs ir dukros. Nors užėjusi audlra lie
tuvius išblaškė po visą pasaulį, bet mes 
neturime būti pasimetę ir pakrikę.

Mūsų pareiga yra parodyti pasauliui, 
kiad lietuviai, kaipo 'tauta, nėra tik alpiai, 
šų krūva, (kurią istorijos vėjai išnešios po 
visus pasaulio kraštus. Mūsų misija yra 
parodyti žmonijai, kad lietuviai yna bran
dūs įgrūdai, nešantys derlių visur, kur tik 
jie ibenukristų į žemę.

Senoji Išeivijos karta ilšUaiikė savo mi
siją — amžinąją lietuvišką ugnį degančią. 
Tikėkime, kad lietuvių jaunimas tą misi
ją tęs toliau. Aš džiaugiuosi jo veikla ir 
linkiu visokeriopos sėkmės jo darbams.

IV PLJ KONGRESO ATIDARRMAS
Mieli (Svečiai, mieli jaunimo atstovai ir 

mieli kongreso dalyviai,
Po 'ilgų ceremonijų oficialiai atidarau 

Ketvirtąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą.

Ir šį kartą po visą pasaulį išblaškytas 
dlietuviiĮ išeivių jaunimas negali susirinkti 
(savo įtėvų žemėje, o turi suvažiuoti į sve
tingas, bet kiltas šalis, kad galėtų laisvai 
apspręsti savo problemas ir geriau susipa
žinti (su savo tauta. Jau vien šitas faktas 
nUrodb didėlę Idalį mūsų uždavinių.

Šio kongreso tikslas yra: naujai pagrįs, 
ti ir įprasminti jaunimo dalyvavimą išei
vijos veiklioje.

Šiltas tikslas neišreiškia jokio noro alt- 
Siskirti nuo likusios lietuviškos visuome
nės. Atvirkščiai: jaunimas bandys rasti 
būdų, kaip jis, išeidamas iš savo patirties, 
galėtų pilniai įsijungti į lietuvišką gyve, 
nimą. Jis, atsižvelgdamas į savo jėgas, są
lygas ir galimybes, ieškos kelių lietuviš. 
kai kultūrai iišeivijoje išlaikyti ir, kas 
ypatingai svarbu, kaip broliams ir sese-

A ė i u IV PLJ Kongresui už miela savaitę su 
B. Britanijos lietuviais

Žurnalistines Premijos Įteiktos

Kęstutis Ivinskis 
laimėjęs II premiją,

Ona Virbickaitė — 
laimėjusi II premiją.

Jaunimo Kongreso atidarymo proga lie
pos 11d. Londone buvo iškilmingai įteik
tos premijos Europos lietuvių jaunuo
liams, pasireiškusiems žurnalistikoje.

Premijoms skirti komisijos vardu, P, 
Varkala pasveikino laimėjusius premijas 
ir įteikė vertingus vokus.

I- mą premiją laimėjo inž. Jonas Pod- 
voiskis, parašęs daugiausia sitraipsnių. Jis 
gavo 200 svarų. Jis gyvena Manchestery- 
je.

II- rą premiją laimėjo stud. Kęstutis
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Naujas Konkursas Jaunimui
VLADO VENCKAUS VARDO KONKURSAS JAUNIMUI

Septynios DIENOS
Venezuelos lietuviai nusprendė atžymė

ti Vlado Venckaus atminimą, ĮKURDAMI 
VIENKARTINĘ JAUNIMUI SKIRTĄ 
VLADO VENCKAUS VARDO PREMIJĄ.

(Ši vienkartinė premija bus skirta jau- 
nuoliui/lei už geriausią rašinį, atsakantį 
klausimą:

,,Kuo išeivijos jaunuolis gali būti Lie. 
tuvai naudingas?“

Premija nėra literatūrinio pobūdžio. 
Jos tikslais yra iškelti ir įvertinti j'aunuo- 
lių mintis, svarstant Lietuvai naudingos

rims Lietuvoje padėti.
Šia pralsme linkiu rinktiems jaunimo 

atstovams geriausios sėkmės, ieškant pro
tingų sprendimų. Visiems 'Stovyklauto- 
jams linkiu suartėti, užmegzti alrtimus ry. 
Sius tarp -atskirų kraštų, kad tikrai jaus
tumėmės viena šeima. Kaip tik idėl to Sto
vykla yna -svarbi kongreso dalis. Linkiu 
visliems joje įsigyti daug patirties ir daug 
žinių, kurias, grįžę į savo kraštus, galėtu
mėte panaudoti, vykdydami kongrese už. 
sibrėšimuis tikslus.

TV pasaulio lietuvių jaunio kongreso 
ruošos komitetas savo tarpe buvo pasi
skirstęs pareigomis. Visais renginiais An
glijoje iš esmės ir jų detalėmis rūpinosi 
Aleksas Vilčinskas. Kadangi šiuo metu 
esalme Anglijoje, tai perduodu Aleksui 
vadovavimą Šiame krašte ir, tuo pačiu, 
šiame posėdyje, perleisdiamlals jam šį sim
bolinį Kongreso pirmininko ženklą.

Andrius Šmitas,
IV PLJ Kongreso pirmininkas

IV PLJS KONGRESO SUDĖTIS

Čia duodama Statistinė 'kongreso daly
vių lentelė, kurioje visi dalyviai skirstomi 
pagal valstybę, iš kurios jie atvyko (a), 
bendras sakičius (b), dalyvis/ė (c), atsto. 
vas/ė ('d), stebėtojas/a (e), moterys (f), 
vynai (g).

a b c d e f g
Didž. Britanija — 20 14 5 1 6 14
Argentina — 6 0 6 0 4 2
Kolumibijia — 6 2 4 0 3 3
Australija — 11 470101
Brazilija — 12 7 5 0 7 5
Kanada — 86 65 20 1 60 26
Italija — 10 10 0 1
Švedija — 3 3 0 0 3 0
Prancūzija — 118 3 065
Urugvajus — 3 0 3 0 1 2
Venecuela — 4 0 4 0 3 1
Vokietija — 34 24 10 0 18 16
JAV — 227 184 37 6 147 80
Viso — 424 311 105 8 268 156
Svečių — 4
Viso — 428

Ivinskis, gyv. Vokietijoje, — 100 svarų.
IlI-čią premiją, taip pat 100 svarų, lai

mėjo Manchesterio universiteto studentė 
Ona Virbickaitė.

Visi trys laimėjusieji gerai kalba lietu
viškai ir yna IV PL Jaunimo Kongreso 
atstovai.

Premijų fondas buvo sudarytas iš dvie
jų įnašų. P. Varikalos — 350 sv., ir dr. 
J. Pečiulionytės — 50 svarų.

Konkurso Komisiją sudarė R. Spalis, J. 
Vilčinskas ir P. Varkala. D.B.

veiktos, naudingų darbų, klausimus.
PREMIJOS DYDIS — viso 1.100 US do

lerių, paskirstyta į
Pirmą premiją US diol. 300.
Antrą premiją 200.
Trečią premiją:
Europos (žemyno j aunuoliui/lei 100.
Australijos žemyno jaunuoliui/lei 100.
Kolumbijos, Venezuelos, Brazilijos jau-

nuoliui/lei 100.
Argentinos, Urugvajlaius, Pairaig'uialj'aųs

jaunuoliui/lei 100.
Kanados jaunuoliui/lei 100.
JAV-ių jaunuoliui/lei 100.
KOKS TURI BŪTI RAŠINYS
Rašinio ilgis turėtų būti nemažesnis 

kaip 2 puslapiai ir neilgesnis kaip 10 pus. 
lalpių, rašytų mašinėle, dvigubu protar
piu.

DALYVAUTI GALI visi lietuvių kil
mės jaunuoliai nuo 16 iki 35 mėtų am
žiaus.

Rašinius 'siųsti „Dirvos“ redakcijai šiuo 
antrašu: „DIRVA“, Vlado Venckaus var
do premija, P. O. Box 03206. Cleveland, 
Ohio 44103. USA.

Rašinius galima siųsti iki 1970 metų 
rugsėjo 30 dienos.

Rašinių vertinimo komisija yra jgalio. 
jauna pranešti savo nutarimus nevėliau 
1980 metų sausio 31 dienos. Premijų įtei
kimas yra numatomas 1980 metų vasario 
16 dienai.

Aleksandra Vaisiūnienė ir Jūratė Stat 
kūtė de Rosales

N. B. 1
Premijoms surinkti pinigai yra perves

ti „Vilties“ Draugijos (JAV-ėse) globai. 
Ten pinigai 'bus saugomi iki premijų įtei
kimo.

N. B. 2
Pirmoji ir Antroji premijos bus skiria, 

mos dviems goriausiems kūriniams, neat
sižvelgiant į kraštą, iš kurio rašinys bu
vo pasiųstas, šeštos „Trečios PiiemiĮjps“ 
bus Skiriamos pagal vietoves. Tuo pačiu, 
VISŲ ŽEMYNŲ IŠEIVIAI LIETUVIAI 
JAUNUOLIAI yra raginami konkurse da
lyvauti.

BRADFORDO UNIVERSITETAS

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

Who jire the Soviet Dissidents?
Kaina 60 penų.

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

TARPTAUTINĖ PEN KONFERENCIJA

Tarptautinėje PEN konferencijoje, 
įvyksiančioje Rio de Janeiro š. m. liepos 
mėnesį, lietuviams atstovaus Tomas Venc
lova. Ta proga VLIKAS parūpino ir Tau
tos Fondas išleido specialią brošiūrą an. 
glų ir portugalų kalbomis.

VLIKO IR DIPLOMATŲ PASITARIMAS

š. m. birželio 10 d. Wiashingtone, DC, 
VLIKO pirmininkas dr. Bobelis, vicepirm. 
dr. Jumgėla ir Lietuvių Žmogaus Teisių 
Komisijos pirm. dr. Krivickas pasimatė 
su Lietuvos atstovu dr. Stasiu Bačkiu ir 
Lietuvos atstovu prie šv. Sosto Stasiu Lo
zoraičiu, jr. Buvo pasidalinta informacija 
apie įvyksiančią Madrido Konferenciją ir 
kituls Lietuvai ir lietuviams aktualius red. 
įkalus. Diplomatinė Tarnyba rems VLIKĄ, 
vykdantį jam tautos patikėtą darbą, o 
VLIKAS savo ruožtu rems ir (taikinis Di
plomatinei Tarnybai, altstovauj ančiai Ne. 
priklausomą (Lietuvos 'Respubliką.

• JAV doleris ir vėl stipriau krito po 
Tokijo viršūnių konferencijos lyginant 
jo vertę su -auksu — 288 doleriai už vieną 
unciją.

Tuom tarpu anglų svaras tebelaiko savo 
vertę ir dargi pamažu kyla ir atgauna vis 
didesnį pasitikėjimą tarptautinėj 'rinkoj.

f) New Delhi, Indijoje, prasidėjo 'dides
nės ir jungtinės demonstracijos prieš So. 
vietų Sąjungos įsivėlimą į Afganistano 
reikalus. Ten Sovietai talkina ginklais ir 
patarėjais sunaikinti islamo sukilėlius.

Demonstracijose dalyvauja afganiečiai, 
inldad ir persai studentai kantu.

0 ,,Geletinė darnia“ — taip buvo pava. 
dinęs Margaret Thatcher kaž kuris so
vietinis korespcindėnitlap rinkimų kampa
nijos metu — buvo pakviesta premjero 
Kosygino (apsilankyti Sovietų Sąjungoje. 
Jite susitiko Maskvoj, premjerei Thatcher 
Skrendant į Tokiją. Premjerė sutiko. Tik 
nepasakė dar, kada.
• Teherano revoliucinė taryba, vado

vaujama Ajialtotos Chomeini, pasirodo, 
turi apie 200 jaunuolių „smogiamąjį da. 
liniį“, kiurio uždavinys yra... suardyti bet 
(kokią protesto idOmonStraciją, [nukreiptą 
prieš Chomleini režimą. Jie puolė šią sa
vaitę moterų, protestuojančių prieš jų sū. 
nų areštavimą, sėdimą streiką teisingumo 
ministerijos rūmuose.

Ne tik šachas, bet ir Chomeini islamiš
kas 'režimas neapsieina be „smogikų“.
• Buvęs JAV prezidentas Nixonas ke. 

tina aplankyti išsiitrėmusį buv. Persijos 
šachą, kuris šiuo metu su 3 mėnesių vi
za apsigyveno Meksikoje, šis apsilanky. 
m as vyks (tuo pačiu pretekstu, kad buvu
sio ištikimo JAV sąjungininko — šacho — 
nedera palikti vieną jo nelaimės valando. 
je.
• New Yorko Manhattane, ,,N“ gatvės 

ir Broadway'aus sankryžoje žiurkių ban
da užpuolė 'vakare praeinančią moterį, ap
supo ją ir ėmė kandžiot jos kojas. Kiti 
praeiviai ją klykiančią atgynė nuo žiur
kių. Moteriškė isterikoj įšoko į pravažiuo
jantį taksį ir dingo.

Tos vietos apleistuose ir negyvenamuo
se namuose... apsigyveno žiurkių šimtai. 
N.Y. miestas pasiuntė į tą rajoną 20 spe
cialistų kovai su žiurkėmis. (Novoje Russ-

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.

GRAFIKOS DARBAI VILNIAUS 
UNIVERSITETUI

Čiurlionlio vardo diskusijų klubais Mel. 
boume, Australijoje, surinkęs virš 40 gra
fikos darbų — japonų, australiečių ir lie
tuvių, pvz. dali. Adamkevičiūtės baitilkus, 
dail. Adomo Vingio iniciatyva, po truputį 
persiuntė juos Vilniaus Dailės (Muziejui 
ir Vilniaus Universiteto bibliotekai

Šįmečiali Vilniaus lankytojai pasakoja, 
kad Australijos lietuvių atsiųsti grafikos 
darbai labai iškilioje vietoje išstatyti nu. 
ziejuje. (A. V. A.)

HAMILTONO JAUNIMO RADIO 
PROGRAMA

Kanados jaunimas turi lietuvišką radi
jo programą, kuri yra transliuojama kas 
sekdimadlenį. Jaunimas yra pasiruošęs 
patarnauti be mokesčio, skelbiant bet ko
kius veiklos pranešimus. Radio programos 
adresas: GINTARINIAI AIDAI, 8 Sanders 
Blvd., Hamilton, Ont. L8S 348. Progra
mai vadovauja Eduardas Stungevičius.

koje Stovo 24881).
• 3 Italijos specialiai paruošti karo 

laivai išvyko į Pietų Kinijos jūrą, pasi
ruošę paimti apie 1000 vietnamiečių pa
bėgėlių, plūduriuojančių jūrose, nes jo
kia kaimyninė valstybė nenori jų prisi
leisti prie savo pakrančių. Italai vežasi 
apie 50 tonų maisto ir maždaug tiek pat 
aprangos bei medicininių reikmenių. Ant 
denio bus 25 gydytojai.

Viena iš nedaugelio žmoniškumo apraiš
kų visoje Vietnamo pabėgėlių tragedijo. 
je. (TDT).
• Septintojoj Kinijos - Vietnamo de

rybų sesijoje, šiuo metu vykstančioje Pe
kine, abi šalys apkaitino viena antrą bū
tais ir nebūtais imperialistiniais žygiais. 
Tikras žodžių karas, kol kas. Vertas ste
bėti.

žodiniam susišaudyme išryškėjo, kad 
Kinija jau priėmė apie 230.000 pabėgėlių 
iš Vietnamo, ir jų srovė dar tebesitęsia. 
Kodėl žmonės taip masiškai bėga iš Viet
namo? (I.H.T.)

£ D. Britanijos ministrų kabinetas nu
tarė priimti dar bent 10.000 pabėgėlių iš 
Vietnamo. Iki šiol šiais metais priėmė jau 
apie 5.000 jų.
• Naujo s britų premjerės pastangos 

Vietnamo pabėgėlių antplūdį paversti 
tarptautiniu klausimu pradeda nešti vai
sių. Liepos vidury Ženevoje, Šveicarijoje, 
Jungtinių Tautų organizacija šaukia 
specialią tarptautinę konferenciją tam 
klausimui spręsti. Laukiama apie 70 vals
tybių dalyvausiant toje konferencijoje.

Gal Ibūt, kad ne tik bus sutarta, kaip pa
gelbėti jau išvarytiems ir pabėgusiems, 
bet ir iškelta, kodėl ir pagal keikias žmo
gaus teises vienos valstybės vyriausybė 
(Vietnamo) turi teisę varyti savo gyven
tojus lauk.
• Rodezijos premjeras vysk. Muzoreva 

aplankė ir JAV-es ir D. Britaniją, ieško
damas pripažinimo šiam naujam Afrikos 
(kraštui ir jo naujai pirmajai negrų vy
riausybei. Rinkiminiu ir taikiu būdu, Ikiaid 
ir nepilnais, bet gana esminis praplėtimas 
juodukų pilietinių teisių ir pagerinimas 
jų švietimo bei ekonominės padėties tame 
(krašte didiesiems vakariečių demokra
tams dar vis nedaro jokio įspūdžio. Kaip 
ilgai?

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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Vilniaus Universiteto Bibloteka ir Spaustuvė
— VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ — XIX.

Kartais sakoma: kas yra valgyklai ar 
viešbučiui gera virtuvė, tai yra 'universi
tetui gera biblioteka. Be atitinkamos bib- 
liiltekos neįmanomas rimtas ir našus mo
kymosi ir tyrinėjimo darbas. Todėl jėzui
tų vienuolijos konstitucijos bibliotekoms 
skiria ypatingą dėmesį. Iš kolegijų funda
torių reikalaujama, kad, jėzuitams pave
dant kokią nors mokslo įstaigą, būtų nuo 
pat pradžios pasirūpinlta ir jos biblioteka.

Ordino vadovybė nustatė bibliotekos ve
dėjo aiiiba prefekto darbo reguliaminą, va- 
dinamąjsias „Regulae praefecti bibliothe
cae“, kur tarp kiltų nurodymų, prefektas 
įpareigojamas turėti visų namuose esam, 
čių knygų katalogą (Reg. 5). Jo pareiga 
taip palt žiūrėti, kad biblitoėkoje būtų 
švaru ir visikas tvankoje; nurodomos net 
ir tokios smulkmenos: reikia biblioteką 
dukart per savaitę šluoti ir kartą savaitė
je nuvalyti nuo knygų dulkes (Reg. 8). 
Visoms jėzuitų mokykloms bendrame sta
tute „Ratio istudiorum“ reikalaujama, kad 
proivffinciolas sudarytų kiekvienoje kolegi
joje tam tikrą metinę pinigų sumą biblio
tekai išlaikyti ir papildyti; draudžiama 
tuos pinigus kam kitam panaudoti (Regu, 
lae Provanicialis, nr. 33).

Šioje dvasioje su Vilniaus kolegijos 
veiklos pradžia yra susijusi ir busimosios 
universiteto bibliotekos užuomazga. 
Jos 400 metų sukaktis buvo pagarbiai ir 
plačiai paminėta Lietuvoje 1970 metais.

Ta proga ir vėliau apie šios bibliotekos 
praeities kelią paskelbta vertingi; studijų. 
Teisingai įvertinamos Vilniauso vyskupo 
V. Pratasevičiaus pastangos steigiamai Vil
niaus kolegijai nuo pat pradžios .įduoti ga
na skaitlingą ir turiningą biblioteką. Iš
skaičiuojamos stambesnės (ypačiai kara
liaus Žygimanto Augusto, didikų Sapiegų, 
įvairių Vilniaus vyskupų ir prelatų) ir 
mažiau stambios knygų bibliotekai dova. 
nos; prisimenamos nelaimės, palietusios 
ne tik akademiją, bet ir pačią biblioteką.

Ne visi, bet visgi daugelis nutyli tai, 
kad ir patys jėzuitai nemažai prisidėjo 
prie universiteto bibliotekos praturtini
mo. Štai, jau pirmasis kolegijos rektorius, 
lenkas S. Variševidkis, pradėdamas vado
vauti Vilniaus kolegijai, laltidiavė jos bib
liotekai iš Poznanės atgabentą nemažą sa
vo knygų rinkinį.

Nėra taip pat jokios abejonės, kad pa. 
tys jėzuitai nuolat papildydavo universi
teto biblioteką naujam knygom. Tai buvo 
savaime suprantama, to reikalavo „Ratio 
studioruim“, Itodlėl apie 'toli paprastai neuž. 
>Simenama įvairiuose pranešiimiuose. (Tlet 
yra 'ir išimčių. Štai 1579, tai yra universi
teto įsteigimo metų pranešime (Litlterae 
Annuaė) rašoma: „Šiais metais šis tas pa. 
daryta, Itobulinlanlt kolegijos pastatus. 
Taip pat ir biblioteka gerokai praturtėjo 
tiek karaliaus mums testamentu palikto
mis knygomis, tiek kai kuriais svarbiais 
veikalais, nupirktais kolegijos lėšomis“ 
(Jėz. arch. Romoje: Pol. 51 I fol. 175ar).

1623 metais buvo sudarytas specialus 
bibliotekai išlaikyti ir knygoms pirkti 
fondas, nešąs 100 auksinų metinio pelno. 
Aštuonioliktame amžiuje fondas padidin
tas ilki 368 auksinų metinio pelno.

(Bteft biblioteka patyrė ir Skaudžių nuos
tolių1. Gaisrai ne kartą pavertė į pelenus 
didesnę ar mažesnę bibliotekos knygų dalį. 
■Daug jų dingo 1655 m., kazokams ir nu. 
sams deginant ir tieriojant (Lietuvos sosti

Kazimieras Barėnas

PENSININKŲ KLUBAS
Išėję vienas po kito į pensiją, mes še

šiese sutarėme savo apylinkėje suorgani
zuoti klubą. Gyvename netoli vienas ki
to, ir sveikatos dar, rodos, perdaug ne
trūksta, taigi judėkime, nepasiduokime, 
Jeigu visą gyvenimą rūkiusį vieną pjau
na bronchitas, kitas, nebeapsigindamas 
kaulus graužiančio reumatizmo, jau su 
laizdla vaikščioja ar jei mano akys ir su 
akiniais nebe kažin kaip prižaiibuoja, tali 
ką gi mūsų amžiaus sulaukęs bepadarysi 
Kiti jaunesni iškrito, o mes dar pilni gy
vybės, kaip tas Anicetas sako, dar gali
me būti naudingi.

Anicetas ir sugundė mus. Susirinkta, 
sako, penktadienių vakarais, suei'kim, pa
sikalbėsim, padiiiskutaosim ir gal naudos 
duosim, ką dabar žinai. Penktadienių va
kariais rinkdavosi bendrinio lietuvių klu
bo komitetas, 'kuriam Anicetas priklausė, 
bet pernai jo, senio, nebeišrinko, o jis 
trylika metų beveik laikrodžio tikslumu 
vis važinėdavo į posėdžius, tai nesunku 
suprasti, kaip pasiilgsta išėjimų ir žmo
nių. Be to, Aniceto žmona tokia didelė 
šnekutė, kad jam vieną kitą vakarą per 
savaitę ištrūkti iš namų rodos, paties 
Dievo galėtų būti prisakyta. Jis ir pats 
žodžio nesidairo, kai jau praveria bumą, 
bet Onutė jį pralenkia, ji tikriausiai jam 
išūžia galvą per dieną, kai dabar nuo ry
to iki vakaro jie abu trinasi po namus be 
jokio darbo.

Mes, kiti penki, ligi šiol laikėmės afe
ktai nuo visa ko, pasitenkindami darbo
viete, laikraščiu, o paskutiniaisiais metais 
kai kurie dar ir sėdėjimu prie televizijos. 
Kai padaugėjo laiko, tai Aniceto pasiū
lymas pasirodė vertas užginti ir palaiky
ti. Nė vienas neprieštaravome ir dėl to, 
kad riniktumės penktadienį, kaip jis įpra
tęs, patogus vakaras, ką gi, nes štai Kazi

nę Vilnių. Dėl to bendras knygų skaičius 
nebuvo ypatingai didėlis, nors tai buvo 
pati didžiausia biblioteka visoje Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje.

1773 m., tai yra, 200 metų nuo jos įstei
gimo, universiteto bibliotekoje stovėjo 86 
įknygų spintos su 11.072 tomais. Deja, ils to 
didoko knygų rinkinio dabar tiktai nedi
delę dalį irasime universiteto (bibliotekoje. 
Pereitam šimtmetyje, uždarius universite
tą, buvo išdalintas ir išgrobstytas jo in. 
venterius neišskiriant ir knygų. Ir šian
dien1 dar galima užtikti Rusijos biblioteko
se senojo Vilniaus universiteto knygų. 
Kai ką pavyko pastaraisiais dešimtme
čiais susigrąžinti į Vilnių, bet daug dar 
liko negrąžinta.

m
Kita Vilniaus universiteto ir visos Lie

tuvos kultūrinei raiildaii reikšminga pagal, 
binė įstaiga buvo akademijos spaustuvė. 
Ir apie ją ijiau nemaža tyrinėta ir rašyta. 
Tačiau yra dar platokų spragų jos istori
jos nušvietime. Ypačiai jos pradinis laiko
tarpis dar tebeskęsta tirštuose rūkuose. 
Kai ką prieš 25 įmetus paryškino prof. Z. 
Ivinskis ,paskelbęs keletą svarbių šaltinių 
(Die Drudkerei der Jesuiten. in Vilnius...: 
Commentationies Bialticae, I, Bonn 1954, 
psl. 27-67). Bet d'ar nemaža žinių apie šią 
spaustuvę [galima rasti jėzuiito-diplomato 
Antano Possevino lig šiol nepaskelbtoje 
korespondencijoje, ypačiai jo 1586 metų 
laiškuose, rašytuose iš Vilniaus, kur 
darbštusis italas tą vasarą keliais savaites 
tvarkė pradedančios veikti popiežiaus se. 
mlinarijos reikalus. Kaip žinoma, A. Possė. 
viniui viena iš pagrindinių įtikėjimui 
skleisti priemonių buvo sipausdinitas žodis. 
Todėl jis paltis rašė ir leido įvairias popu
liarias religinio tarinio knygeles; jo rū
pesčiu kaip tik tais 1585 metais Vilniuje 
buvo išleisti Kanizijaus mažojo katekiz
mo vertiniai į latvių, estų ir baltgudžių 
kalbas. Apie to paties ikialtekizmo vertimą 
į lietuvių kalbą tais metais rašytuose A. 
Possevino laiškuose, deja, nėra nė žodžio.

Žinoma, jam rūpėjo Vilniuje esanti jė
zuitų spaustuvė (pats Posseviniais ją vadi
na „typographia nostra“), ir jis laiškuose 
apie Itai idlažniai užsimena. Tačiau jos padė. 
'tis buvo lalpverktina: ,,Mūsų spaustuvė — 
rašė Possetvinas provineiolui iš Vitaliaus 
— nelemtai nyksta, o būtų galima ją la
bai lengvai išsaugoti ir sugrąžinti į tobu
lą būklę“ (laiške, rašytame 1585. VIII. 26 
d.). Nykimo priežastis bus buvusi stoka 
patikimų spaustuvės darbininkų ir bloga 
patirtis su ,samdytaisiais pasauliečiais 
spaustuvininkais bei raidžių liejikais, 
kaip keletą mėnesių vėliau -pranešė į Ro
mą pats universiteto rektorius. Dėl Ito A. 
Possevimas — kaip jis pastebi kitame sa
vo laiške provineiolui — tais metais tarė
jo išleisti didelę sumą pinigų „už popie
rių ir atlyginant už darbą trims miesto 
spaustuvininkams, kurie spausdina mums 
lotyniškai, vokiškai, estiškai, latviškai, 
rutėniškai ir jau pagamino viso 6.000 eg. 
zempliorių knygų“ (laiške, rašytame 1585 
m. Spalių mėn. pakeliui iš Vilniaus į Var
šuvą).

Taigi, visi A. Possevino Vilniuje 1858 
metais išleisti leidiniai (4 religinio tari
nio knygelės ir 3 Kanizijaus katekizmo 
vertimai) buvo ispausdinti ne akademijos 
spaustuvėje, bet pas inekaitalikuis miesto 
spaustuvininkus. Atrodo, ir pačiai akade- 

mieras gyvena pas dukterį ir žentą, kurie 
penktadienį po darbo pradeda savaitgalį, 
■tarp savęs grįžę namo suvesd'ilnėja viso
kius savaitės reikalus, ir vaikai tada duo
da tėvams rimtesnę atskaitą iš savo moks
lų eigos, ir seniui geriau, kad porą va
landų mažiau tereikės klausytis ir girdė
ti, kas jam nerūpi. Tądien ir jis, tiesa, 
turi atiduoti dukteriai duoklę už išlaiky
mą — maistą ir kambarį, bet žmogus, sa
ko, padeda sutartą sumą ant stalo vaka
rop, prieš visiems susirenkant, ir žinoki
tės, nes jei jis klausytųsi dejavimų, kad 
šis ar tas pabrango ar namų išlaidos pa
didėjo, tai tarėtų išsitraukti iš kišenės 
piniginę ir atiduoti iki paskutinio sidab
rinius ir variokus, ir tada jau sudie ir 
alaus bokalui ir gal tai tabokos uncijai, 
kurios jam užtenka visai savaitei.

Jurgis su žmona prasiistuimdo visą sa
vaitę namie, tai jam tie mūsų susirinkimai 
tikra pramogėlė, tik, vargšas, prisiklauso 
ilki soties priekaištų, kol iš savo Teofilės 
iškaulija svarą mūsų susirinkimo alui. 
Kol iš pradžių per vakarą visi turėdavo 
iš eilės pirkti, tai jam. tiek pinigų neuž
tekdavo šešiems bokalams, ir jis įraudęs 
atsiprašinėjo ir teisinosi, gūžčiodamas pe
čiais ir blaškydamas beviltiškai rankas, 
Aš pats raudau dėl jo tokio nusižemini
mo ir pašokęs įbrukau jam į saują sidab
rinių, kad tik greičiau baigtų vaidinti 
prieš visus tą neturtėlio sceną. Kai aš 
esu vienas, tai man pinigo užtenka iir dar 
lieka, ir jau antri metai neturiu progos 
praimti iš pašto sultaupų, ir už Jurgį bū
čiau kais savaitę primokėjęs, jei po tre
čio ar ketvirto įkarto nebūtume nutarę 
tegerti ne po šešis, bet tik po du ar tris 
bokalus, kad išeitume dar pakankamai 
blaivūs. Supylęs į save šešis, Anicetas 
kartą ėjo Karvelėlio mėlynojo dainą pa- 
šūkčiodamas ir prie pat savo namų už
virto ant policininko. Po to jis ir įvedė 
naują tvarką: du, trys, ir tada jau kylam, 
nors ir žemė po kojom drebėtų ar iperkū. 

mijos vadovybei buvo neaišku, kaip tvar
kyti jai pavestą spaustuvę. A. Posševinas 
net buvo iškėlęs mintį ją perkelti į 
IHraiuinisibergą. Tiktai paskutiniai siais XVI 
a. metais ir kito šimtmečio pradžioje 
spaustuvė pamažu įstojo į normaliais veik, 
los vėžes.

1619 m. karalius Zigmantais Vaza jai 
suteikė privilegiją, draudžiančią kitoms 
spaustuvėms persispausdinti akademijos 
leidinius. Daug kitų karalių patvirtino šią 
išskirtinę spausdinimo teisę ir suteikė 
niauju privilegijų, o karalius Augustas III 
jai davė „karališkosios“ titulą. Nuo 1734 
jos spausdintose knygose dažniai nurodo
ma: ,,Typis S(aorae) R(egiae) M(.aiesta- 
tis) Acaldemicis S(ocietatis) I(esu)“ arba 
lenkiškai: ,,Dnulk. J. K. M. Alkad. S. J.“ 
(įplg. I. Petrauskienė, Vilniaus akademijos 
spaustuvė, Vilnius 1976, psl. 212 ir klt.).

Visi pripažįsta šios spaustuvės reikšmę 
Lietuvos kultūros istorijoje. Visa, kas 
tlarlnlalvo luiniversiltete jdėsltomomis discipli
noms, krikščioniškos tautos švietimui ir 
pastoracijai, mokslo ir literatūros darbų 
šklellbiimiuii, besiplečiiaintiems visuomenės 
poreikiams patenlkiinlti (prisiminkime ka- 
lendtorius ir iperij odinės spaudos Lietuvo
je užuomazgą), net ir valstybės reikalams 
(pvz., Lietuvos Statutas, įvairių seimų 
nutarimai), visa tai ruošė, spausdino ir 
platino Vilniaus universiteto spaustuvė. 
Todėl visai natūralu, kad ir ją įjungiame 
į mūsų universiteto jubiliejų.

Paulius Rabikauskas

BERENSONAS APIE VILNIŲ IR 
PARYŽIŲ

Butrimonių miestelyje, Lietuvoje, gi
musiam Bernard Berenson (1865 - 1959) 
ir jo darbams pagerbti Nacionalinėje Me
no galerijoje Wasingltone sausio mėn. bu
vo atiraryta paroda.

B. Berenson buvo išgarsėjęs pasaulyje, 
kaip italų renesanso meno žinovais, pa
veikslų autorių autentiškumo specialistas, 
meno istorikas, teoretikas, daugelio meno 
knygų autorius ir kaip vienas savo meto 
garsiausių humanifetų. Po I Pasaulinio 
karo Taikos konferencijoje jis nemažai 
rėmė Lietuvos bylą.

Rašytojas A. Vaičiulaitis savo prisimi. 
nimuose „Berenisonas, Lietuva, aplsilan- 
kymas ir laiškas“ (Draugas, 1979. IV. 
12) rašo, ikafd jo draugai ir pažįstami bu
vę žymūs žmonės, kaip Bernard Shaw ir 
Benedetto Cročė, bet Lietuvoje šis legen
da virtęs vyras mažai tebuvo žinomas. 
Nors iš Lietuvos išvyko būdamas 10 me
tų, bet ligi gilios senatvės šiltai prisimin
davo Lietuvą, Butrimonis, Daugų ežerą, 
rugiapiūtės dainas ir didelius kryžius pa
kelėse.

Prieš II Pasaulinį karą A. Vaičiulaitis 
buvo aplankęs tą garsenybę Italijoje, o po 
karo parašė laišką. Atsakydamas į .tą 
laišką (1945. IV. 8), B. Berenson, be kita 
ko, taip parašė: ,,Aš tebelaikau šilčiausiu j 
jausmus Lietuvai... Mes atgavome Vilnių, 
be kurio Lietuva būtų, kaip Prancūzija be 
Paryžiaus. M. B-nė

PIRMOJI LIETUVOS TELEGRAMA
Prieš 120 metų iš Vilniaus buvo per

siųsta pirmoji telegrama Lietuvoje Mor
zės aparatu.

Pirmoji telefono 'stotis Lietuvoj įsteig. 
ta 1896 m.

nijos už sienos trankytus!, nė lašo dau
giau! Labiausiai jį išgąsdino, kad polici
ninkas buvo ne eilinis ikivėriuotals kopas, 
kuris didėliais žingsniais įkrypuoja gatvė
mis dairydlamalsiis, bet itaš radijo aparatu 
ant krūtinės, o šitokie ceremonijų nedaro 
net jei esi panašus i garsųjį Michaelį Foo- 
tą, ir mūsų pirmininkas išsigelbėjo nuo 
arešto ir daboklės ir nuo magistrato teis
mo rytojaus dieną vien tik rodydamas i 
savo namų vartelius, atdarus ir vėjo 
girgždinamus čia palt, už keliolikos žings
nių. O pro juos ir Aniceto žmona Onutė 
tuoj išbėgo į šaligatvį vyro gelbėti, bet 
neduok. Dieve, senatvėje šitaip sau mar
kę susigadinti, dėl to, vyrai, šušu, ir mes 
pritarėme, galvomis kinknodama ir neilš- 
drįsdami viešai prisipažinti, kokiais vin
giuotais žingsniais, su pristojimais ir pa- 
bėgėjimais, patys ėjome itą Anicetui ne
laimingąjį vakarą.

Ligi to istorinio vakaro, rodos, pakan
kamai stipriai dar taikydavomės ant kojų 
net ir po šelšlis išgėrę, o jei tada susvyra
vo mūsų pajėgumas, tai, tur būt, dėl Ho 
Či Mino.

Leonas., kuris su tokiu džiaugsmu suti
ko klubo steigimo mintį, tą vakarą dar 
nespėjo atėjęs atsisėsti, o jau skuba:

— Vyrai, naujiena! Kurį nors vakarą, 
žiūrėkit, susitiksim čia su Ho Či Minu!

Aš palaikiau tą jo naujieną niekam, ti
kusiu juoku, nes šiaurės Vietnamo vadas 
mirė juk prieš keletą jau metų.

—‘Gerai įprisigersim, tai gal ir susitik
sim kur nors su .jo dlgaūse dvasele, — pa
juokavau ir aš.

—- Paklausykit, paklausykit! — maity- 
dalmiais į save įremtais mūsų alkis, matago. 
jo Leonas rankomis. — Tikrai paklausy
kit, — o jo naujiena man pradėjo rodytis 
pasenusi ir banali. Ho Či Minas prieš 60 
metų dirbo „Old Hat“ virtuvėje ir antra
me aukšte turėjo sau gyventi kambarėlį, 
ir užpernai, vaikščiodami to savo vado 
jau laiko užpustytais .pėdsakais, Vietaa-

Skaitytoju CaiSkai
Gerb. p. Redaktoriau,

Manau dauguma „Europos Lietuvio“ 
skaitytojų sutiks, kad gandai pagrįsti 
melu ir skleidžiami, nepaisant į daromą 
skriaudą yra viena iš žemiausių žmogaus 
elgesio išraiškų ir mūsų visuomeninėje 
veikloje ypatingai kenksmingi. Taip pat, 
manau, dauguma sutiks, kad vardan mū
sų dvasinio išganymo ir lietuviško solida
rumo ’kiekvieno mūsų pareiga yra prieš 
tokius gandus kovoti ir jų nešėjus smerk
ti.

Bet ne visi gandai yra pagrįsti melu 
ir skleidžiami bloga intencija. Dažnai va
dinami gandai reikšmingai papildo vi
suomenėje esamus informavimosi būdus 
ir kailp tokie, nors kartais Ir nevisai tei
singi (o kas tarp mūsų neklysta?), bet 
vis dėl to yra pateisinamai, ypač visuo
menei rūpimų klausimų atveju kai trūks
ta tobulesnių informacijos šaltinių. Tik 
juos vertinant, reikia kreipti dėmesį į 
gandų šaltinius ir jų taikinio savybes, sie
kimus; reikia palyginti ganduose apsa
komus veiksmus, ar jie derinasi su mums 
iš anksto žinomais veiksmais. Jeigu atsa
kymas yra neigiamas, tai geriau tokius 
gandus atmesti.

Žvelgiant iš tokio taško, įdomią prob
lemą pateikė S. Kasparo laiškas, spaus
dintais praeitos savaitės „E.L.“ (žr. No. 
27), kuriame jis aiškinasi apie savo pa
sitraukimą iš Lietuvių Namų B-vės ir 
DBLS Centro 'valdybos.

Dėl vietos stokos šia proga vengsiu gi
lintis į jo laiške daromus visai neužpel
nytus priekaištus Sąjungai ir jos Centro 
Valdybai. Taip pat, negirdėjęs S. Kaspa
ro atsistatydinimą liečiančių gandų, iš
skyrus, kiek apie juos supratau iš jo laiš
ko, negaliu apie juos daug rašyti. Norint 
betgi nustatyti, kiek tuose ganduose gali 
būti teisybės, tenka pastebėti, kad pačio 
Kasparo [paaiškinimas šiuo klausimu ne- 
sildteriinla su 'jo atsistatydinimo eiga ir jo 
palties pasisakymais DBLS-gos Visuotinia
me Suvažiavime. O tatai įvyko maždaug 
taip:

Pagal L.N. B-vės ir Sąjungos Įstatas iš 
septynių valdybos narių kas metai rota
ciniu būdu pasitraukia du nariai. Jų tar- 
pan šiais metais pateko ir S. Kasparas.

Neaiškumai sąryšyje su jo atsistatydi
nimu pradėjo kilti, kai Visuotinio Suva
žiavimo metu jis pateikė rezoliuciją, iš- 
.reiiškiainčią nepasitikėjimą Valdyboje li
kusiems nariams ir siūlė Suvažiavimui, 
kad jie visi būtų pašalinti, pabrėždamas 
kad jeigu rezoliucija nebus priimta, jis 
atsiims savo kanditadūrą į valdybą.

Suvažiavimas dauguma balsų tą rezo
liuciją atmetė kaip nevertą net ir disku
tuoti. Įsildėmėtina, kad po to ėjusiame 
Mandatų Komisijos pranešime kandidatų 
į valdybą sąraše buvo ir S. Kasparo pa
vardė. Neit ir pakartotinai gundomas su
važiavimo dalyvių, jis atsisakė savo 
kandidatūrą atšaukti.

Ją atšaukė tiktai kitą dieną prieš pa
lips rinkimus, paaiškindamas kad tai da
rė pasėkoje prieš jį pravestos akcijos, vy
kusios po vakarykščios suvažiavimo die
nos.

Kuriame iš jo pasiaiškinimų yra dau
giau teisybės? Ar tame, padarytame Su
važiavime ar dabar paskelbtame iaikraš- 

įmo filmininikai įkaitę lakstė su aparatais 
iš visų pastato pusių, ir iš lauko ir vi
duj. Taip raišo vietinis laikraštis, ir Leo
nas nebesutelpa savyje. — Su garsenybė
mis sėdėsim!

Net ir tas jo šūktelėjimas nei'šjudino 
mūsų. Tylėjome, kas sau svarstydami tos 
naujienos esmę. Su garsenybėmis nesėdi- 
me, ir pats Leonas tai žino. Jei sakytų, 
kad garsenybės čia sėdėjo .ar vaikščiojo 
prieš daugelį metų, tuomet nebūtų pra
silenkta su tiesa. Tačiau kas gi Leonui 
užgins šitaip dvasia pakilti į aukštybes? 
Mes tokie maži, užguiti, nužeminti ir nu
sižeminę, kad ir Ho Či Mino šešėlis iš lai
ko tolybės, matykite, Leonui kraują įkai
tino.

-—■ Matau, kad .pasirinkom netinkamą 
vietą, —■ Anicetas iš karto užpylė šalto 
vandens Leonui ir mums visiems. — Jei 
būčiau žinojęs, kad čia vaikščiojo Ho Či 
Minas, broliai brangūs, kojos nebūčiau 
įkėlęs į tą barą. Ho Či Mimas, girdi! Bol
ševikas Ho či Minas ir mes! Dar pats atė
jau, pats prašiau, kad duotų staliuką... 
Man tai jau paskutinis įkartas šičia.

lAr dar reikia sakyti, kad mūsų 'Seni vei
dai ištįso dėl tokios Aniceto ištarmės? Va, 
tai tau! Tik pradėjom rinktis, taip gera 
susėdus apie staliuką praleisti vakarą, ir 
vėl iširs.

— Anicetas teisingas, — paremia 'tą su
sirūpinusį mūsų vadą ir jo nudejavimą 
Aleksas.

— Jeigu Rotary klubas renkasi ir jam 
gerai... — Kazimieras lyg ir norėtu pri
stabdyti prasidedantį irimą.

— Ką tas Rotary klubas! Kol nepažįs
ti, tai gerai. Tur būt, raudoni liberalai, 
kurie knisasi po valstybės pamatais štai, 
brangužiaii, jums ir Rotary klubas. Maso
nai, parmazonaii. 'Kunigas (tikriausiai ne- 
laiteinia į jų pietus. Klaidą padariau, vyrai, 
dar ir tokią didelę, didesnę už save.

(Bus daugiau)

tyje, vienas Kasparas tegali žinoti. Vienok 
nereikėtų kaltinti visuomenės, kuri, pa
žinodama S. Kasparą, ir stebėdama jo 
veiklą, Išiuo atsitikimu pasidarė savo iš. 
vadas.

Rimantas šova
DBLS Cenitr. Valdybos narys

Pone Redaktoriau!
Noriu pasakyti keletą žodžiu, dėl p. J. 

Pyrago straipsnio „Romantiškos Iliuzijos' 
(E.L. nr. 25.)
Kad ir nesutikdamas su p. S. Kuzminsko 
viltimis apie Rytprūsius, — vadinti jį 
„rašeiva“, kaip tai daro p. Pyragas, yra 
daugiau, negu nemandagu.

S. Kuzminskas yra vienas gabiausių 
„E. Lietuvio“—korespondentu. P. Severe, 
Cavinpark.

KODĖL S. KASPARAS „PASITRAUKĖ“
Liepos 4-os dienos E. Lietuvyje buvęs 

DBLS Centro valdybos narys S. Kasparas 
pasisakė apie savo „pasitraukimą“ iš Val
dybos, patiekdamas Skaitytojms priežastis, 
kurios deja, neatitinka tikrovės.

Valdyba jaučia pareigą pareikšti savo 
nuomonę, remdamasi šiais faktais:

1. Nuomonių skirtumo valdyboje dėl 
Liet. Namų Bendrovės Akcijų telkimo Są
jungai nebuvo, išskyrus S. Kasparo, ku
ris niekad pastovios nuomonės vienu ar 
kitu klausimu neturėjo.

2. Sąjungos akcijos priklauso jos na
riams ir yra suvažiavimo, o ne Valdybos 
kontrolėje.

3. Pats suvažiavimas priėmė projektą 
įteisinti DBLS pagal esamus valdžios 
įstatymus ir, kaip yra plačiai žinoma, pir. 
masi.s Valdybos siūlytas Patikėtinių pro
jektas prieš — paskutiniame suvažiavime 
nebuvo priimtas.

4. Akcijų rezervo atidarymo klausimas 
buvo svarstytas suvažiavime, bet pritari
mo negavo, nes atstovai nematė reikalo 
tai įvykdyti.

5. Suvažiavimas ir mūsų visuomenė pil
nai pritarė Tautinės Paramos Fondo stei
gimui, kas ir buvo padaryta. Neaišku, kur 
S. Kasparas mato dvilypumą. Tai yra tik 
jam žinoma.

6. Yra žinomas, faktas, kad prieš suva
žiavimą S. Kasparas sutiko kandidatuoti 
į valdybą, bet kai suvažiavimo metu jo 
iškeltas nepasitikėjimas valdyba buvo at
stovų atmestas, ir, negavęs pritarimo ki
tais čia patiektais klausimais, jis atsisa
kė kandidatuoti prieš pat balsavimą.

Mes paliekam visuomenei spręsti, kodėl 
S. Kasparas „pasitraukė“, bet, atrodo, 
kad, eidamas prieš paties suvažiavimo 
nutarimus, jis neturėjo vilties būti iš
rinktas.

J. Alkis...
DBLS Centro Valdybos
Pirmininkas

Mieli Ponai,
Sunčiu Jums prenumeratą už ateinan

čius metas, kas atliks, pasilikite linotipo 
ipataiteymui, juk ir tas įgerudlai... Gero pa
sisekimo Jūsų nedėkingam darbe, dar gy
vuoti šimtą metų, be šių metų. Iki kito 
karto,

Jūsų prenumeratorius iš įtolimo ir karš
to Queensflando (Australija)

J. Ruzgys

TRUPUTIS KRITIKOS
„E. L.“ nr. 27 du dalykai atkreipė mano 

dėmesį.
Straipsnyje „Mūsų pagalbos laukia“ 

(perspausdintame i'š ,,Draugo“) duodama 
daug naudingų žinių, kaip paldėti politi
niams kaliniams. Bet dauguma tų žinių 
tinka tik Amerikoje 'gyvenantiems lietu
viams. Reikėjo papildyti žiniomis iš D. 
iEIrilianijiois Tą Redakcija turėtų padaryti.

Skyriuje „Pasaulyje“ Redakcija susi, 
partino. Po parašu rašomi straipsniai ga
li turėti partinį atspalvį, 'bet to neturėtų 
būti pačios redakcijos įrašytuose straips
niuose, ypač kail kalbama apie pasauli, 
nius lįvyfkiu'S.

Poskiryje „Tokyjo Konferencijoje“ da 
lyvavusios valstybės baramos už tai, kad 
jos išreiškė nepasitenkinimą dėl naftos 
kalinių didinimo, o niėko nesako dėl auto
mobilių, kviečių ir k. kainų pakėlimo. 
Išvedama, kad „kapitalizmo prekybinė 
laisvė (maino pabraukta) ne visur vieno
dai įpritaikoma.

Daug fabrikų gamina automobilius, ir 
daug ūkininkų augina kviečius ir jie vie. 
mas su kitu varžosi, kad savo prekes ga
lėtų parduoti kuo pigiau. OPEC valsty. 
bės, su mažomis išimtimis, turi naftos 
tiekimo monopolį be jokios konlkuren^i1- 
jos iš kitur, ir gali diktuoti kainas, kaip 
joms patinka, nes 'be -alyvos ir benzino 
-pasaulis negali gyventi, ikol nesuras kitų 
energijos šaltinių.

Nuo tų kainų pakėlimų daugiausia nu
kentės neturtingos besivystančios valsty. 
bės, tuo tarpu OPEC valstybių iždai ne
turi kur pinige dėti.

Tas „vargšas" kapitalizmas gauna per 
galvą kitame poskyryje „Kapitalizmo ne
lankstumas“. Britų laivų bendrovė praira. 
do konitralkftą laivui Statyti, nes jos kaina 
buvo 30 mil. svarų didesnė už suomių fir-

(Nukelta į 3 psl.)
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Politinių įvykių pasaulio scenoje deko
racijos tapo staiga perstatytos. Viris 30- 
ties metų trukęs politinis galvojimas ir 
„pranalšystėte“, pagrinde kad ir liko tei
singos, pasidarė kažkaip naivios, elemen
tarinės neapimančios Įvykių visumos. Po
litinėje pasaulio scenoje atsirado nauji 
daug žadą vaidilos, o gal net kerėtojai...

J. Amer. Valstybių prezidentas J. Dar
ter nepateisino pasaulio ir savojo kralšto 
lūkesių — padaryti Ameriką vadovaujan
čia pasauliui ir vakarams“...

Taip maždaug buvo rašoma paskutinia
me laiške iš Nottinghamo.

Dvi savaites vėliau maždaug ta pačia 
tema prašneko vyriausias J. Amer, Valst, 
prezidento patarėjas Zbig Bžezinski. Jis 
kalbėjo gana moksliškai praturtindamas 
savo pareiškimus giliomis plačios apim
ties mintimis. Neabejotinai jos vertos ypa
tingo dėmesio; tam tikra prasme 
jos net gal istorinės reikšmės — todėl mė
ginsiu išdėstyti jas mieliems ,,Europos 
Lietuvio“ (Skaitytojams aiškiai, suglaus
tai ir kiek sugebėsiu, suprantamai.

♦ **
Išeinamas Zbig Elžezanskiio minčių taš. 

kas yra tas, kad šių laikų politinio pasau
lio vaizdas labai mažai panašus į tą koks 
jis buvo prieš dvidešimtį ar net prieš de
šimtį metų. Net pastarųjų penkių metų 
būvyje kai kuriais požiūriais jis pasikei
tė, nepalikęs net praeities pėdsakų. Žvel
giant į ateitį nėra pagrindo galvoti, kad 
įvykiai nusistovės, 'apsipavidalins ir pri
ims bet kurią galutinę formą; priešingai 
— politinė pasaulio panorama, , paskirų 
įvykių vaizdai nuolatos keisis gal jsu dar 
didesniu greičiu negu iki šiol. Kiekvienas 
svarbesnis pasikeitimas neišvengiamai su
kels naujas problemas.

Šioje plotmėje yra diar vienas .svarbus 
skirtumas tarp anų ir šių laikų. Anais 
laikais įvykiai vykdavo ir problemos kil
davo, kad ir didesnės reikšmės, izoliuotai 
t.y. problemos kilo ir galėjo būti išspręs
tos vienos ar kelių valstybių ribose. Šian
dien svarbesnės problemos yra visuomet 
tarptautinės; kada jos kyla jos paliečia 
visą pasaulį ir todėl gali būti išsprendžia
mos ne atskirų valstybių kuriuo nors 
reikalu, bet tik tarptautiniu bendradar
biavimu.

Dar prieš dešimts metų pavyzdžiui 
daug svarbių pasaulinės reikšmės klau
simų galima buvo išspręsti ir buivo spren
džiama vien Sovietų Sąjungos arba vien 
J. Amer. Valstybių arba abiem valstybėm 
susitarus, šiandieną tas jau darosi pama
žu neįmanoma. Sėkmingam tokių klausi
mų išsprendimui reikalinga platesnio 
tarptautinio mąsto aplinka ar bazė. Tai 
jau gerai supranta ne tik J. Am. Valsty
bių bet ir Sovietų Sąjungos politikai. 
Kremliaus vyriausybė gerai supranta, 
mano Z. Bžezinskis, kad eidami vieni, jie 
toli nenužygiuos.

Tokiomis sąlygomis būtų klaidinga, jei
gu J. Am. Valstybės imtųsi vadovavimo 
vaidmens pasauliui pačios 'vienos. Ką J. 
Amer. Valstybės iš tikro gali ir privalo 
daryti — derinti prieštaraujančius pavie
nių valstybių siekimus gręsiančio konf
likto geografinėse srityse. Galutinis tokio 
priešingų interesų derinimo tikslas yra 
gręsiančiam konfliktui duoti tokią formą 
ir tokią eigą, kad jis spręstųsi taikiu bū
du ir galutinėje išdavoje įsiipavidalintų į 
'bendrą pasaulio rutuliojimosi eigą; tuo 
būdu pats konfliktas, gręsiąs pasaulio tai
kai, taptų taikos dalimi.

Tokios naujos J. Am. Valstybių politi
kos tinkamiausi pavyzdžiai pagal Z. Bže- 
zinskį yra Camp David susitarimas tarp 
Izraelio ir Egipto ir šešių metų derybų

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
(Atkelta iš 2 psl.)

mos kainą. Dar reikėjo pridėti, kad ir pri
statymo laikas buvo daug ilgesnis. Re. 
dikcija daro išvadą, kad tai įvyko dėl to, 
kad laivų firmos vadovybė norėjo „per
dėto pelno, akcijų dividendams ar savo 
viceprezidentų algoms išpūsti“.

Panašių išsireiškimų esu matęs kito
kios rūšies spaudoje, bet tik ne „Europos 
Lietuvyje“. Nejaugi Redakcijai neatėjo į 
galvą, Ikad galėjo būti ir kitų priežasčių: 
daalbininlkų lalgosį streikai, neatėjimias į 
darbą, prastas danbo našumas, perdidelis 
darbininkų Skaičius; na, ir ginčytinas ar.
gui meni tas, kad! Suomių bendrovė gauna 
valstybės subsidiją.

Šiame laiške 'aš nenorėjau ginti nei To.
kyo konferencijos dalyvių, nei britų lai
vų statybos firmų. Tas, tačiau, buvo rei. 
kalinga, kad iškelti susirūpinimą dėl ,,E. 
L.“ nukrypimo į nešvankią 'partinę pole
miką.

M. Bajorinas

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią viešą padėką kum. S. 

Matuliui 'už krikščionišką, vardo dienos 
įproga, raštišką ir už asmenišką sveikini, 
mą, kas buvo tikrai malonus netikėtumas.

Tik tuo būdu ir prisiminiau, kad esu 
Jonas, nes šiaip mes gal net nežinome, kas 
kokiu vardu.

J. Liobė

PASISEKUSIOS ,,LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS“

„E.L.“ jau buvo rašyta apie įvyksiantį 
tautinių šokių festivalį Sydnejaus operos 
rūmuose, kuriame dalyvausią ir lietuviai. 
Ta šventė jau įvyko. Du savaitgalius kon
certavo 35-kiiOs tautinės grupės — 1200 
šokėjų, dainininkai ir muzikantai. Duota 
septyni koncertai. Kiekvienas truko apie 
tris valanras, su ribotu laiku kiekvienai 
grupei. Rengėjai davė visiems dalyviams 
vieną temą — vestuvės.

Birželio 17 d. lietuviai atidarė koncer
tą tradicinėmos vestuvėmis. Jiems skirta 
15 minučių, tai ilgiausias laikas vienai 
grupei. Prasidėjo šokis, kuris lyrikos ir 
ryžtingumo, 'mistikos ir realybės kantras, 
taiis judesiuose, muzikoje ir apšvietime 
sužavėjo visus žiūrovus.

„Mūsų Pastogės“ korespondentė, apra
šiusi šokio eigą, prieina prie išvados: „Vi
sumoje žvelgiant į kūrinį reikėtų pabrėž
ti jo lietuvišką apeiginį charakterį, kuriuo 
jis išsiskyrė ne tilk iš to vakaro kitų pa
sirodymų, bet ir iki šiol buvusių visų lie
tuviškų parengimų operos rūmuose. Vi
sas veikalas pasižymėjo meniškais sude
rinimais kontrastais, pasiekiant choreo
grafinio vientisumo...

Daug momentų, kaip rūtų vainiko už
dėjimas, jaunųjų pasibučiaviimas, atsi
sveikinimas su tėvais, (duonos ir druskos 
ragavimas ir pan., mėgėjų rankose gali 
išvirsti nemaloniom, realistiškom net ko
miškom scenom.

Tuo tarpu čia tie įvykiai tapo apeigi
niais, šventais. Ir viską persmelkė lietu
viško nuosaikumo ir santūrumo dvasia, 
mokėjimas atrinkti svarbiausius vestuvių 
elementus ir juos meniškai apipavidalin
ti.“

Dar kitas gražus įspūdis — dviejų gru
pių bendradarbiavimas — Sydnejaus Gin
taro ir Melbourne Klumnakojo. šių „lie
tuviškų vestuvių“ pasisekimas didele da
limi priklausė kūrinio autorei ir choreo
grafei Avai Saudargienei, kuri darbščiai 
išstudijavo ir meniškai sukūrė lietuviškų 
vestuvių atskirus epizodus. Veikalą reži
savo Keys-Arenas. Anelė Morkūnienė 
rūpinosi grupės 'apranga. Kajus Kazokas, 
Sydnejau's grupės vadovas, abiejų grupių 
koorrinatorius, muzikinės dalies direkto
rius, gabiai ir ištvermingai atliko jauno
jo rolę. Jaunoji — Irena Bielskytė — jau
dino žiūrovus trapumu ir kuklulmu. Pirš
lys — Jonas Kanas, moltina — Ramutė 
Gečiauskienė, tėvas — Darius Gečiauskas, 
svočia — Elena Kiverytė neatsiliko me
niškumu. Iš „Mūsų Pastogės“ Nr. 26

LIETUVIŠKAI AUKŠTESNIAJAI 
MOKYKLAI 20 METŲ

1959 m. spalio 17 d. Chicagoje gimė 
svarbus lietuvių išeivijoje židinys — Kr.

išdavoje J. Carterio ir L. Brežnevo pasi
rašyta atominės ginklavimosi ribojimo su
tartis Vienoje.

Bet kurių susitarimų vadovaujanti min
tis turi būti puoselėjama pagal šias pa
grindines aukščiausių žmogaus siekių ver
tybes —■ lasvė, lygybė, iteisinigumas ir as
meninė pagarba. J. Am. Valstybių politi
kos svarbiausias uždavinys ir yra, kad šie 
siekiami idealai taptų realybėmis.

Kiek tatai liečia Sovietų Sąjungą. Z. 
Bžezinski mano, kad Sovietai provokuo
dami nesutarimus bei riaušes įvairiose 
pasaulio šalyse ir jas išnaudodami, arti
mu laiku pastebės, kad nauda iš to labai 
trumpalaikė. Sovietai greit pamatys, kad 
tiek jų krašto viduje tiek užsienyje Sovie
tų dabartinis vadovaujantis vaidmuo poli
tikoje turės pasikeisti — į priešingumu 
derinamąjį (Iš Bžeznmskio lūpų į Dievo 
ausį?!..)

Viena svarbiausių priežasčių, kodėl So
vietų Sąjunga turės pakeisti nesantaikų 
kurstytojos j jų derintojos vaidmenį pagal 
Z. Bžezinskį yra ta, kad tolesnės nesan. 
taikos, jų pasekmėje tolesnės ginkluotos 
riaušės priartins žmoniją prie trečiojo 
pasaulinio karo galimybių ribos, kuria
me laimėtojų nebus.

štai va, taip galvoja Zbig Bžezinski, 
vyriausias J. Am. Valstybių prezidento 
patarėjas, tokia 'kryptimi šiuo metu vys
tosi J. Am. Valstybių užsienio politika.

***
Dabar tik žvilgterėkime trumpai į pa

sitarimus, vykusius Vienoje ir ten pasi
rašytą 'sutartį, vadinamą SALT.2.

Dėl pačios sutarties turinio vargu ar 
beverta kalbėti ir gaišinti laiką. Šių laiš
kų eilutėse ne kartą buvo minėta, kad 
atominių ginklų pasaulyje jau yra įtiek, 
kad .pasaulis galėtų būti sunaikintas ne 
vieną bet kelis kartus. Rodos, to ir pa
kaktų. Pasaulinė ginklų prekyba kasmet 
didėja (tuo pačiu ir jų gamyba) ir 1978 
metais buvo pasiekusi, kaip ekspertų ap
skaičiuojamą, 800.000.000.000 (ar sugebė
site perskaityti šį skaičių?!..) — aStuo- 
nių šimtų tūkstančių milijonų dolerių. 
Tik belieka stebėtis, iš kur tos 
astronomiškos žmogaus protą svaiginan
čios pinigų sumos ir atsiranda?! Reikia 
irgi stebėtis tų ,,Išminčių“ išradingumu 
ruošti ginklavimosi ribojimo konferenci- 
jiais, jose dalyvauti ir klausimus svarstyti, 
tartum fantazijų tvaike. Ar tad nuostabu, 
kad kalbamarjai sutarčiai paruošti, buvo 
sugaišta šeši metai.

Bet akimirkai pažiūrėkime į Vienoje 
pasirašytą SALT 2 sutartį iš Zbig Bže- 
zinskio politinio apmąstymo taško. Kal
bamoji sutartis turėtų tarnauti Sovietų ir 
Amerikos priešingumų suderinimui, bet 
kur pasaulyje tarp Sovietų ir Amerikos 
bręstančių kivirčų Išlyginimui, o iš viso 
kaip prezidentas J. Carter pats pareiškė, 
Amerikos — Sovietų detante yra gyvybi
nis reikalas visam pasauliui, jo visuoti
nai taikai; detante turi būti todėl bet ku
ria kaina išlaikyta; sutartis SALT 2 yra 
viena dalis jos pagrindų. Tarpe kitko tai 
ir bus svarbiausias argumentas, kuriuo 
prezidentas mėgins įtikinti Kongresą, Vie
noje pasirašytą sutartį patvirtinti.

Dabai’ pažiūrėkime į rusų, anot Zbig 
Bžezinskio, derinimosi pastangas ir į, 
anot prezidento J. Carterio, detentės svar
bos įvertinimą.

L. Erežnevo ir jo vadovaujamos delega
cijos reakcija buvo trumpa, aiški, šiurkš
ti ir net brutali.

Kada prezidentas J. Carter diplomatiš
kai mėgino tik paminėti Sovietų 
senus ,,griekus“ Vietname, Angoloje, Af
ganistane, Etiopijoje ir kitur, Sovietų už
sienių reikalų minilsteris atsakė — ,,Šios 
rūšies prasimanytų kaltinimų Sovietų 
Sąjungai esame prisiklausę pakankamai 
ir daugiau girdėti nenorime...“

šiuo vienas J. Am. Valstybių delegaci
jos dienotvarkės punktas buvo ,,baigtas.“

Kiek vėliau, prieš sutartį pasirašant, 
prezidentas J. Carter norėjo išsiaiškinti ir 
suderinti tolesnę Sovietų Sąjungos laiky
seną Egipto - Izraelio susitarimo plotmė
je ir Rodezijos reikale. L. Brežnev, nesi- 
leisdaimas į bet kuriuos ilgesnius pokal. 
bius, trumpai pareiškė — Sovietų Sąjunga 
ir toliau laikysis savų pirmykščių nusi
statymų, o laikas parodys kas laimės.

Šiuo J. Am. Valstybių suplanuota die
notvarkė ilgiems išsiaiškinimams ir skir-
tingų pažiūrų suderinimams, buvo baigta.
Sekė tylus pasirašymas, kuriame buvo 
girdimas tik plunksnų čirškėjimas.

Pasirašius, L. Brežnev nepamiršo pa
sakyti, kad bet kurie Kongreso sutarties 
pakeitimai bus Sovietų Sąjungai nepriim
tini; sutarties nepatvirtinimas turės nuož-
mių pasekmių.

Po šio ultimatumo J. Am. Valstybių 
prezidentas prisiartinęs pabučiavo L. 
Brežnevą.

Tai buvo, švelniausiai pasakius, koktus 
aktas.

• ••
Po šios konferencijos Vienoje Zbig 

Bžezinski turėtų grįžti į Vašingtoną su 
daug nemalonių klausimų. Visų pirma,

y \ Sli l iotupiais

kiek „super-power“ 'šiuo metu yra dar 
likę pasaulyje — ar vis dar dvi (Ameri
ka ir Sovietų Sąjungą) ar tik viena (Sov. 
Sąjunga)? Jeigu tik viena, tai gal būtų 
geriau, jeigu prezidentą J. Carterį pakeis
tų krašto apsaugos ministeris Brown, o 
patį Zbig Bžezinskį šlezinger. Jeigu vis 
dar dvi (Sov. Sąjunga ir Amerika), itai 
ką Zbig Bžezinskiui reikėtų padaryti, 
kuria linkme pakeisti savo politinę gal
voseną ir iš to sekančius veiksmus, kad 
kitoje konferencijoje ne Sov. Sąjungos 
bet J. Am. Valstybių prezidentas darytų 
ultimatyvius pareiškimus ir kad ne J. 
Carter siektų bučiuoti Brežnevą, bet Brež
nevas Carterį?

Trumpai. Atrodo, 1976 m. vasario mėn. 
17 d. Laiške iš Nottinghamo buvo rašoma 
neperdėtai: „...artinasi laikas, kada So
vietų diplomatija švelnias baltas pirštines 
pakeis geležinėmis.“

Lietuvio apmąstymui
Dėstydamas savo pagrindines mintis 

būsimos Lietuvos klausimu (šiandien 
baigdamas), iki šiol visai nepaminėjau 
bažnyčios, kuri šiuo metu taip ryžtingai 
dalyvauja tautinėje kovoje prieš okupan
tą. Neabejotinai bažnyčia yra svarbus 
veiksnys lietuvių tautos gyvenime. 
Krikščioniškas kraujas natūraliai teka 
mūsų tautos gyslose, pereidamas per Va
tikano administracinę palaimą. Atrodo, 
tad, kad šioje srityje neturėtų kilti jokių 
klausimų ar nesusipratimų.

Deja, Vatikanas nesiriboja vien krikš
čionybės dvasišku tautos stiprinimu; šis 
pagrindinis uždavinys dažnai pertempia
mas įtiek toli, kad bažnyčia škatiniama da
lyvauti valstybės tvarkyme.

Iš to sektų Lietuvai labai nepageidau
tinas bažnyčios aktyvus dalyvavimas vals
tybės valdyme. Tai sukeltų labai žalin. 
gą nesantaiką tarp bažnyčios ir vallsty. 
bės. Būtų labai svarbu ir protinga gerai 
aipsisvarstyti, kur bažnyčia baigiasi ir 
kur valstybė prasideda, kad abi galėtų 
klestėti.

Iki pasimatymo čia jir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

Donelaičio mokykla. Su pirmaisiais moki
niais (jų tada buvo 30) dirbo dvi moky
tojos: Ona Roznienė ir Palmyra Lamsai- 
tienė. Mokyklos vedėju buvo pakviestas 
gerai žinomas pedagogas Julius Širka, ku
ris ir šiandieną tebevadovauja tam švie
siam židiniui.

1960 m. mokykla turėjo virš 100 moki
nių. Priėjo reikalas kelis sykius keisti pa
stogę. Pagaliau buvo gautos miesto savi- 
valdybinės mokyklos McKay patalpos, ku
riomis mokykla naudojasi ir dabar.

Kr. Donelaičio mokykloje buvo įvesta 
svarbi mokslo priemonė — lietuvių kal
bos pratimai. Vėliau sekė vadovėliai.

Šiuo laiku mokyklai be direktoriaus 
Juliaus Širkos vadovauja vicedirektorė 
Danutė Bindokienė (,,Lietuvių literatūros 
Skaitymai“ autorė), direktoriaus pavaduo
toja pradžios mokyklai — Irena Bukavec. 
kieno, inspektorius Jonas Bagdonas, ren
ginių vadovas Vytautas Gutauskas. Eko
nominiais reikalais rūpinasi inž. Jono Va- 
riakojo vadovaujamas tėvų komitetas.

KNYGOS APIE LIETUVĄ KENTO 
UNIVERSITETUI

Bostonietis Albertas Puskepalaitis pa
dovanojo Kento valstijos universitetui 
(JAV) virš 150 knygų, žurnalų ir 12 že. 
mėlapių, liečiančių Lietuvą. Rinkinys kon
centruojasi ties Mažąja Lietuva ir yra 
svarbus šaltinis besidomintiems tuo kraš
tu.

LIETUVĖ PROFESORĖ
Prof. Gražina Vokietaitytė - Amonienė, 

kūno kultūros specialistė, 22 metus dėsto 
šokį Lindenwood kolegijoj, St. Charles, 
Miss, Ji nepamiršo lietuvių tautinių šokių 
veiklos ir prie jos jungiasi patarimais ir 
paskaitomis.

DAIL. ALEKSANDRA VITKAUSKAITĖ
Dail. Aleksandra Vitkauskaitė - Mer- 

ker šiais metals' dalyvavo 10-tyje parodų. 
Savo tapyboje nuolatos naudoje lietuviš
kus motyvus. Tai supažindina ir amerikie
čius su lietuvišku gamtos įsijautimu.

,,DAINOS“ CHORO SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

Sydnejiaus Dainos choras yra gėriai pa. 
žįstalmias Australijos lietuviams. Per 25 
įmetus jis dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
'tarpltaultlniuolse ir australiškuose (pasiro
dymuose.

Choro steigėju laikomas P. Sakalaus
kas, kiuris pirmuoju dirigentu pakvietė 
J. Gaižauską. Dabartinis choro vadovas 
yra B. Kiveris.

LIETUVIS FILMŲ DARBE
Arėjo Vitkausko WORLD-WIDE BU

REAU pasaulinė skiltis , .American Scene“ 
mini lietuvį Rimą Vainorių svarbioje fil
mų darbo vietoje — jis įrašytas kaip an. 
trojo vieneto režisierius Paramount Pic
tures filme ,,Lošikai“ — „Players“, kur, 
teniso mėgėjų džiaugsmui, gausios tikro 
lošimo scenols įterpiamos į Amerikos loši, 
ko (Dean-Paul Martin ,,Chris“ rolėje) pa. 
vėjingą meilės .įlosimą“ su ,,viiišgelraišir. 
de“ Nicole.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
Šią vasarą Pasaulio lietuvių jaunimo 

sąjungos Ryšių centras ruošia šeštąjį li
tuanistikos seminarą rugpiūčio 5-19 d. d.

Lituanistinis seminarais yra rengiamas 
jhunimuli, (baigusiam gimnazĮįJjią, lielilkanj 
čialmi progos gilintis lituanistiniuose daly
kuose. SelmiilnairaS taikomas 'tiems, kurie 
laisvai kalba, skaito ir raišo lietuviškai ir 
yrfa pasirengę lankyti universitetinio ly
gio kursus.

Seminaro programa yra skirstoma į tris 
pagrindines sritis: lietuvių kalbą, lietuvių 
literatūrą ir Lietuvos istoriją.

Seminaro vieta
,„Loiyola of the Laikės“ yra amerikiečių 

jėzuitų kunigų tvarkomi rekolekcijų nar 
mlali keli kilometrai į pietus nuo Akrono 
miesto Ohio valstijoje, JAV vidurvaka- 
riuose. Vieta lengvai pasiekiama sausu
mos arba oro keliais.

Seminarui registruojamas! paštu, užpil
dant (specialią anketą ir ją pasiuinčiant 
PLJS Ryšių centrui, drauge įsu negrąžina, 
mu 15.00 dot. registracijos mokesčiu. Re- 
gistruoj amasi ne mažiau kaip dviem sa
vaitėm. Seminaro mokestis yra 130.00 dol., 
įskaitant registraciją. Kursantai renkasi 
sekmadienį, rugpjūčio 19 d. 2422 W. Mar
quette Rd., Chicago, Ill. 60629.

K. KYMANTAITEI — 70 M.
Birželio 29 d. žinoma Kauno dramos te

atro aktorė ir režisierė Kazė Kymantaitė 
atšventė savo amžiaus 70 metų sukaktį.

J. V.

VYTAUTO SMETONOS PLOKŠTELĖ
Pianisto Vytauto Smetonos nauja plokš

telė įbuvo grojama per New York Times 
radijo stotį.

----— MM----------------MUB.--------M<Bk_MM_—

lIETIiyOJE
VYRESNYSIS BROLIS VILNIUJE

„Valstiečių laiknaišitis“ (19. VI) rašo, 
kald birželio 14 dieną Vilniuje įvyko parti
nių komisijų prie Lietuvos Komunistų 
partijos miestų, rajonų komitetų pirmi, 
ninku pasitarimas. Pranešimą apie toles
nį šių komisijų darbo tobulinimą padarė 
partinės komisijos prie 'Lietuvos KP Cen. 
tiro Komiteto pirmininkais G. Mogilevce- 
vas.

Pranešime ir pasitarimo dalyvių pasi. 
sakymuose didelis dėmesys 'buvo įskiiria- 
mias vidaus partinės kontrolės, kaip panti, 
jos nariai ir kandidatai vykdo TSKP Įsta. 
tų reikalavimus ir pariltaio gyvenimo nor
mas veiksmingumo didinimui kovos su 
partinės ir valstybinės drausmės pažeidi. 
mlais stiprinimui.

Apie partinių komisijų uždavinius kal
bėjo Lietuvos 'KP Centro Komiteto antra, 
sis sekretorius N. Dybenka.

,,Pasitarimo darbe“ dalyvavo atvykę iš 
Maskvos Partinės 'kontrolės komiteto prie 
TSKP CK „atsakingi darbuotojai“ B. 
Jedlinskis ir A. Volochinas.

JONO RAGAUSKO ŽMONA 
PSICHIATRINĖJE LIGONINĖJE

Atskalūno 'kunigo Jono Ragausko, kny
gų „Ite Missa Ėst“, „Žmogus ieško tie. 
sos“ ir daugelio ateistinių straipsnių 'au
toriaus, našlė buvo suimta ir patalpinta 
'psichiatrinėje ligoninėje. Ji žmonėms pa. 
šakojo sapnavusi savo vyrą, kuris jai sa
kęs, jog Dievas jam viską atleidęs, išsky. 
rus išdavystę. Sovietijoje ir sapnai yra 
pavojingi.

DAINŲ ŠVENTĖ
Dabar Lietuvoje jau įtemptai ruošia

masi 8-tajai respublikinei dainų šventei, 
kuri įvyks 1980 mėtų vasarą.

Rašoma, kad dalyvaus 24.000 įvairių 
saviveiklinių ansamblių, chorų, orkestrų, 
šokių ratelių, iš viso alpie 350.000 žmonių. 
Tai ibūltų 'tikrai retas masinis pasirody
mas. Komunistų partijos CK 'sekretorius 
L. šepetys jau 'dabar reikalaują stiprinti 
partinį vadovavimą meno saviveiklai, ge
rinti initemiacionalinį auklėjimą, niaudoti 
meno saviveiklą idėjiniam, politiniam 
auklėjimui.

SOVIETŲ ARMIJOS IR AVIACIJOS 
MANEVRAI

Kaip pranešė Maskvos radijas, 'Sovietų 
armija ir 'Sovietinė aviacija atliks ma
nevrus Lietuvos laukuose šio liepos mė
nesio 'antrojoje pusėje. Į manevrus būsią 
įtraukta apie 25.000 karių.

Skelbiama1, kald Sovietijoje ir Lietuvoje 
derlius yra nukentėjęs 'dėl oro sąlygų. 
Kiėk derliaus bus ištrypta šių ankstybų
jų manevrų?

K. BŪGOS GIMIMO METINĖS
Kalbininko Kazimiero Būgos gimimo 

100 metų sukakties proga Dusetose, Zara
sų aps,, bus pastatytas jo biustas.

NAUJAS PILIETYBĖS ĮSTATYMAS
Nuo 1979 m. liepos 1 d. Sov Sąjungoje 

įsigaliojo naujas pilietybės įstatymas, ku
ris nusako, kas yra tos valstybės pilietis, 
kaip tą pilietybę galima įsigyti ir kaip 
jos nusikratyti. (Beveik neįmanoma. Red).

BALYS GAJAUSKAS
Balys Gajauskas yria 50 metų amžiaus 

an'tisovietinės rezistencijos veteranas. 
Raudonajai armijai okupavus Lietuvą, 
Gajauskais, būdamas dar nepilnametis, 
įsijungė į partizanų eiles. 1948 metais bu
vo sugautas ir nuteistas 25 metams. Iš
kalėjęs pilną laiką sovietų koncentracijos 
stovykloje, 1973 metais grįžo į Kauną, 
kur gyveno jo senutė motina.

Tačiau Gajauskui nebuvo duota teisė 
legaliai apsigyventi Lietuvoje. Jis iir jo 
motina buvo pakartotinai tardomi ir bau
džiami piniginėmis baudomis, apkaltinant 
motiną „nelegalaus įgyventojo“ globa. Per 
visą šį laiką Gajauskas tęsė kovą už tau
tinę ir religinę laisvę bei žmogaus teises.

1974 m. , kratos metu jo bute buvo ras
ta religinės literatūros, (Solzhenytsino 
knygos pradėtas vertimas į lietuvių kal
bą ir 135-ių politinių kalinių sąrašas. 
Po trijų 'dienų tardymo Gajauskas buvo 
paleistas.

1977 m. balandžio 20 d. buvo vėl suim
tas ir, išlaikius kalėjime visus metus, 
1978 m. balandžio 12-14 d. d. buvo nu
teistas 10 metų sunkių darbų kalėjimo ir 
5 metus tremties Sibire.

Gajausko atveju, tai yra lygu mirties 
bausmei, nes 25 metai praleisti koncentra
cijos stovykloje yra visai palaužę jo svei. 
katą.

ISTORIJA MOKO...
„Istorinis patyrimas rodo, kad visi mė

ginimai sukurti pasaulines imperijas, gro
biant ir pavergiant nepriklausomas šalis, 
neišvengiamai anksčiau ar vėliau žlunga, 
sugriūva nuo pavergtųjų tautų išsivada
vimo smūgių“, — raišo Vilniaus luniverlsi. 
teito dr. B. Dundulis žurnale „Mokslas ir 
Gyvenimais" (1979 m. Nr. 6).
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Kronika
D. Britanija

SENSACIJA FILATELISTAMS

IV PLJ Konigreso Londone atidarymo 
dieną, 1979 m. liepos vienuoliktą, Britų 
paštas netikėtai išleido naują seriją paš
to ženklų J.T.O. paskelbtiems ,,Vaikų 
Metams“ atžymėti.

Pagal metų pradžioje paskelbtą planą 
tie ženklai turėjo būti išleisti liepos 18 d., 
bet Britų paštas netikėtai išleido juos vie
ną savaitę anksčiau, t. y. tą dieną, kai 
Londone prasidėjo lietuvių jaunimo kon. 
gresas.

Tai yra maloni sensacija lietuvių fi
latelistams, kurie galės įsigyti PLJ S-gos 
specialiai Kongresui išleistus vokus su 
„Vaikų Mėtų“paSto ženklais. Tie vokai 
bus ypatingai aukštai vertinami, jeigu tu. 
rėš Kongreso atidarymo dienos štampą, t. 
y. ,,first day cover“ pašto štampą. Tokių 
bus labai nedaug.

D. B.

PADĖKA

Spaudai paremti aukojo:
p. Bučelis —- 10 sv., p. Mačiulaitienė —

3 sv. —
Abiems mielbburniškiams aukotojams iš 

Australijos nuoširdžiai dėkojame.

Londonas
LIETUVOS ATSTOVAS 

BUCKINGHAME
Teko patirti, kad Lietuvos Atstovas ir 

Ponia Batakienė š. m. liepos 12 dieną, Ka
ralienėm pakviesti, dalyvavo jos Garden 
Party, 'Buckingham Palace.

DIDŽIOSIOS MIŠIOS
(Sekmadienį liepos 11 d. 14 vai. J. E. 

Vyskupas Deksnys ikonceleforavo šv. Mi. 
šias „The Oratory“ istorinėje katedroje 
su 4 lietuvių kunigais: kun. V. šarka iš 
Hamburgo, kun. K. 'Bučmys O. F. M. iš 
New York'o, įkun. A. Saiulaitis S. J. iš Či
kagos, lir ceremonilalrneasteris kun. J. Sa- 
kevičius, mūsų Londono klebonas. Vargo
navo prof. Vyt. Vasiliūnas, giedojo ,,Vo. 
luinigės“ (ansamblis, o kai kada ir visa dau
giams nei tūkstantinė minia, sklandžiai 
pripildžiusi Išią katedrą.

Tai buvo pirmos lietuviškos .Mišios šio
je traidlicinėje ir didingoje Londono ka
tedroje.

MALDA UŽ LIETUVĄ
St. Matthew's bažnyčios West Norwood 

LondOne biuletenyje buvo paskelbta tokia 
žinutė:

„Šią savaitę mes prašome melstis, 
kad IV P (Lietuvių Kongresas pasi
sektų. Tas kongresas vyksta 'šią sa. 
vaitę Londone. Taip pat melskimės 
už Lietuvos katalikus, kurie neturi 
tikybinės laisvės savoje tėvynėje“.

Ir per visais 'Mišias toje bažnyčioje ti- 
tikinčiųj'ų imaldcs buvo pradedamos mal
da už Lietuvą. M. B.

DIDYSIS KONCERTAS

Kai Londono naujoje laibai moderniško
je ir puikios 'akustikos ,,Queen Elizabeth 
Hali“ salėje suskambo pirmieji akordai 
ir į sceną išplasnojo 10 „volungių“ tauti
niuose rūbuose, iš karto buvo sukurta kaž 
kokia Imepaktetltojlam'ai dšįkM altmo'sferia, 
kuri neišseko per visas 2Į valandas. To. 
ronto „Volungės“ ansamblis pamainom su 
virtuozais (fleita) Petru Odiniu ir (pia
no) Raminta Lamipsaityte vis keldino au
ditorijos nuotaikas į 'beribes.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — liepos 22 d. Židinyje 
11.15 vai.

DERBYJE — liepos 22 <1. 14 vai. Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — liepos 29 d. Židinyje 
11.15 vai.

LEICESTERYJE — liepos 29 d. 14 vai. 
Mere Rd.

HUDDERSFIELDE — liepos 29 d., 1 vai. 
p. p. šv. Juozapo bažn,

BRADFORDE — rugpjūčio 5 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — liepos 22 d., 12.30 vai., 

St Patrick's bažn., Watts Str.
MANCHESTERYJE — liepos 29 d., 12.30 

vai., St. Chad's bažn.

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.

Po pertraukos Mon'trealio, itiur būt, 40 
žmonių ansamblis davė ištisą teatralinį 
veikalą dainos, šokio, muzikos ir vaidy
bos.

Koncerto gale į sceną susirinkusiems 
artistams atsistojusi publika audringai 
plojo. Kai po kurio laiko ir patys artistai 
atsiliepė savomis katutėmis atgal, tai su. 
sidarė visiems ilgam neužmirštamas en
tuziazmo pasireiškimo vaizdas.

KONGRESAS ŽYGIUOJA
Tuoj po koncerto, kurio nepaprastas 

pasisekimas jau buvo minėtas, minia iš- 
įsirikiavo lį idiaiugtūkstanitiinę eiseną pa
gerbti šios svetingos šalies žuvusius dėl 
žmogaus teisių ir laisvės abiejuose pasau
liniuose karuosle. Eisena truko gerą pus. 
valandą per pagrindines 'Londono gatvės.

Prie paminklo pakojų mergaitės tauti
niais rūbais padėjo vainiką, susirinku
siems giedant ,,Marija“ ir Lietuvos hilmlną.

KENČIANČIOS BAŽNYČIOS DIENA
ACN, t. y. Organizacija pagelbėti vargs

tančiai Bažnyčiai, (Aid to Church in 
Need) rugsėjo 23 d. ruošia ypatingą ken- 
čilančios Bažnyčios paminėjimą. Bromp- 
tono Oratorijoje visą rytą bus sakomi spe
cialūs pamokslai, o Šv. Juozapo salėje bus 
rodomi įvairūs filmai. Tarp jų matysime 
filmą, slaptai padarytą Latvijos koncen
tracijos stovykloje. Įvairios pavergtos 
tautos išsta'tys savo parodėles.

3 vai. p. p. Westlminsterio katedros kon
ferencijų centre bus pasakyta kalba 'apie 
Bažnyčios persekiojimą šiais laikais. Po 
to pavergtųjų tautų ir britų maldinin
kai trumpoje, vadinamoje kryžių proce- 
joje, žygiuos į katedrą šv. Mišioms ir pa
siaukojimui Marijos Nekalčiausiai šir
džiai.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Kazys Bradūnas iš Čikagos, JAV, atvy

kęs 'atostogų į Londoną. Rašytojas ir poe
tas, „Draugo“ dienraščio kultūros priedo 
redaktorius.

Karolis ir Morta Prašmutai iš Melbour
ne. Australijoje, atvykę dalyvauti visuose 
IV PLJ Konigreso parengimuose, šitaip iš. 
naudodami savo atostogas.

Liudvikas Bučeiis ir p. Bučeiienė, 
kartu su p. Mačiulaitiene iš Melbourne, 
Australijoje, atvyko taip palt IV PLJ Kon
greso proga, kaip turistai. Pataikę j ,,E. 
L-iiio“ ekspedijavimo valandą, jie prisidė
jo prie laikraščio lankstymo ir... paliko 13 
sv. „E. L.“ leidimui paremti.

Bronius Krokys iš Rochester, N. Y., 
JAV,, sustojęs Londone vienai dienai, 
prie® 'iškeliaudamas kelionei po Europą.

Aleksandras ir Marytė (Šidlauskaitė) 
Dumbliai iš Sao Paulo Brazilijoje. Atvy. 
ko iper Frankfurtą dalyvauti IV PLJS 
Kongreso parengimuose. Po to važiuos 10- 
ties dienų kelionei po 'Lenkiją ir pietinę 
Europos dalį.

Bradfordas
VYSKUPO VIZITACIJA

Vienodo, kasdieniško mūsų gyvenimo 
monotoniją išblaškė retai pAūtaikarujios 
iškilmės. Europos Lietuvių Vyskupo, J. E. 
dr. Antano Deksnio. vizitacija Braidfordė.

Kaip ir dera, mūsų Ganytojo apsilanky
mas buvo pradėtas birželio 23 d. dvasi, 
niu susitelkimu šv. Onos bažnyčioje. Su- 
SirinkulsUems diairainltis lį klausyklas, ku
riose 'atgailos pjūčiai sėdėjo svečias iš 
Londono kun. A. Geryba ir Manchesterio 
lietuvių kapelionas kun. V. Kamaitis, li
turginiais rūbais apsigaubęs Ganytojas, 
lydimias kun. J. Kuzmickio ir liuteronų 
kun. A. I’utcės, prisiartino prie Viešpaties 
altoriaus.

Pasveikinęs visus susirinkusius, genai 
nusiteikęs Ganytojas priminė įvairiais rū
pesčiais apsunkintą žmonių gyvenimą ir 
sielos (troškimą nusivalyti nuo kalčių diul. 
kių. Ramybė atrandiamia Viėšpatyje, 'kuris 
negaili mums meilės ir malonių. Po to se
kė šv. Mišių Auka ir eilės lietuvių, pri
imančių iš savo Ganytojo ranki; Švenčiau
siąjį.

SUSIRINKIMAS
Šių metų liepos 29.tą dieną, 14.30 vai. 

šaukiamas pusmetinis Vyties narių
SUSIRINKIMAS.

Prašome visus narius dalyvauti.
Nesusidarius kvorumui, susirinkimas 

atidedamas viena valanda.
Skyriaus Valdyba, (S. Grybas)

MŪSŲ MIRUSIEJI

Etirželio 30 d. po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Juozas Unikas. Gimęs 1910 m. kovo 
16 d., ilgą laiką gyveno Kaune ir dirbo 
„Spindulio“ spaustuvėje raidžių rinkėju. 
Sukūręs šeimą, visą širdies meilę atidavė 
žmonai ir dukteriai.

Karo metai įbruko į jo rankas ginklą, 
su kuriuo atsidūrė ir Vokietijoje. Kantriai 
kentė belaisvio dalią Belgijoje. Išemigra
vęs į Angliją, apsigyveno Bradiforde ir li
gi pensininko amžiaus dirbo tekstilėje, 22 
metus gyveno pas savo bičiulį A. čebata. 
riūną. Buvo susipratęs lietuvis, kol galė
jo, dalyvavo lietuviškuose parengimuose 
ir pamaldose.

Liepos 5 d. gausus artimųjų būrys susi
rinko šv. Onos bažnyčioje. Po gedulingų 
Mišių, liūdnos Libera me giesmės kun. 
kapelionas atsisveikinimo pamoksle išrys, 
kino velionio asmens bruožus ir taurų 
būdą. 'Liūdna artimųjų eisena nusitęsė į 
kapines, kur jo žemiškų palaikų pelenai 
liko svetimos žemės prieglobstyje. Priėmi
mo metu Vyties klube a. a. Juozo asmenį 
gražiai nušvietė kalbėtojai — H. Wialko- 
wialk, T. Jakila, A. Traška ir kun. kapelio, 
nlas. Laadbtiuivėmis bei priėmimu pasirū
pino velionio draugais A. Čebatariūnas.

Liepos 8 d. savo bute staiga numirė 
Vytautas Umbrasas, kilęs Aulkšitlailtijoįje. 
Sulaukęs penlsininiko amžiaus, vis dar te
bedirbo. Buvo Vyties klubo narys, nors į 
aktyvią veiklą nesijunigė.

Manchesteris
APSILANKĖ VYSKUPAS

Jo E. vysk. A. Deksnys birželio 29 - 30 
ir liepos 1 d.d. apsilankė ir Manchestery- 
je. Kartu atvyko ir kun. J. Kuzmickis.

šeštadienį po pietų St. Chad's bažnyčio
je dvasiniam atsinaujinimui buvo praves
tos rekolekcijos, kurių metu vyskupas lai
kė Mišias ir pasakė atitinkamą pamokslą. 
Išpažinčių klausė kun. J. Kuzmickis.

šeštadienio vakare M.L.S. klubas su
rengė vyskupo garbei priėmimą, kuriame 
dalyvavo kunigai V. Kamaitis ir J. Kuz- 
miėkis, viso 18 žmonių, čia puikioje nuo
taikoje kartu praleista keletas valandų ir 
buvo pasidžiaugta svečio atsilankymu.

Sekmadienį vysk. A. Deksnys St, 
Chad's bažnyčioje laikė lietuviams pamal
das, Į kurias atsilankė apie pusantro šim
to žmonių iš plačios Manchesterio apylin
kės. Oras pasitaikė gražus. Mišių metu 
vyskuppui asistavo kunigai V. Kamaitis 
ir J Kuzmickis. švento rašto ištraukas, 
'šeštadienį ir sekmadienį, skaitė O. Virbic- 
ikaitė. Giedojos vyrų choras, o su jais ir 
visi dalyvavusieji pamaldose. Dviem jau- 
namečiaims vyskupas suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą.

Po pamaldų vyskupas atvyko į M.L.S, 
klubą, kur M.L.K Bendrija surengė bend
rus pietus — vaišes. Jį J. Kublinskienė 
pasveikino su. duona ir vynu, ir plakatu.

Pietų pobūvį, kuriame dalyvavo 53 as
menys, atidarė ir pravedė K. Bendrijos 
sekr. A. Jaloveckas. Pietų maistu apdėtus 
stalus, kuriuos paruošė K. Subačienė ir 
A. Pcdvoiskienė vyskupas palaimino. Be- 
sivaišinant vysk. A. Deksnį sveikino ir 
geros kloties ganytojiškame darbe linkė
jo M.K. B-jos sekr. A. Jaloveckas ir įtei
kė bendrijos piniginę dovaną, ramovėnų 
pirm. K. Murauskas, kuris įteikė ramo
vėnų piniginę dovaną, klubo pirm; J. Pod- 
voiškis, kun. J. Kuzmickis, Rev. M. Mc
Gary ir kun. V. Kamaitis.

Į kalbas, sveikinimus bei linkėjimus at
sakė vyskupas, nušviesdamas mūsų gyvy
binius tikslus ir padėkojo šeimininkėms 
už Skoningai ir rūpestingai paruoštą mais
tą, ypač už gardžius koldūnas, kurių se
nai nebuvo valgęs.

Sugiedojus vyskupui, ilgiausių metų, dar 
buvo padainuota bendrų dainų ir pasi
šnekėta, o jam išvykus poilsiui, pabūvis 
tęsėsi toliau.

Visomis progomis padaryta daug nuo
traukų, nufilmavo L.F.R. darbuotojas J. 
Verbickas.

Vyskupo atsilankymas pakėlė mus virš 
gyvenimo kasdienybės ir kartu sulteilkė 
mums naujų dvasinių jėgų bei ryžto ženg. 
ti dr tolau mums 'skirtu gyvenimo keliui.

A. P-kis

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 7 d. L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio Skyrius surengė M. L. S. 
klube Dariaus ir Girėno minėjimą, į kurį, 
su 32-jų žmonių ekskursija iš Leigh, atvy
ko arti 80 žmonių.

'Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėm; 
skyr .pirm. K. Murauskas.

Paskaitą skaitė R. Giedraitis Jis savo 
paskaitoje iškėlė ir išryškino didvyrių 
svarbą tautai ir trumpai apibūdino Dairių 
ir Girėną bei jų pasiruošimą skrydžiui 
per Atlantą ir tragišką žygio 'galą. Ta pa
čia proga 'tylos minute buvo pagerbti visi 
žinomi ir nežinomi Lietuvai nusipelnę 
didvyriai.

Prelegentai sklandžiai ir įdomiai per
duodant paskaitos mintis, paskata buvo 
visų išklausyta su įdomumu ir giliu 'įsi
jautimu.

Minėjimas IbaigtaH sugiedant Lietuvos 
Himną.

Skautiškuoju keliu
AUKOS STOVYKLAI

O. Ramonienė, Manchesteris — 2.50 sv., 
A. Miliūnas, Manchesteris — 5 sv., J. Lio- 
bė, Ketteringas — 1 sv., J. Miliauskas, 
Ketteringas — 1 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams išreiškia, 
mas nuoširdus skautiškas ačiū.

LSS Rajono Skautų Vadovybė

Dariaus ii’ Girėno didysis skrydy s liks 
visuomet atmintinas, o taip pat ir Lietu, 
vos vardas, kuriam jie šį skrydį skyrė.

Ta pačia proga ramovėnų skyr. valdyba 
nuoširdžiai dėkoja R. Giedraičiui už įdo
mią paskaitą, į kurią atvyko savo lėšomis, 
1. 'klubui už .patalpas ir piniginę paramą, 
visiems atsilankiusiems ir visiems tiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie šio minėjimo parengimo ir pasiseki
mo.

A. P-kis

Nottinghamas
GANYTOJAS NOTTINGHAME

Liepos 7-8 dienos Nottinghame praėjo 
džiaugsmo, susitelkimo ir dvasinio pakili
mo nuotaikoje. Šią veiklią koloniją, kuri 
gali didžiuotis sielovados centru, „šalti
nio“ ir 'knygų leidykla 'bei Lietuvių Židi
niu, aplankė J. E, Europos lietuvių vysku
pas Antanas L. Deksnys.

šeštadienį neperdidoka Židinio koplytė
lė plyšte plyšo, Šv. Mišias atnašavo vysk. 
A. Deksnys ir kun. A. Geryba. Pamoksle 
vyskupas priminė būtiną reikalą atsinau
jinti dvasioje. Ta proga Jo Ekscelencija 
pasveikino kocelebrantą kun. A. Gerybą 
sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga 
ir paprašė žmonių maldų, pridėdamas sa
vąsias su linkėjimais palaimos iš Dievo.

Pa pamaldų nemažas būrelis pasiliko 
užkandžiams, draugiškam pokalbiui, pasi- 
bičiudiiavimui.

Kitą dieną — sekmadienį — tautiečiai 
ir svečiai susirinko Šv. Barnabo Katedro
je. Dalyvavo daug apylinkių lietuvių. 
Žmonės pripildė ne tik katedros centrą, 
bet daug kas turėjo susirasti vietą šoni
nėse navose. Pats katedros administrato
rius kan. Cummins apsiėmė ccremonie- 
riaus pareigas. Jis net ir pasveikino vys
kupą, kunigus ir susirinkusius lietuvių 
kalba.

Šv. Aulką atnašavo vysk. A. Deksnys, 
kun. V. Kamaitis ir kun. A. Geryba. Mi
šių metu giedojo „Gintaro“ choras ir so. 
listė V. Gasperienė - Vainoriūtė. Atėjo 
iškilminga Sutvirtinimo valanda. Prista
tyti septyni kandidatai. Vyskupas juos pa
drąsino ir priminė šv. Dvasios dovanas, 
kurias taip nuostabiai pakeitė apaštalų 
asmenybę ir jų gyvenimą.

Po iškilmių katedroje maldininkus pri
ėmė jauki 'katedros salė. Čia aiškiai jau
tėsi darbšti vaišes ruošusių Nottinghamo 
moterų ranka.

Buvo pasakyta daug kalbų. Tarp jų 
buvo įterpti meniški pasirodymai. Visus 
maloniai nustebino ir pradžiugino V. Gas- 
perienės paruošti mažyliai savo aiškia lie
tuvių kalba, drąsumu ir vaikišku patrauk
lumu. Neseniai gimęs, bet jau labai stip
rus ir susidainavęs „Gintaro“ choras, pri
pildė ausį ir širdį jaudinančiomis lietu
viškomis dainomis. Chorui dirigavo V. 
Gasperienė, alkomponavo N. Vainoriūtė.

Lakiu savo poezijos žodžiu vyskupą pa
sveikino poetas L. Švalkus.

Paskutiniame žodyje Ganytojas pasi
džiaugė nottinghamiečių veikla ir 'Ugnin
gai kvietė visus jungtis į tautinį, krikš
čionišką darbą dėl Lietuvos ateities.

Tas dienas negreit užmiršim. Tai buvo 
tikra dvasios šventė. A.G.

Vokietija
(tęsinys)

MIRĖ ALEKSANDRAS MARIŪNAS

Po karo kurį laiką gyveno Hanau mies
te. Čia buvo palaidota viena jo dukrelė, su 
to miešto kapinėmis taip artimai susiri. 
šo, kad 1967 m. čia palaidojo savo žmoną, 
o 1979 m. birželio 20 d. 'buvo palaidotas 
tame pačiame kape ir jis patįs.

Laidojimo apeigas atliko tas. Bronius 
lĮiiulbiimas, dlaUyvautjlanit A. Mariūinb arti, 
mam bičiuliui kun, Alfonsui Bemaitoniui 
ir ikiun. Vaclovui šarkai. Laidotuvėse da. 
lyvavo dvi jo dukros: dr. Rima, gyvenian. 
ti Vokietijoje ir Daina Melinauškieiiė, at
vykusi iš JAV-bių. Trečioji dukra laidotu
vių dieną 'sirgo. Dalyvavo taip pat dar bū
relis kitų 'giminaičių ir pažįstamų. Vokie. 
tijos LB valdyba padėjo puokštę gėlių -amt 
karsto.

Aleksandrais Marumas įeis į Vokietijos 
lietuvių ištoriją, nes su jo pavarde yra 
ypatingai artimai surištas Vasario 16 gim
nazijos nuosovybės įsigijimas ir jos klasių 
mamų statyba. Jis buvo ne tik artimas A. 
Bematonio 'bičiulis, bet taip pialt jo pate, 
rėjas ir bendradarbis 'tada, tai buvo per
kama gimnazijai Renhofo pilis. A. Mariu, 
nas .asmeniškai buvo atsakingas už pir
mąjį namų remontą, t. y., už pilies pri
taikymą gimnazijos ir bendrabučio reita:-

Kongreso Pradžia
— Iš ANTROS PUSĖS —

Po tiek metų pasiruošimo Kongresas 
vyskta. Atskrido ir atvažiavo jau 424 
jaunuoliai iš 15 kraštų ir 4 kontinentų. 
Jie paaukojo savo laisvą laiką, atostogas 
ir pinigus, kad būtų čia, ant Braškių kal
vos. (Srawberry Hill miestelyje).

Jūs skaitysite daug sveikinimų, gražių 
linkėjimų ir apie tai, kasdalyvavo šio IV 
PLJ Kongreso atidaryme. Bet neužmirš
kite, kad baliaus šaunumas priklauso 
virėjų. Tas patįs ir čia.

Anglija apsiėmė gan didelį darbą. Ruo
šos komitetas cristate planą o mes turė
jome šiaip taip tą planą įvykdyti. Reikė
jo daug padėjėjų, kurie susirinko jau sa
vaitgalį prieš Kongreso pradžią. O pir
madienį. rimtas darbas prasidėjo.

Devintą valandą 2 autobusai važiuoją 
į aerodromą sutikti lėktuvus iš Amerikos 
ir Kanados. Mes penki turime atskirti lie
tuvius iš tūkstančių kitų, palydėti iki au
tobuso ir atvežti į stovyklą. Jei galvoji, 
-kad tai lengva, tai klysti. Buvo daugiau 
vargo laukti prie muitinės durų vieno 
žmogaus, negu sutvarkyti 40 iš Chicagos.

Kas nevažiuoja į aerodromus, veža ir 
[kasa 14 vėliavų stulpų arba padeda tvar
kyti registracijos knygas, arba stengiasi 
suspėti atsakyti 'telefoną arba...

Antradienį visos valdybos peržiūri prog
ramą ir Kongreso eigą. Kai matome, kad 
jau turime kokį pusantro šimto stovyk
lautojų, programa 'padidinama ir ruošia
me šokius. O Anglijos jaunimas aerodro
me eina antrą pamainą,

Vakaro diskoteųue (ir polkų) šokiai pa
rodė pasaulio jaunimo skirtumus. Pavyz
džiui, Amerikoje mergaitė nešoka su kita 
mergaite, lauks kol vyrai pakveis ją šok
ti. Anglai pripratę atvirkščiai. Europiečiai 
laukia, kad isigers, o pietų amerikos at
vykę tik žiūri.

Po daugelio paraginimų visi pradėjo 
šokti ir į galą nenorėjo sustoti, šoko ilki 
vidurnakčio.

Trečiadienį Ikokie du šimtai jau buvo 
suplaukę ir būstinės administracija beveik 
išprotėjo. Vakare per iškilmingą vėliavų 
nuleidimą matėme, kaip 'atrodo, 400 lietu
viškų jaunuolių. Daug kam iš jų teko 
paragauti ,,Sherry" pirmą kartą ir visi 
pavalgė vakarienę su vynu ir gėlėmis. 
Eilė svečių pasveikino Kongresą ir And
rius Šmitas perėmė pirmininko plaktuką.

Ketvirtadienį buvo bandoma sustatyti 
užsiėmimo būrelius, kas atvyko pavyko 
tik rytojaus dieną. Toks chaosais, kad ne
klausk! Diena užbaigta Joninių laužu su 
vainikų įmetimu ir šokimu per ugnį. Ra
ganos ir raganiai irgi dialyvavo, kiai kurie 
skraidinėjo lėktuvais iš Heathrow Aerod
romo kas dešimtą minutę.

JFJus daugiau, jei spėsiu parašyti.
Su Sveikinimais i® Konigreso Stovyklos

Jonas Podvoiskis

tams.
Antrą kartą vėl jis įsijungė į LB veik, 

lą tada, tai buvo statomi namai 'klasėms. 
Grynai Mariūno iniciatyva buvo pakeisti 
planai ta prasme, kad prie klasių pastatų 
buvo prijungta eilė 'butų, toriuose ir da
bar gyvena gimnazijos direktorius ibei ei. 
lė jos tarnautojų. Kad galėtų vadovauti 
statybai, A. Mariūnas kandidatavo ir bu
vo išrinktas į I<3 tarybą 1962 metais, o 
Tarybos buvo išrinktas į Valdybą ir čia 
tapo jos reikalų vedėju. Tose pareigose jis 
išbuvo nuo 1962 m. rugsėjo 9 d. iki 1965 
m. birželio 16 d.

Tragiškasis jo veiklos epizodas prasidė
jo, kai jis išstojo iš Vaidybos. Tačiau su 
eile LB veikėjų A. Mariūnas palaikė .gtau. 
dų ryšį iki savo gyvenimo pabaigos.

Kun. B. L.

MIRĖ ALBERTAS BANSLEBEN

Albertas lEiansleben, gimęs 1911 m. va
sario 26 d. Kvietiškyje, Mariampolės aips.; 
mirė 1979 m. birželio 7 d. širdies smūgiu 
Hanau miesto ligoninėje.

1940 m. velionis vedė Eleną Rudzevičiū- 
tę. Iš įtos santuokos susilaukė penkis vai
kus: vieną dukterį dr keturis sūnus. Lie
tuvoje dirbo kaip miško transporto darbi
ninkas Kazlų Rūdoje.

1941 m. jis su žmona atvyko kaip re
patriantai į Vokietiją ir dirbo
Pomeraįniijoje. Bet 1945 m. velionis 

su žmona ir dviem vaikais ‘buvo prievar
tos būdu išvežti atgal į Lietuvą ii- apsigy
veno vėl Kazlų Rūdoje. Lietuvoje d'air su. 
šliaukė trijų sūnų.

(Bus daugiau)
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