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REIKIA TEISINTIS
TYLOS SĄMOKSLAS NEVEIKIA

Kanados sostinėje Otavoje 35-kių 
Helsinkio susitarimus pasirašiusių ša
lių žmogaus teisių ekspertai svarsto, 
kaip vykdomi ar nevykdomi šių susi
tarimų nuostatai.

Gegužės 17 Amerikos delegacijos 
vadovas Šifteris priminė tris tarybinio 
savavaliavimo aukas — sąžinės kali
nius kunigus Sigitą Tamkevičių, Joną 
Matulionį ir senelį Vladą Lapienį.

Amerikos delegatui atsikirsdamas, 
tarybinės delegacijos vadovas Sofins- 
kis paminėjo kitas tris priespaudos au
kas — kunigą Alfonsą Svarinską, Vik
torą Petkų ir Balį Gajauską.

Jei Amerikos delegacijos vadovas 
lietuvių sąžinės kalinių pavardes tarė 
su pagarba, užuojauta ir susirūpinimu, 
tai jo tarybinis kolega su neslepiama 
neapykanta mėgino juos sujuodyti. 
Nieko kito iš jo ir negalima laukti: ta
rybinis atstovas turi visomis priemo
nėmis ginti savo sistemos nedorybes, 
kol pati valdžia nuo jų neatsiribojo. 
Vis dėlto reikia pabrėžti faktą, kad 
oficialus aukštas tarybinis atstovas, 
tegu ir polemikos sumetimais, tarptau
tiniame žmogaus teisių ekspertų foru

Sodybos 
sukaktis

1955-
1985

šimtai lietuvių sugužėjo į Sodybos 
tradicinį Sekminių sąskrydį, šiais me
tais — jubiliejinį. Vieni pasamdytais 
autobusais, kiti nuosavais automobi
liais suvažiavo.

Ramus pietų Anglijos kampelis, tu
rėjęs Headley Park vardą, prieš 30 me
tų virto gražia Lietuvių Sodyba, kur 
dabar rengiami lietuvių sąskrydžiai, 
skautų stovyklos, kur nuolat gyvena 
lietuviai pensininkai, kur kiti atvažiuo
ja praleisti atostogas, šiais metais Bri
tanijos lietuviai čia suvažiavo atšvęsti 
30-ties metų Sodybos sukaktį ir padė
koti tiems, kurie anais laikais padarė 
išmintingą darbą.

Sukakties iškilmės buvo pradėtos pa
maldomis po atviru dangum prie lie
tuviško kryžiaus, pastatyto pirmojo 
dešimtmečio sukakties proga. Ant kal
nelio buvo įrengtas altorius, prie ku
rio, lyg nuo Alyvų kalno, kun. A. Ge- 
ryba atnašavo šv. mišias. Sakydamas 
pamokslą, jis įvertino lietuvių vienybę, 
leidusią atlikti anais laikais didelius 
darbus. Buvo priminta ir kita svarbi 
sukaktis, kurią šiais metais atžymėjo 
katalikiškoji Lietuva. Tai palaiminto
jo Mykolo Giedraičio 500 metų mir
ties sukaktis.

Sodybos sukakties minėjimas, įvy
kęs popiet, buvo nukeltas į Sodybos 
salę, nes lauke saulės spindulius kar-
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me buvo priverstas suminėti jau daug 
metų kažkur Rusijos gilumoje nuo pa
saulio aklinai atskirtus, lageriuose gy
vus palaidotus, Lietuvos kankinius Ba
lį Gajauską, Viktorą Petkų, kunigą 
Svarinską.

Iki šiol tarybiniai delegatai vengte 
vengė paminėti savo aukas, teigdami, 
jog tai jų valstybės vidaus reikalas, į 
kur kitiems nevalia kištis. Jie mėgin
davo viską tyloje paskandinti. Tačiau 
dabar įsitikino, kad pasaulyje vis ma
žiau atsiranda pritariančių jų tylos są
mokslui. Stiprėjanti pasaulio viešoji 
nuomonė verčia teisintis ir minėti savo 
aukų pavardes. Tai jau šiokia tokia 
pažanga, praėjus dešimtmečiui nuo 
Helsinkio Baigiamojo akto pasirašy
mo.

Tiesa, labai nežymi pažanga. Be
vardės aukos atgauna vardus. Dar ne 
savo laisvę ir ne teises.

Kol tarybiniai delegatai savo siste
mos nežmoniškumo aukas norės vaiz
duoti „kriminaliniais“ nusikąltėliais, 
negalima tikėti jų gera valia. Rūpin
tis ir jaudintis žmogaus teisių būkle 
verčia ir naujos, sunkiais keliais Va

tais pakeisdavo pavasario lietutis. DB 
LS pirm. Jaras Alkis dėl to turėjo at
siprašyti suvažiavusius ir atvykusius iš 
užsienio. Atidarydamas minėjimą, jis 
pakvietė M. Bajoriną, buvusį LN fi
ves direktorių ir vieną iš buvusių 
DBLS steigėjų, papasakoti Sodybos 
pirkimo istoriją.

Sodybos pirkimo mintis kilo DBLS 
suvažiavimuose, Nottinghamo atsto
vui a.a. Deveikiui pasiūlius įsigyti ūkį, 
kur išėję pensijon lietuviai galėtų ap
sigyventi. Tuolaikiniai LN B-vės di
rektoriai (M. Bajorinas, R. Baublys 
ir A. Žukauskas) 1954 m. rudenį, ieš
kodami tinkamo objekto, surado šio
je vietoje buvusią katalikų mokyklą 
ir su kun. A. Kazlausko pagalba išsi
derėjo iš bažnytinės valdžios palan
kias sąlygas pirkimui. Nuo 1955 m. 
Sekminių čia įsikūrė Lietuvių Sodyba.

Atvykęs iš Australijos H. Antanaitis 
pasveikino D. Britanijos lietuvius ir 
pasidžiaugė, kad D. Britanijos lietu
viai turi tokią gražią vietą jaunimo 
sąskrydžiams ir skautų stovykloms. Jis 
pasakė, kad tokios Lietuvių Sodybos, 
priklausančios visuomeninei organiza
cijai, niekur kitur pasaulyje nėra. P. 
L. Jaunimo kongreso rengimo komisi
jos vardu, jis pakvietė D. Britanijos 
jaunimą dalyvauti kongrese 1987-88 
metais Australijoje.

DBLS pirm. J. Alkis palinkėjo Aus
tralijos lietuviams sėkmės rengiant jau 
r.imo kongresą ir DBLS vardu įteikė 
H. Antanaičiui 100 svarų čekį kongre
so reikalams.. D. Britanijos jaunimo 
vardu (kalbėjo DBLJS pirm. Romas 
Juozelskis, kuris taip pat įteikė Jauni
mo kongreso komisijai piniginę para
mą.

Sodybos sukakties minėjimo progra

mos meninę dalį atliko jungtinės Nott
inghamo, Gloucesterio ir Londono pa
jėgos. Nottinghamo „Rūta“ — Geno
vaitė Aleknavičienė ir Brigita Bishop, 
akompanuojant p-lei Vainoriūtei, pa
dainavo kelias liet, liaudies dainas. 
Gloucesterio tautinių šokių ansamblis 
„Baltija“, vadovaujamas M. Gelvi- 
nauskienės, pašoko 6 tautinius šokius. 
Londono tautinių šokių ansamblis 
„Lietuva“, Miss C. Ludwig ir S. 
Dobbs vadovaujamas, taip pat pašoko 
šešis tautinius šokius. Londoniškis že
maitis Algis Šveikauskas, akompanuo
jant Vincui O'Brien, padeklamavo ir 
padainavo kelias nostalgiškas daine
les, kurios daugeliui išspaudė ašaras.

Pabaigai jungtims ansamblis padai
navo linksmų liet, liaudies sutartinių. 
Į vakarą, pragiedrėjus orui, svečiai 
dar ilgai vaišinosi ir dainavo svetimo 
krašto savoje žemėje.

Dideliam skautų rėmėjui, 
vilniečiui V. SILNICKUI mirus, 

gilią užuojautą reiškia 
p. Elvyrai Silnickienei ir 

sk. vyčiui Algiui Silnickui 
LSS Europos Rajono vadovai, 

skautai ir skautės.

Mūsų geram bičiuliui 
VACLOVUI SILNICKUI mirus, 

Jo žmonai Elvyrai ir 
sūnui Algiui 

reiškiame gilią užuojautą.

S. Bosikis ir V. Piščikas

karus pasiekiančios žinios.
Kaip tik šiomis dienomis užsienio 

radijas ir spauda paskelbė jauno Lie
tuvos kunigo Roko Puzono sąžinės 
šauksmą. Nepaisydamas aiškaus pavo
jaus savo gyvybei — tik prisiminkime 
kunigų Šapokos ir Mažeikos likimus! 
—, ryžtingas kunigas prašo ir reika
lauja tik to, ką garantuoja Visuotinė 
žmogaus teisių deklaracija ir respub
likos konstitucija. Kunigas Puzonas 
prašo ir reikalauja ne tik sau, bet ir 
Bažnyčiai teisių, kurias tarybiniai or
ganai tikrovėje slopina, nors garsiai 
skelbia pasauliui, kad jos užtikrintos.

Kokia ta žmogaus ir religijos laisvė, 
jei dar reikia prašyti ir reikalauti to
kių elementarių ir savaime supranta
mų dalykų;
— laikyti negaliojančiu moraline prie
varta išgautą pasižadėjimą bendradar
biauti su saugumo organis;
— nešantažuoti ir neversti bendradar
biauti su saugumu norinčių būti kuni
gais;
— palikti teisę vyskupams ir kunigų 
seminarijai spręsti klierikų priėmimą;
— nevaržyti vyskupų ar valdytojų 
laisvės skirti ar kilnoti kunigus.

Su šituo dokumentu turi kuo sku
biausiai susipažinti ne tik Otavoje su
sirinkę žmogaus teisių ekspertai, bet 
ir plačioji pasaulio visuomenė. J.Vd.

NUTEISTAS V. LAPIENIS
Lietuvių Informacijos Centras New 

Yorke, remdamasis iš Sovietų gautomis 
žiniomis, pranešė, kad sovietinis teismas 
Vilniuje kovo 29 dieną nuteisė ekonomis
tą, pensininką Vladą Lapienį šešeriems 
metams laisvės atėmimo: ketverius metus 
kalėti griežto režimo lageryje ir dvejus 
metus likti tremtyje, žinią taip pat paskel 
bė užsienio spauda, pažymėdama, jog La
pienių! paskirta bausmė yra tuo žiaures
nė, kad jis yra 79-nerių metų amžiaus. 
Šiuo tarpu nėra tiksliai žinoma, kuriuo 
pagrindu Vladas Lapienis buvo nuteistas 
tokia sunkia bausme, tačiau manoma, kad 
jis buvo kaltinamas pagal Baudžiamojo 
Kodekso 199-jį straipsnį — „melagingų ži
nių platinimą ir sovietinės valstybės bei 
socialistinės santvarkos šmeižimą“. Iš tik 
rųjų jis „nusikalto“ valstybei tuo, kad 
yra parašęs „Tarybinio kalinio memuarus“ 
apie savo išgyvenimus sovietiniuose lage
riuose bei tremtyje. Vilnietis Vladas La
pienis pirmą kartą buvo suimtas 1976 me
tais ir vėliau nuteistas trejus metus kalė
ti griežto režimo lageryje ir dvejus me
tus pasilikti tremtyje. Tuo metu jis buvo 
apkaltintas „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos“ dauginimu ir platinimu. 
Heroiškai atlikęs jam paskirtą penkerių 
metų katorgą, Lapienis 1981 m. liepos mė
nesį sugrįžo į tėvynę. Bet saugumas jo 
nepaliko ramybėje: buvo sekamas ir per
sekiojamas, o 1984 metų vasario mėnesį 
areštuotas ir uždarytas saugumo izoliato- 

| riuje. Tuo metu jo bute buvo surastas 
„Tarybinio kalinio memuarų“ rankraštis 

i ir dėl to jis buvo apkaltintas tariamai 
; šmeižikiškos literatūros platinimu. Dėl 
silpnos sveikatos buvo iš saugumo būsti
nės paleistas, bet liko griežtoje milicijos 
priežiūroje. Jis vėl suimtas Kaune šių me
tų sausio mėnesį ir kovo 29 dieną nuteis
tas sunkia kalėjimo ir tremties bausme. 
Eapienis griežtai atmetė jam keliamus 
kaltinimus, pažymėdamas, kad kalinio me 
muarų jis neskleidė ir neplatino.

1984 m. kovo mėnesį Lapienis parašė 
pareiškimą LTSR Prokurorui ir saugumo 
komiteto viršininkui, kurį baigė šiais žo- 
tžiais: „Aš manau, kad kaltintojų širdys 
nebus perpildytos piktumo, neapykantos 
ai net keršto ir tikinčiojo žmogaus kan
čios ir mirties tioškulio. Tačiau, jeigu 
teisingumo idėja bus iškraipyta ir objek
tyvų teisingumą nugalės piktumas, nea
pykanta ar net kerštas, aš ramia sąžine 
eisiu į kalėjimą ar kalinių lagerį ten varg 
ti, kentėti ir net mirti, nes kankinių au
kos grindžia kelią rytdienos Bažnyčiai. 
Nešiu kalinio kryžių už savo klaidas, už 
brolius ir seseris, esančius Tėvynėje ir 
svetur. Juo arčiau Golgotos — juo arčiau 
prisikėlimo.“ (V.R.)

POPIEŽIUS APIE KARUS
Popiežius Jonas Paulius II gegužės mė

nesį aplankė Olandiją, Luksemburgą ir 
Belgiją.

Kalbėdamas Flandrijos miesto aikštėje 
taikai skirtoje ceremonijoje, Popiežius pa
sakė, kad gali būti pateisinamų karų. Tai 
karai, kuriais siekiama apginti „tikrą lais
vę ir žmogaus orumą“. Jis pasakė 50.000 
žmonių miniai, kurioje buvo daug jauni
mo: „Tie, kurie turi realybės ir meilės 
jausmą tikrai laisvei ir žmogaus bei tau
tų orumui, turi įsitikinimą, kad gintis 
prieš neteisėtą agresiją yra pateisinama“.

Popiežius buvo entuziastiškai sutiktas 
visuose Belgijos miestuose, o ypač Ypre- 
se, Gente, Antverpene ir Briuselyje.

PRASIDĖJO TEISMO BYLA
Gegužės 27 d. Italijos teismas Romoje 

pradėjo svarstyti bulgaro Sergejaus An
tonovo bylą, kurioje jis kaltinamas kartu 
su turku Ali Agcy ir kitais dalyvavęs są
moksle 1981 m. gegužės 13 d. nužudyti 
Popiežių. Numatoma, kad bylos svarsty
mas užtruks kelis mėnesius.
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UĘTUVnjĘ
Rašyt. J. Paukštelio premija

Pagerbdama savo žemiečio rašytojo Juo
zo Paukštelio atminimą, Pakruojo rajo
no „Naujo ūkio“ kolūkio valdyba 'įsteigė 
jo vardu literatūrinę premiją už geriau
sius prozos kūrinius, vaizduojančius kai
mo jaunimo gyvenimą, aktualias sociali
nes ir moralines problemas. Premija bus 
įteikiama minint J. Paukštelio gimimo me
tines.

Pirmuoju šios premijos laureatu tapo 
rašytojas Algirdas Pocius už apsakymų 
knygą „Liepos šešėlyje“.
Viesulas Vilniaus rajone

Gegužės 10 d. Vilniaus rajone į šiaurės 
vakarus nuo Nemenčinės miesto praskrie
jo viesulas. Jis 300-400 metrų pločio ir 8- 
9 kilometrų ilgio ruože išlaužė medžius, iš
griovė ryšių ir elektros atramas, susuko 
keturių tonų traktorinę priekabą. Dides
ni nuostoliai — Ždanovo kolūkyje, čia nu
griovė du kluonus, arklidę, galvijų tvar
tą. Aplinkiniuose kaimuose apgriautos so
dybos.
Saviveiklinių filmų festivalis

Balandžio mėn. Panevėžyje įvyko aš
tuntasis respublikinis saviveiklinių saty
rinių ir humoristinių filmų festivalis. Kon
kurse parodyta apie trisdešimt vaidybinių 
bei multiplikacinių filmų. Su savo pro
gramomis apsilankė svečiai iš Estijos, Lat
vijos ir Lenkijos. Geriausiu festivalio fil
mu pripažintas V. Seduikos „Į gintarinę 
Baltiją“.
Lietuvos karikatūristai Latvijoje

Balandžio pabaigoje Lietuvos karikatū
ristai J. Varnas, A. Cvirka, Z. šteinys ir 
V. Beresniovas viešėjo Latvijoj surengtoj 
kilnojamoj karikatūros parodoj, kurioj 
eksponuota 100 darbų.
Sušaudymas už nužudymą

1984 m. kovo 27 d. naktį Kupiškio ra
jono Keršuliškių kaimo gyventoją E. Pa- 
lileikienę iš miego prižadino besibeldžian
ti į langą kaimynė I. Minkevičiūtė, kuri 
pasisakė atnešusi pasiskolintus pinigus. 
Kartu su ja pro duris įžengė iki tol tūno
jęs už kampo A. Minkevičius.

A. Minkevičius, pagal ankstesnį susita
rimą su savo seserim, pareikalavo pinigų. 
Kuomet E. Palileikienė atsisakė duoti, ją 
nužudė.

A. Minkevičius nuteistas aukščiausiąja 
bausme — sušaudyti. I. Minkevičiūtė — 
dešimčiai metų laisvės atėmimo. Abiejų 
turtas konfiskuotas.

A. Minkevičiaus malonės prašymas at
mestas. Nuosprendis /įvykdytas.

NAUJI KARDINOLAI
Tarp 28 naujų kardinolų, kuriems per 

iškilmes šv. Petro aikštėje, Romoje, Po
piežius uždėjo kardinoliškas skrybėles, 
buvo 19 tautybių vyskupai, penki iš jų 
iš Rytų Europos: du lenkai, vienas čekos- 
lovakas, vienas ukrainietis ir vienas Rytų 
Vokietijos vokietis. Ukrainietis kardino
las Myroslav Lubačivsky gyvena Vaka
ruose, Čekoslovakų kardinolas Josef Tom
ko — savo krašte.

LENKŲ POGRINDŽIO 
ATSIŠAUKIMAS

Lenkų pogrindžio laikraštis WOLA 
(1985.II.4) paskelbė atsišaukimą į Euro
pos tautas, kviečiantį pripažinti Rytų ir 
Vidurinės Europos tautoms teisę į laisvę.

Atsišaukimą pasirašė 10 Lenkijos po
grindžio organizacijų: Tarp'įmoninis koor
dinacinis komitetas, Tarpįmoninis „Soli
darumo“ komitetas, Politinis sąjūdis „Iš
laisvinimas“, Politinė grupė „Valia“, Li
beraliniai demokratinė partija „Nepri
klausomybė“, Sąjūdis „Laisvė, teisingu
mas ir nepriklausomybė“, Kovojančio 
jaunimo federacija, ir kt. Visos tos grupės 
pasisako už dabartines respublikų sienas 
ir reikalauja, kad visoms Rytų Europos 
tautoms būtų leista laisvai, be pašalinės 
prievartos, pasirinkti sau valdymosi for
mą.

SUIMTAS TERORISTAS
Olandijos policija tardo vyrą, kuris Po

piežiaus vizito metu Olandijoje atvyko 
traukiniu iš Vokietijos ir buvo sulaikytas 
pasienio stotyje. Jis turėjo revolverį 
Browning ir pasisakė esąs turkas. Polici
ja įtaria, kad jo dokumentai sufalsifikuo
ti.
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MYKOLAS GIEDRAITIS
2. šventai gyvenęs vienuolis

Jaunuolis Mykolas Giedraitis buvo pri
imtas pas Atgailos kanauninkus jų anuo
met pagrindiniame mūsų krašte vienuoly
ne Bistryčioje — vietovėje, kuri dabar yra 
sovietinėje Gudijoje, Astravo rajone. Tai 
tie patys, vėliau Lietuvoje gana paplitę 
„baltieji augustinijonai“. Juos jau apie 
1390 metus Lietuvoje įkurdino didysis Lie
tuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Jogaila, pavesdamas jiems, kaip ir ki
tiems j Lietuvą atsikėlusiems kunigams, 
krašto kristianizaciją. Tai buvo sena, jau 
XXI ar XIII a. Romoje įsteigta vienuolija, 
turėjusi ilgoką ir gan komplikuotą pava
dinimą: „Ordo Canonicorum Regularium 
Mendicantium S. Mariae de Metro de Poe- 
nitentia Beatorum Martyrum“. Pradžioje 
j-ų centras buvo Romoje prie Švč. Mergelei 
Marijai pašvęstos bažnyčios, vadinamos 
„de Metro“. Jau apie XIII a. vidurį jie 
turėjo porą vienuolynų Čekijoje ir Lenki
joje. Iš Romos jų vadovybė pirma persi
kėlė į Pragą, o iš ten XV a. antroje pusė
je — 'į Krokuvą, prie šv. Morkaus bažny
čios. Dėl to lenkai paprastai juos ir vadi
na „Markowie“. Tiktai XVIII a. pradžio
je Lietuvoje buvo sudaryta atskira jų 
provincija, susidedanti iš 18 vienuolynų. 
Kai netrukus po to jie Lenkijoje išnyko, 
Lietuvos provinciolas tapo ordino genero
lu. Jis gyvendavo Videniškiuose ir iš ten 
vadovaudavo įvairiose parapijose arba 
mokyklose dirbantiems, daugiausia lietu
viams vienuoliams, kol rusų caro valdžia 
1832 m. juos panaikino. Tiktai Vilniaus 
vienuolynas prie šv. Baltramiejaus bažny
čios galėjo kiek ilgiau išlikti.

Taigi, pas tuos „baltuosius augustinijo- 
nus“ įstojo Mykolas Giedraitis. Jį priėmė 
Bistryčios vienuolyno viršininkas Augus
tinas, kuris buvo drauge ir viso ordino ge
neralinis viršininkas. Kadangi netrukus 
turėjo įvykti Krokuvoje generalinė kapi
tula, T. Augustinas jon vykdamas pasiėmė 
ir novicą Mykolą. Šis Krokuvoje užbai
gė novScijatą, padarė įžadus ir pasiliko 
ten visą laiką gyventi.

Kadangi buvo luošas ir neužauga, ne
galėjo ruoštis kunigystei. Todėl jis gyve
no su kitais vienuoliais kaip brolis padė
jėjas. Prižiūrėjo bažnyčią, rūpinosi jos 
švara, puošė altorius, vienu žodžiu, dirbo 

ŠV. KAZIMIERO AMŽININKAS
tai, kas įprasta kiekvienam zakristijonui. 
Gyveno mažyčiame kambarėlyje šalia 
įėjimo į bažnyčią. Mėgo vienatvę, niekur 
neišeidavo. Dėl fizinių defektų jam buvo 
nelengva prisitaikyti prie normalaus ben
druomeninio gyvenimo, prie kitų brolių, 
bet tai nekliudė jam siekti krikščioniško 
tobulumo. Malda ir atgaila buvo jo to
bulėjimo priemonės, kol dar gyveno pas 
tėvus. Vienuolynas šiuo atžvilgiu buvo net 
palankesnis. Atgailos kanauninkai, sek
dami šv. Augustino regulą, nemaža laiko 
skyrė liturginėms valandoms (brevijo
riui), šv. mišioms ir kitoms apeigoms. 
Ypač didelės reikšmės jie teikė šventųjų 
kankinių šventėms. Šventė, vadinama 
„Commemoratio omnium martyrum“ („Vi
sų kankinių paminėjimas“) buvo savita 
ordino šventė. Kitas jų dvasinio gyvenimo 
bruožas buvo pamaldumas į Nukryžiuotą
jį ir šv. Kryžiaus garbinimas. Su tuo jun
gėsi griežta atgaila, apsiribojimai valgant 
ir geriant. Giedra, liturgijos ir atgalilos 
žadinama bei palaikoma nuotaika lydėjo 
Br. Mykolo vienuolyne praleistas dienas.

Apie jį rašiusieji, jau nuo lietuvio is
toriko Alberto Kojalavičiaus laikų, tvirti
na Mykolą studijavus Krokuvos universi
tete ir ten gavus filosofijos bakalauro 
laipsnį. Tali yra aiškus nesusipratimas. 
Toks teigimas prieštarauja kitam, visiškai 
patikimam tvirtinimui, kad Br. Mykolas 
Krokuvoje mėgęs vienatvę, visą laiką pra- 
ledsdavęs arba savo kambarėlyje arba baž
nyčioje. Be to, vienuoliui, skirtam likti 
broliu ne-kunigu, viršininkai nė nebūtų 
leidę studijuoti, jei jis pats to būtų ir 
norėjęs. Ir iš tikro, abu universiteto pro
fesoriai, pirmieji užrašę apie Br. Mykolą 
mus pasiekusių žinių, nė žodeliu neužsi
mena apie jo universitetines studijas. Net
gi antrasis, atrodo, tai neigia, kai rašo, 
jog Br. Mykolas, 'įstodamas į vienuolyną 
buvo „litterarum expers“, reiškia nė kiek 
nesimokęs; po to autorius nė nesistengia 
tą tvirtinimą pataisyti. Bet gal kas sakys: 
Kaip tik dėl to, kad universiteto žmonės 
rašė apie Br. Mykolą, reikėtų padaryti 
išvadą, jog jis buvęs artimas universite
tui. — Nebūtinai! Miechovita jį pamini sa
vo Kronikoje, kadangi tuomet, kai rašė, 
buvo paplitęs garsas apie stebuklus, įvyks
tančius prie jo kapo. O Jonas iš Trzciany 
greičiausiai dėlto ėmėsi aprašyti jo gy
venimą, kadangi netoli jo tėviškės (mies

telio Trzciana) Atgailos kanauninkai jau 
nuo XIII a. turėjo savo vienuolyną ir bu
simasis profesorius bus jau ten nuo ma
žens su jais susipažinęs. — Įrašas Kroku
vos universiteto knygose apie ten studija
vusi „Michael de Gedrothy“, kuris 1465 
m. gavo mokslo laipsnį, tikriausiai liečia 
kitą asmenį. Vėliau, kai apie Br. Mykolą 
imta kalbėti kaip apie palaimintąjį, tose 
knygose atsirado prierašai: „Dux Litua- 
niae“ („Lietuvos kunigaikštis“) ir „Bea- 
tus“ („Palaimintasis“).

Tuo tarpu Br. Mykolas gyveno, Miecho- 
vitos žodžiais, „visuomet nuolankus, pa
skendęs maldoje, Dievui pasišventęs“. 
Šio tylaus, nuolankaus, pamaldaus bro
liuko negalėjo nepastebėti ateinantieji į 
bažnyčią. Sakoma, kad jis susitikdavęs su 
kitais tuo pat metu Krokuvoje gyvenusiais 
ir šiandien šventųjų ar palaimintųjų titu
lą turinčiais arba tokiais laikomais kuni
gais ir vienuoliais. Rašyti šaltiniai nieko 
nesako, bet galima prileisti, kad ir šv. Ka
zimieras, iš pilies nusileidęs į miestą, bus 
ne kartą užsukęs į šv. Morkaus bažnyčią 
bent trumpai šnektelėti su mieluoju lie
tuviu broliuku. Tikintieji kreipdavęs! į jį 
prašydami už juos pasimelsti, ir, kaip 
sakoma, ne vienas buvęs išklausytas, net 
iš ligos pagijęs. Kartą Br. Mykolas kry
žiaus ženklu ir malda sustabdęs besiple
čiantį gaisrą. Kronikininkas Miechovita 
teigia, jog jis išpranašavęs, kad po jo 
mirties sudegsiąs šv. Morkaus vienuoly
nas; taip ir įvyko už devynerių metų, 
1494 m. birželio 29 d. Kiti mini jo išpra
našautą Bistryčios vienuolyno Lietuvoje 
žlugimą. Apie 1520 metus tas vienuolynas 
perėjo į Vilniaus vyskupijos nuosavybę. 
Vienai motinai jis pasakęs, kad vienas 
jos vaikas būsiąs kunigu, o kitas mirsiąs 
kartuvėse; taip ir įvyko.

Br. Mykolas mirė 1485 m. gegužės 4 d. 
Jį palaidojo toje pačioje šv. Morkaus baž
nyčioje. žmonės tuoj pat pradėjo gausiai 
lankyti jo kapą, melsti jo užtarimo, pa
tirti nuostabių išklausymų. Viskas buvo 
stropiai užrašoma, galvojant tai pateikti 
Šv. Sosto sprendimui. Bet gaisruose 1494 
ir vėliau 1544 metais sudegė visi užrašai 
ir kiti šaltiniai. Yra žinoma tiktai, kad 
1521 metais buvo pirmą kartą atidarytas 
jo karstas. Jo kūnas buvęs rastas nesu- 
gedęs. Po to, praėjus virš 100 metų, 1625 

metais jo relikvijos buvo iškilmingai per
keltos į naują, puošnų sarkofagą. Jau 
prieš tai buvo išspausdintas Jono iš Trz
ciany parašytas „Pal. Mykolo gyvenimas“. 
Lotynišką to gyvenimo tekstą įsidėjo 1680 
metais bolandistai savo leidžiamuose „Ac
tą Sanctorum“ (Acta SS.: Maii I, 552- 
560). Tačiau nėra žinių, kad kada nors bū
tų buvus užvesta jo beatifikacijos ar ka
nonizacijos byla Romoje. Vilniaus vysku
pijos sinodas 1717 m. nusprendė prašyti 
patvirtinti Vilniaus vyskupijoje esantiems 
Atgailos kanauninkams pal. Mykolo gar
bei brevijoriaus maldas, bet kad toks pa
tvirtinimas būtų buvęs gautas, žinių nė
ra.

Br. Mykolo šventumo garsas 
(fama sanctitatis) tebėra gyvas ir po 
500 metų, tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, 
ypač vietovėse, kur kadaise darbavosi 
„baltieji augustinijonai“. Laukdami tos 
dienos, kurią bus leista jį viešai garbinti, 
galime jau dabar išreikšti savo troškimą

KUN. R. SKERIS
PASAULINIO MASTO MUZIKOLOGAS

Vakarų Vokietijos Mokslo ir Literatū
ros Akademija Mainze ruošia antologiją 
visų konfesijų vokiškų giesmių, sukurtų 
tarp 15-to ir 19-to šimtmečio.

Už katalikišką tos antologijos dalį at
sakingas Amerikos lietuvis himnologas 
kun. dr. Robertas Skeris. Jo užduotis — 
atrinkt giesmes, perrašyt giesmių melodi
jas moderniška notacija, surašyt visų va
riantų sąrašą ir sustatyt lentelę, nurodan
čią kada, kur ir su kokiais kitais teks
tais tos giesmių melodijos buvo išleistos.

Kun. dr. R. Skeris gimė Sheboygan, Wis
consin, 1935. Įšventintas kunigu 1961. 
1964-1971 dėstė himnologiją St. Francis 
Seminarijoj, Milwaukee, Wisconsin. 1965 
dėstė University of Dallas. 1976 m. 'įsigijo 
teologijos doktoratą Bonn Universitete.

1972-79 m. kun. Skeris buvo Church 
Music Association of America vicepirmi
ninku. 1977 išrinktas Catholic Church Mu
sic Association pirmininku. Nuo 1975 — 
Consociatio Intemationalis Musicae Sac- 
rae tarybos narys. Nuo 1980 redaguoja tos 
tarptautinės, pontifikalinės bažnyčios mu
zikų organizacijos biuletenį „Musicae Sa- 
crae Ministerium“.

1978 jis tapo tarptautinio himnologijos 
ir etnomusikologijos mokslo instituto ve
dėjas, su būstine garsiame Maria Laach

XVI a. sukurtos poezijos žodžiais:
Dievo garbėje esąs tėve Mykolai, 
pažvelk į mus iš aukšto dangaus.

Padėk vargstantiems, 
atitolink nuo jų visus pavojus. 
(Dive Pater Michael, 
de alto nos respice caelo; 
affer opem miseris, 
cuncta pericula fuga.
— Acta SS.: Maii I, 560).

Paulius Rabikauskas

A. ŠKĖMOS DRAMA
Antano Škėmos drama „Pabudimas“ sta

toma New Yorko Courtyard teatro tarp 
gegužės 31 ir birželio 29 d. Pastatymas 
anglų kalba. Veikalo pavadinimas išvers
tas į „The Awakening“. Režisuoja Linda 
Pakri.

Dramos veiksmas vyksta 1940-47 m. so
vietų okupuotoj Lietuvoj ir vaizduoja kon
fliktą tarp sąžinės ir ideologijos.

benediktinų vienuolyne. Vakarų Vokieti
joj. Jis yra autorius knygos „Chromą 
Theou“. Vėliausiu metu, jis suredagavo ir 
iš vokiečių kalbos išvertė anglų kalbon 
rinkinį rašinių, pavadintą „Crux et Cit
hara“, apie dabartinę bažnytinės muzikos 
evoliuciją.

Šalia visų kitų pareigų, kun. dr. Skeris 
kas savaitgalį padeda vokiškoj parapijoj. 
Jis randa susipratusių vokiečių tarpe ne
maža susidomėjimą kenčiančia Lietuvos 
Bažnyčia.

Minėta pontifikalinė tarptautinė bažny
tinės muzikos organizacija „Consociatio 
Intemationalis Musicae Sacrae" kun. d-ro 
Skėrio iniciatyva į savo 1980 Bonnoj įvy
kusį kongresą kvietė Lietuvos episkopatą 
pasiųsti savo atstovą, kaip rengėjų svečią. 
Kauno arkivyskupijos generalinio vikaro 
buvo pranešta, kad Kauno seminarijos 
bažnytinės muzikos profesorius, kun. P. 
Tamulevičius turėjo dalyvauti, palydimas 
kun. V. Michelevičiaus. Tik paskutiniu 
momentu telegrama iš Lietuvos buvo pra
nešta, kad delegatai iš Lietuvos negalė
sią atvykt. Numato vėl kviesti iš Lietuvos 
atstovą 'į sekantį kongresą, kuris numaty
tas Romoj lapkričio 16-22.

Kun. d-ro Skėrio antrašas: D-5471 Ma
ria Laach, Haus der Kirchenmusik, West 
Germany.

PIRMIEJI ATEIVIAI
Pabaigoj 1905 m. škotijon sugrįžo ir kun. čiuberkis, kuo

met jau kun. Talmontas apsigyveno. Nesusiprasta susitarti ir ar
ba sueiti kompanijon, ar vienam ramiai pasitraukti; bet kilo tąsy- 
nės už vietą. Tas nemaž papiktino britus, dvasiniai vyriausybei 
pridarė nemalonumų ir neužsiganėdinimo, o pačių lietuvių blo
gai minima. Vyskupas galutinai „perskyrė“, padalijo kiekvienam 
po apielinkę bei teritorijos gabalą, apgyvendino kun. Talmontą 
Mossendyj, o kun. čiuberkį Hamiltone. To nepakako, agitacija 
vieno prieš kitą ėjo slaptai ir viešai, nepaisant „demarkacijos lini
jų“, kurios mainėsi (it Lietuvos-Lenkijos) net kelis kartus, var
ginant Vyskupą.

Galutinai, kun. Talmontas-Racevičius pirmas susiprato nu
sileisti ir apleido Škotiją, čia išgyvenęs arti 9 mėnesių. Jo rūpes
čiu sudaryta pirma savytarpinės darbininkų pašalpos draugija, 
kuri vėliau patekusi socijalistų globon visai nusmuko, bet patar
navo pavyzdžiu vėlybesniai Škotijos Lietuvių Katalikų Pašalpi- 
nei Draugijai. Irgi kun. Talmontas stengės platinti apšvietą. Su 
tuo laiku ėjusiu (redakcijoj buvusio Mauderodės zeceriaus, vė
liau tapusio lietuvių socijalistų spaudos magnatu Amerikoj, J. 
Gegužio) Škotijoj sąvaitraščiu „Laikas“ Talmonto nesugyventa, 
nes tas sąvaitraštis rėmė labiau kun. čiuberkį.

Palikęs vienas kun. čiuberkis 1906 m. pabaigoj vėl persi
kėlė gyventi į Mossend. Jis išvažiavo Amerikon pabaigoj bal. 
m. 1989 m., nepasirūpinęs gauti įpėdinio.

Lietuvių dvasinius reikalus ėmėsi po to aptarnauti gerokai 
lietuviškai pramokęs, paeinąs iš Vokietijos, bet baigusis mokslus 
ir priimtas kunigu Glasgow Vyskupystėje, kun. Orr, Motherwell 
kamendorius, kurį pabaigoj karės britų valdžia kaipo vokietį iš
varė Vokietijon. Kun. Orr pavažiuodavo ir į tolimesnes lietuvių 
kolionijas su aptarnavimu nors irgi turėjo priedermę kamendo- 
riauti britų parapijai. Kun. Vasiliauskui atvykus kun. Orr žinioj 
palikta tik Motherwell lietuviai, o dabar kun. Orr gyvena Vokie
tijoj arti Kioln.

Apie tą laiką smarkiau pradėjo apsireikšti Škotijoj „socija
listų“ (vėliau pasivadinusių „komunistais“) propaganda, kuri 
daug ką atitraukė ir atitraukią nuo tikybos. Rusijoj kilusi reak
cija po „cicilikmečiui“ atvijo škotijon nemaž naujų gaivalų „so- 
cijal-revoliucijonierių“, „giltiniečių,“ sąžiningesnių kiek „ekspro- 
prijatorių“ ir paprastų arklavagių, lengvesnio pelno jieškotojų. 
Jie pradžioj Britanijoj tarp keturių sienų kėlė „revoliucijas,“ 
adatomis badė caro portretus, žaidė it maži vaikai vaidindami 
diktą revoliuciją. Karščiui atslūgus ir pastebėjus, kad toks „vei- 
kirpas“ mažai ką pritraukia, įsisteigė savo laikraštuką, susior
ganizavo sąjungą ir visas savo spėkas nukreipė jau ne prieš carą 
bei rusų didžponius, o tik prieš katalikiškas organizacijas Škoti
joj, griovimui lietuvių kunigų autoriteto ir t.t. Tai kovai prieš 
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Sutaisyta kun. J. Norbuto, 
Mossend, Lanarkshire, Škotija, 1920 m.
(Red. pastaba: Įdomumo dėlei kalba netaisyta.)

kunigus, tikybą ir katalikų organizacijas ikšiol socijal-komunistai 
pašvenčia visas savo spėkas.

Iškeliavus kun. čiuberkiui jie prisitaikė prie atlikusių Pa
rapijinės Draugijos pinigų (tebuvo apie 35 sv.), tuos pasisavino 
ir išeikvojo prieškatalikiškai propagandai, „Rankpelnio“ ir skys
tos brošiūros „Inkvizicija“ išleidimui. Tai padaryta neva „pri
tariant parapijonų didžiumai“, kuri tada, rods, kur kas mažiau 
temokėjo atskirti pelus nuo grudų, neg dabar moka.

Kovo m. 1910 m. škotijon atvyko iš Saudininkų filijos, Ly- 
davėnų parapijos, Žemaičių Vyskupystės, kun. Pranas Vasiliaus
kas. Jis per 3 metus uoliausiai kunigo priedermės pildant irgi pa
stovesniais pamatais pradėjo Škotijos lietuvių katalikų perorga
nizavimą. švelnaus budo — paliko puikiausią Škotijos lietuvių 
tarpe atmintį. Suorganizavo ir sutvarkė Parapijinę šv. Kazimie
ro Draugiją. Perkvietė Škotijon tėvą Kazimierą (Kudirką), kapu
ciną, kurs pateikė lietuviams Škotijoj pirmas ir labiausiai nusise
kusias misijas (1911 m. rudenyj). Misijos padarė milžinišką įspū
dį ant lietuvių, net jau visai atšalusių bei atitolusių nuo Bažny
čios. Burių būriai sekiojo misijonierių iš vietos į vietą, kiti pra
džioj vien „barzdoto kunigo“ pamatyti, o vėliau ir prie Šv. Sa
kramentų prisiragindavo. J karštas misijų pėdas įsteigta „Škoti
jos Lietuvių Katalikų Blaivybės Draugija“. Prieš tai įsteigta ke
letas knyginelių — skaityklų — svetainių, apšvietos tikslams. 
Pradėta gauti ir platinti katalikų spauda.

Pradžioj 1912 m. škotijon pakviesta iš Čekiškės kamendo- 
rato (Žemaičių Vyskupystės) šių eilučių rašytojas. Atvykome 
Škotijon 14 kovo, 1912 m., apsigyvenom Mossendyj, kun. Vasi
liauskui persikėlus Glasgowan. Kun. Vasiliauskas rugpjūčio m. 
išvažiavo Lietuvon poilsiui, iš ten grįžo škotijon spalių mėn. pa
sibaigus. Tame tarpe suorganizuota stipriausiais pamatais nuo 
tol tvirtai pasilaikanti savytarpinės pašalpos draugija, po vardu: 
„Škotijos Lietuvių Katalikų Darbininkų Pašalpinė Draugija“. 
Ūmu laiku sugaudyta per 500 narių, vėliau pasiekta 1000 su kau
pu.

Grįžus kun. Vasiliauskui abudu kunigu darbavosi išvien. 
Sumanyta leisti savo laikraštis, kaipo atspirtis prieš socijalistų 
spaudos varomą propagandą. Tuo tikslu perkviesta kun. Fabi
jonas Kemėšis (Kauno Vyskupystės) iš Vilniaus nuo „Vilties“. 
Atvyko jis škotijon pabaigoj geg. 1913 m. Kun. Vasiliauskas už 
mėnesio laiko visiškai grįžo žemaičių Vyskupystėn, išbuvęs Ško
tijoj virš 3 metų.

Išvažiavus šių eilučių rašytojui irgi Lietuvon ant vasaros 
mėnesių, kun. Kemėšis atliko Škotijoj vienas. Jie perorganizavo 

ir gerokai sustiprino Blaivybės Draugiją. Grįžus kitam kunigui 
Škotijon pradėta vėl galvoti apie savo laikraštį. Bet kun. Kaupui 
(„Draugo“ redaktoriui) pasimirus Amerikoje, kun. Kemėšis lap
kričio pabaigoj iškeliavo Amerikon, prie „Draugo“.

Škotijoj atlikta vėl vieno lietuvio kunigo. Kviesta tuoj ki
tas, bet kol pavyko jis surasti ir kol atvyko — perėjo daug mė
nesių.

Kad ir atlikus vienam ir be jokio laikraštininkystės prity
rimo pasirengta projektas (savo laikraščio) įvykdinti. Ir įvykdin- 
ta. Nuo 1914 m. 1 sausio iki šiai dienai leidžiama sąvaitraštis 
„Išeivių Draugas“, daug žymės padariusis Škotijos lietuvių gy
venime. Šiaip jau su laiku išleista daug knygučių, 21 numeris juo
kų mėnraščio „Ežio“ ir t.t. Spaudai ir spaudos platinimui pa- 
švensta daug laiko, darbo ir pinigo, kartais ne be skriaudos arti
mesnių kunigystei priedermių; betgi spaudos reikalas čion tikrai 
didelis ir viskam prigelbsti daug.

Birželio m. 1914 m. škotijon atvyko iš Kauno, Karmelytų 
kamendorius kun. A. šveistrys. Nuo tol jis su kitu kunigu dar
bavosi išvien iki 1920 m. bal. 4, kada apleido Škotiją ir iškeliavo 
atgal j Žemaičių Vyskupystę, Škotijoj išbuvęs arti 6 metų. Per 
visą laiką labai uoliai darbavosi naudai Škotijos lietuvių, pridė
damas visur daug darbo, vargo ir kašto iš savos algos.

Pradžioj 1916 m. įsteigta Britanijos Lietuvių Katalikų Dar
bininkų Šv. Juozapo Sąjunga, kuri perėmė „Išeivių Draugo“ ūkį, 
įsigijo savo spaustuvę etc.

Lapkričio 28, 1914 m. išrinkta iš 6 ypatų Komitetas Lie
tuvai šelpti, kurs nuo karės nukentėjusiems surinko ir Lietuvon 
bei lietuvių Komitetui Petrogradan bei belaisviams Vokietijon 
pasiuntė virš 1500 sv.

M. 1917 sudaryta komitetas rūpintis Britanijos lietuvių rei
kalais sąrišyj su priverstino kareiviavimo įvedimu Britanijoj ir 
rusų-britų karinės konvencijos, gerokai paardžiusios lietuvių gy
venimą.

Kelioliką mėnesių veikė Moterų Labdaringoji Draugija, iš
davusi pašalpų daug desėtkų svarų sterlingų.

M. 1917 pabaigoj lietuvių prisidėta prie bendro Rusijos tau
tų šelpimo fondo, iš kurio pasinaudojo veik išimtinai vieni lie
tuviai, rods, daug prie jo ir prisidėję. Pašalpų šeimynoms suvar
gusioms išduota arti 400 sv.

Nuo 1919 m. Lietuvai šelpti Komitetas sudarė Tautos Fon
dą, kurs surinko įplaukų arti 400 sv., surengė diktas tautiškas 
demonstracijas Škotijoj etc. Visur kunigų prisidėta, ypač kun. 
šveistrio. Suprantama, tai tik draugijinio gyvenimo pusė.

Iš dviejų atviejų surengtą trumpos misijos, kun. Ben. An- 
druškos, S. J., atliktos. Pasisekimas tų misijų buvo didis irgi. O 
1919 m. pabaigoj turėta misijos kun. P. Saurusaičio, grįžtančio 
iš Lietuvos Amerikon. Jos taip pat vykusiai pravesta.

Patankinta, kur galima, pamaldos ir kunigų atsilankymai, 
irgi pradėta daugiau atydos atkreipti į organizavimą grynai baž
nytinių draugijėlių: Šv. V. J. širdies etc.

(Bus daugiau)

2
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PARODA IR
Derby kolonija nors ir nėra skaičiumi 

didelė, tačiau lietuviško meno darbuoto
jais tikrai pralenkia net didžiausias kolo
nijas. Esame jau matę Derby įvairių lie
tuviško meno parodėlių, bet šį kartą vi
sos Derby pajėgos susiglaudė ir kartu po 
vienu stogu surengė savo rankų darbų pa
rodą. Jiems į pagalbą atėjo Anglijos Fi
latelistų Draugija „Vilnius“, išstatydama 
didžiulį lietuviškų pašto ženklų rinkinį. 
Daugiausia šios parodos pasisekimu rūpi
nosi R. Popikienė, kurios nenuilstančios 
rankos kuria naujų, viens už kitą gražes
nių ir 'įdomesnių darbų.

Taip pat labai įspūdingas G. Zinkuvie- 
nės lietuviškų audinių skyrius, kur spalvų 
deriniai ir tautinių motyvų raštai atgaivi
na tą lietuvišką dvasią audimo grožyje.

Lietuviškų simbolių ir motyvų medžio 
drožiniai parodo lietuvių tautos meilę me
džiui. Senų senovėje lietuviai mylėjo savo 
ąžuolynus ir, neturėdami marmuro kaip 
kitos tautos, savo liaudies meną išreiškė 
medyje; p. Ramonis įdėjo daug kruopš
taus darbo čia išstatytuose savo darbuose.

P. Bugailiškio meno drobėje nėra ko 
minėti, nes mes jį jau gerai pažįstame iš 
ankstyvesnių parodų. Bet, nors jam jau 
palikus mūsų tarpą, jo žmona vis leidi- 
džia pasigrožėti jo Lietuvos gamtos vaiz
dais.

Ši paroda buvo surengta bendromis jė
gomis Derby ukrainiečių klubo patalpose 
ir oficialiai atidaryta Miesto Burmistro 
Ron Longston. Lietuvius reprezentavo 
DBLS Centro Valdybos pirm. J. Alkis. 
Miesto Burmistras, nukirpdamas lietuviš
ką trispalvę juostelę pasveikino, linkėda
mas plėsti šį liaudies meną kuo plačiau ir 
džiaugėsi, kad Derby turi tokių gabių 
žmonių. J. Alkis taip pat džiaugėsi, kad 
jam malonu atstovauti tokius liaudies me
nui atsidavusius tautiečius. Palinkėjo ne- 
nuilsti ir garsinti mūsų vardą plačiau.

Gaila, kad šia, taip gražiai paruošta pa
roda tegalėjo pasidžiaugti tik labai ribo
tas žmonių skaičius. Ją turėjo pamatyti

Kilirraso
LIETUVIŠKOS SPAUDOS VARGAI
Okupuotoj Lietuvoj Rusijos carams už

draudus spausdinti lotyniškomis raidėmis 
lietuvių kalba raštą — knygas ir laikraš
čius, prieglaudą rado Vokietijos užgrobtoj 
kaimyninėj Prūsijoj ir tolimoj Amerikoj. 
Kai lietuviai vargo lietuvišką raštą slap
ta gabendami per sieną, rizikuodami savo 
laisve ir gyvybe, mūsų šviesesni tautiečiai, 
pasiekę laisvąją Ameriką, leido lietuviš
kus laikraščius, steigė parapijas ir drau
gijas, statė bažnyčias ir augino lietuvių 
pasitikėjimą. Nelemtos unijos su Lenkija 
pasėkoje, reikėjo atskirti lietuvius nuo 
lenkais užgožtų parapijų ir draugijų. 
Steigėsi lietuviški laikraščiai ir vieni 
griežčiau, kiti silpniau mėgino atsiriboti 
nuo lenkų įtakos. Vienas iš to meto leistų 
laikraščių — Vienybė lietuvininkų, vėliau 
tapusia tik Vienybe, šiais metais įžengė į 
šimtmetinę sukaktį. Vienybė pergyvenusi 
įvairias krizes ir leidimo dažnumą, nuo 
šių metų žada pasirodyti tik kartą į mėne
sį. Laikraštis ėjęs 2-3 kartus savaitėje, po 
nepilnų 100 metų virto tik mėnesinuku. Pa 
našaus ar dar blogesnio likimo sulaukė 
daugelis lietuviškų laikraščių.

Šie metai yra lietuviškos spaudos sukak
tuviniai metai. Be jau minėtos Vienybės, 
sukaktis mini: DRAUGAS — 75 metų, 
DIRVA ir DARBININKAS po 70 metų. 
Šiomis gražiomis sukaktimis džiaugiasi 
lietuviškos spaudos mylėtojai, bet kartu 
kelia ir rimtą rūpestį, nes prenumerato
riai ir spaudos bendradarbiai mažėja, o 
leidimo kaštai didėja. Lietuviškoji spau
dai ir knyga pergyvena visokeriopą krizę. 
Leidyklos nesuveda galo su galu, o redak
toriai nesuranda naujų bendradarbių ir 
talkininkų. Susirūpinimas išlaikyti lietu
višką spausdintą žodį, prašantys paramos. 
Susidariusių komitetų prašymo nenustum- 
kime į šalį, bet tuojau pat atsakykime ir, 
pagal išgales, paremkime. Jeigu prieš 
'šimtą metų buvo žmonių, kurie negailėjo 
atiduoti tūkstantį dolerių, kad lietuviškas 
laikraštis išeitų, tai šiandien, kai dolerio 
vertė yra šimtą kartų mažesnė, o mūsų 
ekonominis pajėgumas neabejotinai tiek 
pat kartų didesnis, neprisidėti savo 'įna
šu, būtų nepateisinama. Argi ano meto 
mažaraščių pirmųjų emigrantų meilė lie
tuviškam raštui buvo didesnė už mūsų, 
užaugusių nepriklausomos Lietuvos pa- 
unksmėje? Manau, kad mes esame labiau 
susipratę ir apsišvietę už anuos maža
mokslius lietuvius, sukūrusius parapijas, 
leidusius laikraščius ir knygas.

Kaip mūsų uždarbiai yra padidėję, taip 
ir laikraščių leidimo kaštai taip pat kele-

MOTINOS DIENA DERBYJE 36-JI STOVYKLA
plačioji Derby visuomenė, kad galėtų mus 
geriau suprasti ir įvertinti.

Tai buvo pirmoji šios dienos dalis.
Antroji prasidėjo vakare — Motinos 

Dienos minėjimu. Čia jau rūpestis krito 
ant Derby DBLS skyriaus pečių. Minėji
mas surengtas toje pačioje salėje, kaip ir 
paroda, todėl susirinkę galėjo tuo pačiu 
pasigrožėti išstatytais darbais.

Minėjimą atidarė Derby sk. pirm. J. 
Zokas, pasveikindamas susirinkusius ir iš
keldamas motinos svarbumą mūsų tautos 
auklėjimui. Kartu paminėjo Dievo Motinos 
artimumą mūsų tautai. Paskaitai pakvietė 
Centro Valdybos pirm. J. Alkį.

Savo kalboje jis iškėlė motinos sunkią 
naštą. Motina Lietuvoje turėjo išauginti 
padorų, Dievą mylintį jaunimą, kuris tu
rėjo būti naudingas besikuriančiai jaunai 
valstybei. Gi svetur motina turi dar sun
kesnę užduotį. Ne tik normaliai auginti 
vaiką, bet stengtis jį išmokyti savo kal
bos ir papročių, įkvėpti tėvynės meilės, 
kad būtų ištikimas savo tautai jaunuolis. 
Savo namus turi padaryti lietuvišku židi
niu, lyg salą plačioje ir svetimoje jūroje.

Skyriaus pirmininkas padėkojęs, pa
prašė V. Gasperienę pravesti meninę da
lį. Meninėje dalyje pasirodė Nottinghamo 
jaunesnieji: S. Milne, R. Gasperaitė ir T. 
Bridges su dūdelių muzika. Pianinu pri
tariant A. Gasperui, pagrojo dvi daineles. 
S. Milne pasakė eileraštį skirtą Mamytei, 
o A. Gasperas inscenizavo „Kaminkrėtys“. 
Pabaigai, pritariant kanklėmis, mergaitės 
padainavo „Motinėle, tu mano“ ir „O atsi
menu namelį“. Jaunesniems padėjo V. 
Gasperienė, net ir salėje sėdintieji, ši 
jaunesniųjų grupelė davė labai gražų 
vaizdelį, apsirengę tautiniais rūbais, 
kruopščiai atliko savo užduotus vaidme
nis. Tikimės pamatyti kitose kolonijose 
tokių jaunesniųjų grupių.

Po jaunųjų — lietuviškų liaudies dainų 
pynę jautriai kanklėmis paskambino E. 
Vainorienė ir N. Vainoriūtė. Prie dainų 
vėl prisijungė klausytojai, apjungdami vi
sus į vieną lietuvišką šeimą.

riopai išaugo. Nė vienas lietuviškas lai
kraštis neišsi-laiko iš prenumeratos mo
kesčio ir kuklių skelbimų. Galą su galu 
padeda suvesti tik geradarių pridedamos 
aukos ir neatlyginama talka. Padidinkime 
prenumeratorių skaičių ir tuo pačiu su
mažinsime leidimo kaštus.

Prenumeratorių skaičių galima padi
dinti, tik reikia pakalbinti artimuosius 
kaimynus ir viduriniąją kartą, kuri nors 
gerai kalba lietuviškai, bet nepakanka
mai remia lietuviška veiklą ir ypač spau
dą. Jaunesniųjų prenumeratorių įsijungi
mas, ilgesniam laikui užtikrintų laikraščio 
gyvybę.

Svarbią vietą užima techniškas laikraš
čio paruošimas ir spausdinimas. Spaudos 
technika šuoliais lekia pirmyn ir su seno
mis mašinomis negalima spėti laikraštį 
išleisti. Reikia naujų rinkimo ir spausdi- 
nimo priemonių, nes turimos paseno ir 
susidėvėjo, o dalių negalima gauti. DIR
VOS, prieš 18 metų įsigyta rinkimo ma
šina, susidėvėjo ir paseno, o nauja kom
piuterinė mašina kainuoja apie 30,000 dol. 
Mieli Dirvos skaitytojai, pagalvokime 
apie ateitį ir prisidėkime savo ištekliais 
prie naujos rinkimo mašinos įsigijimo. 
Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti komi
tetas, vadovaujamas ALT Sąjungos pirm, 
dr. Leono Kriaučeliūno, daro viską, kad 
reikiamas kapitalas būtų sukeltas ir nau
jos rinkimo priemonės įsigytos. Visų mū
sų parama yra labai reikalinga.

Etninių, kartu ir lietuviškų, laikraščių 
didžiausias priešas šiuo metu yra paštas. 
Siuntimo išlaidos yra didelės ir nuolat au
ga, o patarnavimas žemiau kritikos. Lie
tuviški laikraščiai, kaip antros klasės siun 
tos, yra pamestinukų vietoje. Pinigus su
moki, o pristatymas vykdomas vėžio 
žingsniu. Dažnai laikraštį gaunam kelias 
dienas ar net savaites pavėlavus. Prieš 35 
metus už laiško pasiuntimą mokėjome tris 
centus, o šiandien mokame net 22 cen
tus. Kaina pakilo daugiau 700 proc., o 
patarnavimas gal tiek pat kartų pablogė
jo. Laiku negaunantieji laikraščio, dažnai 
kaltina administraciją, o reikia kreiptis 
į pašto įstaigą ir reikalauti gerinti patar
navimą, nes leidėjai laikraštį pristato lai
ku.

Mūsų laikraščiai vargsta dėl mažėjan
čių prenumeratų, didėjančių spaudos išlai
dų, mažėjančių bendradarbių ir nesąžinin
go pašto patarnavimo.

Ką galime ir kas nuo mūsų priklauso 
darykime viską, kad lietuviškoji spauda 
neuždustų. (aj)

(„Dirva“)

Tokiai dvasiai vyraujant, pabaigai iš
girdome gražių lietuviškų duetų. G. Alek
navičienė ir B. Bėdulskytė-Bishop sudai
navo dvi daineles, pritaikytas šios dienos 
progai: „Pušelė“ ir „Tu motule mano“. Dai 
nininkėms duodamas pailsėti, J. Levins- 
kas padeklamavo Br. Brazdžionio eilėraštį 
.Motinai'. Toliau sekė dainininkių labai įdo 
mus dainos pristatymas ir atlikimas, bū
tent, etnografinė daina apie „jauną mergu- 
žėlą ir vyrą pijokelį“. ši dainelė užsitar
navo daug katučių. Toliau girdėjome trio 
(prisidenant V. Aleknavičiui) dainuojant 
„Ir vėl vakarais“, o pabaigai „Dainuoja 
Lietuva“. Tada prisijungė visi aukštaičiai, 
žemaičiai, dzūkai, suvalkiečiai ir kiti! Prieš 
pabaigą G. Bugailiškienė įteikė DBLS 
Centro Valdybos pirmininkui J. Alkiui 
savo vyro paišytą Vytį Sąjungai.

Gėles programos vadovei V. Gasperie- 
nei Derbio Skyriaus vardu įteikė J. Le- 
vinskas. Jaunesnieji buvo apdovanoti 
įvairiais skanumynais. V. Gasperienė gė
les perdavė savo motinai E. Vainorienei, 
pabrėždama, kad ji sau tų gėlių negali pri
imti, nes viskuo skolinga yra savo moti
nai. Minėjimas užbaigtas Tautos himnu.

Šokiams grojo gabus muzikos mylėto
jas A. Sadula, kuris vienas moderniais 
instrumentais pagrojo kaip pilnas orkes
tras.

Šokių metu buvo pravesta turtinga lo
terija. Matėsi žmonių iš visų pakraščių. 
Daugiausiai iš Nottinghamo, iš Manches- 
terio, Boltono, Stoke-on-Trento, Leiceste- 
rio, Mansfieldo ir kitur.

Smagiai praleidę lietuvišką vakarą, visi 
nenoromis skirtėsi namo, tikėdamiesi vėl 
susitikti vaišingame Derby. h.g.

SOVIETINIO PAŠTO PAŽEIDIMAI
Dr. A. Gunn, Religinės Šalpos rėmėjas, 

jau kelis metus susirašantis su lietuviais 
sąžinės kaliniais, parašė laišką savo kon
gresmenui apie sovietų pašto pažeidimus:

„Lietuvos kunigas Alfonsas Svarinskas 
buvo sovietų okupantų pasiųstas į lagerį. 
Jo teismas buvo teisingumo iškraipymas. 
Jį 'įkalino už religinių pareigų įgyvendini
mą... Per praeitas Kalėdas mūsų šeima 
registruotu paštu kum Svarinskui pasiun
tė Kalėdinę kortelę... Kortelėj buvo šei
mos nuotrauka... Laiškas buvo sugrąžin
tas su prierašu „adresatas nežinomas“. 
Kiek suprantu, sovietai tai dažnai daro 
sąžinės kalinių paštui.

„Viliuos, kad Jūs šį reikalą iškelsite 
Amerikos pašto centrui. Nors šis pažeidi
mas, palyginus su kitomis sovietų barba
rybėmis (oro linijos keleivių bei Ameri
kos karininko nužudymu), gal ir atrodo 
kaip menkniekis, jį reikia iškelti viešu
mon ir nukreipti į tarptautinę pašto uni
ją...“ (LIC)

BUENOS AIRES SENELIŲ NAMAI
Senelių namuose gyvena 6 seneliai. Jie 

turi po atskirą mažą kambariuką ir mi
niatiūrinę virtuvėlę. Prie namų yra sode
lis. Norima tuos namus patobulinti, nes 
yra pastatas, bet tuo tarpu dar be langų 
ir durų. Jį užbaigus, seneliai galėtų susi
rinkti, pabendrauti, turėti savo salę. Deja, 
trūksta lėšų.

TECHNIKOS STEBUKLAS
Prieš 55 metus, 1930 m. sausio 30 d. 

Kauno „Odeon“ kine buvo pirmą kartą 
parodytas „kalbantis filmas“, kuris vadi
nosi „Aš tave mylėjau“.

Kauno laikraščiai tuo laiku rašė: „Kiek
vienas turėtų pamatyti tą technikos ste
buklą“.

SPORTAS LIETUVOJE
Nežinia, kada Vilniaus „Žalgirio“ fut

bolo komanda pradės geriau žaisti, šiuo 
metu Sov. Sąjungos pirmenybių lentelėje 
užima paskutinę vietą.

Kauno „Žalgirio“ rankininkės turi at
sisveikinti su aukščiausia lyga. Kaunie
tės, pralaimėjusios Zaporožėje Sverdlovs- 
kui ir Maskvos Lučui, surinkusios tik 4 
taškus, neturi jokių vilčių išsilaikyti ge
riausių rankinio komandų eilėse. Lietuvą 
čia dar toliau atstovaus Vilniaus „Eglė“, 
užėmusi septintą vietą. Latvės ir estės sa
vo atstovių aukštoje lygoje neturi.

Kauno „Granito“ rankininkai pirmeny
bių lentelėje yra trečioje vietoje — rimti 
pretendentai į bronzos medalius. Du 
„Granito“ komandos žaidėjai, R. Valuc- 
kas ir V. Novickis, žaidžia Sov. Sąjungos 
rinktinėje. Juos teko matyti Vokietijos te
levizijoje, žaidžiant draugiškas rungtynes 
prieš vokiečius.

Lietuvos futbolo pirmenybėse dalyvau
ja 17 klubų iš visų didesnių Lietuvos mies
tų. Be pralaimėjimų kol kas yra Utenos 
„Utenis“, paskui seka Panevėžio „Ekra
nas“ ir Vilniaus „Pažanga“. Pačiam gale 
yra Jonavos „Statyba“ ir be laimėjimo 
— Šiaulių „Tauras“.

Dabar truputį prisiminsime nepriklau-

Jaunimo Metuose mūsų 36-ji skautų 
tradicinė vasaros „Čiurlionio“ vardo 
stovykla jau artėja. Kaip buvo praneš
ta, stovykla įvyks vėl gražioje mūsų 
Sodyboje. Ji bus svarbi ir ypatinga, 
nes turėsime iš Škotijos prieš metus 
įsikūrusio „Vytauto Didžiojo“ viene
to seses ir brolius, kurie labai laukia 
stovyklos ir žada visi dalyvauti. Taip 
pat yra žinių, kad dabar entuziastin
gos s. fil. Meilės Mickienės vadovau
jamo Vasario 16 gimnazijos „Aušros“ 
tunto seses ir broliai atvyks į mūsų 
stovyklą su pačia s. fil. M. Mickienė ir 
tunto adjutantu s.v. kand. Pauliu Mic
kum. Sveikiname ir laukiame visų.

Stovykla įvyks nuo liepos 27 d. iki 
rugpjūčio 4 d. Stovyklą praves prity
rę v.s. J. Alkis — stovyklos viršinin
kas, adjutantas — v.s. J. Maslauskas, 
programos koordinatorius — s. St. Br. 
Vaitkevičius. Seserijos pastovyklės 
viršininkė — vyr. sk. V. Gasperienė, 
brolijos pastovyklės viršininkas — s. 
V. 0‘Brien (Vincentas, baigęs vilkiu
kų kursus Gilwellio Parke, yra anglų 
skautų sąjungos skautininkas — lie
tuvių skautų vyčių kandidatas. Sveiki
nami).

Dvasiniai globos kun. A. Geryba. 
Maitinimą praves prityręs senas „vil
kas“ v.s. Br. Zinkus su talkininkais: 
M.A. Ivanauskais ir J. Damoševičium.

Skautavimo lektoriai — skautinin
kai, o lituanistikos — prityrusios lek
torės dail. M. Baronienė, A. Water-

JAV ŠVENTIEJI
Pastaruoju laiku JAV-ose kalbama 

apie neseniai mirusių dviejų žymių 
amerikiečių paskelbimą šventaisiais. 
Niujorko archivyskupas Džonas Oko
neris jau pradėjo organizacinį-paruo- 
šiamąjį darbą, siekiant paskelbti jo 
pirmtaką, kardinolą Terensą Kuką bei 
katalikų darbininkų judėjimo vadovę 
Dorotąją Dei šventaisiais.

Jie nebus pirmieji Amerikos šven
tieji. 1917-ais metais mirusią, iš Itali
jos į JAV-jas išemigravusią vienuolę 
Franses Kabrini, popiežius Pijus XII- 
asis paskelbė šventąja 1946-ais metais. 
Gailestingųjų Seserų, pirmojo vienuo
lių ordino JAV įkūrėja Motina Elž
bieta Seton 1975-ais metais, praėjus 
beveik pusei amžiaus nuo jos mirties 
1821-ais metais, tapo pirmąją Ameri
koje gimusia šventąja.

Kitas JAV imigrantas, 1860-ais me
tais miręs Filadelfijos valstijos vysku
pas Džonas Noimanas (Neumann), bu
vo paskelbtas šventuoju 1977 metais. 
Kolonijiniu laikotarpiu Šiaurės Ameri
koje nukankintas Izaakas Džouges (Jo- 
gues) ir kiti misionieriai 1930-siais me
tais irgi tapo šventaisiais.

Daugumai amerikiečių, kuriems 
šventųjų sąvoka asocijuojasi su bažny
čiose stovinčiomis senomis skulptūro
mis ir vitražuose atvaizduotomis sce
nomis iš šventųjų gyvenimo, dar visai 
neseniai jų tarpe gyvenusių Dievui pa
sišventusių žmonių paskelbimas šven
taisiais yra netikėta ir neįprasta nau
jiena. Ypač protestantai yra linkę gal
voti apie šventuosius kaip apie vos ne 
antikinius, žiloje senovėje gyvenusius 
šventuolius.

Ketinimas paskelbti šventaisiais kar
dinolą Kuką ir Dorotėją Dei, žmones, 
kuriuos daugelis amerikiečių pažinojo

somos Lietuvos sporto praeitį — 1938 m. 
gegužės mėn. žymesnius sportinius įvy
kius.

Garsioji Prancūzijos futbolo komanda 
Racing Club gegužės 11-12 d. lankėsi Kau
ne, nugalėdama š.š. Kovą 4:0 ir sekančią 
dieną Kauno rinktinę — 3:0.

Gegužės mėn. 17 d. Rygoje sužaistos 
tarpvalstybinės futbolo rungtynės Lietu
va — Latvija. Laimėjo latviai 2:0. Rung
tynių pradžioje sužeistas Marcinkus (tuo 
metu jis buvo vienas iš geriausių Pabal
tijo futbolininkų), tad lietuviai žaidė tik 
su dešimtuku. Mūsų rinktinės sąstatas bu
vo šitoks: Skalskis (pažįstamas „Skala“ 
vardu), Ilgūnas, Geležiūnas, Galvičius, 
Marcinkus, Dzindziliauskas („Dzindzi“), 
Sipavičius, Šopys, Bučinskas, Jaškevi- 
čius, Gudelis.

Gegužės mėn. 22 d. Kaune įvyko krepši
nio rungtynės tarp Lietuvos ir Prancūzi
jos. Kauno valstybinio stadiono aikštėje 
jas stebėjo 7 tūkstančiai žiūrovų, nors bi
lietų pareikalavimas buvo dvigubai dides
nis. Lietuva laimėjo 36:24 (19:8). Prieš- 
žaismiu buvo moterų susitikimas tarp Es
tijos ir Lietuvos. Laimėjo lietuvaitės 15:7 
(7:4). Sekančią dieną Kaunas nugalėjo 
Paryžių 30:23 (16:11). K. Baronas 

man ir G. Cornish.
Stovyklinis mokestis asmeniui už 

maistą 20 sv.
Kviečiame ne tik tuos skautus ir 

skautes, bet ir vyresnes skautes ir skau
tus vyčius, kurie gal ir nenumatė sto
vyklauti, pakeisti nuomonę, prisiminti 
savo pažadus, duotus prie trispalvės, 
prie kylančios lauželio liepsnos. Paža
dus, kurie mums, gyvenantiems už tė
vynės ribų, yra šventi.

Pasižadėjimas praeity, tai nėra vien 
kaklaraiščių spalvos pakeitimas. Jis 
turėtų vyresniajai skautei ir skautui vy
čiui plaukti iš širdies gilumos. Tai nė
ra taip paprasta: kai pasižadame — 
turime ir tesėti.

Kyla klausimas: gal gyvenimo sun
kumai, mokslas, įvairiausi malonumai 
ar šeimos lizdo kūrimas atima jėgas, 
laiką ir norą eiti skautiškuoju keliu ir 
globoti už save jaunesnius? Bet, sese 
ir broli, jūsų dvasios stiprybė ir skau
tiškas pasiryžimas turi viską nugalėti 
ir rasti laiko vykdyti savo įžodžio me
tu duotąjį pažadą.

Kiek mūsų gyvenimo ir mokslo są
lygos leidžia, stenkimės atsiduoti šiam 
kilniam skautybės ir jaunimo auklėji
mo uždaviniui. Tai yra mūsų pažadų 
didysis tikslas, žengiant skautiškuoju 
keliu. Laukiame sugrįžtančių sesių ir 
brolių, ypač į šią Jaunimo metų, 
„Čiurlionio“ skautų stovyklą.

Iki pasimatymo stovykloje!
Brolis Juozas

asmeniškai, rodo, ikad šventaisiais ga
lima tapti ir mūsų dienomis.

Kardinolas Kukas gimė 1921-ais me
tais Niujorko miesto dalyje Bronkse, 
1967-ais metais jis perėmė iš kardinolo 
Franso Spelmano Niujorko archivys- 
kupo pareigas. 19834ų metų spalio 6- 
tą dieną jis mirė nuo vėžio. Savo drą
sa, kovojant su mirtina liga, ir savo 
atsidavimu Aukščiausiam iki pat mir
ties valandos, jis įrodė žmogaus die
viškąjį pradą ir tuo giliai sujaudino ne 
tik savo archivyskupijos tikinčiuosius, 
bet ir visą tautą.

Pagal bažnytinius įstatymus tik pra
ėjus penkeriems metams nuo numato
mo šventuoju paskelbti žmogaus mir
ties, galima imtis kokių tai paruošia
mųjų darbų šia linkme.

Kapucinų dvasininkas Tėvas Bene
diktas Grėšelis (Groeschel) buvo pa
skirtas rūpintis kardinolo Kuko rei
kalu. Praėjus metams po kardinolo 
Kuko mirties buvo įkurta jo vardu pa
vadinta gildija. Si gildija įvedė naujo
vę: tapti jos nariais ir melstis gimtąja 
kalba už kardinolo paskelbimą šven
tuoju gali ir nekatalikai ir net nekrikš
čionys.

Dorotėją Dei gimė 1897-tais protes
tantų šeimoje. Vėliau ji atsisakė krikš
čioniško tikėjimo ir tapo komuniste. 
Persikrikštijusi į katalikus, ji ieškojo 
būdų kaip suderinus jos tikėjimą su 
pasišventimu darbininkų klasės reika
lui. Ji taip pat užsiėmė ir žurnalistiniu 
darbu. 1933-iais metais ji pradėjo leis
ti mėnesinį laikraštį „Katalikų darbi
ninkas“. šio laikraščio spausdinimą 
dar ir dabar tebetęsia Katalikų darbi
ninkų sąjungos nariai.

Dorotėją Dei ir jos bendražygiai 
įsteigė šalpos namus benamiams, jie 
taip pat aktyviai pasireikšdavo de
monstracijose ir kampanijose už taiko? 
išsaugojimą.

1983-iais metais Klasetiano vienuo
lių žurnale „Solt“ buvo išspausdintas 
straipsnis, kuriame buvo pasiūlyta 
Dorotėją Dei paskelbti šventąja. Praė
jusiais metais minėtas žurnalas pradė
jo rinkti jos rašinius ir medžiagą apie 
jos gyvenimą tam, kad pasiruošus ga
limam jos paskelbimui Šventąja.

Neseniai archivyskupas Okoneris 
patraukė visuomenės dėmėsi į jos pa
skelbimo Šventąją klausimą ir tuo -pa
čiu užsiminė kokią didelę įtaką ji jam 
turėjusi mokslo seminarijoje laikais. 
Savo archivyskupijos savaitraštyje „Ka 
talikiškasis Niujorkas“ archivyskupas 
Okoneris rašo:

„Man paskelbus apie kardinolo Ku
ko gyvenimo medžiagos rinkimą, iš 
daugelio žmonių aš gavau laiškų, kiu
riuose buvo klausiama: ,O kodėl ir ne 
apie Dorotėją Dei?‘ Tai geras, net la
bai geras klausimas. Tie, kurie skaito 
„Dorotėjos Dei rinktinius raštus“ bei 
jos knygą „Vis po truputį“ (By Little 
and By Little) ir kuriuos ši tauri mo
teris jau anksčiau nei prieš 40 metų pri
vertė susimąstyti ir pergalvoti savo gy
venimą, negali neužduoti šio klausi
mo“ — užbaigė Niujorko archivysku- 
pas Okoneris. („La Farge“—V.M.)
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32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

38-ji Skautų-akaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Pabaltiečių Talkos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

Joninės Vasario 16 gimnazijoje — bir
želio 22 d. Pradžia 15 vai. Vakare bus lau
žas.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros Instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Išvežtųjų minėjimas VVolverhamptone
— birželio 22 d., Ukrainiečių salėje, 35 
Merridale, West.

Išvežtųjų minėjimas Londone — birže
lio 15 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., St. Martin 
in the Fields bažnyčioje.

Nottinghamo „Gintaro“ choro koncertas
— birželio 2 d., 3 vai. p.p., miesto centre. 
Bus transliuojamas per vietinį radiją ir 
televiziją.

Gllmos Zinkuvienės paskaita apie lie
tuviškus audinius — birželio 5 d., trečia
dienį, 7 vai. vak., New Mechanics, Birk- 
beck House, Trinity Square, Nottingham. 
Paskaita bus iliustruota pavyzdžiais ir 
skaidrėmis, pavadinta „Looking at Lithu
ania“.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Laisvės ir taikos kelionei aukojo: 
A. Kukanauskas — 50 sv.
P. Liesis — 10 sv.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
giui paremti J. Bačianskas aukojo 20 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

B. Totoraitis — 12.50 sv.
J. Bernotas — 10.50 sv.
O. Dainauskienė, J. Gudynas ir A. Jo- 

vert — po 10 s v.
Alg. Jovert — 6 sv.
E. Silnickienė — 5.50 sv.
S. Pučinskienė — 5 sv.
Kun. F. Skėrys — 10 DM. 
Visiems didelė padėka.

Londonas
HENRIKAS ANTANAITIS LONDONE

Gegužės 24 d. Londono Lietuvių Na
muose buvo surengtas priėmimas iš Aust
ralijos atvykusiems Henrikui ir Daliai 
Antanaičiams, kurie su visa savo šeima, 
trimis sūnumis, lanko Europą. Pradėję 
nuo Anglijos, vyks Prancūzijon, Italijon, 
Ispanijon ir kitur.

Henrikas Antanaitis yra VI-tojo Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso, kuris 
įvyks 1987-88 m. (gruodžio pabaigoj — 
sausio pradžioj), Rengimo komiteto pirmi
ninkas.

Priėmimo metu H. Antanaitis plačiai 
nušvietė to komiteto darbus ir apskritai 
apibūdino kongreso tikslus. Jau dabar 
veikia šešiolika darbo komisijų. Numato
ma, kad kongrese iš viso dalyvaus 120 ofi
cialiųjų atstovų (6 iš Anglijos), o taip 
pat nemažas skaičius stebėtojų ir turistų 
iš užsienio. Kongresas vyks trijuose mies
tuose: Melbourne, Sidnėjuje ir Adelaidėje. 
Provizorinė kongreso programa jau suda
ryta. Australijos lietuvių visuomenės pri
tarimas yra entuziastiškas, todėl ir lėšų 
klausimas, atrodo, nesudarys didelių sun
kumų.

Gegužės 23 d. H. Antanaitis kongreso 
reikalais turėjo pasikalbėjimą ,su mūsų 
jaunimo atstovais.

Gegužės 26 d. aplankė Lietuvių Sodybą.

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.

BALTŲ TARYBOS RAŠTAS

Gegužės 20 d. Baltų Tarybos pirminin
kas M. Bajorinas pasiuntė Britų parlamen 
to nariui Sir Anthony Kershaw, kuris yra 
specialaus parlamentarinio komiteto užsie
nio reikalams pirmininkas, raštą, kuria
me atkreipė dėmesį į liūdną faktą, kad 
BBC Pasaulio Tarnyba neperduoda žinių 
estų, latvių ir lietuvių kalbomis.

Rašte prašoma tą reikalą iškelti komi
tete.

I SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 6 d. Londono lietuvių parapijos 
svetainėje įvyko DBLS Londono pirmojo 
skyriaus metinis susirinkimas.

Apie praėjusių metų skyriaus veiklą ir 
skyriaus veiklos planus 1985 m. praneši
mą padarė skyriaus pirmininkas Zigmas 
Juras. Apie finansinę skyriaus padėtį kal
bėjo skyriaus kasininkas N. Žvirblis, re
vizijos komisijos vardu pranešimą padarė 
V. Puidokienė.

Smulkiau diskutuojant pranešimus, sky
riaus nariai išreiškė pageidavimą, kad 
Londono Pirmasis skyrius turėtų daugiau 
įsijungti į Londono lietuvių sporto ir so
cialinio klubo veiklą, kartu rengti kultū
rinius parengimus klubo patalpose.

Šiais metais numatyta surengti: Ka
riuomenės šventės, Tautos šventės ir ki
tus minėjimus.

Nauja klubo valdyba: Z. Juras — pir
mininkas, J. Baublys — vicepirm., S. Ne
nortas — sekretorius, N. žvirblis — kasi
ninkas, V. Velička ir V. Puidokienė — re
vizijos komisija.

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, birželio 8 d., 3 vai p.p. Man
česterio lietuvių klube, 121 Middleton 
Rd., M8 6JY.

Visi Draugijos nariai ir kiti tautiečiai 
kviečiami šiame susirinkime dalyvauti.

W olverhamptonas
išvežtųjų minėjimas

šeštadienį, birželio mėn. 22 d., 7 vai. 
vak., DBLS Wolverhamptono skyrius Uk
rainiečių salėje, Merridale St. West (ne
toli turgavietės) rengia platesnio masto

Išvežtųjų Minėjimą.
Programoje:
H. Vainio paskaita, Nottinghamo GIN

TARO choro koncertas, Nottinghamo RO
TOS duetai ir kitų pasirodymai.

Taip pat birželio mėn. 23 d. Šv. Petro 
ir Povilo katalikų bažnyčioje bus pamal
dos už išvežtuosius, užprašytos DBLS 
Wolverhamptono skyriaus.

Visus iš arti ir tolimesnių vietovių tau
tiečius ir svečius prašome atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Anglijos Lietuvių Filatelistų Draugija 
„Vilnius“ dėkoja DBLS-gos Centro Valdy
bos p-kui p. J Alkiui ir Derby City Mayor 
Mr. Ron Longdon už atidarymą parodos, 
taip pat prie parodos prisidėjusiems ran
kų darbo ir meno eksponatais: F. Ramo- 
niui, G. Zinkuvienei, G. Bugailiškienei, N. 
Vainoriūtei ir kun. S. Matuliui su spau
da. Taip pat dėkojame už išstatymą pa
rodoje p. F. Ramonio padarytų medžio 
drožinių jo sutikimu, dr. J.M. Mockams 
ir p.p. B.G. Zinkams. Filatelistams už pri
statymą parodai rėmus ir Lietuvos pašto 
ženklus.

Taip pat dėkojame visiems, kurie pa
gelbėjo paruošti parodą: J. Levinskui, J. 
Valantinui, B. Zinkui, J. Maslauskui, K. 
Kubiliui ir p. E. Vaitkevičienei už gėles.

Visiems atsilankiusiems į parodą, pa
remiant moraliai ir materialiai.
Anglijos Lietuvių Filatelistų Draugijos 

„Vilnius“ Pirmininkė
Rūta Popikienė

„VYTAUTO DIDŽIOJO“ D-VĖ 
ATŠVENTĖ METINES

Škotijos lietuvių skautų „Vytauto Di
džiojo“ dr-vė balandžio mėn. 27 d. atšven
tė savo metines, kartu paminėdama ir šv. 
Jurgį, pasaulio skautų globėją.

Jau penktadienio vakare, balandžio 26 
d., Europos Rajono Brolijos ir Seserijos 
vadeivos atvyko j Bellshill. Trumpai ap
lankę lietuvių klubą buvo nuvežti pas 
Matthew Jiulius, kur aptarė skautiškus 
reikalus ir sueigos planą. Vėlai vakare iš
siskirstėme nakvynei.

šeštadienį, balandžio 27 prieš pietus su
sirinkome pokalbiui su vadovais, egzami
navimui ir pasiruošimui Įžodžiui. 7 vai. 
vakare vietiniam Community Centre susi
rinkom sueigai. Susilaukėm nemažo būre
lio svečių, jų tarpe visų gerbiamo kun. J. 
Mac'Andrew (Andriušio), Liet, klubo 
pirmininko J. Bliūdžiaus, daugumos tėve
lių ir rėmėjų.

Kai kurios skautės-ai pasipuošė pilnom 
uniformom. Sueiga praėjo tradicine skau
tiška eiga. Trys davė Įžodį ir pasipuošė 
vyšniniu ir geltonais kaklaraiščiais. Suei
ga baigta žvakučių šviesos imitaciniu lau
žu, bendrom dainom: Ateina Naktis ir 
Labanaktis.

„Vytauto Didžiojo“ dr-vė turi tris ga
bius vadovus. Draugininkas pat. sk. Matt
hew Jiulius, trečios kartos lietuvis, mari
jampoliečių Motiejaus ir Marijos Yotau- 
čių anūkas. Dr-ko pavaduotoja Anne Muir 
Poutney iš plačios brolių Pautenių šei
mos. Stipriausia lietuvių kalboje, dr-vės 
adjutante Madelane Patterson-Padrickai- 
tė, antros kartos lietuvaitė. Abi sesės at
stovauja ir Škotijos jaunimą D. Britani
jos lietuviško jaunimo suvažiavimuose.

Gaila, kad Brolijos Vadeiva jau sek
madienį turėjo palikti Škotiją, nes dar
bas laukė, bet Seserijos Vadeivei teko dar 
dalyvauti antroje sueigoje, t.y. pirmadie
nį, balandžio 29. Pažymėtina, kad sueigos 
vyksta kas pirmadienį. Dienotvarkėje: 
Lietuvos istorija, skautorama, dainos, pa
pročiai, liet, žaidimai ir t.t.

Mes abu vadeivos linkime sėkmės visai 
dr-vei. Liekame dėkingi už globą ir nuo
širdų draugiškumą. Ponams Rugieniams 
ir Jiulius šeimai širdingas ačiū už nakvy
nes. Iki pasimatymo stovykloje — Sody
boje.

Budėkime lietuviškoje skautybėje! 
LSS Europos Rajono vadeivos

AUKOS STOVYKLAI IR 
KNYGAI-ALBUMUI

Skautiškos idėjos rėmėjai taip nuošir
džiai parėmė skautiškos stovyklos organi
zavimą ir knygą-albumą.

DBLS Rochdale-Oldham skyriaus na
riai ir rėmėjai per V. Banaitį prisiuntė 
21 sv.

Aukotojai: VI. Liaugauda — 5 sv., K. 
Erštikis — 5 sv., V. Motuzą, St. Alek
navičius, D. Banaitis po 2 sv., V. Banaitis, 
J. Navickas, V. Budrys, A. Valaitis, C. Na
vickas po 1 sv.
DBLS Birminghamo skyriaus pirmin. M. 
Linkevičius prisiuntė 18.30 sv.

Aukotojai: DBLS Birminghamo skyrius
— ■ 5 sv., M.E. Linkevičiai, Br. Simonaitis 
po 2 sv., J. Gudynas — 1.30 sv., J. Tamo
šiūnas, V. Zokas, P. Laucius, Br. Vaškelis, 
V. Remeika, S. Jezerskis, P. Bukauskas, 
S. štarka po 1 sv.

Manchesteryje Motinos dienos proga, 
I Gerdžiūnienė surinko aukų 41.10 sv.

Aukotojai: A. Jakimavičius — 5 sv. A.J. 
Podvoiskienė, A. Podvoiskis, O. Eidukie- 
nė, O. Ramonienė, V. Juknelis, S. Mocu- 
ras, S. Lauruvėnas po 2 sv., Al. Miliūnas
— 3 sv., Alf. Jaloveckas, J. Šablevičius, 
A. Pupelis, Ant. Jaloveckas, V. Bernatavi
čius, V. Motuzą, A. Mameniškis, Alb. 
Stankevičius, Pocius, D. Jelinskas, A. Že
belys, H. Vaineikis, J. Eidukas, V. Rudys, 
J. Bacinskas, A. Žukauskas, J. Verbickas 
po 1 sv., Laurukaitienė — 60p., K. Verbic- 
kienė, H. Conroy, Bruzgis po 50 p.

Ps. I. Gerdžiūnienei vyrams prisegus 
gėlių, suaukota 7 sv., ir lėšos 'įtrauktos į 
Brolijos iždą.

Gerb. skautiškos idėjos kasmetinis rė
mėjas N. Butkus gyvenantis Sussex, per 
A. Žukauską skautų stovyklai skyrė 50 
sv.

Gerb. dr. J.M. Mockai, gyv. Derbyje, 
skyrė 5 sv., gerb. J.V. Sližiai, gyv. Derby
je, nuolatiniai-kasmetiniai rėmėjai, skau
tų stovyklai skyrė 10 sv., knygai- albu
mui — 5 sv., ir „Budėkime“ leidinėliui — 
5 sv., įteikdami administratoriui su sveiki
nimais ir linkėjimais skautų vadams ir 
stovyklautojams.

VOKIETIJA
POILSIO DIENOS

Pabaltiečių Krikščionių Studentų Są
junga kviečia dalyvauti šeimyninio po
būdžio poilsio dienose, kurios įvyks bir
želio 18-30 dienomis Annabergo pilies rū
muose.

Suvažiavimas prasideda antradienį, bir
želio 18 d. po pietų bendra kavute Anna
bergo pilies rūmuose. Poilsio dienoms yra 
numatyta gana įvairi programa. Bus ga
lima pamatyti skaidrių iš Lietuvos ir lais
vuose pasikalbėjimuose kultūros ir lietu
vių literatūros mintimis pasidalyti. Nu
matyta iškyla laivu. j

Birželio 30 d., sekmadienį, 10 vai. — pa
maldos. Po pamaldų pietūs ir poilsio die
nų užbaiga.

Išlaidoms padengti užsimokame po 
DM 25 už dieną.

Prašom dalyvius registruotis iki bir
želio 10 dienos.

Kun. M. Klumbys

Bradfordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 9 d. rengiamas išvežtųjų minė
jimas.

Programoje: 12.30 vai. St. Ann's bažny
čioje bus iškilmingos pamaldos; 3.30 vai. 
p.p. Vyties klube paskaita, kurią skaitys 
DBLS Centro valdybos pirm. J. Alkis.

Bažnyčioje giedos ir klube meninę dalį 
išpildys Nottinghamo grupė.

Birželio 2 d. pamaldų nebus, nes jos nu
keliamos 'į birželio 9 d.

Klubo ir DBLS skyriaus valdybos

Derby
„TĖVIŠKĖLĖ“ DALYVAUS 

FESTIVALYJE

Birželio 2 d., sekmadienį, miesto valdy
bos ir Bramblebrook Community Centre 
pakviestas jaunimo orkestrėlis „Tėviškė
lė“ dalyvauti festivalyje, kuris įvyks 
Stockbrook Street žaidimų aikštėje. Pra
džia 1 vai.

Tegul lietuviška daina ir muzika skam
ba anglų tarpe ir garsina lietuvių vardą.

„Tėviškėlė“

Leigh
METINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 1 d., 7 vai. vak., White Lion 
Hotel, miesto centre DBLS Leigh skyrius 
šaukia metinį narių susirinkimą.

Bus renkama nauja valdyba ir svarsto
mi kiti skyriaus reikalai.

Prašome visus narius ir rėmėjus daly
vauti.

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
METINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 8 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Uk
rainiečių salėje, 30 Bentinck Rd., įvyks 
DBLS Nottinghamo skyriaus metinis su
sirinkimas. Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Stoke-on-Trente — birželio 1 d., šešta

dienį, 17 vai., Šv. Vulstane.
Nottinghame — birželio 2 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Coventry — birželio 2 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoje. Po to a.a. Marijos Bartkuvie- 
nės kapo paminklo šventinimas Banbury.

Nottinghame — birželio 6 d., Dievo 
Kūno-Kraujo šventėj, 8.30 vai. ryte, Židi
nyje.

Eccles — birželio 2 d., 12.15 vai.
Bradforde — birželio 9 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — birželio 30 d., 12.30 v.

ROŽINIS

Rožinis — birželio 1 d., 5 v.p.p., prie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
busais Nr. 513 ar 514. Važiuoti iki Eye 
Infirmary.

Prašau jungtis su mumis bendroj mal
doj.

N. Narbutienė

Knygai-Albumui:

Gerb. dr. K.B. Valteriai, gyv. Herefor
de, skyrė 20 sv. Veikioji E. Vainorienė, gy
venanti Nottinghame — 20 sv., J.V. Sližiai 
— 5 sv.

Atsidėkodami DBLS skyr. valdyboms, 
skautiškos idėjos rėmėjams, aukų rinkė
jams ii- aukotojams už sveikinimus ir lin
kėjimus stovyklos vadams ir stovyklauto
jams, reiškiame nuoširdų skautišką AČIŪ!

Rajono Vadija

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
ROMUVOJE

Gegužės 12 d. į Romuvą suvažiavo daug 
žmonių.

14 vai. Huettenfeldo bažnyčioje buvo 
ekumeninės pamaldos. Pilnoj bažnytėlėj 
jos prasidėjo evangelikų giesmėmis. Kun. 
Skėrys kalbėjo apie motinas, jų uždavi
nius ir idealus, iškėlė motinos vertę. Kun. 
Dėdinas papasakojo apie šv. Timotiejaus 
motiną ir močiutę. Kiek daug jos išken
tėjo, aukojosi ir jam padėjo. Po to, pasi
melsta už mirusias esamas ir būsimas mo 
tinas. Buvo atliktos ir gegužinės pamal
dos: sukalbėta švč. Marijos litanija ir su
giedota Dievo Motina, Marijos garbei gies 
mės. Po pamaldų visoms motinoms ir bū
simoms mamytėms įteiktos rožės.

16 vai. visi susirinko gimnazijos salėje. 
Programą atliko Vasario 16 mokiniai. Jie 
skaitė p. Venckuvienės paruoštą skaitymą 
apie motiną. Vilkiukai ir paukštytės pa
deklamavo eilėraščių apie mamą. Du ber
niukai skambino pianinu. Mokytoja Lip- 
šienė skaitė apie motinas, o ponia Lucie- 
nė, tarusi trumpą žodį, pasveikino seniau
sias motinas: p. Veršelių močiutę, p. Mot- 
gabienę ir kitas, įteikdama joms dovanų.

Skambėjo p. Paltino muzika. Svečiai 
vaišinosi cepelinais, tortu ir kava. Veikė 
graži paroda ir loterija. Sekė linksmoji 
dalis — šokiai. Nuotaika buvo gera.

Vasario 16 gimnazijos mokinė

MALDININKO KELIONĖ
Šiomis dienomis atlikau maldininko ke

lionę į Mariazell, Austrijoje, kur su 2000 
vengrų pasimeldžiau prie Austrijos ir 
Vengrijos Karalienės Dievo Motinos Ma
rijos už savo gimines bei artimuosius; už 
visus lietuvius Tėvynėje ir tremtyje, čia 
teko dalyvauti vengrų pamaldose, kai jie 
meldėsi už mirusį savo kankinį ir išpaži
nėją kardinolą Juozapą Mindsenty, kuris 
yra palaidotas švč. Mergelės Marijos 
šventovėje, šv. Vladislovo koplyčioje. Kar
dinolo koplyčia labai gražiai papuošta gy
vomis gėlėmis ir nuolat yra lankoma ven
grų, austrų, vokiečių ir visų kitų maldi
ninkų. šeštinių proga suvažiavo čia apie 
2000 vengrų katalikų pagerbti savo žy
maus kankinio ir išpažinėjo a.a. kardi
nolo Mindsenty. Iškilmingas šv. Mišias 
laikė J.E. vyskupas Tomas Jung iš Jugos
lavijos su 43 kunigais. Iškilmėse teko ir 
man dalyvauti. Koncelebravau šv. Mišias 
ir dalyvavau iškilminguose pietuose, o 
paskiau ir iškilmingame posėdy j e-koncer- 
te.

Čia kalbėjo laisvai vengriškai ir Austro- 
vengrijos sosto įpėdinis Otto von Habs
burg. Jis dalyvavo su savo broliu Rudolf 
von Habsburg. Įdomu, kad visa Habsbur- 
gų giminė dalyvavo bažnytinėse ir pasau
linėse iškilmėse ir giedojo ne tik vengrų 
giesmę — himną, bet ir visas giesmes. Me
ninę programą atliko vengrų gimnazijos 
mokiniai iš Vokietijos ir Grąžo operos 
solistai bei instrumentalistai (vienas sty
ginis kvartetas).

Man buvo malonu atstovauti lietuvius 
Marijos Šventovėje ir paskiau Tėvų Be
nediktinų didžiojoje salėje, kur vyko iš
kilmingas pobūvis-koncertas Kardinolo 
Juozapo Mindsenty garbei.

Atvykau iš Hamburgo su 6 vengrų mal
dininkais traukiniu. Buvau Vienoje, kur 
aplankiau šv. Stepono katedrą ir truputį 
susipažinau su miestu. Vienoje ir Maria
zell Marijos šventovėje pasimeldžiau už 
visus lietuvius bei mūsų draugus.

Kun. V. .šarka

EVANGELIKŲ PAMALDOS 
VOKIETIJOJE

Birželio 9 d., sekmadienį, 14 vai., Mar- 
tin-Luther-Stiftung, Albert-Schweitzer kop 
lyčioje Hanau mieste, prie Martin-Luther 
Anlage, Nussallee, ev. kun. Fr. Skėrys lai
kys pamaldas su Šventa Vakariene. At
siveš giesmynus. Bus pasimelsta už a.a. 
Miką Matutį, mirusį balandžio 22 d.

FOTO ARCHYVO PARODOS

Lietuvių foto archyvas Čikagoje jau 
keliolika metų iš eilės rengia nuotraukų 
parodas. Šių metų paroda įvyks spalio 25 
d. Jaunimo centre, M.K. Čiurlionio gale
rijoje. Fotografai įprasta tvarka galės siųs 
ti savo nuotraukas, bet kuria laisva tema, 
tačiau šį kartą jų laukia ir nauja tema: 
„Lietuvio portretas“.

Daugiau informacijų teikia: S. Žilevi
čius, 7149 So. Spaulding Ave., Chicago, 
IL. 60629, USA.

LD D-JOS SKYRIUS
ST. PETERSBURGE

Lietuvos Dukterų Draugijos St. Peters- 
burgo skyriaus steigiamasis susirinkimas 
įvyko balandžio 24 d., vadovaujant Cen
tro valdybos vicepirm. S. Paulionienei. Iš
rinkta pirmoji valdyba: M. Andrejauskie- 
nė, A. Miliauskienė, G. Puniškienė, B. Ta
mošiūnienė ir V. Vaitekūnienė.
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