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Visi mes Lietuvos vaikai
LAIŠKAS LAISVAJAME PASAULYJE 

GYVENANČIAM LIETUVOS JAUNIMUI

Brangūs Tautiečiai,

Kur mes bebūtume — Jūs Čikagoje ar 
Adelaidėje, mes čia Lietuvoje, dar kiti — 
Pravieniškių ar Permės lageriuose, visi 
mes esame ivienos tautos, visi mes vienos 
tėvynės, — LIETUVOS vaikai. Mūsų 
skirtingi likimai, 'bet vienas kraujas. Ma-. 
žam mūsų kraštui istorija lėmė sunkia ir 
savitą dalią.

Iš tiesų, jeigu Jūs atvyksite Lietuvon, 
— nerasite jos tokios, kokią prisimena 
Jūsų tėvai. Viskas bus pasikeitę, ar ne
grįžtamai išnykę: sodyba, senas kryžius 
galulaukėj, šulinys su svirtimi... Šiandien 
viskas atrodo kitai®. Nutilusi lietuviška 
daina; Kauno „Laisvės alėja“ su rusiškais 
užrašais parduotuvių vitrinose, garsioji 
įgulos bažnyčia pavirtusi Paveikslų gale
rija. ..

Tada Jūs manęs paklausit, kur ta Lie
tuva; nejaugi ji užgeso, nejaugi negyva? 
Aš atsakysiu: neieškokite jos pro „Gin
taro“ viešbučio ar ekskursijų autobuso 
langus. Kai eisite pro geltoną, murziną 
mūrą ties „'Lenino“ aikšte — žinokit ten 
gyvena Lietuvos budelis, ten rūsiuose, kan 
kinama lietuviška dvasia.

Jei norit išvysti ją gyvą, ieškokite jos 
paprastų žmonių, JŪSŲ tautos brolių 
akyse. Arba debesyse, praplaukiančiuose 
virš Lietuvos miškų — juk dangus virš 
mūsų visada tas pats. Jeigu atvyksite va
sarą, nusivešiu Jus prie Joninių laužo. Į 
Rasos, pirmapradės skaistybės šventę. Ji 
ten gyva. Ten gyvena Lietuva! O pats tie
siausias kelias jon veda 'į artimiausią 
bažnyčią.

Atvykite pas mus. Mes Jūsų laukiam. 
Tilk atvykite švarūs — neleiskite, kad 
priešas Jus suteptų, saugokitės, kad ne
panaudotų Jūsų savo užmačiom. Budėkit. 
Nesiduokit nuperkami, .apgaunami ar už
migdomi. Lietuvio — sovietinės imperi
jos .kalinio santykis su okupanto yra iš
reiškiamas trim priesakais — netikėk, ne

RELIGINIS KONGRESAS
ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES 

KONGRESAS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI IR RADIJO 

PROGRAMOMS

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, metai 
buvo pradėti 1984 m. kovo 4 d. Romoje 
ir okupuotos Lietuvos sostinėje Vilniuje. 
Lietuvos globėjo 500 metų mirties sukak
tis atkreipė dėmesį viso krikščioniškojo 
pasaulio, ypač dabartinio Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II dėka Romos iškilmėse.

Deja, tose iškilmėse galėjo dalyvauti 
tiktai maža lietuvių išeivijos dalis. Dėl to 
kazimierinių metų užbaigai rengiamos 
plataus masto iškilmės Šiaurės Amerikoje, 
kur telkiasi mūsų išeivijos dauguma. Cen 
trinio šv. Kazimiero sukakties komiteto 
nutarimu tam tikslui parinktas Kanados 
Torontas ir ten sudarytas specialus iškil
mių komitetas, kuris ryžosi organizuoti 
religini pasaulio lietuvių kongresą 1984 
metų rugsėjo 1 ir 2 dienomis.

Tai bus imanifestacinio pobūdžio iškil
mės, kuriose dalyvauti kviečiami visi lie
tuviai, kad suspindėtų ne tiktai Lietuvos 
globėjas šv. Kazimieras, bet ir pati Lietu
va.

Beveik kongreso išvakarėse š.m. rug
pjūčio 29 ir 30 dienomis Toronte bus lais
vojo pasaulio lietuvių kunigų suvažiavi
mas, kuriame bus paminėta Kunigų vieny 
bės 75-rių metų sukaktis.

Kongreso programoje bus akademinė, 
liturginė ir meninė dalis.

KONGRESO ATIDARYMAS ir akade
minė dalis įvyks rugsėjo 1, šeštadienį, 10 
v.r., „Royal York“ viešbutyje. Paskaitą 
apie Kazimiero šventumą skaitys kun. 
prof. Paulius Rabikauskas, SJ, iš gregori- 
nio Romos universiteto. Antrą paskaitą 
apie katalikybės ir ateizmo santykius pra
eityje ir dabar skaitys žymusis mūsų filo 
sofas dr. Juozas Girnius, žvelgdamas į 
krikščioniškosios Lietuvos kelią, kuriame 
jai teko susidurti su ateizmu.

Popietinėmis šeštadienio valandomis 
bus svarstyfbos-simpoziumas apie religinę 
dabarties mūsų išeivijos jaunimo orienta 
ciją. Vadovaus patyrusi jaunimo kongresų 
programų planuotoja bei parengėja Gabi
ja Juozapavičiūtė-Petrauskienė. Svarstybų 
grupės nariais pakviesti: Rasa Lukoševi- 
čiūtė-Kurienė, Laima Gustainytė-Unde- 
rienė, dr. Saulius Jankauskas, teologijos 
stud. Edis Putrimas.

šeštadienio vakare tame pačiame vieš
butyje bus vakaronė su jaunimo atliekama 
programa.

LITURGINĖ KONGRESO DALIS bus 
rugsėjo 2, sekmadienį. Iškilmingas Mišias 

bijok, neprašyk. Jei Jums pavyks išlai
kyti šiuos priesakus — Jūs laimėsite!

Kreipiamės į Jus sunkiu Lietuvos Baž
nyčiai laikotarpiu. Atėjo sunkių išbandy
mų metas. Kunigų areštai, jaunimo terori 
žavimas. 10 metų Lietuvos kunigai nebu
vo sodinami į kalėjimus — reiškia, kad 
Lietuvos Bažnyčia pereina iš veiklas fa
zės į aukos fazę. Taip matyt mums skyrė 
Dieviškoji Apvaizda.

Prisiminkime, kaip viskas prasidėjo. 
Prasunkus pokario siaubui, Lietuvos Baž
nyčia vis traukėsi, piktybiškojo ateizmo 
spaudžiama, iki paskutinės ribos, kol ne
buvo pasikėsinta į vaikų sielas — uždraus 
ta kunigams ikatekizuotl vaikus. Toliau 
trauktis nebuvo kur ir prasidėjo kovos 
lailkotalnpis, kuris būsimos Lietuvos is
torijoje bus surištas su „LKB Kronikos“ 
vardu. Nelaimėjęs piktybiškasis ateizmas 
ryžosi eiti iki galo. Pradėta buvo nuo Šilu 
vos eisenos, kuri jaunimo dėka įgavo vis 
platesnį mastą — buvo areštuoti Gema 
iStanelytė, Vytautas Vaičiūnas, Mečislo
vas Jurevičius. Ties tuo nesustota, buvo 
peržengtas lemtingas barjeras — areštuoti 
kunigai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas 
Tamkevičius. Lietuvos 'dvasiniai vadai, gy 
vu pavyzdžiu mums, jaunimui, įkūnijantys 
riterystės ir šventumo idealus. Jų. kaip 
Apvaizdos įrankių dėka, Lietuvos Bažny
čia buvo karšta, o ne drungna. Daroma 
visikas, kad Lietuvių tauta, Bažnyčia lik
tų be gyvybės, bedvasė, mieganti. Tad nau 
dojamos dvi priemonės: faktų iškraipy
mas, užliūliavimas gražiais žodžiais ir 
prievarta bei kerštas (kunigų Šapokos. 
Mažeikos, Laurinavičiaus nužudymas, jau 
niimo terorizavimas). Dar daugiau, per 
paskutinius kompartijos susirinkimus pas 
kelbiama nauja doktrina: nuo šiol katali
kas nebe antrarūšis pilietis, nebe negras, 
bet priešas. Taip piktybiškasis, okupanto 
primestas ir savųjų išdaviku bei trum
paregių penimas ateizmas įgauna vis dau 
giau žvėries bruožų.

Padėtis yra sumiki. Netekome geriausių 
vadų. Bažnyčios persekiojimas vis stiprė
ja. Kartu su juo stiprėja ir tautinė prie- 

atnašaus lietuviai vyskupai su kongrese 
dalyvaujančiais kunigais. Pamaldose daly 
vauti yra pažadėjęs ir Toronto kardinolas 
G.E. Carteris, šio kongreso globėjas. Gie
dos jungtinis choras, sudarytas iš lietu
vių parapijų chorų ir kitų vienetų. Ko
ordinatoriumi pakviestas chorvedys Ir 
solistas V. Verlkaitis. Pamaldose dalyvaus 
ir įvairių organizacijų vėliavos su paly
dovais.

KONGRESO RENGINIŲ VIRŠŪNĖ bus 
kazimlerinė opera „Dux Magr. us“. Jos li
bretą sukūrė Kazys Bradūnas, muziką — 
Darius Lapinskas. Opera statoma Ryer- 
sono teatro salėje (43 Gerrard St. E.). 
Bus du spektakliai — rugsėjo 1, šeštadie
nį, 8 v.v., ir rugsėjo 2, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Dalyvaus žymieji mūsų solistai iš Kana
dos ir JAV, operinis choras, simfoninis 
orkestras, vadovaujant muzikui D. Lapins 
kui. Apranga ir dekoracijos — dail. A. Kor 
sakaitės-Sutikuvienės. Bilietų kainos: 15 
dol, 20 dol., 22 dol., 25 dol. Jie platinami 
iš anksto Toronte, Čikagoje (J. Vaznelio 
parduotuvėje), Niujorke ir Klivlande. 
Bilietų platinimu rūpinasi kongreso ko
miteto narys V. Taseekas (3380 Galena 
Cres., Mississauga, Ont. L5A 3L8).

KONGRESO UŽBAIGA — rugsėjo 2, 
sekmadienį, 7 v.v., bendru pokyliu „Royal 
York“ viešbutyje. Kaina — 25 dol. Bilie
tai gaunami Toronte pas V. Tasecką mi
nėtu adresu ir operos bilietų platinimo 
centruose.

KONGRESO DALYVIAMS REZERVUO 
TI DU VIEŠBUČIAI: „Royal York“ (100 
Front St. W„ Toronto, Ont. M5J 1E3, Can 
ada; tel. 416-368-2511) ir „Westbury Ho
tel“ (475 Younge St., Toronto, Ont. M4Y 
1X7, Canada; tel. 416-924-0611). Kamba
rių kainos „Royal Yory“ viešbutyje parai 
— 74 dol. vienam asmeniui, 89 dol. — 
dviem; „Westbury Hotel“ — 68 dol. vie
nam arba dviem asmenim. Rezervacijų 
reikalu prašome kreiptis tiesiai į viešbu
čius, pridedant vienos paros užmokestį ir 
pažymint „Lithuanian Congress“. Rezer
vacijos priimamos iki liepos 30 d. Po tos 
datos kambarių rezervacija negarantuo
jama.

Stambesnio pobūdžio reikalais prašoma 
kreiptis į kongreso komiteto pirmininką 
dr. Juozą Sungailą (109 Riverwood Park
way, Toronto, Ont. M8Y 4E4, Canada; 
tel. 416-239-1047).

Šis kongresas turėtų būti vieninga išei
vijos lietuvių manifestacija, kurios žodis 
pasiektų ir pavergtą Lietuvą, ir laisvąjį 
pasaulį.
Rengėjai kviečia tautiečius iš visų kraštų 
gausiai dalyvauti šiame 'kongrese.

Renkimės 1985 melams
1985 metais sukaks šimtas metų nuo 

prel. Mykolo Krupavičiaus gimimo ir 
penkiolika metų nuo jo mirties (1885.X.1 
— 1970.XII.4). Visi Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos skyriai ir pavieniai 
asmenys visuose pasaulio kraštuose kvie
čiami ruoštis šią sukaktį atitinkamai pa
minėti.

Mykolas Krupavičius yra epochinė as
menybė. Visas šimtmetis lietuvių tautos 
vargų, džiaugsmų, triumfų ir kančių yra 
glaudžiai susiję su šiuo žmogumi. Lietu
va Rusijos carų rankose, lietuvių kova už 
tautos laisvę ir tikėjimą, už spaudą. Pir
mojo pasaulinio karo tremtis, Nepriklau
somos Lietuvos kūrimas, Laisva ir Ne
priklausoma Lietuva, bolševikų ir nacių 
okupacijos, Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, Išeivija, Lietuvių Ben
druomenė, Lietuvos laisvinimo ir lietuvy
bės išlaikymo problemos — tai vis prel. 
Mykolo Krupavičiaus veiklos, kovos ir 
darbų laukas.

Krupavičius ypatingai brangus lietu
viams krikščionims demokratams, kaipo 
vienas iš krikščioniškosios demokratijos 
kūrėjų Lietuvoje ir vienas iš iškiliausių 
krikščionių demokratų vadų. Beje, jis 
yra nemažiau reikšmingas ir visiems lie
tuviams. Jis priklauso Lietuvos istorijai 
ir visai lietuvių tautai.

Ruoškimės šiai sukakčiai. Pasisemkim 
iš šio didelio lietuvio darbų stiprybės, pa- 
simokykim pasiryžimo, aukos, optimizmo 
ir ištesėjimo. (LK'DS)

Montecassino
Gegužės 18 dieną suėjo keturiasdešimt 

metų nuo garsaus Montecassino mūšio, 
kuriame Vakarų sąjungininkai o drauge 
su jais ir daug lenkų karių nugalėjo vokie 
čius, atverdami kelią Italijos išsilaisvini
mui. Sukakties išvakarėse apie šeši tūks 
tančiai lenkų iš įvairių pasaulio kraštų, 
jų tarpe nemažai karių veteranų, prieš 
vykdami į Montecassino prisiminti ir pa 
gerbti čia kritusius savo tautiečius, gegu
žės 17 d. Vatikane aplankė Popiežių Joną 
Paulių II-ąjį. Šventasis Tėvas jiems pri
minė generolo Anderso vadovaujamos len 
kų armijos Montecassino mūšyje pasirink
tą šūkį — „Už jūsų ir už mūsų laisvę“. 
Lenkų kariai vadovavosi šituo šūkiu, kai 
bėjo Popiežius, nes jie buvo įsitikinę, kad 
kovodami už laisvės atstatymą Italijoje 
jie drauge kovojo ir už savo tėvynės ne
priklausomybės ir suverenumo atkūrimą 
laisvų Europos tautų tarpe. Montecassino 
mūšis kaip tik ir tapo šio įsitikinimo sim 
boliu. Išsikovota pergalė galbūt turėjo 
pranašišką reikšmę. Ji primena, kad kai 
lenkai kariai narsiai užkariavo Montecas
sino vienuolyną, taip ir visa tauta su to
kiu pačiu narsumu turės kovoti, siekdama 
likti ištikima krikščioniškajai kultūrai ir 
krikščioniškosiom vertybėm ir kad toji ko 
va pareikalaus didelės aukos.

SUKAKTIES PARODA
šv. Kazimiero 500 m. sukakčiai paminė 

ti, 1984 im. spalio mėn. 20-21 dienomis Či
kagoje, Jaunimo centro patalpose, Fila
telistų draugija „Lietuva“ rengia parodą.

Parodoje bus du skyriai: filatelijos ir 
istorinis bei studijų (jei bus dalyvių).

Parodos eksponatai skirstomi į ketu
rias grupes:

Pirmoji grupė Lietuvos ir Klaipėdos: 
bendros ir specializuotos kolekcijos, oro 
paštas, vokai ir atvirlaiškiai, ženklai su
venyrai ir kita lietuviška medžiaga.

Antroji grupė: JAV, Jungtinės tautos ir 
kitos valstybės (išskyrus sovietinę me
džiagą).

Trečioji grupė: Tematiniai rinkiniai 
(Tropicals).

Ketvirtoji grupė: Studijinė bei numiz
matinė medžiaga ir medaliai.

PASTABA: Visi eksponatai, kurie mū
sų parodose yra laimėję aukščiausią pre
miją, šioje parodoje nebus premijuojami.

Aukščiausia premija: — Už geriausią 
Lietuvos rinkinį.

Pirmoji grupė: Dvi premijos — I ir II. 
Antroji grupė: Dvi premijos — I ir II. 
Trečioji grupė: Dvi premijos — I ir II. 
Ketvirtoji grupė: Dvi premijos — I ir II. 
Kiekvienas mūsų draugijos narys, už

simokėjęs nario mokestį, nemokamai gau 
na 5 draugijos rėmus (rėmas 6 lapų). Pa 
pildoma kaina 2 dol. už rėmą. Ne nariams 
visi rėmai po 2 dol. (už rėmą). Kiekvie
nas eksponuotojas yra atsakingas už rė
mus ir padengia nuostolius.

Dėl platesnių informacijų kreiptis: J. 
Žygas, 6057 S. California, Chicago, Ill. 
60629. ne vėliau rugsėjo 5 d.

KONGRESMANAS RAGINA IŠLEISTI 
PAŠTO ŽENKLĄ DARIUI IR GIRĖNUI 

PAMINĖTI
Kovo 6 d. kongresmanas William O. Li

pinski (D-lll.) JAV Atstovų Rūmuose 
paskelbė rezoliuciją (House Res. 457), ku
ri ragina JAV Pašto Įstaigą 1985 m. iš
leisti ypatingą pašto ženklą Dariaus ir Gi
rėno transatlantinio skrydžio 50-sioms su 
kaktuvėms paminėti. (ELTA)

spauda. Vis rafinuotesnis darosi kultūri
nis genocidas. Nuosekliai ir neatlyžtamai 
vykdomi Taškento konferencijos nutari
mai dėl rusų kalbos įtakos stiprinimo Pa
baltijyje.

Vytauto Didžiojo jubiliejaus paminė
jimas okupanto buvo neleistas ir žlugdo
mas, (net tiltą į Trakų pilį išardė), Mai
ronio jubiliejų taip pat galėjo paminėti 
tik bažnyčiose. A. Vienuolio jubiliejaus 
metu buvo padaryta viskas, kas kuo la
biau apjuodinti rašytoją kaip kataliką.

Dariaus ir Girėno transatlantinio skry
džio 50-tosiose metinėse prie kapo susi
rinkusiam jaunimui nebuvo leista giedoti, 
fotografuoti, kai kuriuos net suėmė, šie 
metodai, — nutylėjimas, iškraipymas, ar 
tiesioginė prievarta, naudojama rafinuo
tai su apskaičiavimu, o jų galutinis tiks
las yra sukurti žmogų — mankurtą (ika- 
zakų rašytojo činigiro Aitmatovo termi
nas) žmogų be istorijos, be atminties, idea 
lų, vergą.

Čia reiktų pabrėžti, kad skirtingai nuo 
karinės Rusijos, Lietuvos rusifikacija da
bar nėra galutinis tikslas, o tik tarpinis. 
Galutinis tikslas yra žmogaus nužmogini
mas, sielos pavergimas antikristiškam val
džios mechanizmui, kuriam ir tarnauja 
rusifikacija kaip suvienodinimo veiksnys. 
Pastaruoju dešimtmečiu, po „Gulago Ar
chipelago“ pasirodymo mūsų santykis su 
rusų tauta yra pasikeitęs krikščioniškos 
artimo meilės kryptimi (Sergejus Kovalio 
vas, rusų mokslininkas įkalintas už „LKB 
Kroniką“ ir mes už jį meldžiamės, kaip 
už savą).

Mes tikime, kad Dievo planuose Lietu
vai yra skirta ypatinga vieta. Kodėl tiek 
laiko vėlavo mūsų krikštas? Kodėl esame 
jauniausi krikščionys Europoje? Kodėl 
esame vienintelė katalikiškoji tauta Sovie 
tinėje imperijoje? Kodėl mūsų baltų ainių, 
buvo gyventa taip toli ir plačiai, o dabar 
mums beveik neliko Vietos? Ką reiškia 
tas 14 raketinių atominio ginklo aikšte
lių Lietuvos žemėje? Ar tai, kad Lietuva 
jau pasmerkta?!

Mes tikime ypatinga mūsų tautos dalia, 
šv. Jono Apreiškime (Apr. 13) yra pasa
kyta, kad Avinėlio ir Slibino kavoje kiek
vienai tautai yra skirta sava lemtis. Ar 
stos mūsų tauta po Avinėlio ženklu? Mes 
tikime tuo! Bet ką privalome daryti?

Lengviausia bus atsakyti tiems, kurie 
yra už grotų — jie jau daro. Ką daryti 
mums, gyvenantiems čia, Lietuvos žemė
je, irgi žinome, — darysime visiką, kiek 
pajėgsime, kad nebūtų gėda pažvelgti į 
akis mūsų kaliniams kunigams, ateinan
čioms kartoms, Amžinajai Tiesai. O kaip 
gi tu, Broli, gyvenąs toli nuo Tėvynės, ga
lėtum mums padėti?

Visų pirma, jei gali — grįsk. Gal tau 
šis kvietimas yra netikėtas ir nerealus, 
gal užpylkdys ne vieną vyresniųjų. Jei ir 
įmanoma grįžti Lietuvon, tai tikriausiai 
Tau tai būtų labai skaudu, kaip skaudu 
buvo ir tavo tėvams palikti Lietuvą ir iš
vykti svetur. Tačiau tai labai svarbu dėl 
Tavęs paties ir Tavo būsimų vaikų. Vieta 
kur žmogus gimė ir augo suriša jį visam 
gyvenimui ypatingu ryšiu. Ta prasme tu 
turi kitą tėvynę. Todėl tavo grįžimas būtų 
auka vardan būsimų Tavo vaikų. Supran
tame, kad tai per daug sunku. Bet grįžti 
reikės. Jei negalėsite sugrįžti dabar — 
gyvenkite grįžime, gyvenkit Jono Meko 
žodžiais: nuolatinėje kelionėje i Lietuvą.

Antra kuo tu 'galėtum mums padėti, — 
tai padaryti, kad budelis neliktų nežino
mas ir bevardis. Kad įvykdžius Naująjį 
Įstatymą — būtų išpildytas senasis •— tei
singumas. Todėl mes dėkingi Tau už akty 
vų dalyvavimą savaitėje skirtoje paverg
tai Lietuvai paminėti ir kituose panašiuo
se renginiuose. Remkite juos ir dalyvauki 
te juose, ir ne vien dėl Lietuvos — tegul 
pasaulis budi, tegul jis žino, kad Apolkalip 
sės žvėris įžūlėja! Lietuvai — tai bus Jū 
sų meilės aktas. O pasaulį Jūs privalote 
perspėti, kad budėtų, — tai jūsų pareiga!

Būkite budresni už tuos, kurie neprare
gėjo, kurie nepažįsta komunistinio slibi
no.

Ir trečia, svarbiausia, — vienybė su mu 
mis maldoje. Ne tik su mumis, bet ir su 
visais geros valios žmonėmis, išpažįstan
čiais Avinėlio ženklą. Net Ir tie, kurie ne
sate Bažnyčioje, kurie dar nežinote Kris
taus ar praėjote pro Jį neatpažinę. Geros 
valios žmonių malda yra didžiulė energi
ja, galinti sustabdyti beriedantį bedugnėn 
pasaulį ir apsaugoti ramią ir tylią dvasios 
Lietuvą mūsų Tėvynę, mūsų mažąją Lie
tuvą!

Tegul visų Jūsų žingsnius lydi Meilė, 
Šviesa Ir Tiesa!

Lietuve# jaunimas.
(„Lietuvos ateitis“. Nr. 7, 1983 m.)

įįĘTUVtlJĘ
Lietuvių kalbos komisijos nutarimai

Lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos 
Mokslų Akademijos posėdyje buvo pa
tvirtinti komisijos nuostatai, taip pat pri
imti keli nutarimai kalbos klausimais.

Pripažinta, kad įžymių žmonių vardais 
pavadintuose įstaigų, organizacijų, įmo
nių, kolūkių ir t.t. pavadinimuose vartoti 
žodį „vardas“ nei lietuvių kalbos siste
mos, nei įsigalėjusios vartosenos požiūriu 
nėra tikslinga. Nutarta laikyti norminiais 
tokius pavadinimus, kaip S. Nėries moky
kla, V. Kapsuko kolūkis, I. Černiachovs
kio tiltas, M. Kutuzovo aikštė ir pan.

Išnagrinėta mokslo laipsnių pavadini
mų vartosena. Nutarta laikyti norminiais 
visų mokslo sričių laipsnių pavadinimus 
su žodžiu „mokslų“, t.y. aprobuoti filolo
gijos mokslų daktaras (kandidatas), ar
chitektūros mokslų daktaras (kandidatas) 
ir t.t. vartoseną.

„Ereliukai“ ir „Kregždutės“
Šiaulių „Vairo“ gamykla paskelbė vai

kiškų dviračių gamybos rekordą. „Ereliu
kų“ iš viso jau pagaminta dešimt milijo
nų. „Kregždutės“ taip pat „skrenda“ į 
visus pasaulio kraštus.

Nauja bulvių veislė
Visiškai naują — negirdėtą ir neregėtą 

— bulvių veislę išvedė Kretingos rajono 
Laukžemės kolūkio mokslinčiai. Be dide
lių pastangų. Visas bulves, taip pat ir eli
tines, kurių įsigijo Vėžaičiuose, Šalčinin
kuose, sumaišė. Sumaišė ir pavadino „Pa 
jūrio mišrainė“.

Koks bus eksperimento rezultatas, pa
matysime rudenį.

Prizas — J. Onaitytei
Kijeve įvykusiame Sov. Sąjungos kino 

festivalyje, prizas už geriausią moters 
vaidmenį įteiktas Kauno dramos teatro 
aktorei J. Onaitytei („Moteris ir keturi 
jos vyrai“).

Gastrclės po Sibirą
Liaudies muzikos teatro trupė, vadovau 

jama P. Mataičio, gastroliavo Omske, No
vosibirske, Kemerove, Tomske, Krasno
jarske ir Irkutske.

Paminklų tvarkymo mėnuo
Kiekvieną pavasarį skelbiamas pamin

klų tvarkymo mėnuo, šiemet ■ jis tęsėsi 
nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. Tal
kas rengė miestų, rajonų kultūros pamin 
klų apsaugos darbuotojai. Praėjusiais me 
tais buvo aptvarkyta iš viso 2900 pamin
klų.

Išlydėjo į Tarybinę armiją
Gegužės 12 d. Vilniaus Respublikiniuose 

profsąjungų kultūros rūmuose į TSRS 
armiją iškilmingai palydėti naujokai.

Bulviasodis jau baigtas
šiemet žemdirbiams buvo iškeltas už

davinys žymiai pagerinti bulvių auginimą. 
Minimali užduotis yra 150-160 centnerių 
iš hektaro.

Lietuviai krepšininkai Prancūzijoje
Prancūzijoje įvykusiam vyrų krepšinio 

turnyre TSRS rinktinėj žaidė keturi lietu
viai: A. Sabonis, V. Chomičius, S. Jovaiša 
ir R. Kurtinaitis.

Klaipėdos uostas
Pagal krovinių apdorojimo mechani- 

zavimo lygį ir intensyvumą jis užima vie
ną pirmųjų vietų Baltijos baseine. Klai
pėdos prekybos uostas kasmet priima 
apie 2500 motorlaivių ir tanklaivių su 30 
valstybių vėliavomis.

„Tinginys rojuje“
Taip pavadintame rašinyje buvo pagerb 

tas Plungės rajono Alsėdžių kolūkio vel
tėdys Stasys Arlauskas.

Plungės rajono žemės ūkio valdybos 
viršininkas M. Pronckus pranešė, kad tin 
ginys iš rojaus išvarytas — pašalintas iš 
kolūkio. Jo sodybinis sklypas sumažin
tas iki 15 arų.

Sargyba prie vandenų
Tauragės rajono visuomeniniai gamtos 

apsaugos inspektoriai, susirinkę draugėn, 
pasitarė, kaip kovoti su brakonieriais žu
vų narsto metu. Sudarytos gamtos saugi- 
ninkų grupės po 3-5 žmones.
Zuikiai kino salėje

„Valstiečių laikraštyje“ I. Rapšys rašo 
apie šitokį atsitikimą:

Kino filmą demonstravo Vilniaus ra
jono Kalvelių kultūros namuose. Staiga 
užsidegus šviesai, aiktelėjo net pats kino 
mechanikas Henrikas Žą'bilovičius.

Nustėro ir salėje pasirodę vyrai. Žiūri 
ir savo akimis netiki: nė vieno rimto žiū
rovo — vieni zuikiai.

Suskaičiavo juos. Lygiai 136. Ir nė vie
nas neprisipažįsta ilgaausis esąs. Saiko, vi 
si už seansą pinigus mokėję. Grynais, ki
no mechanikui į saują.

Pastarasis ir nesigina. Bilietukus na
muose „pamiršęs“...

1
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
12. PO KATEDROS SKLIAUTAIS

Kovo ketvirtosios ankstyvą rytmetį ka 
Talaitis Kazimieras užbaigė savo žemiš
ką kelionę. Tą dieną, aišku, negalėjo čiul
bėti „Gardino lakštingalos žaliose Nemu
no pakrantėse“, nes ir medžiai dar buvo 
be lapų, ir krūmai dar nežaliavo, gal dar 
nevisur buvo ištirpęs žiemos sniegas. Ly
giai prieš 50 metų, bet jau gegužės mėne
sio pabaigoje, sakoma, lakštingalų besi
klausydamas, persišaldęs ir po to netru
kus miręs senelis karalius Jogaila. Bet 
tai nebuvo Nemuno pakrantėse, prie Gar
dino, kaip klaidingai vaizdavosi net ir 
žymūs mūsų istorikai (Z. Ivinskis, Šv. 
Kazimieras, Brooklyn 1955, psl. 48), o 
nedideliame Ukrainos mieste, Gorodoke, 
netoli Lvivo, prie Vereščicos upės. Kai 
Lvivo sritis buvo Lenkijos valdžioje, tas 
miestas dėl to vadintas Grodek Jagiellons 
ki. Galvojant apie Gardine mirusius ka
ralius, savaime prisimena paties šventojo 
tėvas, miręs 1492 m. birželio 7 d., tikriau
siai, „suokiant lakštingaloms“; kitas ka
ralius, kuris Gardine atsiskyrė su šiuo pa 
šauliu, buvo Steponas Batoras; jis mirė 
1586 m. gruodžio 12 d., žvarbiems žiemos 
vėjams, gal ir sniego pūgoms siaučiant.

Neturime žinių, kada jaunojo karalai
čio kūnas buvo parvežtas 'į Lietuvos sos
tinę ir palaidotas jos katedroje. Reikia 
manyti, jog tai įvyko, praėjus kelioms sa
vaitėms, jei ne ištisiems mėnesiams, po jo 
mirties. Anais laikais mirusius žymiuo
sius ponus, princus bei karalius — bent 
Lietuvoje-Lenkijoje — laikydavo ilgą lai 
ką nelaidotus. Pvz., šv. Kazimiero brolį, 
Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos ka 
ralių, mirusį Vilniuje rugpjūčio 19 d. 
(1506 m.), laidojo ten pat tik spalio 11 
dieną. Pirmąją karaliaus Žygimanto Au
gusto žmoną Elzbietą, mirusią Vilniuje 
birželio 15 d. (1545 m.) laidojo rugpjūčio 
14-tąją. Daug ilgiau užtrukdavo, kai mi
rusiojo kūną reikėdavo vežte laidoti į ki
tą vietą. Karalius Zigmantas Vaza mirė 
Varšuvoje balandžio '30 d. (1632 m.); tik
tai sekančių metų sausio 8 d., po daugiau 
kaip septynių mėnesių, jį karste vežė 'į 
Krokuvą ir ten vasario 4 d. palaidojo. Pa 
našiai ir jo brolis, karalius Vladislovas 
Vaza, miręs gegužės 20 d. (1648 m.) Mer 
kinėje, tuojau pat buvo nuvežtas į Gar
diną, po keturių savaičių pervežtas į Var 

šuvą ir tik už pusės metų, sausio 15 d., 
palaidotas Krokuvoje. Tokie ilgi laiko 
tarpai tarp mirties ir laidotuvių susidary
davo ypač dėl to, kad buvo laukiama, kol 
į Krokuvą suvažiuos karalystės bei kuni
gaikštystes aukštieji (dvasiškiai, didikai 
ir bajorai. O tai įvykdavo karūnuojant 
naują karalių. Todėl abiem čia paminė
tais karalių Vazų atvejais išvakarėse bu
ri iškilmingai palaidotas miręs karalius, 
o sekančią dieną vainikuotas jo įpėdinis, 
šventajam Kazimierui nereikėjo jokio 
įpėdinio, bet, esant papročiui neskubėti su 
laidotuvėmis, labai galimas dalykas, kad 
paskutinė jo, jau karste gulinčio, kelionė 
per pietinę Lietuvą, iš Gardino į Vilnių, 
vyko vasarą per švelniai ošiančius ir pil
nus gyvybės miškus ir vešliai žaliuojan
čiais gėlėmis pasipuošusias pievas ir 
laukus. Galėjo j'į Vilniuje laidoti kaip tik 
liepos mėnesį, nes to mėnesio 17 dieną ka 
ralius Kazimieras davė fundacijos raštą, 
kuriuo įpareigojo Vilniaus katedros kapi 
tūlos prelatus ir kanauninkus kasmet, ke
tvirtadienį prieš pirmąjį gavėnios sekma
dienį — tą liturginę dieną, kaip matėme, 
Kazimieras mirė — giedoti egzekvijas ir 
gedulingas mišias „už gerbtinos atminties 
mūsų antraglmį Kazimierą, kuris, Dievui 
taip sutvarkius, neseniai paliko šią žemę 
ir kurio atžvilgiu norime atlikti tėvo pa
reigą bei mirusiojo sielai meilės patamavi 
mą, nes to reikalauja ir prigimties įstaty
mas ir to paties kraujo ryšiai“. Už tai pre 
latams ir kanauninkams karalius pasky
rė kasmet po pusantros markės (tai buvo 
daugiau kaip kapa lietuviškų grašių — 
iš viso 72 grašiai), paimtos iš mokesčių, 
kurie gaunami iš miesto užeigos namų ir 
tavernų (žr. Cod. dipl. eccl. Vilnen. I, psl. 
396).

Galime įsivaizduoti, kokios 'įspūdingos 
buvo tos laidotuvės. Apeigoms, be abejo, 
vadovavo Vilniaus vyskupas Andrius Šeli 
ga; dalyvavo turbūt ir kiti Lietuvos vys
kupai: Žemaičių Martynas (II) ir Lucko 
Stanislovas Slavskis. Su karaliumi buvo 
taip pat atvykę keli Lenkijos vyskupai, 
abiejų valstybių didikai, dvasininkai, ka
raliaus dvariškiai, bajorai ir nesuskaito
mos žmonių minios. Po atgiedotų egzekvi 
jų, gedulingų mišių ir pasakytų kalbų Ka 
zimlero karstą greičiausiai įleido į vienos 
katedros koplyčios kriptą, — pagal kitus, 

įmūrijo į tos koplyčios sieną. Parinkta ko 
plyčia, kuri lokalizuojama ten, kur dabar 
yra barokinė Švč. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo koplyčia, antroji kairėje pusėje, 
vos tik įėjus pro didžiąsias bazilikos du
ris. Tuomet toji koplyčia buvo neseniai at 
naujinta ir numatyta kaip laidojimo vie
ta karaliui Kazimierui ir jo šeimai. Iš do 
kumentų žinome, kad tuomet ji buvo pa
švęsta švč. Mergelei Marijai, šv. Andrie
jui ir šv. Stanislovui Buvo taip pat va
dinama Karališkoji arba Palaimintojo Ka 
zimiero, o vėliau —pastačius šventajam at 
sklrą koplyčią — Valavičių koplyčia. Be 
karsto ten, tos koplyčios viduje, reikia 
manyti, buvo pastatytas atitinkamas kara 
laitį vaizduojąs paminklas arba pakabin
tas jo paveikslas.

Vieta karališkajai koplyčiai buvo pa
rinkta ne šalia didžiojo altoriaus, o beveik 
katedros gale dar ir dėl to, kad ten buvo 
tiesioginis įėjimas Iš karališkųjų rūmų 
žemutinėje pilyje. Koplyčios vidus, matyt, 
buvo gana gražus ir puošnus, nes 1501 m. 
pop. Aleksandro VI bulėje, suteikiančioje 
atlaidus besimeldžiantiems toje koplyčio
je, rašoma: „koplyčią, kurią šviesios at
minties karalius Kazimieras pastatė puoš 
niame stiliuje, aprūpino fundacijomis ir 
papuošė brangiausiais liturginiais rū
bais...“ (žr. ten pat, psl. 574).

Toje pačioje koplyčioje šalia Kazimiero 
1506 metais buvo palaidotas ir jo jaunes
nis brolis, Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Aleksandras. 1530 me
tais Vilniaus miestą nusiaubė balsus gais
ras, išdegė ir katedra su koplyčiomis. Tuo 
jau imtasi viską atstatyti. Restauracijos 
darbams vadovavo karaliaus architektas 
Ir skulptorius, italas Bernardinas Giane
tti, Zanoibijaus sūnus, prieš tai darbavęsis 
Krokuvoje ir Plocke. Ar jis spėjo iki savo 
mirties Vilniuje 1541 metais užbaigti res 
tauravlmą ir kaip po to atnaujintoji mums 
rūpimoji koplyčia atrodė, nežinome. Nors 
Gianotti's atstovavo itališkąjį renesansą, 
kuris per jį pirmą sykį pasiekė ir Lietu
vą, tačiau manoma, kad jis katedroje po 
gaisro Išlikusių gotiško stiliaus elementų 
nepašalino, bet juos įjungė į naujojo sti
liaus dekoracijas.

Į tą tad koplyčią vis didesnis skaičius 
lietuvių, ypač paprastų žmonių, eidavo 
lankyti kapo to, kuris jiems švietė „lyg

Čikagos Illinois Universiteto Lituanistikos katedrai 
1984/85 metams reikalingas lietuvių kalbos ir literatūros 
lektorius ar profesoriaus asistentas.

Kandidatas turi turėti kaip minimumą daktaro laips
nį (Ph. D.), įsigytą pripažintoj institucijoj, gerai mokėti 
lietuvių kalbą, patirtį darbo su universiteto studentais ir 
žymesnių mokslinių pasiekimų. Atlyginimas pradžiai 
17,000 dol. Posto pastovumas priklausys nuo lėšų.

Pareiškimai priimami iki 1984 m. birželio 20 d.

Pareiškimus siųsti adresu: Dr. Biljana Sljivic-Simsic, 
Head of the Department of Slavic Languages and Litera
tures, University of Illinois at Chicago, Box 4348, Chicago, 
IL 60680.

Illinois Universitetas vietai užimti visiems kandida
tams teikia lygias teises.

PENKTASIS MOKSLO IK KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Įvyks 1985 metais Čikagoje, Jaunimo 
Centre per Padėkos Dienos savaitgalį.

Šio simpoziumo mokslinės programos 
komitetą sudaro: Dr. Jonas Bilėinas — pir 
mininkas, Dr. Bronius Jaselskis — Grie
žtųjų mokslų, technikos ir architektūros 
vadovas, Dr. Jonas Daugirdas — Medici
nos mokslų sekcijos vadovas ir Dr. Algis 
Norvilas — humanitarinių ir socialinių 
mokslų sekcijos vadovas.
ORGANIZACINI KOMITETĄ SUDARO: 
Ramojus Vaitys — Pirmininkas, 
Irena Kerelienė — Vicepirmininkė, 
Kostas Burba — Iždininkas, 
Snieguolė Zalatorė —spaudos ryšininkė, 
Audronė Tamošiūnaitė — sekretorė ir 
Nijolė Užubalienė — leidimo redakto

rė.
Jaunimo Centro adresas: 5620 S. Clare

mont. Padėkos savaitgalis yra lapkričio 
28-30 d.

žvaigždė šviesi ant mūsų mylimos Tėvy
nės tako“ ir melsti, kad „mūsų tautai 
šviestų kelią, ją globotų kaip vaikelį“ 
(plg. Kat. kalendorius-žinynas 1984, psl. 
31 ir 50).

Paulius Rabikauskas

Lietuviai
pasaulyje

SKULPTORIAUS A. BRAŽDŽIO 
DARBAI MENO PARODOSE

Londono Royal Academy of Arts 1984 
m. vasaros parodos kataloge yra Londone 
gyvenančio skulptoriaus Antano Braždžio 
du darbai: Nr. 1437 („Steel Myth“ — ne
rūdijančio plieno) Ir Nr. 1477 („Looking 
through Steel“ — nerūdijančio plieno, va 
riantas iš trijų).

Tai yra 216-ji tos Akademijos paroda. 
Atidaryta nuo gegužės 19 d. iki rugpjū
čio 19 d. (Išskyrus liepos 3-4-5 d.), 10-18 
vai. (ir sekmadieniais).

RIBA Sculpture Court, 1984 m. vasaros 
parodoje eksponuojamas skulpt. A. Braž
džio darbas „Chicago Loop“ (nerūdijan
čio plieno, kaina 7,500 svarų).

Anksčiau skulptorius eksponiavo savo 
kūrinius Annely Juda Gallery, Royal Aca 
demy of Arts, Playhouse, Harlow, Chelten 
ham ir kitose galerijose.

Skulptorius mokėsi Oxforde, Anglijoje, 
baigė Čikagos meno mokyklą, gilinosi Lon 
dono Royal College of Art, dėsto skulptū
rą Cheltenhamo meno koledže.

BALYS GAJAUSKAS

DARBININKO 
GYVENIMAS

ŽV1LGNIS Į TSRS DARBININKŲ PADĖTĮ

Pasibaigė Antrasis pasaulinis karas ir Tarybų 
Sąjungoje prasidėjo dar didesnis teroras, apėmęs 
visus gyventojų sluoksnius, reikėjo vergų statyti 
miestus, fabrikus, kasti žemės turtus, kirsti miškus. 
Didžiosios komunizmo statybos reikalavo kančių ir 
aukų, rijo jas kaip devyngalvis slibinas ir vis šaukė 
naujų. Stalino „opričnikai“, pasitelkę skundikus, 
išdavikus bei šnipus triūsė dienomis ir naktimis, 
skubėdami sukurti kuo daugiau „liaudies priešų“. 
Ir visais pokariniais Stalino epochos metais gyvu
liniuose vagonuose grūdo komunizo vergus į šiau
rę, į Sibirą, į Tolimuosius rytus, į Vidurinę Aziją. 
Tai buvo pigi darbo jėga nusmukusiam šalies ūkiui 
atkurti. Ypač skaudžiai nukentėjo Vakarų Ukrai
na, Lietuva, Latvija, Estija. Aprengę skudurais, pus 
badžiu maitinę maisto produktų atliekomis, išnau
doję patiems sunkiausiems darbams, bolševikai plė
šė iš pasmerktųjų didžiausią pelną. Mirus Stalinui, 
naujieji imperijos valdovai kritikavo jo terorą bei 
asmens kultą. Džiaugėsi išsivadavę iš geležinio 
kumščio. Tačiau su Stalino mirtimi tautų baimė 
neišnyko. Ji tęsėsi iš inercijos. O tuo metu bolševi
kų elitas kovojo dėl valdžios. Tai buvo pereinama
sis laikotarpis, žemesnioji valdžia laukė kovos pa
baigos ir stabilios būklės. Tautos juto pereinamojo 
laikotarpio neaiškumą bei netikrumą, žmonių bal
inė šiek tiek atlyžo, atsirišo liežuviai. Kai kuriose 
įmonėse darbininkai reikalavo geresnių darbo sąly
gų, didesnio atlyginimo. Kai kur net pradėjo strei
kuoti. Tačiau naujieji valdovai žiauriai susidoroda
vo su drąsesniaisiais. Bolševikinis elitas bijojo duo
ti daugiau laisvės žmonėms ir gerinti jų gyvenimą. 
Laisvė grėsė paties elito egzistavimui. Jis džiaugėsi 
išsivadavęs iš Stalino teroro ir norėjo užsitikrinti 
saugią, ramią bei klestinčią ateitį. Todėl neketino 
duoti daugiau laisvės tautoms. Jos ir toliau turėjo 
lenkti nugaras, vildamos bolševikų elito ir plin
tančios biurokratijos jungą.

Bolševikų elitas, išsivadavęs iš Stalino diktatū
ros varžtų, pasijuto laisvesnis ir norėjo tvirtai paim
ti valdžią į savo rankas. Todėl iškilo, kaip tada skel 
bė, „kolektyvinė vadovybė“. Atseit, vadovaus gru
pė elito atstovų, kuri neprileis prie valdžios vairo 
naujo diktatoriaus. Tačiau tuo metu vienas iš tos 
„kolektyvinės vadovybės“ — Chruščiovas ėmė sti
printi savo asmeninę valdžią: šalino priešininkus ir 
traukė šalininkus. Augo nauja karikatūrinė dikta
tūra. Bolševikų elitui grėsė pavojus prarasti valdžią 
ir vėl atsidurti po diktatoriaus padu. Pradžioje eli
tas viską vertė Stalinui ir aimanavo, jog buvo skriau 
džiamas. Iš tikrųjų, Stalinas vykdė nusikaltimus kar 

tu su bolševikų elitu. Dabar jam reikėjo atsakyti už 
sunaikintus ir terorizuotus žmones. Elitas išsigando 
Chruščiovo, nes jis tapo pavojingas. Didėjo nepasi
tenkinimas ir Chruščiovo ūkine politika. Jis nesu
kūrė bolševikų elitui ekonominio rojaus. Darbinin
kų atlyginimai taip pat liko žemi. Valstiečiai ne
galėjo pragyventi iš skurdžių darbadienių uždarbių. 
Pagrindinis prasimaitinimo šaltinis jiems liko arai, 
kuriuos apdirbdavo šokiadieiniais po darbo kolū
kyje ir sekmadieniais. Gyventojams trūko net duo
nos. Kaip ir anksčiau, propaganda maitino žmones 
pažadais. Pagaliau nepatenkintas bolševikų elitas 
pašalino Chruščiovą. Iš tiesų tai buvo sąmokslas 
prieš savo statytinį.

Atėjo naujas bolševikų elito statytinis — Brež
nevas. Jam valdant elito pozicijos sutvirtėjo. Tai 
naujoji klasė, kurios branduolį sudaro aukštieji ir 
vidutinieji partijos vadeivos. Prie jų šliejasi įmonių 
ir įstaigų valdytojai. (Tas pareigas gali užimti tik 
partiečiai.) Tokioje didžiulėje šalyje jų gana daug. 
Ši klasė tartum voratinkliu apraizgė viską. Jos na
riai dalijasi tarpusavyje visas vadovaujamas ir pel
ningas vietas. Jie susikūrė įvairias privilegijas, ku
rias nuo eilinių piliečių kruopščiai slepia. Jie sta
tosi vilas, ištaigingus namus ar butus. Jie važinėja 
į užsienį (bolševikų imperijoje — tai prabanga, 
nepasiekiama eiliniam piliečiui). Jie susidarė gali
mybes naudotis deficitinėmis bei užsienietiškomis 
prekėmis iš bazių ir tik jiems skirtų parduotuvių. 
Jie užsiima stambia spekuliacija ir kyšininkavimu. 
Jie godūs turtams. Valdžia — jų ūkinės gerovės lai 
das, todėl bet kokia kaina stengiasi tą valdžią iš
laikyti. Jie šmeižia, akiplėšiškai meluoja, veidmai
niauja. Jie grūdo žmones į kalėjimus ir konclage- 
rius, sunaikino milijonus ir sunaikins, bet valdžios 
neatiduos. Ta naujoji klasė gyvena savo aukso am
žių.

Kuriantis bolševikų imperijai buvo idealistų 
ir svajotojų, šiandien jų nerasime su žvake. Dabar 
bolševikų elitą sudaro partiniai karjeristai, siekian
tys materialinės gerovės. Proto čia nereikia. Prie
šingai, mąstantis žmogus — pavojingas, nes jis su
pras melą ir apgaulę. Toks nepakils partinės kar
jeros laiptais. Jais lipa žmonės menkų protinių ga
bumų, veidmainiai, prisiplakėliai, tinginiai, kurie 
normalioje visuomenėje nieko nepasiektų, čia jiems 
užtenka būti partinių dogmų šalininkais ir vykdyti 
vyresnybės įsakymus. Tokiems karjera užtikrinta. 
Jie gali klestėti tik šioje santvarkoje. Todėl visos 
tos menkystos taip atkakliai gina bolševikinę san
tvarka, o iš tiesų — savo pilvus. Jie kaip vilkų ru
ja skalydama iltimis, taip įniršusiai puola tuos, ku
rie bando juos demaskuoti. Jie dangsto savo tušty
bę blizgučiais, kuriais nusagsto ne tik krūtines, bet 
ir pilvus. Tomis skurdelėmis stengiasi stebinti vi
suomenę, papirkti ją tais blizgučiais. Nori, kad žmo 
nės siektų tų skurdelių, džiaugtųsi jomis ir nereika
lautų didesnių atlyginimų bei geresnių gyvenimo są 
lygų. Save vaizduoja visuomenės vadovais, būk tai 
pažangiausių idėjų skleidėjais. Todėl esą jie reika- 

linigi visuomenei, nes ši be jų pražūtų. Jie dedasi 
apsišvietusiais, humanistais. Tačiau pakanka į juos 
pažvelgti šiek tiek giliau ir pamatysime godžius bei 
žiaurius egoistus, dogmų persisunkusius nevykėlius. 
Tai toks dabartinis bolševikų elitas.

Darbo liaudis Brežnevo laikais savo gerovę 
kėlė vagystėmis iš įmonių, papildomais darbais atos 
togų ir poilsio dienomis, smulkia spekuliacija, suk
čiavimu bei kyšininkavimu. Taip išliaupsinti atly
ginimų kėlimai nedavė apčiuopiamų rezultatų, nes 
tas priemones lydėjo prekių kainų bei išdirbio nor
mų kėlimas. Padėtį sunkino nuolatinė infliacija.

Iš visų bolševikų imperijos gyventojų sunkiau
sia yra kalinių būklė, ši beveik beteisė (jeigu teise 
nelaikyti šiokį tokį maistą ir skurdų kalinio rūbą) 
darbininkų masė žiauriausiai išnaudojama. Iš jos 
bolševikai išsunkia didžiausią pelną. Kaliniai — 
modernizuoti vergai, labai pigi darbo jėga. Jie pri
lyginami gyvuliams, kuriuos galima kada nori įkin 
kyli į vežimą. Kiek nori, gali ant jų krauti, kur nori 
gali juos pasiųsti. Jie turi paklusniai traukti tą ve
žimą, o jei kuris užsispiria, tam su vėzdu per nu
garą. Be kalinių neišsivertė nė viena reikšmingesnė 
statyba. Jie dalyvavo visose „didžiosiose komuniz
mo statybose“: kasė Baltijos-Baltosios jūros kanalų, 
žigulių jūrą. Statė Bratsko HES, Baikalo-Amūro 
magistralę, tiesė dujotiekį į Vakarus, statė ir stato 
fabrikus bei miestus, kasė ir kasa žemės turtus, kir 
to ir kerta mišką. Tačiau ne visose statybose kali
niai išvedami į pirmąsias eiles. „Reprezentacinėse“ 
statybose jie atšaukiami į „užfrontes“, maskuojami 
nuo pašalinių akių, ypač nuo užsieniečių. Bolševi
kų imperijos kalinių išnaudojimą tyrinėti labai sun 
ku. Jokių oficialių duomenų, kaip pavyzdžiui, kali
nių skaičiaus, jų laikymo vietų, atliekamų darbų, 
gyvenimo sąlygų, uždarbio, sveikatos būklės tary
binė valdžia neskelbia. Priešingai, už tokių duome
nų rinkimą ar garsinimą baudžia, kaltindama anti
tarybine veikla. Dokumentus, kuriais būtų galima 
pasinaudoti tyrinėjant šią problemą, vienus sunai
kina, kitus paslepia už storų archyvų sienų. Į juos 
nepažvelgs smalsesnė akis. Net mažai kas žino apie 
juos. Daug ir vertingos medžiagos gali duoti liudy 
tojai. Tačiau laikas bėga ir jie pasitraukia iš gy
venimo, nusinešdami brangią informaciją į kapus. 
Ypač mažai liko politinių kalinių iš prieškarinės 
epochos. Tada daug jų buvo sunaikinta, kiti neiš
laikė sunkių komclagerių sąlygų ir išmirė. Tik lai
mingesni išliko, bet ir iš jų daugelis, praradę svei
katą, mirė be laiko. Laikas taip pat nepagailėjo tie 
sioginių bei netiesioginių budelių. Dalis jų išmirė, 
o likučiai, gavę geras pensijas, baigia savo amžių 
kur nors šalies pietuose. Jų negraužia sąžinė. Jie 
nežiūri į savo rankas suteptas nekaltų žmonių krau 
ju. šie budeliai ramiausiai meškerioja kokioje idiliš 
koje vietelėje, ar susėdę su savo sėbrais lošia domi
no. Jie slepia savo praeities juodus darbus, iš jų 
neišplėš! liudijimų. Tik teisėtumo ranka galėtų juos 
priversti prabilti, bet ji dar nesiekia jų.

(Bus daugiau)

A.J. GREIMO PASKAITOS
„Association for the Advancement of 

Baltic Studies“ suvažiavime birželio 12-14 
d. Montrealyje, Kanadoje, A.J. Greimas, 
tos draugijos garbės .narys, skaitys 'įžangi
nę paskaitą „Prancūzija ir Pabaltijo kraš
tai“.

„Graikų ir lotynų įkalbos ir literatūros 
profesorių draugija“ savo vasaros sesi
jai rugpjūčio 27-31 d. pakvietė A.J. Grei
mą skaityti paskaitą aipie baltų mitologi
ją.

ADA MARTINKAITĖ APGYNĖ 
DOKTORATO TEZĘ

Balandžio 28 d. Paryžiaus universitete, 
Sorbonne Nouvelle, Ada Martinkaitė ap
gynė savo doktorato tezę lietuvių pasaka 
„Eglė žalčių karalienė“. Tezė, kuri buvo 
įvertinta labai gerai, nagrinėja tos pasa
kos 60 variantų.

SKULPTORIUS A. MONCYS
Šią vasarą, kaip ir kiekvienais metais 

FLAP, 30 rue Cabanis, Paris 14, bus jo 
ir jo skulptūros studijos mokinių darbų 
paroda.

Liepos mėn. A. Mončio darbų paroda 
įvyks XII amž. buvusio vienuolyno Beau 
port patalpose Paimpol (Cotes du Nord).

Rugpjūčio mėnesį jis praves skulptūros 
kursus (medžio ir akmens kalimas) Bo- 
seno mieste, Vokietijoje.

DAIL. P. GAILIAUS PARODA 
TORONTE

Tapytojas ir grafikas P. Gailius gegu
žės mėn. iš Prancūzijos išvyko į Torontu, 
Kanadą, ruošti savo darbų parodą.

INŽ. I. JONAIČIUI — 75 M.
Gegužės mėn. Australijos Liet. B-nės 

Krašto (Garbės Teismo pirmininkas ir 
visuomenės veikėjas Inž. Izidorius Jonai
tis atšventė 75-jį gimtadienį.

LIETUVOS GEN. KONSULAS 
DR. J. ŽMUIDZINAS

Toronto konsuliarinio korpuso sekre
torius pranešė raštu Lietuvos gen. konsu
lui dr. J. Žmuidzinui, kad, remiantis šios 
sąjungos konstitucija, jis oficialiai laiko
mas nuo 1984 m. balandžio 25 d. antruoju 
šios draugijos vicedekanu dvejiems me
tams. Šią draugiją, angliškai vadinamą 
„The Consular Corps Association of To
ronto“, sudaro 60 misijų su 155 karjeros 
ir 22 garbės konsulais.

„DIPUKŲ“ PARODA
Freiburgo meno mokyklos paroda, pa

vadinta „Refugee Artists in Germany, 
1945-50“, nuo gegužės 18 d. iki birželio ' 
8 d. vyksta Čikagoje, šioje parodoje eks
ponuojami lietuvių dailininkų darbai, nuo 
traukos, knygos, leidiniai, atskleidžiantys 
nedidelės mūsų menininkų grupės kūry
binę energiją Freiburgo meno mokyklos 
įsteigimo ir gyvavimo laikotarpiu. Karo 
išblokšti iš tėvynės, jie 'įstengė Vokieti
joje kelerius metus dirbti, kol emigracija ' 
juos išbarstė po tolimus kraštus.
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D.B.L.K. BENDRIJA
D.B.L.K. BENDRIJOS SUVAŽIAVIMAS IR ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMAS NOTTINGHAME
Šeštadienį, gegužės mėn. 19 d., Notting- 

hame, Židinio patalpose įvyko visuotinis 
DBLK Bendrijos suvažiavimas. Į suvažia
vimą atvyko 34 atstovai su garbės svečiu 
J.E. vysk. A. Deksniu.

Suvažiavimas pradėtas iškilmingomis 
šv. Mišiomis, kurias atnašavo J.E. vysku
pas, kan. V. Kamaitis ir kun. J. Sakevi- 
čius,MIC. Šv. Mišios buvo aukojamos už 
Tėvynę ir mirusius Bendrijos narius. J.E. 
vysk, pasakė puikų pamokslą. Po šventų 
Mišių ir trumpos pertraukėlės einama 
prie dienotvarkės. Bendrijos pirmininkas 
P, Popika atidaro suvažiavimą ir pakvie
čia pirmininkauti S.B. Vaitkevičių, o sek 
retoriauti G. Kaminskienę.

Suvažiavimą sveikino žodžiu J.E. vysk, 
dr. A. Deksnys, kartu tardamas ilgesnį žo
dį, ir kun. J Sakevičius, E. Šova — DBLS 
Centro Valdybos vardu, S.B. Vaitkevičius
— LSS, R. Popikienė — D. Britanijos lie
tuvių filatelistų ir J. Narbutienė Šiluvos 
Marijos d-jos vardu. Sveikinimai iš vieto
vių: K. Bivainis — Nottinghamas; Jezers- 
kis — Birmingihamas; S. Kasparas — Lon 
donas; P. Dzidolikas — Škotija; A. Kadžio 
nis — Bradfordas, A. Jaloveckas — Man 
chesteris.

Raštu sveikinimai gauti: iš Romos šv. 
Tėvo, vysk. Brizgio, kun. J. Andriušio, 
Lietuvos atstovo Londone V. Baliuko, Ben 
drijos garbės narių: Onos Bulaitienės 
(Londonas) ir J. Serapinaitės (Škotija), 
pjp. Grabų — Gloucesteris, R. Juozelskio
— DBLJ Sąjungos pirmininko, J. Mąslaus 
ko — Anglijos skautų ir J. Timmins. Se
kė Centro Valdybos narių pranešimai. 
Bendrija kas metai daro sąskrydį. Pa
laiko gerus ryšius su DBLS. Stipriai re
mia Seinų krašto lietuvius drabužių siun 
fineliais. Po diskusijų ir pranešimų priė
mimo, sekė trumpos kalbos, liečiančios 
lietuviškus — krikščioniškus svarbesnius 
klausimus. Dr. S. Kuzminskas iškėlė kele
tą puikių minčių kaip: Reikalavimas kar 
dinolo Lietuvai, Sąžinės kalinio Petkaus 
kandidatūrą į Nobelio premiją ir Lietuvos 
atstovo Jungtinėse Tautose. J. Narbutie
nė apie Rožinio kalbėjimą. Kun. J. Sake
vičius — vysk Matulaičio šventumo bylą. 
G. Kaminskienė „Ne motinos diena“. Kun. 
dr. S. Matulis, MilC, apie šv. Kazlmierio 
minėjimo iškilmes Romoje, kartu duoda
mas ir įgrotas juostelės, šv. Tėvo žodį lie
tuviškai.

Išrinkta nauja Centro Valdyba, (į kurią 
įeina: kun. dr. S. Matulis MIC, G. Kamins 
Menė, N. Narbutienė, P. Dzidolikas ir A. 
Jakimavičius. Revizijos komisija: A. Ja- 
loveekas, P. Popika ir K. Bivainis.

Suvažiavimo rezoliucijos:
1. Šv. Tėvui telegramą — sveikinimas iš 

TAUTA MUMS IR MES TAUTAI

Kultūringo žmogaus svajonė yra būti 
sau žmogum, t.y. asmeniu, kuris visapu
siškai yra savarankiškas, gyvenime vado
vaujasi savo galva ir tiek sprendimuose, 
tiek mąstyme yra nepriklausomas.

Panašiai yra ir su tautom, kurių vienos 
niekad savarankiškai nepasireiškusios su 
laiku dingsta kitų suvirškintos, kitos gi 
vos pajutusios savo tautinę sąmonę, o su 
tuo ir tautinę ambiciją kovoja iš paskuti
niųjų, kad tik nepriklausomai gyventų, 
kad savarankiškai tvarkytus! ir kurtų.

Kiekviena tauta gyvenime įsipilietina 
tik tada, kai ji būna jau susikrovusi ne
abejotiną savos kultūros lobį. Tada ji bū
na jau išaugusi iš genčių bei kilčių am
žiaus ir kaip tokia ji lygiateisiai rikiuoja
si kultūringų tautų bendruomenėje.

Lietuvių tauta per šimtmečius įsigijo 
savitą originalų veidą, susikrovė sau 
kultūrinius turtus, kuriais galime pagrįs
tai didžiuotis. Mūsų istorija, siekianti 
toli praeityje yra lietuvių tautos kelias; 
mūsų kalba, mūsų kūryba — visa tai su
sikrovė per kartų kartas ir ilgus šim- 
mečlus iki šių dienų. Juo tauta savo kul
tūrinėm vertybėm turtingesnė, juo tur
tingesni ir jos nariai. Tik tautoje ir jos 
kultūroje žmogus išauga ir subręsta kaip 
asmuo, kaip sąmoningas individas. Čia jis 
įgyja savą charakterį, suformuoja savo 
sąmonę ir 'dvasią. Nėra šiandie kultūrin
go žmogaus, kuris nepriklausytų kokiai 
nors tautai. Kiniečiai savo amžių skaičiuo 
ja ne tik nuo savo gimimo dienos, bet 
įskaito ir tuos laikus, kiek siekia jų tau
tinės kultūros istorija. Ir visai pagrįstai, 
nes jie yra teisėti paveldėtojai ir tęsėjai 
tos kultūros, kurią per šimtmečius kūrė 
jų tėvai. Ir tas juos iškelia ir pabrėžia, 
kokie jie yra tautiniai sąmoningi. Tautinė 
je aplinkoje ir ypač tautinėje kultūroje 
išauga pilnutinės asmenybės.

Laukinis žmogus nėra asmuo. Jis yra 
bevardis, jis yra nuogas. Tauta žmogų 
savo kultūra aprengia drabužiu, Jį papuo
šia, paženklina, išaugina asmeniu, iškelia 
kaip sąmoningą individą. Tai yra neįkai
nojamos vertės turtas, kuris įgyjamas 
per tautą ir tautoje.

Tokiais dvasiniais turtais apdovanoti ir 
šarvuoti noromis nenoromis išsileldome į 
pasaulį. Ir keista, nepraėjus nė trisdešim

B'

suvažiavimo ir padėka už Kazimiero 500 
metų sukakties iškilmes Romoje;

2. Pasiųsti prašymą Norvegijos karalie
nei dėl sąžinės kalinio Petkaus kandida
tūros į Nobelio premiją;

3. Rožinio kalbėjimo reikalu;
4. Suvažiavimo sveikinimas lietuviams 

Lietuvoje ir išeivijoj.
Suvažiavimas baigtas malda ir Tautos 

himnu. Suvažiavimo pirmininkas palinki 
naujai Centro Valdybai sėkmės ir padė
koja atstovams už gausų atsilankymą.

Po puikios vakarienės, vieni skirstėsi į 
namus, kiti, tolimesnieji, pasiliko rytojaus 
dienos minėjimui.

Vakarienę paruošė: — V. Montvilaitė, 
E. Jurkšaitienė ir J. Makovickienė.

Tą pačią dieną Židinyje buvo R. Popi- 
kienės lietuviškų meno darbų paroda. Pui 
kios lietuviškos lėlės, kiaušinių kevalų iš
dirbiniai ir tautinių drabužių audi
niai, žavėjo lankytojus.

Sekmadienį po pietų šv. Barnabo Ka
tedroje, 'Nottingham©, koncelebravo šv. Mi 
šias Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero 500 
metų sukakties paminėjimui, J.E. vysk, 
dr. A. Deksnys, prel Martin Cummins ir 
kan. Soar.

Per šv. Mišias giedojo jungtinis Londo
no ir vietos Gintaro choras su soliste V. 
Gasperiene. Chorui dirigavo: Justas Čer- 
nis ir Vida Gasperiene, vargoninkavo Pe
ter Smedley.

Pamokslą sakė prel. Martin Cummins 
BA. Pradėjo lietuviškai šiais žodžiais: 
„Šiandien mes sveikiname šv. Kazimierą. 
Šiandien taip pat mes sveikiname lietuvių 
tautą, kurt yra Jo globoje, 'kuri kentėjo 
ir kenčia už savo tėvų tikėjimą“. Toliau 
tęsė anglikai, smulkiai apimdamas šv. 
Kazimiero gyvenimą, pasirodymą ant bal 
to žirgo padangėje, kovoj prieš rusus. 
Dešimts kartų skambėjo žodis Lithuania. 
Baigė pamokslą lietuviškais žodžiais 
„Dievas tegu globoja jus visus“.

Laike komunijos solistė V. Gasperiene 
giedojo solo „Panis Angelicus“, pritariant 

I Oboe M. Zinkutei ir vargonais — P. Smed 
|ley.

Laike šv. Mišių buvo telkiamas Sutvir
tinimo sakramentas. Buvo malonu matyti 
einančius prie S. sakramento du unifor
muotus skautukus: — Rimutę ir Algiuką 
Gasperus.

Vyskupui su procesija einant iš kate
dros skambėjo „Marija Marija Skaisčiau
sia lelija“ giesmės aidai.

Po šventų Mišių visi rinkosi į katedros 
salę vaišėms ir meninei daliai.

Laike vaišių po trumpą žodį tarė J.E. 
vysk. dr. A. Deksnys, prel. M. Cummins 
BA, nepagailėdamas gražių žodžių Not- 

rašoO
čiai metų daugelis mūsų spėjo tuos atsi
vežtinius lobius išbarstyti, kiti net patys 
skubinosi kuo greičiau iš to puošnaus tau 
tinio lietuviško drabužio išsivllkti, to 
šimtmečiais austo ir siuvinėto apdaro, ku 
ris skyrė mus iš visų kitų ir pabrėžė mū
sų kaip lietuvių individualybę. O tai reiš
kia, kad mes neįvertinome ar neįvertina
me tų tautinių vertybių, jų netaupome 
ir pigiai jomis švaistomės. Atsisakymas 
savo tautinės priklausomybės arba leng
vabūdiškas prisitaikymas prie turimos 
aplinkos yra ne kas kita, kaip išsivilkimas 
iš puošnaus tautinio apdaro, apsinuogi
nimas ir grįžimas į aną bevardę formą, 
ką mes šiandien pavadintume primityvią
ja būtimi. Išsivllkti arba kitaip sakant 
išsižadėti to, ką tau tauta davė arba tave 
įgaliojo perduoti ateinančioms kartoms iš 
tiesų nėra jau taip sunku. Juk net ir aukš 
tos kultūros tautos momentais atkrinta į 
barbarizmą. Tačiau įgyti naują vardą, lai 
mėti priklausom'umą naujai tautybei yra 
ilgas ir sunkus kelias. Toks bandymas sa 
vęs atsižadėti ir prie kitų pritapti prilygs
ta vaiko pastangoms apsivilkti suaugusio 
drabužiais ir vaidinti suaugusį. Tai yra 
pastangos, 'kurias kiti išjuoks, o savieji 
paniekins.

Kartą susikurtoji tautinė asmenybė yra 
kitų visados aukštai vertinama, bet nie
kas nesiskaito su tokiais, kurie tautinių 
kultūrų keitimą ima lygiai taip, kaip per- 
sivilkimą nauja eilute. Bet juk tai yra 
■ne kas kita, kaip pastangos vaidinti kažką 
kitą išsižadėjus savęs. Geras aktorius 
scenoje sukuria įtikimus charakterius, ta 
čiau visi žino, kad tai yra tik vaidyba, 
'bet ne gyvenimas.

Išsižadėjimas savo tautinio priklauso
mumo ir tų tautinių vertybių, kurias mes 
paveldėjome ir kurias turėjome kaip estą 
fetinę ugnį perduoti sekančiai kartai yra 
žmogaus nuasmeninimas. Tiesa, sunki iš
eivijoje mūsų būklė, nes neturime pati
kimos atramos ir išstatyti gundantiems 
pavojams. Bet juk ši tragiška būsena da
rosi juo prasmingesnė, nes tai yra mūsų 
ištvermingumo išbandymas. Nebūkime 
tais sūnumis palaidūnais, kuriuos tauta 
išleido turtingai aprengtus, o grįžtume 
tuščiomis rankomis, vilki svetimais skar
malais.

(v.k.)
„Mūsų pastogė“ 

tinghamo lietuviams, ir kiti svečiai.
Toliau sekė meninė dalis. Pirmieji pasi

rodo 3 Nottinghamo skautai: R.A. Gaspe- 
rai ir Sąmata Milne, pritariant kanklių 
muzikai (E. Vainorienė ir N. Vainoriūtė), 
padainuoja dvi lietuviškas dainelės „Au
gino močiutė“ ir „Ko liūdi putinėli“. Taip 
pat kiekvienas jų padeklamavo po eilėraš
tį. A.G. Brazdžionio „Apie Lietuvą“. R.G. 
Audronės „Apie šv. Kazimierą“ specia
liai skirtą skautams, o S.M. —Brazdžionio 
eilėraštį išvertė į anglų kalbą.

Nottinghamo duetas — Masiliunienė-Bis 
hop ir G. Kučinskienė, net du kartus pa
sirodė su savo puikiomis dainomis.

'Pagal numatytą programą sekė S.B. 
Vaitkevičiaus trumpa paskaita apie šv. 
Kazimierą — lietuviškai.

Poetas L. švalkus paskaitė savo poezi
jos, o poetas Č. Obcarskas poeziją apie 
šv. Kazimierą. N. Zinkutė ir A. Sadula iš
pildė lietuviškų liaudies dainų piano due
tą.

Užbaigai pasirodo išgarsėjęs Nottingha 
mo „Gintaro“ choras. Vyrai padainuoja 
„Kaip aras pašautas“, o mišrus choras 
„Kur giria žaliuoja“.

Meninė dalis ir minėjimas baigiamas 
Sibiro lietuvaičių parašyta malda ’į šv. 
Kazimierą. Ją paskaito angliškai S.B. 
Vaitkevičius.

Programos eigą pranešinėjo lietuviškai 
ir angliškai, tautiniais drabužiais pasipuo
šusi Rūta Popikienė.

Vaišes paruošė Nottinghamo lietuvių 
moterų draugija su pirm. F. Damoševičie- 
ne, A. Važgauskiene ir kitomis.

Garbė atitenka DBLK Bendrijai už su
ruošimą tokio puikaus minėjimo tiek reli
giniu, tiek tautiniu atžvilgiu. Tai ilgai pa 
siliks dalyvavusiųjų atmintyje.

Tenka apgailestauti, kad nors ir esame 
maža „lietuvių šeima“ šioje saloje, ‘bet 
vis tiek negalime susikalbėti. Dalis mūsų 
Bendrijos narių buvo atitraukti nuo Not- 
tinghamo kitur rengiamu „Motinos Die
nos“ minėjimu. Aš manyčiau, mandagu
mo dėlei, neturėtų būti rengiami mažes
nio masto minėjimai, kada yra daromi 
metiniai suvažiavimai, sąskrydžiai.

S.B.V.

KINO PASAULYJE Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

TIKRAS

Amerikiečiams beisbolo žaidimas, kur 
vienas meta sviedinį, kitas bando jį su 
medine lazda kuo toliau išmušti, o aikš
tėje išstatyti vaikinai gaudo, yra jų tau
tinis žaidimas. Dėl beisbolo jie eina iš 
proto, miniomis grūdasi į aikštes, milijo
nai tupi prie televizijos dėžių, gerdami 
alų, kramtydami papkornus šūkauja.

žmogus, vardu Bernard Malamud, pa
rašė knygą, „The Natūrai“, kuri laimėjo 
amerikiečiuose žinomą Pulitzer premiją. 
Pagal tai išeitų, kad knyga vertinga ir 
tema patraukli. Kaip gi: apie beisbolą!

Filmų piniguočius Mark Johnson su
galvojo padaryt filmą, direktoriumi pasi
kvietė Barry Levinson. Kad nebūtų abe
jonių dėl pasisekimo, pagrindiniu vaidin
toju pasikvietė amerikiečiuose pagarsėju
sį artistą Robert Redford. Kiti aktoriai: 
Robert Duval, Glenn Close, Kim Basin
ger, Wilford Brimley, Barbara Hershey 
ir daugybė kitų. Platina, garsina „Tfi 
Star“ įmonė.

Filmas ištisai nevykęs: blogas rankraš
tis, menkas turinys, prie turtuolių ‘beisbo
lo žaidėjų įveliamos trys gražios mergi
nos, visiškai vaškinės, kaip cukriniai at
virukai sukabinėtos netvarkingai padri
kuose epizoduose — naiviai, palaidai, ne
įtikėtinai. Ir pagrindinis artistas, Robert 
Redford, tėra vaikščiojanti iškamša, men 
kiaušiai pasirodęs, neparodantis jokio fil
minio patrauklumo.

Be to, filmas .begaliniai ištęstas, be
žiūrint pustrečios valandos, pradeda 
miegas liūliuoti. Kartais pabudina šū
kaujančios beis'bolininkų minios.

Malonus stebėti Richard Farnsworth, 
beisbolo žaidėjų vadovas, nors jam režisie 
rius ir direktorius į burną prikimšo kram 
tomo tabako ar ko nors kito, visad rodė 
išpūstu žandu.

Įdomus Robert Duval, bet autorius ir 
vadovai jam užkrovė neišprendžiamą mįs 
lę: kas buvo tas nuostabusis beisbolo žai
dėjas? Sakosi turįs gerą atminti, bet ne
gali prisiminti, kad jaunystėje pradedan 
tį garsėti beisbolo žaidėją peršovė pavy
di ar papirkta gražuolė.

•Pabaigoje, nors kraujas sunkiasi iš 
pilvo žaizdos, filmo herojus taip stuktelia 
sviediniui, jog tas išlekia kažin kur į daų 
sas. Su visu filmu.

GĖRIS
Anais laikais, kai jūras valdė vėjas, kai 

tolimieji kraštai buvo sunkiai pasiekia
mi, iš Anglijos išplaukė laivas į tolimąją 
Tahiti salą parvežti „duonos medžių“.

Plačiose jūrose kilo audros, vos nepa
skandino laivą.

Patrauklios Tahiti salos. Gražu, malo
nu. Atplaukusius pasitinka daugybė ta- 
hitiečių laivelių, gausybė gražių merginų, 
pasipuošusių tropikiniais prisidengimais, 
šokančios, liūliuojančios. Tahiti valdovui 
atvežė dovanų nuo Anglijos karaliaus, to
dėl atvykėliams leidžia ilgiau pasilikti, au 
ginti norimus augalus, džiaugtis aplinka, 
linksmu gyvenimu.

Vienas jūreivis įsimyli tahitiečių kara
liaus dukrą. Pagaliau — sukilimas, laivo 
jūreiviai nugali kapitoną ibei jo artimuo
sius, įsodina į laivelį, duoda kiek vandens

TESTAMENTAI
Kai norime kam stipriai pagrasinti, sa

kome — Rašyk testamentą. Vadinasi, su 
tavim jau baigta. Niekam čia nenorime 
grasinti, o tik priminti ir patarti.

Apie testamentus kalbėti reikia. Apie 
juos rašyti labai ragino ir praėjusį ru
denį į savo suvažiavimą susirinkę Vokie
tijos LB darbuotojai, nors jau buvo ne 
kartą rašyta. 'Bet nepaisant visų kalbų ir 
rašymų, vis dar pasitaiko tautiečių, kurie 
miršta be testamento, sudarydami daug 
keblumų ne tik dėl palikimo, kartais ir 
gana stambaus, paskirstymo, bet ir dėl 
palaidojimo bei paminklo pastatymo iš
laidų sumokėjimo. Buvo atsitikimų, kad 
mirus pasiturinčiam tautiečiui, sudėti lė
šų paminklui pastatyti ir pasirūpinti kapo 
priežiūra turėjo buvę bendradarbiai ir 
artimieji. Kur dingo visas turtas, vienas 
Dievas težino. Taip nebūtų atsitikę, jei 
būtų buvęs paliktas testamentas.

Daugelis sako, kad jiems testamentas 
nereikalingas, nes paliks šeima — žmona, 
vaikai — tai jiems viskas ir atiteks. Tai 
dalinai tiesa, bet tik dalinai. Kai nėra 
testamento, tai žmona, vaikai ar 'kiti gi
minės paveldi 'įstatymo nustatytas dalis. 
Dažnai ilgai užtrunka, kol teismas suran
da visus palikuonis, ypač kai tokių atsi
randa užsieny. Dar blogiau, kai miršta 
testamento nepalikęs viengungis, našlys 
ar išsiskyręs. Jei per tam tikrą laikotar
pį neatsiliepia giminės, visas turtas pa
lieka valdžiai.

Kartais velionio valia nesutinka su įsta
tymais — jis norėjo savo turtą kitaip pa
skirstyti, negu įstatymai numato. Jis tai 
galėjo padaryti testamentu, kai kuriems 
palikuonims perpus sumažindamas jų da
lį, o kai kuriems nieko nepalikdamas, ar
ba užrašydamas ir tiems, kurie jei paliki
mas būtų dalinamas pagal įstatymą, nie
ko negautų. Visiškai nuo palikimo nuša
linti pirmos eilės paveldėtojų negalima. 
Jei jiems testamentu nieko neužrašoma, 
jie gauna tik pusę įstatymo nustatytos da 
lies. Jei nebūtų testamento, jie gautų vi
są savo dalį.

ir maisto — paleidžia pavėjui. O sukilėliai 
vyksta atgal į Tahiti, iš ten dar kitur.

Išsigelbėjusį kapitoną teisia Anglijos 
jūrų teismas — išteisina.

Filmas turi iš esmės teisingą eigą — 
greitį, veiksmingumą, intrigą, įtikinamai 
nufilmuotos jūrinės stichijos, žavingai 
puikios tahltietės, pasakiškai lengvas gy
venimas Tahiti salose, nes tenai nereikia 
nieko auginti, nereikia rūpintis namais 
ar drabužiais. Visko yra: tik pasiimti, pa
gauti, prisidengti.

Filmą pagamino Dino de Laurentis. Iš
leido Universal filmų įmonė. Šios rūšies 
filmai kartojami kas keliolika metų, nes 
jie patinka žiūrovams, nesunku įnešti 
kutenančių jausmų. Vaidina: Mel Gibson, 
Anthony Hopkins, Edward Fox, Laurence 
Olivier ir daugybė kitų. Režisierius Ber
nard Williams. Direktorius Roger Donald
son. Rankraštis Robert Bolt, pagal Ric
hard Hough knygą „Captain Blight and 
Mr. Christian“. Filmo pavadinimas angliš
kai — „The Bounty“.

ŠVELNUMO LAIKOTARPIS
Vienas geriausių 1983 metų filmas, lai

mėjęs Hollywood Foreign Press Associa
tions „Auksinį gaublį“, Amerikiečių Fil
mų Akademijos pasiūlytas 11-kai „Os
karų“. Argi filmas taip išskirtinai geras?

Turinys visai paprastas: amerikietės 
našlės duktė išteka už keisto vyriškio, 
jie susilaukia trijų vaikų, tuo tarpu jos 
motina susigauna sau meilužį.

Iš pradžių filmo rankraštis, filminė ei
ga prasta. Neįdomus filmavimas atlieka
mas grynai techniškai, be jokių išradin
gumų. Filmo režisierius ir direktorius 
James L. Brooks, jo ir rankraštis, pagal 
Larry McMurtry romaną. Išleido Para
mount filmų studija.

Filmui spalvingumo Ir vertingumo duo
da du pagrindiniai aktoriai: Shirley Mac- 
Laine ir Jack Nicholson. Filmo eigoje 
daug netikslumų, netgi įvesta visiškai ne 
reikalingų veidų, kaip mažas, keistai at
rodantis, vyras, neįtikėtinai bandąs įsi
terpti, net garbingoje vietoje sodinamas. 
Duktė (vaidina Debra Winger) nuo ma
žens kalba senos balsu, metų bėgiuose be
veik nesikeičia. Tokio filmo parinkimas 
vienu iškiliausių rodo, kad šiuo laiku ame 
rikiečių filmų pramonė .neturi ar nesu
geba pagaminti gerų filmų. Be to, ir 
šiame yra visiškai kvailų, nemoralių sce
nų, filmo vertei netalkinančių, o gadinan 
čių jaunimą ir visuomenę.

LIETUVOS GALIŪNAI ĄŽUOLAI
Kiekvienas medis savaip gražus, savaip 

įdomus ir naudingas. 16 amžiuje Lietuvo„ 
je ąžuolynai sudarė 15-20 procentų visų 
medžių. Jie pirmavę po eglių, pušų, juo
dalksnių. Praėjo keli šimtmečiai, ir Lie
tuvoje miškų kelis kartus sumažėjo, šian
dien juose ąžuolynų likę tik vienas pro
centas.

Paprastas ąžuolas Lietuvoje yra iš gau
sios 600 rūšių pasaulyje turinčios genties 
atstovas. Ąžuolo vardas Lietuvos vardy
nuose randamas net 74 kartus. Pats daž
niausias — Ąžuolyne, kuriuo vadinama 
15 kaimų. Dažni yra Paąžuoliai (10), 
Ąžuolytė (9), Ąžuolinė (5). Lietuvoje te-

VOKIETIJOJE
Pirmos eilės paveldėtojai yra vaikai, vai 

kaičiai ir jų vaikai. 2-ros eilės — tėvai, 
seneliai Ir 1.1. Įstatyminiai paveldėtojai 
yra ir sutuoktiniai. Įstatymas daro skirtu 
mą tarp įpėdinių ir paveldėtojų. Jei ‘įsta
tyminiai įpėdiniai testamente nepaminėti, 
jie iš įpėdinių virsta paveldėtojais ir gau
na tik į įstatymo nustatytos dalies. Ne
būdami įpėdiniais, jie nepaveldi nekilno
jamo turto, pa v. namo, ūkio ir pan., o sa
vo dalį gauna pinigais.

Vokietijos palikimų bylos sprendžiamos 
pagal vokiečių teisę, todėl ir testamentai 
turi būti surašomi prisilaikant BGB nuo 
statų. Vokiečių civil. įstatymai numato 
dvi pagrindines testamentų rūšis: notari
nius ir naminius arba privačius (Privattes 
tament) testamentus. Yra dar vad. bė
dos testamentai (Nottestament), bet jie 
retai pasitaiko. Notarinius testamentus 
gali sudaryti asmenys, sulaukę 16 metų 
amžiaus, o privačius — tik sukakę 21 
metus.

Kaip rašomi notariniai testamentai, pa 
aiškina notaras. Už jų sudarymą reikia 
mokėti. Jei testamentą norima palikti ap 
saugai, reikia už tai dar atskirai mokėti. 
Privačiam testamentui sudaryti yra tik 
vienas reikalavimas — turi būti parašytas 
savo ranka ir pasirašytas (geriausiai var 
du ir pavarde). Labai patartina įrašyti 
ir testamento sudarymo vieta bei data. 
Galima rašyti kiekviena kalba, pvz., lie
tuvių, vokiečių ir kt. Jokių liudininkų ne
reikia. Privatų testamentą, kaip ir no
tarinį, galima atiduoti saugoti teismui, 
bet už tai reikia mokėti tiek pat, kiek ir 
už notarinį. Negalima rašyti bendro dvie
jų ar daugiau asmenų testamento. Išimtį 
iš šios taisyklės sudaro vyras su žmona. 
Jie gali sudaryti bendrą testamentą, pa
skirdami vienas kitą viso turto paveldėto
ju. Tokį testamentą savo ranka surašo 
vienas sutuoktinių, bet pasirašyti turi abu.

Patartina testamente nurodyti ir jo vyk 
dytoją, kuriuo paprastai pasirenkamas 
toks asmuo, kuriuo labiausiai pasitikima. 
Gali būti nurodyti ir du testamento vyk
dytojai — jei vienas jų mirtų ar dėl ku
rių nors priežasčių negalėtų ar nenorėtų 
būti vykdytoju, tada vykdytų kitas testa
mente nurodytas asmuo.

Privatus testamentas turi tą pirmumą, 
kad jį galima lengvai pakeisti arba sunai 
kinti be jokių išlaidų. Bet kadangi jis daž- 

! niausiai laikomas stalčiuje, tai yra di
delis pavojus, kad po testatoriaus mirties 
gali būti suinteresuoto asmens sunaikin
tas arba suklastotas. O jei laikomas gerai 
paslėptas, tai po testatoriaus mirties sun
kiai surandamas.

Paprasčiausio testamento pavyzdys gali 
būti toks:

Testamentas
Aš, Jurgis Draugelis (gimęs 1925 sausio 

25), skiriu savo turto paveldėtoju Juozą 
Krėslą, gyv. Huettenfelde, Fichtenweg 37. 
Huettenfeld, 1984 kovo 25.

Jurgis Draugelis
(parašas) 

Arba:
Aš, Jurgis Draugelis, gim. 1925.1.25, pa

lieku visą savo turtą Vasario 16 gimnazi
jai remti fondui (arba Lietuvių kultūros 
institutui) Huettenfelde.

Jurgis Draugelis
(parašas) 

Muenchen, 1984 'kovo 25
Vokiečių kalba galima būtų rašyti: 

Mein Testament
Ich, Jurgis Draugelis, geb. 25.01.1925, 

bėrutė das Unterstutzungsfonds dės Li- 
tauischen Gymnasiums e.V. in 6840 Lam
pertheim 4, zu meinem alleinigen Erfoen.

Jurgis Draugelis
(Unterschrift) 

Salgitter 1, 25, April 1984
Suprantama, kad savo palikimą galima 

paskirstyti atskiriems asmenims ar insti
tucijoms, nurodant, kuri palikimo dalis 
kam skiriama, arba konkrečią sumą pini 
gaiš.

Jei turtas užrašomas labdaros. Bažny
čios ar švietimo institucijoms, pvz., Vasa
rio 16 gimnazijai ar jai remti Fondui, Vo 
kietijos lietuvių bendruomenei, LABDA
RAI ar pan., Finansų ministerijos pripa
žintoms visuomenei naudingomis (ge- 
meinnuetzig), nereikia mokėti paveldėji
mo mokesčių, kuriuos visados susimoka 
palikimo gavėjas.

Nedelskime savo valią išreikšti testa
mente. Neleiskime mūsų tuntą po mirties 
dalinti pašaliniams asmenims, žinokime, 
kad prie be testamento likusio turto leng
viau prieina ir sovietiniai agentai, kurie 
rūpinasi daugiau Maskvos iždo ir savo, ne 
gu mirusiojo įpėdinių nauda.

ka trys Ąžuolupiai ir dvi Ąžuolupės bei 
kiti ąžuolų upeliai. Telkšo keturi ežerai: 
Ąžuollja — Žemaitijoje netoli Vaiguvos, 
Ąžuolynas — Kaišiadorių rajone, Ąžuo
linis — Zarasų rajono Degučių apylinkėje 
ir Ąžuolo Kelmas — Dusetų apylinkėje.

Menkai atrodo parkas, kuriame nėra 
ąžuolų. Vilniaus universiteto botanikos so
de, pritaiKomame Kairėnų parke, univer
siteto sukakčiai miškininkai pasodino 400 
ąžuolų medyną. Universiteto Daukanto 
kieme pasodino ąžuoliuką, atvežtą iš S. 
Daukanto tėviškės.

Ąžuolų šeima Lietuvoje turi daug ga
liūnų su savo išvaizda, likimu, legendo
mis. Beviršūnis Mingėlos ąžuolas Plungės 
rajone. Neseniai vėtros aplaužytas buvęs 
dviliemenis Gedimino ąžuolas Raudonės 
parke.
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Kronika
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Išvyka į pajūrį — Brightoną — birželio 
30 d. Rengia Londono Liet. Sporto ir So
cialinis klubas.

Birželio trėmimų minėjimo .pamaldos 
Londone — birželio 16 d., 4 vai. p.p., St. 
Martin in the Fields, Trafalgar Square.

35-jl Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d.. Lietuvių Sodyboje.

Joninės Vasario 16 gimnazijoje — bir
želio 23 d., Romuvoje. Pradžia 15 vai.

Lietuvių vaikų, 8-14 m. amžiaus, vasa
ros stovykla — liepos 21 — rugpjūčio 5 
Romuvoje, Huettenfelde. Mokestis: 200 
DM už dvi savaites.

XXXI Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 
— rugpjūčio 5 d.d. Augsburge, St. Ulrich 
Akademijos namuose, Kappelberg 1. Mo 
kestis: 350 DM., registracijos mokestis — 
65 DM. Registruotis: Frl. J. Barasas, 8000 
Muenchen 50, Rubinstr. 1.

LAIKRAŠTIS GALI VĖLUOTI
Didž. Britanijos pašto tarnautojų dali

nis streikas gali suvėlinti ir „Europos Lie
tuvio“ pristatymą.

Iki šiol dar negavome kai kurių mūsų 
korespondentų pranešimų. Iki birželio 5 
d. vien tik Londone pašto laiškų paskirs
tymo skyriuose susirinko apie 4 mil. ne
pristatytų laiškų krūva.

Londonas
BIRŽELIO TRĖMIMU MINĖJIMAS
Baltų Taryba Londone ruošia Birželio 

trėmimų minėjimą, kuris įvyks šeštadie
nį, birželio 16 dieną 4 vai. p.p. St. Mar
tins in the Fields bažnyčioje, Trafalgar 
Square.

Visi tautiečiai kviečiami pamaldose da
lyvauti.

KRYŽIŲ ŽYGIS
Birželio 10 d., Sekminių sekmadienį, pa 

vergtosios tautos ruošia Kryžių žygį Ayles 
forde, Kent. Išvažiuojama tą dieną nuo 
Lietuvių bažnyčios Londone 12 vai. Kelio
nė nemokamai, kurie greitai užsisakys 
klebonijoje arba telefonu: 739 8735.

KULTŪRINĖS VEIKLOS KOMISIJOS 
POSĖDIS

Sekantis Komisijos posėdis įvyks bir
želio 16 d., 1 vai. p.p., Lietuvių Namuose, 
Londone.

Darbotvarkėje numatyta:
1. Praeito posėdžio protokolo skaity

mas,
2. Kanados GINTARO koncertai,
3. Jaunimo Sąjungos koncertas,
4. 1984 m Sąskrydis Nottinghame,
5. Lietuvių Diena 1985 metais,
6. Tautinių šoklų ir kitų Jaunimo gru

pių veiklos derinimas,
7. Kiti reikalai.

LONDONO LIET. BAŽNYČIOS DERBY 
LENKTYNIŲ LOTERIJOS 

LAIMĖJUSIŲJŲ ARKLIUS, KURIE 
DALYVAUS LENKTYNĖSE EPSOME, 

BIRŽELIO 6 D., SĄRAŠAS

Alleging, 1899 — Mark Williams, St. 
Lucia, Bordon.

Alphabatim, 2036 — P. Senkus, London.
At Talaq, 4527 — I. Petrenas, Burton-on 

Trent.
Basket Weave, 0887 — E. Gložaltis.
Bye Bye Birdie, 2625 — N. Vainoriūtė, 

Nottingham.
Cataldi, 0649 — K. Kubilius, Derby.
Claude Monet, 0960 — J. Kasponis, 

Bellshill.
Grampon, 0896 — J. Budninikienė, 

Wolverhampton.
Creag-an-Sgor, 4084 — P. Nastys, Wel

wyn Garden City.
Dahar, 2600 — S. Boslkis, London.
Darshan, 0986 — Auld Frank, Bellshill.
Electrical Wind, 4590 — S. Karalevičius, 

High Wycombe.
Elegent Air, 0795 — Amanda, Rochdale. 

El Gran Senor, 4775 — Joana Danilevi
čienė, Čikaga.

Executive Pride, 1120 — D. Woolley, Co 
ventry.

Farhan, 4322 — Svinkūnas, Sodyba.
Green Paradise, 1439 — K. Savonis, 

Holytown.
Gruinastorm, 1643 — P. Maskvytis, Not 

tingham.
Hatim, 2061 — A.B. London.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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.

Head for Heights, 0924 — T. šakalys, 
Wolverhampton.

Ilium, 1488 — Johnstone, Leamington.
Kaytu, 3255 — F. Paulikas, Luton.
Lake Valentina, 1072 — Mickevičius, 

Scotland.
Laurie's Panther, 2471 — V. Bumbliaus 

kas, London.
Lear Fan, 2234 — V. O'Brien, London.
Long Pond, 07’35 — Banaitis, Bradford.
Majuscule, 2264 — M. Semeta, London.
Mendez, 3219 — A. Miciuta, Henley-on- 

Thames.
Mighty Flutter, 0546 — A. Valenta, 

Stroud.
Ministerial, 1912 — P. Teasdale, Colches
ter.

My Volga Boatman, 4010 — J. Storr, 
Northampton.

Northern Fred, 3602 — Z. Dailidė, Es
sex.

Pigwidgeon, 3629 — M. Masteikienė, 
London.

Sadler's Wells, 3547 — V. Dobbs.
Sassango, 0107 — C. Gabrilaitis, Bir

mingham.
Seattle Song, 3712 — J. Barauskas, Lon 

don.
Secreto, 3699 — Julie, Glouster Ward, 

London Hospital.
Sheer Heights, 3456 — V. Samajauskas, 

Bourne End.
So Vague, 1740—S. Kurtinaitis, Slough.
Telios, 3685 — S. Pūkštys, London.
The Admiral, 3560 — Claire, Surrey.
Yashgan, 3657 — Frances.
Liudininkai J. Dirvonskis, C. Edwards, 

M. Hoye.

PADĖKA

Brangūs ir nuoširdūs lietuviai,
Ačiū visiems mane lankiusiems ligoni

nėje, už dovanas ir linkėjimus. Dėkoju 
Šv. Onos Draugijai už kortelę ir linkėji
mus ir visiems kitiems, kurie mane prisi
minė.

Ignas Dailidė

Sveikiname
VACĮ ir GENĘ 

ALEKNAVIČIUS, 
sukūrusius 

lietuvišką šeimos židinį.
Gintaro choristai

PAMALDOS
Ecclcs — birželio 10 d., 12.15 vai.
Huddcrsfielde — birželio 17 d., 1 vai., 
Manchestery — birželio 24 d., 12.30 vai.

NAUJA SOL. VIOLETOS RAKAUSKAITĖS PLOKŠTELĖ.

Plokštelę galima užsisakyti pas: P. Jasiukonį, 7370 Melrose Ave., Holly
wood, CA 90046, USA, arba, netolimoje ateityje, per Bradfordo lietuvių 
klubą „Vytis“. Kaina: 10 dol. plius pašto išlaidos.

Lietuvių populiariosios muzikos kompozitorių ir kelių kitataučių pramo
ginės dainos.

Lietuviškoji Vasario 16 gimnazija savo 
idėjomis, kultūra, patalpomis ir gal net 
svetingumu yra lyg poilsio bei susikaupi
mo sala svetimybių apvargintiems lietu
viams, kurie save tokiais laiko. Gimnazi
ja savo lietuvišku kiosku, skaitykla, gau
sia biblioteka ir kitais kultūros šaltiniais 
yra lyg kryžkelė lietuviškai sielai, kuri no 
ri išlikti lietuviška. Kas ilgokai dirbęs su 
lietuvišku gimnazijos jaunimu, neretai 
grįžta gimnazijon svečiu atjauninti savo 

tarp svetimųjų gyvenimo mozaikoj nublu
kusią trispalvę. Tai verta lietuviui stab
telėti Huettenfelde.

Beveik kiekvieno mėnesio savaitgalį 
gimnazijos kieme įvairios vežėčios, įvai
riais atpažinimo skydeliais: net iš tolimų 
Vokietijos ar užsienio vietovių. Atvykę 
čia, lyg savam kieme, sveikinasi su lauk
tais ar šiaip susitiktais mielais tautiečiais, 
spaudžia plaštakas, tapnoja per pečius, pa 
sikeičia bučiukais, šypsosi, pasijunta lyg 
savoj Lietuvėlėj. Tikrai, Vasario 16 gim
nazija yra lyg sala svetimoj laiko tėkmėj, 
sala, kurioje visi suartėja tarpusavy.

Ką toliau aš, prabėgantis svečias, ban
dysiu aprašyti — vyko gegužės 18-20 die

nomis: Lietuvių Kultūros draugijos Vokie 
tijoje metinis suvažiavimas.

Jau dešimtis pavasarių, kai Kultūros 
draugija vešliai auga ir bujoja savo dar
bais: renginiais, idėjomis, subuvimais, pa
gerbimais, koncertais, kultūriniais atsie- 
•kiais. Nestokojo ligi šiol jai intelekto, ne

trūko vadovams talkos, užteko net pinigo 
lietuviškos dvasios subuvimais prasimušti 
aukščiau televizoriaus atneštų „Dalias“ ar 
„Derrick“ seklumų. Džiaugėsi draugijos 
nariai išradingai veiklia valdyba, laimino 
jos darbus ir laukė vis naujų progų pakel

ti savo vėliavą. Tačiau ilgai veikią vis tie 
patys demokratiniais laikais pasijuto lyg 
per Ilgai įsisėdėję, ’įsisenėję prie jos vairų 
(planų ir sąskaitų). Kad neimtų vadovai 
stabarėti, kad draugija atsinaujintų, kad 
jaunesnės jėgos nesijustų kliudomos kon
servatorių, draugijos atsakingieji sušaukė 
visus narius į .persitvarkymo savaitgalį.

Kultūros draugijos plenumui susirinkti 
proga buvo dailininkės Jūratės Batūraitės- 
Lemkienės surengta savos tapybos kūrinių 
paroda. Neseniai iš Kanados gimnazijon 
persikėlusi darbuotis, jauna meno pajėga 
trumpu laiku spėjo sukurti keliasdešimt 
meno kūrinių gimnazijos, jos parko ir ap 
Mnkos temomis.

Jokioj meno kūrinių parodoj ligi šiol ne 
pasirodė tiek daug dailės darbų, gimna
zijos, pilies architektūros ir parko paslap 
tingumo įkvėptų, kaip šioj dail. Jūratės 
galerijoje —Huettenfelde parapijos namų 
salėje.

PRANCŪZIJA
TARYBOS POSĖDIS

Balandžio 24 d. įvyko PrLB tarybos 
posėdis, kuriame buvo išrinkti PrLB or
ganai:

PrLB tarybos pirmininkas kun. J. Pe
trošius.

PrLB valdyba: Ž. Mikšys — pirminin
kas, R. Bačkis — vicepirmininkas ir sekre 
torius, Ž. Kllimienė — iždininkė.

PrLB revizijos komisija: J. Kazakevi
čius, J. Ch. .Moneys ir J. Tomkus.

PrLB reikalais kreiptis ar rašyti šiuo 
adresu: Communautė Lithuanienne cn 
France, PrLB valdyba, 7, rue dės Llons- 
Saint-Paul, 75004 Paris.

SUSIRINKIMAI

— Lyon apylinkės lietuvių susirinki
mas lįvyks birželio 11, tai yra, Sekminių 
antrąją dieną, seselių pranciškonių patal
pose: 34, rue du 8 mai 1945, 6(1100 Villeur- 
banne.

— Tragiškųjų birželio mėnesio įvykių 
prisiminimas Paryžiaus lietuvių susirinki
me bus birželio 24 dieną.

Dail. mokytojui A. Krivickui apdovano
jus gėlėmis savus ir vokiečių fotografus 
bei, žurnalistus, ją paskelbusiems plates
nei visuomenei, tris dienas meno žinovai 

ir mėgėjai lankė Jūratės galeriją. Huetten 
feldiškiai lietuviai ir vokiečiai nudžiugo, 
kad ligi šiol apšepusi kaimo pilis ir aptriu 
šęs jos parkas savy yra sutelkęs tiek 
vertybių, slėpinių ir temų menui. Jie 
džiaugėsi ir tuo, kad visa tai yra šios dai
lininkės dėka įnešta į meno istoriją, — 
neplanuotai, bet pavykusiai.

Paroda, lyg varpo dūžiai, sušaukė Kul
tūros draugijos aktyvistus struktūriniam 
persitvarkymui. Suėjo kviestų narių gal 
trečdalis — neatvyko, tie, kurie neįstengė 
atsiplėšti nuo kasdienybės. Apskaitiniame 
pranešime valdybos pirmininkas (A. Pa- 
lavinskas) turėjo sąraše visą eilę žymių 
kultūrinių renginių, kuriais galėjo di
džiuotis valdyba ir visa draugija. Nesuge 
bėčiau iš eilės išskaičiuoti tą eilę rengi
nių, suorganizuotų kultūrinti lietuvio akį, 
ausį, net ir skilvį. Apie visa tai parašys 
pačios draugijos žinyba ar kita informa
cijų agentūra. Parašys, kad prie valdy
bos vairo perrinkti beveik tie patys ener
gingi asmenys, kurie savo veikla nieko 
neapvylė. Tik vargu ar kas parašys, kad 
rinkėjai nepatikėjo dahbo draugijos stei- 
gėjui-tėvui ir ilgamečiui patrijarchui, ku
ris apčiuopiamiausiai lietuviškoje kul
tūroje darbuojasi, leisdamas švabijos lie 
tuviškai visuomenei mėnlaikraštį, išleisda 
mas jam žymią savo finansų dalį. Nusta
tant ateities kultūrinės veiklas gaires, gal 
nebūtų reikėję ieškoti naujų darbuotojų 
Iš dešinės ir kairės, ir literatų (be litera
tūros) ir jaunimo (kurio nebuvo savam 
referatui)!

Kultūrininkams žavios gaivos grožį at
nešė gimnazijos žalias jaunimas. Ir kokios 
kultūros! Veiklūs internatu vedėjai (Dai
va ir Mečys) paskatino eilę gimnazistų su 
rengti kultūrinį dainos, melodijos ir dai
laus žodžio savaitgalį ir ypatingą! Subėgo 
jaunimo talka: dūdos, stygų instrumentai, 
choras, teatras, deklamavimas. Ir susidarė 
darnus, skambus ir meniškai pajėgus me-

KNYGA—ALBUMAS

Gyvenant išeivijoje ir einant 39 me
tus skautiškuoju keliu, Skautų vadovybė 
nutarė išleisti Anglijos lietuvių 1947-83 
metų skautiškosios veiklos knygą-albumą, 
su lįrašais ir nuotraukomis.

Knygos išleidimas reikalauja nemažai 
lėšų.

Kaip jau buvo minėta, T. Bakaitienė iš 
Notti.ngha.mo pirmoji atskubėjo su 25 
svarais, antroji — G. Kaminskienė, iš 
Wolverhamptono, su 40 sv. Jų pavardės 
bus įamžintos į knygos-albumo puslapius.

Būtų gera, kad klubai, organizacijos, 
skautavę vadovai, rėmėjai, tėvai ir visos 
šeimos knygą-nallbumą užsisakytų, taptų 
rėmėjais, paaukoję 25 svarus — mecena
tais ir knygos-albumo garbės prenumera
toriais, kurių pavardės bus knygos-albu
mo puslapiuose. Tikimasi, kad knyga- 
albumas pasirodys šių metų pabaigoje ar 
sekančiųjų pradžioje.

Iš anksto rėmėjams ir visai lietuviška
jai visuomenei už širdingą dėmesį, aukas 
ir talką reiškiame nuoširdų ir skautišką 
AČIŪ. Laukiame talkos!

v.s. J. Maslauskas

AUKOS STOVYKLAI

V. Motuzą prisiųsdamas 24 sv. rašo: 
„Rochdalės padangėje surinkome skautų 
stovyklai 24 svarus. Tad valio skautams 
dirbantiems šaunų lietuvišką darbą. Gy
vuokite!“

AUKOTOJAI: D. Banaitis — 5 sv., V. 
Motuzą, S. Sasnauskas, St. Aleknavičius, 
A. Kaminskas, C.E. Navickai, VI. Liau- 
gaudienė, J. Verbickas, J. Navickas, K. 
Erštikis — po 2 sv. J. Daugėla — 1 sv.

NOTTINGHAM©: „Moterų Draugija“ 
per J. išukaitį iš skyriaus kasos — 10 sv. 
„Šaltinio“ admin, pensininkas J. Dubickas
— 15 svarų.

Ps. I. Gerdžiūnienė prisiuntė iš dviejų 
kolonijų: Manchesterio 21 sv., ir Bradfor- 
do 38.40 sv., su sveikinimais Ir linkėji
mais.

AUKOTOJAI: S. Lauruvėnas, J. Šable
vičius, K. Pažėra, Aj. Podvoiskis, A. Jalo- 
veckas, V. Panavas, J. Eidukas — po 2 
sv. V. Paulauskas — 5 sv., B. Keršys, F. 
Silius, Alb. Miliūnas — po 1 sv.

BRADFORD© AUKOTOJAI: V. Versec
kas — 10 sv., V. Gurevičius, J. Bugenls — 
po 5 sv., G. Banaitis, P. Vasis, St. Grybas
— po 2 sv., P. Gerdžiūnas, J. Adomonis, 
V. Silniekas, A. Bučys, M. šamolionienė, 
R. Karalius, A. Kadžionis, P. Jakubėnas, 
E. Rekežius, J. Žalys, V. Buitvydas — po 
1 sv., E. Degutis — 40 p.

V. Motuzai, S. Sasnauskui, ps. I. Ger- 
džiūnienei — aukų rinkėjams, J. Dubic- 
kui, Nottinighamo „Moterų Draugijai“, 
visiems skautiškos idėjos rėmėjams ir 
aukotojams reiškiame nuoširdų skautiš
ką AČIŪ. Skautų Vadija

no ansamblis. Ir parengė jaunieji lietuviu 
kai svečiams programą vertą kelių šauk 
tukų!!!

šeštadienio vakare jaunieji gimnazistai 
savo renginio programoje augo pas mo
čiutę, ant pylimo sėjo linelius, tris dienas 
miškais keliavo ir tamsią naktužę prie bu
draus Rūpintojėlio rymojo... O kai stygi- 
nlnkai ir dūdoriai, pasitaikinę elektronų 
techniką, lietuviško kaimo „robaksines“ 
polkas užgrojo, kai į jų banguojančius vai 
sus įsijungė šaunios sopraniukės (o gra
žios tos gimnazijos merginos), tai ir su
spindėjo publikos svečių akys ir ėmė au
sys karpytis, džiaugsmu atšilo atša
lusios širdys ir atsileido kojose reumatiz
mai! Ką čia ir dailinti! Net ir vokiečių 
zakristijonas su parapijos komiteto nare 
pasinėrė !į lietuviškas šokėjų poras! Šok
dami ar bent pastalėje taktan trypdami 
visi pajuto, kad Vokietijoje Lietuvos liau 
dies kultūra yra gyva, gaivinama Vasa
rio 16 gimnazijos jaunimo ir jos aktyvių 
mokytojų.

Sekmadienį — pamaldos: lietuvių jau
nuolių R. Kalantos ir šv. Kazimiero prisi
minimas. Nors niekas aikštėje trispalvės 
tą rytą nekėlė, bet trispalvės buvo pamal 
dų salėje prie Šiluvos ir Šv. Kazimiero pa 
veikslų (juos meniškai į vario dideles 
plokštes įbraižė ir padovanojo buvęs gim
nazistas Petras Verneris iš Hanoverio). 
Visos pamaldos — tai pakili religinė tau
tinė meditacija apie pašaukimą būti lie
tuviu, apie jo tragiką, šventumą ir didybę. 
Susirinkę dalyviai pajuto, kad kai kurių 
gyvenimas gal per daug įsmukęs į pigaus 
pragyvenimo ir brangaus salono menku
mą. Nebeužtenka tik girdėti apie liepsno
jusį tautietį — reikia savo širdyje, šeimo
je, aplinkoje lietuviškai liepsnoti, nebe
užtenka Vilniuje tik turistiškai lankyti kul 
tūrines įžymybes, bet yra pareiga atrasti 
ir tas vietas, kur šventasis gyveno. Apie 
visa tai kalbėjo svečiams gimnazistė abi
turientė (Lilė), pamokslavo svečias kuni
gas (tėv. Konstantinas), o žmonių širdis 
melodeklamacija sujaudino jauna moky
toja Daiva. Kunigo ir muziko Senkaus 
pravestos senos savos ir naujausios gies
mės nuspalvino Viešpačiui visą pamal
džių giesmių audinį.

Įvairų ir puikų kultūrinį savaitgalį ap
vainikavo baigiamoji programa valgyklo
je. Ją pravedė visad šauni ūkvedė (Euge
nija). Lietuviškos virtuvės kultūra supran 
tam® visiems, — to negalima pasakyti 
apie colio storumo paskaitas, arba apie 
filosofiškus referatus: į paskaitas kas ei
na, kas neina, į valgyklą sueina visi, nes 
virėjų filosofija lengviausiai virškinama 
ir eina be problemų tiesiai į kūną, į gyven 
nimą. Šaunūs pietūs ir buvo tasai daug
taškis po nuotaikingo kultūrsavaitgalio 
susirinkimo!

Kultūros draugija, pagausėjusi naujais 
nariais, atsinaujinusi savo sudėtyje, pa
laiminta lietuviškosios dvasios ir Gimna
zijos, neš tą palaiminimą ten, kur jo lau
kiama ir reikia.

Stebėtojas

PASAULYJE
— A. Sacharovo šeimos draugė Italijoje 

birželio 2 d. pranešė, kad ji gavo žinią Iš 
Sacharovo žmonos, jog ji jau nuo gegu
žės 7 d. nėra jo mačiusi. Tuo laiku jis 
svėrė tik 39 kilogramus. Kaip žinome, dr. 
A. Sacharovas buvo paskelbęs bado strei
ką. Visas Vakarų pasaulis yra susirūpinęs 
Nobelio Taikos premijos laureato likimu.

— Abisinija yra pirmoji Afrikos valsty 
bė, kuri boikotavo olimpinius žaidimus, 
dėl to kaltindama JAV ir D. Britaniją.

— Prancūzų komunistų partijos lyderis 
G. Marchais įspėjo Maskvą, kad jo parti
ja gali nutraukti ryšius su Sov. Sąjunga, 
jeigu paaiškės, kad sovietai anksčiau me
lavo apie disidento A. Sacharovo sveika
tos stovį. Sklinda gandai, kad pasėkoje pa 
skelbtojo bado streiko Sacharovas jau mi
ręs.

— Dėl dalinio pašto tarnautojų streiko, 
D. Britanijos paštuose iki birželio 5 d. jau 
buvo susidariusi 6 milijonų nepristatytų 
laiškų krūva.

— Birželio 4 d. žiniomis, Iranas jau pa
siruošęs pradėti didžiąją ofenzyvą prieš 
Iraką. Skaitoma, kad tam puolimui su
koncentruota mažiausiai 250 tūkstančių 
reguliarios kariuomenės ir dvigubai tiek 
įvairių savanorių.

Iki rugpjūčio mėn. Irakas tikisi gauti iš 
Sov. Sąjungos SS21 raketų ir MiG-25 ir 
MiG-29 karo lėktuvų, o taip pat ir didžių
jų T72 tankų. Irakas pranešė, kad šiuo 
metu visa kariuomenė yra pasiruošusi at
mušti tą puolimą.

— JAV užsn. reik, ministras Shultzas 
lankėsi Nikaragvoj ir tarėsi su krašto ly
deriu D. Ortega. Spėjama, kad tai tik pra 
džia bandymo susitarti, pasitarimai bus 
tęsiami.

— Gegužės 30 d. Nottinghame mirė 
Harold Cottam, 93 m., kuris tarnavo 
„Carpathia“ laive radijo mechaniku. Kai 
radijo bangomis žinia pranešė apie „Tita
niko“ laivo skendimą 1912 m. balandžio 
mėneslį, „Canpathia“ laisvas tuomet buvo 
58 mylių atstume. H. Cottam painforma
vo savo laivo kapitoną. Atplaukęs šis lai
vas išgelbėjo 705 keleivius, o 1,500 nuskein 
do. Tarp jų žuvo ir lietuvis kunigas Juo
zas Montvila, 27 mėtų, kuris prieš tai 
viešėjo Lietuvių klebonijoje, kaip svečias 
iš Lietuvos. Jam atminti yra įtaisyta mar 
mūrinė lenta Lietuvių bažnyčioje Londo
ne.
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