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Siaubingasis
birželis
Ir vėl atėjo didžiojo tautos nakinimo
sukaktis — siaubingasis birželis, šiais me
tais jis ypatingai prisimintinas, nes suėjo
35 metai nuo 1941 metų sukilimo, kurio
metu lietuviai parodė pasauliui, kad yra
pasiryžę kraujo kaina išpirkti savojo
krašto laisvę.
Nebenagrinėsime šioje vietoje lemtin
gųjų birželio mėnesio įvykių, prasidėjusių
1940 m. Lietuvos okupacija, prislėgusių
tautą dangaus keršto šaukiančiais trėmi
mais ir pasibaigusių visuotiniu tautos su
kilimu.
Kadangi šiais metais pabrėžtinai mini
mas 1941 m. sukilimas^ tai bus pasisteng
ta galimai daugiau per birželio mėnesį su
tuo didžiuoju istoriniu įvykiu susipažinti.
Laikraščio atkarpoje jau spausdinamas
N. E. Sūduvio 'knygos „Vienų vieni“ sky
rius, vaizduojąs 'lietuvių tautos rezisten
ciją ir 1941 m. sukilimą. Be to, bus patei
kiama šiek tiek naujesnės medžiagos apie
to sukilimo atgarsius užsienyje, daugiau
sia Vokietijoje ir Anglijoje. Turint galvo
je neseniai pasirodžiusį pulk. K. Škirpos
stambų veikalą „Sukilimas“, minėtąją
knygą „Vienų vieni“ ir gana daug straips
nių laikraščiuose bei žurnaluose, nebega
lėsime Skųstis, 'kad busimieji laisvos Lie
tuvos istorikai neturės pakankamai me
džiagos šiam trumpam, bet labai Skau
džiam kruvinų kovų ir tautos naikinimo
laikotarpiui pavaizduoti.
Birželio mėnesio trėmimai, kuriuos,
nors ir ne visiškai atvirai, yra pasmerkę
ir kai kurie Lietuvos aktyvūs komunistų
vadai, visose Baltijos valstybėse vyko vie
nu metu ir panašiu būdu. Todėl, bent čia
Anglijoje, jau daugelyje vietų jie ir pa
minimi visų B,altijos tautų išeivių kartu.
Taip, tur būt, įvyks ir šiais metais.
Tačiau 1941 metų sukilimas, atnešęs
nors ir trumpam laikui laisvės džiaugs
mą, mums yra išskirtinai svarbus. Todėl
šiais sukaktuviniais metais jis išskirtinai
ir paminėtinas. Visos lietuvių kolonijos,
paskirai ar susijungusios į krūvą, turėtų
šią sukaktį iškilmingai minėti, šių metų
rudeninis D. Britanijos lietuvių sąskrydis,
kuris numatytas Londone, turėtų būti skir
tas 35 metų sukilimo sukakčiai paminėti.
Ypačiai to sukilimo reikšmė iškeitina
jaunesniosios kartos tarpe. Nepriklausomoje Lietuvoje per 20 metų minėjome ir
gerbėme kovojusius ir žuvusius už Lietu
vos laisvę 1918-1920 metais. Jiems visur
statėme paminklus, puošėme kapus, kas
vakarą mistiškomis apeigomis pagerbėme
jų prisiminimą Karo muziejaus sodelyje
laikinojoje 'sostinėje. Ir teisingai darėme,
nes tauta, kuri negerbia savo didvyrių,
nėra verta laisvės.
Tokios pat pagarbos nusipelno ir 1941
metų birželio sukilimo kovotojai, apie ku
riuos jaunoji karta neturi pakankamai ži
nių. Prisimintina, kad jų vienos savaitės
aukų skaičius prašoko 1918-1920 m. lais
vės kovose kritusiųjų skaičių. Ne jų kal
tė, kad gyvybės kaina iškovotos laisvės
valandos nebuvo ilgos. Ir ne mūsų kaltė,
kad negalime jų kapų tėvynėje šiandien
papuošti karžygių paminklais. Bendrojo
karžygių kapo Kaune, prie kurio minia
apverkė žuvusiuosius, šiandien ir pėdsako
nepalikta.
Laisvame pasaulyje gyvenantieji lietu
viai, negalėdami tėvynėje pagerbti kritu
siųjų dėl laisvės, nešiojasi tą pagarbą sa
vo širdyse. Iškilmingai ir nuoširdžiai pa
minėdami 1941 metų sukilimą ir jame kri
tusius mūsų brolius, nors maža dalimi at
siteisime jiems už pačią didžiausią auką
— gyvybę, atiduotą siekiant laisvės mū
sų visų tėvynei Lietuvai.
TIRS ŽMOGAUS TEISES SOV. S-GOJE

Amerikos Episkopatas ruošia tyrinėjimą-heanings apie žmogaus teisiu paneigi
mą Sovietų Sąjungoje, taip pat ir okupuo
toje Lietuvoje. Liudininku yra pakviestas
Simas Kudirka. Tyrinėjimas įvyks š. m.
liepos 14-16 d. d. Maryknoll, NY.
(E)
Mielai
VIKTORIJAI PUIDOKIENEI,
jos brangiam vyrui
STASIUI PUIDOKUI staiga
mirus, reiškiu nuoširdžią
užuojautą
S. Bosikis

Ilgamečiu! L. A. S. Nottinghamo
Skyriaus nariui
ANTANUI VESELGAJ,
jo mylimai sesutei Lietuvoje
mirus, reiškiame giliausią
užuojautą.

L. A. S. Skyriaus Valdyba ir
nariai

VLIKO SĄMATA

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto 1976 metų sąmata jo Tarybos buvo
priimta balandžio 30 dienos posėdyje. Są
matoje numatytosios išlaidos — 70.450 dol.
— suskirstytos į tris pagrindines .dalis:
administracinės išlaidos, bendrinė Vliko
veikla, Vliko Informacinė Tarnyba.
Administracines išlaidas — 11.900 dol.
— sudaro: patalpų nuoma, raštinės išlai
dos (paštas, telefonas, telegrafas, švara ir
kt.), atlyginimas personalui ir reprezen
tacija.
Bendrinei Vliko veiklai skirta 14.000 dol.
ir jas sudaro: jaunimo seminarams 2.500
dol.; Sovietų Sąjungoje kalinamų lietuvių
politinių kalinių vadavimui 1.000 dol.; pa
rama kitiems Lietuvos laisvinimo darbuo
tojams — 1.200 dol.; lietuviams daromų
skriaudų dokumentavimas — 500 dol.;
konferencijoms — 2.000 dol.; knygos Lie
tuvos Steigiamasis Seimas! išleidimui —
3.600 dol. (knyga netrukus pasirodys —
praeitais metais ji nebuvo baigta atspaus
dinti); Bražinskų bylos vedimo išlaidoms
dengti — 3.600 dol.
Didžiausią išlaidų dalį — 44.150 dol. —
sudaro numatytosios išlaidos Vliko Infor
macinei Tarnybai. Vien tik bendriniams
šios Tarnybos reikalams — technikinės
priemonės, personalas, paštas, telefonas ir
telegrafas ir ryšiai — išlaidos siekia
11.500 dol. Periodiniams leidiniams, į ku
riuos įeina Eltos lietuvių, anglų, italų, is
panų ir prancūzų kalbomis leidžiami biu
leteniai, skirta 17.000 dol.; neperiodiniams
leidiniams: knygai apie sovietinį genocidą
baigti paruošti — 2.000 dol.; pradėti ruoš
ti knygai „Lietuva“, kuri turės būti išleis
ta anglų, ispanų, prancūzų ir vokiečių
kalbomis (enciklopedinio pobūdžio) skir
ta 2.000 dol.; kitai smulkesnei informaci
nei medžiagai leisti skirta 1.150 dol. Ra
dijo programoms perduoti okupuotai Lie
tuvai iš Europoje veikiančių radijo sto
čių numatyta 6.300 dol. Pagaliau ypatin
goms išlaidoms, kaip tai kelionėms, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidi
mui paremti ir kt., skirta 4.200 dol. (E)

parlamento atstovus, galį būti ekskomunikuojami.
Vėliau savo kalboje popiežius pasisakė
pritariąs kardinolo pareiškimui, nors ekskomunikacijos nepaminėjo. Tačiau jis pa
sisakė prieš katalikus intelektualus, ku
rie, nors ir nepriklausydami komunistų
partijai, remia jų kandidatus.
Spaudoje pasirodė straipsnių, nurodan
čių į komplikacijas, jei komunistai laimės
daugumą balsų per rinkimus. Masinė ekskomunikacija nebūtų praktiškai įmano
Karalienė apsilankė Helsinkio kapinėse ma, ir popiežiaus autoritetas dė l to nu
ir padėjo vainiką prie paminklo maršalui kentėtų.
Mannerheimui, kuris 1918 m. sumušė bol
ševikus, o 1939 m. net tris su puse mėne DVASIŠKIŲ DELEGACIJA NEW YORKE
sio atlaikė Raud. armijos puolimą.
„The New York Times“ gegužės 11 lai
Pažymėtina, kad karalienės vizitas su doje pranešė apie devynių Sovietų dvasiš
kėlė didelį susidomėjimą ir Sov. Sąjungo kių delegacijos atvykimą į New Yorką.
je. Helsinkio viešbučiai buvo perpildyti Delegacija atvyko dešimčiai dienų. Joje
svečiais iš Sov. Sąjungos, kurie norėjo yra aukščiausi Rusijos dvasiškiai, rabi
pamatyti britų karališkąją porą. Lenin nas, Latvijos Liuteronų Bažnyčios, arki
grado srities gyventojai sekė iškilmes per vyskupas Janis Matulis ir du lietuviai
televiziją, nes Suomių transliacijos antro dvasiškiai — kun. Vladas Rabašauskas ir
je įlankos pusėje yra gerai matomos.
kun. Stasys Lidys.
TEGYVUOJA TITO!

Anot delegacijos nario Rusijos stačia
tikių metropolito Juvenalijaus, delegaci
jos atvykimas yra, „taip sakant, sovietų
dovana“ Bicentennial proga. čionykščiai
žydų veikėjai skeptiškai pareiškė, kad
reikia atminti, jog visi devyni delegacijos
nariai yra „valdžios tarnautojai ir turi
skelbti bei laikytis valdžios politikos“.
Taip pat pastebėjo, kad delegacijoje da
lyvaująs rabinas Yakov Fišman „puolęs
žydus, norinčius išemigruoti“, tad jis „nie
ko nedarys“ pagerinti žydų religinei pa
dėčiai Sovietų Sąjungoje.
(ELTA)

Lenku apetitai
Lenkų nacionalistai Londone susirūpi
no, kad lenkų emigracinėje spaudoje daž
nai pasirodo straipsniai, kuriuose paskiri
pelitiniai veikėjai pasisako už pagerinimą
santykių su kaimyninėmis tautomis Ry
tuose, atsisakant pretenzijų į Lvovą ir Vil
nių. Tokias mintis iškėlė ir Lenkijos po
grindžio organizacija „Lenkijos Nepriklau
somybės Santarvė", neseniai paskelbusi
savo programą.
Gegužės 6 dieną Lenkų Židinio namuo
se, Londone, susirinkę nacionalistai iš
klausė kelis referatus apie „Lenkijos tei
ses į Rytų žemes" ir priėmė rezoliuciją,
kurioje sakoma:
„Žemė Rytuose su Lvovu ir Vilnium, at
plėšta nuo Lenkijos Hitlerio ir Stalino su
sitarimu, yra Lenkijos valstybės integra
linė daliĄ Ta žernĄ niekad nepriklausė
nei Rusijai, nei Ukrainai, ir lenkų tauta
nenuilstamai sieks ją atgauti. Rytų žemių
gyventojai lenkai, išvežti į Rusijos gilumą
1939-45 metais, privalo kuo greičiau grįžti
į savo tėvynę ir į savo pirmykščias gyve
namas vietas. Laikysena kai kurių emi
gracinių laikraščių, spausdinančių indivi
dualius pasisakymus už atsisakymą nuo
žemių Rytuose Ukrainos naudai, yra
kenksminga."
Pažymėtina, kad tarp pavardžių, kurios
buvo paminėtos žinutėje, atspausdintoje
„Dziennik Polski" (21. V) dienraštyje, ap
rašant tą susirinkimą, nebuvo labiau pa
sižymėjusių lenkų politinių veikėjų.
Susirinkimui pirmininkavęs J. Baraniecki pabrėžė, kad Lenkija turi pasilai
kyti žemes, kurias po karo gavo Vakaruo
se, ir atgauti tas, kurių nustojo Rytuose.
Tenka pastebėti, kad lenkų nacionalis
tai (Stronnictwo Narodowe) prieš penke
tą metų pasitraukė iš Londono egzilinės
vyriausybės. Priešingai kitoms egzilinėms
partijoms, jie pasisako už draugiškus san
tykius su Sov. Sąjunga, tikėdamiesi tuo
būdu laimėti Rytų kaimyno palankumą.
Siūlydami Sov. Sąjungai paramą konflik
te su Kinija, jie tikisi, kad Maskva garan
tuos Lenkijos Vakarų sienų pastovumą ir
atidarys Lenkijai kelią į nepriklausomy
bę.
Dabar, iškeldami pretenzijas į Lvovą,
lenkų nacionalistai, matyti, nori parodyti
Maskvai, kad jie nepritaria ukrainiečių
nepriklausomybės aspiracijoms. Tokios
aspiracijos nepatinka ir Rusijos imperia
listams. Todėl čia lenkų nacionalistų sie
kimai sutampa su Sov. Sąjungos tikslais:
neleisti ukrainiečiams steigti savo nepri
klausomos valstybės.

Tokia antrašte maršalo Tito 84 metų
sukakties proga įsidėjo vedamąjį vienas
britų dienraštis (Daily Telegraph, gegu
žės 25 d.). Jame rašoma, jog visiems yra
žinomas faktas, kad Rusija nekantriai
laukia, kada galės priglausti Jugoslaviją
po Varšuvos pakto valstybių sparnu. Tito
priešinasi. Kol jis gyvas, Adriatikos stra
teginis pajūris atrodo saugus. Bet kas at
sitiktų, jei jam numirus, Raud. armija
būtų „pakviesta“ Jugoslavijos sutvarkyti.
Savo turimais įprastiniais ginklais Nato
nepajėgtų jos apginti. Iškiltų atominių PO KONGRESO RYTŲ VOKIETIJOJE
ginklų klausimas ir jų pavartojimo pa
sekmės. Europa (ir visas pasaulis) pasi
Rytų Vokietijoje įvykusiame komunistų
darytų nebesaugi. Kol kas maršalas Tito partijos kongrese Lenkijos, Čekoslovaki
turi to saugumo raktą. Tad tegu ilgai gy jos, Vengrijos ir Bulgarijos partijų vadai,
vena Jugoslavijos prezidentas Tito...
kartu su vokiečiais, pareiškė ištikimybę
Maskvos linijai. Tačiau Rumunijos ir Ju
ENOCH POWELL‘0 PRANAŠYSTĖ
goslavijos atstovai (partijos vadai neda
Žinomas britų parlamento atstovas, ve lyvavo) pasisakė už savarankišką, skirtin
dąs nuolatinę kovą prieš spalvotųjų imi gą komunistų vienybės sistemą. Toji vie
graciją, Enoch Powell, kalbėdamas parla nybė turinti būti paremta marksistiniu
mento diskusijose pareiškė, kad einama tarptautiniu solidarumo principu, o ne
prie to, jog .^Belfastas gali'pasirodyti vie proletarizmu. Kiekvienas kraštas priva
na iš tų vietovių, kurios britai pavydės jo ląs turėti lygias teises ir sąlygas savaran
gyventojams“. Kitaip sakant, Anglijoje kiškai planuoti savo krašto politiką ir
galįs kilti toks judėjimas prieš imigran strategiją. Jugoslavijos atstovas pasisakė
tus, kad jis pralenksiąs Šiaurės Airijos vi už reikalą kovoti su imperializmu ir nau
juoju kolonializmu, kuris dalija pasaulį į
daus kovas.
du atskirus blokus. Kitaip sakant, šie du
Vidaus reikalų ministras Jenkins pa kraštai pasipriešino Maskvos nustatytai
reiškė, kad Ę. Powello pasisakymai yra linijai ir pareiškė nepasitikėjimą.
IXJB-. perdėti. Tuo labiau, kad imigrantai Brita
nijoje proporcingai mažiau padarą krimi
nalinių prasikaltimų, negu vietos gyven
KARALIENE SUOMIJOJE
tojai. Panašiai pasisakė ir kiti parlamen
„Suomijos sostinės gatvės nematė tokios to atstovai. Tačiau E. Powell jiems taip
didelės minios nuo 1917 m. nepriklauso atsikirto: „Pagaliau parlamentui yra pa
mybės paskelbimo“, pareiškė vienas suo sakyta tai, ką milijonai žmonių nori pa
mių žurnalistas. D. Britanijos karalienė ir sakyti. Tie, .kurie turi ausis, tegu klauso
— Grupė britų parlamentarų gavo griež — Iš naujai pakeltųjų į, kardinolus 20
princas Pilypas buvo priimti su entuziaz si.“
tą neigiamą atsakymą iš Sovietų ambasa kandidatų, tiktai trys buvo italai. Naujųjų
mu, retai sutinkamu socialistiniuose kraš
dos Londone, kai kreipėsi prašydami pa kardinolų sąrašas neskelbiamas, nes dau
POPIEŽIUS PRITARIA
tuose. Net komunistai minisiteriai laikinai
leisti paskutinį Spandau kalinį, Rudolfą giau kaip pusė jų yra iš vadinamojo Tre
pamiršo politiką ir įsijungė į minios
čiojo pasaulio, ir vienas jų pakeltas į kar
džiaugsmą. Karalienė buvusi sujaudinta,
Italijos vyskupų suvažiavime kardino Hessą.
—
Jei
per
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dinolus slaptai.
pamačiusi krautuvių languose užrašą: las A. Poma pareiškė, kad Italijos katali
kai, kandidatuoją komunistų sąrašuose į dėl žuvavimo sąlygų, Islandija grasina iš — Britų konservatorių vadovė Mrs.
„Šią savaitę pirkite tik britų prekes“.
stoti iš Nato organizacijos.
Thatcher, kalbėdama Vokietijos krikšč.
— D. Britanija pataria savo piliečiams demokratų konferencijoje^ pareiškė, kad
išsikraustyti iš Rodezijos. Tokių piliečių, detante turi būti abipusė. Iki šiol Vakarai
turinčių teisę persikelti į Angliją, esama per daug darė nuolaidų Rusijai. Vokiečiai
80.000.
jos kalba visiškai patenkinti.
— Britų ambasada Maskvoje gavo iš
— Australijos vyriausybė nutarė per
Harvardo uiniversiiteįto profesorius, (ka skirti Okon ominius reikalus nuo politikos Londono parėdymą nekviesti daugiau ateinančius penki^smetus padidinti kraš
kaip
200
svečių
į
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lėtos knygų apie Sov. Sąjungą autorius, ir vieną globalinį rajoną nuo kito. Tačiau
to gynybos išlaidas 25%. Jos buvo suma
Richard Pipes parašė straipsnį, pavadin prof. R. Pipes pataria: „Jiems neturėtų tadienio priėmimą taupumo sumetimais. žintos Whitlamo laikais.
— JAV žvalgyba perdavė Kinijai sąrašą
tą „Nenusileiskite Sovietų diplomatijai“ būti leista detentės vardu naudotis JAV
—- Iš Lietuvos kilęs tekstilės pramoni
(Daily Telegraph, gegužės 15 d.).
parama, jei tuo pačiu metu jie savo kraš Sovietų laivų, kurie šnipinėja ar yra įta ninkas, sir Joseph Kagan, buv. min. pir
riami šnipinėjimu Tolimuose Rytuose.
Šitame dėmesio vertame straipsnyje jis to ir vadinamojo Trečiojo pasaulio gyven — Sovietai atsisako dalyvauti šachma mininko sir Harold Wilsono pasiūlytas
keliia porą dalykų, kuriuos Vakarai nepa tojams įrodinėja, kad JAV yra „tarptau tų varžybose spalio mėnesį, jei jos vyks, pakelti į life peers (iki gyvos galvos) ir
gauna lordo titulą.
kankamai yra įsisąmoninę arba klaidin tinio imperializmo tvirtovė“.
kaip numatyta, Izraelyje.
— Islandijos laivas, karalienės vizito
gai juos supranta.
Antrasis dalykas yra bandymas patei — Disidento, Ukrainos istoriko V. MoPirmiausia — pažiūra į visokias dery sinti Sovietų Sąjungos neribotą ginklavi rozo žmona pranešė, kad jos vyras perkel metu buvęs Helsinkio uoste, buvo vienin
telis, atsisakęs iškelti vėliavą.
bas, kurias dabar sovietai laiko Helsinkio mąsi galimo užpuolimo baime. Esą, amžių tas į kriminalinį psichiatrijos institutą.
— JAV korespondentas C. Wren, apkal
susitarimų išdava. Prof. R. Pipes betgi sa bėgyje Rusija yra turėjusi mongolų, šve
— Atidarius BP Forties antrąją liniją,
ko: „Kiekvienu metu, kai Sovietų vyriau dų, Napoleono ir nacių invazijas. Norėda dabar iš Šiaurės jūros jau gaunama po tintas Maskvoje šnipinėjimu, paprašė įro
dyti jo kaltę.
sybė pasiūlo derybas, protingiausia būtų ma nuo naujų invazijų apsisaugoti, ji stip 140.000 statinių naftos kasdien.
pirma išsiaiškinti, kodėl jie tai daro ir tik rinanti savo jėgas ir sudarinėjant! buferi — Italijoje nuo birželio 2 d. uždraudžia
tada sėsti už stalo ir laukti visokių nuo nes valstybes.
ma rūkyti viešose vietose. į jas įskaito
laidų. Galimas dalykas, kad pasiūlytų de
Ilš tikrųjų Rusijos istorijloje randama, mos ligoninės, traukiniai, kino teatrai, ge- EUROPOS LIETUVIS —
rybų tikslas yra laimėti laiko, perkelti kad jos kariuomenė daugiau užpuldinėjo ležk. stotys ir kt. Numatytos baudos — 7
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karines ar materialines pajėgas iš vienos svetimus kraštus, negu pati buvo užpuldi svaraiPrinted and Published in Gt. Britain bv
vietos į kitą, išnaudoti tarp Sąjungininkų nėjama. Tų užpuldinėjimų dėka jau 17 a.
— Sklandymo varžybose prie Easing the Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke
atsiradusius nesusipratimus ar pasinaudo ji pasidarė didžiausia pasaulio valstybė. stoke lietuvis Pranas Požerskis pateko į Gardens, London Wil 2PT. Tel. 01-7272470
ti dar kitokiomis galimybėmis, neturinčio Dar prieš Napoleono invaziją į Rusiją, ru pirmąją aštuoniukę, pasiekusią nustatytą
Registered as a newspaper at the Post
mis niėko bendra su esamąja pasaulio sų kariuomenė, Suvorovo vadovaujama, atstumą.
Office.
santvarka.“
'kovėsi Šveicarijoje, šiaurinėje Italijoje
— Sovietų-belgų bendrovė Scaldia-VolLeidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
Labai dažnai, pasak prof. R. Pipes, so 1799-1800 m., norėdama įveikti Prancūzi ga praėjusiais metais Benelux kraštuose ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
vietai griebiasi diplomatijos, kai mato ka jos Revoliucijos armiją.
pardavė 15.400 Sovietų gamybos automoRedakcija rankraščius taiso ir trumpina
riško 'susidūrimo pavojų. Taip 'atsitiko
Hitlerio invaziją paruošė niekas kitas, bilių.
savo nuožiūra.
Angoloje, kai Amerika pagrasino remti o Stalinas, pasirašydamas 1939 m. sutar
— Čekų ir sovietų mokslininkai esą iš
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
su MPLA kovojančias pajėgas. Sovietai tį, davusią Hitleriui laisvas rankas šeimi radę būdą dirbtiniam rubio mineralui pa dėl to nesusitarta, negrąžinami.
tuoj pasiūlė derybas. Bet kai JAV Kong ninkauti Prancūzijoje. Vokietijai teikia gaminti.
Prenumerator kaina metams 8,50 «v.;
resas vyriausybės pažadą vetavo, tai Sov. moji karo reikmenų žaliava padėjo Hitle — Vienas iš „neoficialaus“ meno judė pusei metų — 4.50 sv.; dolerio kraštuose
Sąjunga, Kubos karių pagalba, Angolos riui pasiruošti karui su pačia Sov. Sąj'un- jimo vadų Ifgenijus Ruchinas (33 m.) žu — 19.50 dol. metams; Vokietijoj — DM 45.
ga. „Jeigu iš viso Sov. Sąjungai priklauso vo ugnyje, užsidegus jo studijai Leningra
reikalą greitai sutvarkė.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
Rusijos diplomatinių motyvų išsiaiški kokia nors kompensacija už pagalbą lai de.
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
nimas ir .supratimas turėtų būti pagrindi mėti II pasaulinį karą, tai tos kompensa — Praėjusiais metais 41.800 žmonių cija nesiima atsakomybės.
nė vakariečių derybų sąlyga. Savo diplo cijos ji yra gavusi net ir per daug, pasi- daugiau emigravo iš Britanijos, negu at
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 2.00
matiniuose santykiuose su nekomunisti imdama kontroliuoti pusę Europos“ — sa vyko naujų imigrantų, daugiausia iš Pa sv. už col|. Didesni skelbimai atitinkamai
niais kraštais rusai visada stengiasi at- ko prof. R. Pipes.
kistano.
brangiau.
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Su lietuviais
pasaulyje

Paraštėje

J. BULAIČIO NUOTRAUKOS

ninką. Ta nuotrauka pateko į savaitraštį
Labour Weekly.
Pažymėtina, kad fotografas J. Bulaitis
puikiai kalba lietuviškai ir laikas nuo lai
ko apsilanko Lietuvių Namuose.
MIRĖ KUN. J. RAIBUŽIS

Chicagoje balandžio 15 d. mirė kun. J.
Raibužis, S. J., sulaukęs 69 m. amžiaus.
Kun. J. Raibužis buvo didelis jaunimo
draugas ir kurį laiką ėjo Jaunimo Centro
direktoriaus pareigas. Be to, jis buvo lin
kęs į mechaniką ir nepaprastai nagingas.

The Sunday Times magazine, dienraš
čio Times spalvotas savaitinis priedas pra
ėjusią savaitę buvo papuoštas Juozo Bu
laičio meniškomis spalvotomis nuotrauko
10 METŲ BALZEKO LIETUVIŲ
REIKALINGA DOKUMENTACIJA
mis. Nepaprastos tai nuotraukos — jos
KULTŪROS MUZIEJUI
Daugelyje mūsų laikraščių ir žurnalų darytos ministro pirmininko būstinėje,
Skaitlingi yra Chicagos lietuviai. Dau
giau kaip prieš 100 metų joje pradėjo kur rašoma apie Lietuvos žydų likimą, jų san garsiojoje Downing Street Nr. 10.
PREMIJA J. MATULIONIUI
tis imigrantai iš Lietuvos. Jų būta įvairių tykius su lietuviais ir išsaugojimą nuo
Viršelio pirmame puslapyje — buv. min.
luomų, bet daugiausia paprasti darbo žmo nacių žudynių. „Tėv. Žiburių“ (Nr. 18) pirmininko sir Harold Wilsono ir jo žmo
PLKB visuomenininko premija šiais
nės. Keitėsi laikai, keitėsi ir lietuvių ko Ant. Musteikis cituoja ir komentuoja iš nos spalvota nuotrauka.
metais turėjo atitekti Kanadai. Ji paskir
lonijų vaizdai. Tarp dviejų pasaulinių ka „Journal of Baltic Studies“ prof. Don Le
Viduje du puslapius užima paskutiniojo ta Anglijos lietuviams dar iš senų laikų
rų išeiviai lietuviai Amerikoje sukūrė vine straipsnį. Jis pakaltina to žurnalo atsisveikinimo pobūvio, suruošto min. pir
pažįstamam Jonui Matulioniui, dabar gy
net
4
'lietuvius
redaktorius,
kad
jie
sutin

daug vertingų paminklų: bažnyčių, momininko įstaigoje, jo bendradarbiams venančiam Toronte. Premijos mecenaitas
. kyfklų, bankų, radijo programų, laikraš ka su neteisingais faktais ir daro žalą Lie spalvota fotografija.
— kun. dr. . Prunskis. Premija buvo įteik
čių, teatrų ir kt. Apžiūrėdami „Draugo“ tuvai ir tiesai.
ta balandžio 28 d. 'laureato namuose, da
Vieną
puslapio
kampą
puošia
labai
priNeteko
matyti
to
žurnalo,
bet
atrodo,
surengtą parodą, stebėjomės, kokia didin
lyvaujant daugumai KLK Centro narių ir
ga ir darbšti buvo anuo metu išeivija. jis skirtas Baltijos tautų problemoms gvil vatiška besišypsančio H. Wilsono ir jo
būreliui šeimos narių bei artimų draugų.
denti
ir
kovai
dėl
jų
laisvės.
Ne
tik
Don
žmonos
Mary
nuotrauka,
o
po
ja
straips

Kiek ji prisidėjo prie Amerikos gerbūvio.
Vertintojų komisijos sekretorei dr. O.
Kiek turto sukrovė valstybei ir savom in Levinas parašė studiją, bet ir kiti, kurie nelis, pavadintas „Inside Nr. 10“. Jame
tikrai yra nukentėję, kelia savo balsą. rašoma:
Gustainienei perskaičius 'posėdžio proto
stitucijom.
„Šitos gražios, laimingas dienas prime kolą, premiją įteikė KLK Centro pirm. dr.
Šios kelios eilutės skiriamos pažvelgti Daugeliui mūsų yra žinomas kai kurių žy
į Balzeko įkurtą Lietuvių Kultūros Muzie dų elgesys Sovietų Rusijai okupavus Lie nančios nuotraukos buvo darytos fotogra J. Sungaila, trumpai apibūdinęs laureato
jų, kurio iniciatorius ir buvo St. Balzeka-s tuvą 1940 m. Tačiau prasidėjus vokiečių- fo Joe Bulaičio, kuris turi savo atelje Is- nuopelnus ir perskaitęs sveikinimo laiš
(sūnus) ir visa eilė talkininkų. Iš jų pa sovietų karui, žydų likimas buvo pasibai ■lingtone. Jis yra lietuvio siuvėjo (praėju kus, gautus iš J. E. vysk. V. Brizgio ir
minėtini Kriaučiūnienė, Konst. Petraus sėtinas. Lietuvos žmonės buvo naujojo siais metais mirusio lietuvių veikėjo P. premijos mecenato kun. dr. J. Prunskio.
kas, Pr. Zapolis, A. Monkus, Astrienė su okupanto (grasyti neslėpti žydų, o vistik Bulaičio Red.) sūnus.
„Jis pradėjo Labour partijos narius
JAV PREZIDENTAS GARBĖS
dukra, Monkienė ir visa eilė kitų rėmėjų. lietuviai jų labai daug išsaugojo. Labai
KOMITETE
Balzeko LKM-jus sukrovė didelį turtą gaila, kad Chicagoje dingo be žinios Jono Transport House fotografuoti prieš aštuo
nerius
metus.
Rimašausko
surinkta
medžiaga
apie
žydų
Lietuvai ir Amerikos žmonėms. Jame tel
Apie busimąją penktąją lietuvių tauti
„Pats sir Harold Wilson prieš Kalėdas
pa įvairūs skyriai, kurie gražiai sutvar gelbėjimą Lietuvoje karo metais. Jis ras
nę šventę Chicagoje jos 'ruošimo komiteto
pakvietė
jį
į
Downing
Nr.
10
nufotogra

tas
čia
negyvas
ir
valdžios
palaidotas.
Da

kyti. Kelis metus jame dirbo ir triūsė ne
pirmininkas Bronius Juodelis yra paskel
pailstamas spaudos bendradarbis, Lietu lis jo turto yra atitekusi E'alzeko Lietuvių fuoti čia įdėtąją privatišką pobūvio gru bęs platesnę informaciją, kurioje, be kita
pę.
Ir
kaip
jie
gražiai
atrodo
su
Wilsonu
Kultūros
muziejui.
Kažin
kas
Balzekui
vos kariuomenės sav. kūrėjas Konst. Pet
ko, sakoma:
rauskas, kurio rūpesčiu buvo įkurtas Lie pranešė, kad rūsyje trūnija Rimašausko viduryje.“
Toliau
suminėti
pobūvio
dalyviai
ir
jų
„Šiuo metu atrodo, kad šventėje bus
palikimas,
ir
jis
juo
pasirūpino.
O
žinau,
tuvos kariuomenės skyrius. Jis sutelkė lė
apie 2.200 šokėjų. Visos grupės labai in
šas, rūpinosi muziejaus turiniu, organiza kad jis buvo surinkęs daug, nes ir aš jam žmonos ar vyrai.
Pabaigoje nurodoma, kad J. Bulaitis tensyviai ruošiasi šventei. Muzikinius
vo daug visokių parengimų, ypač skaitlin daviau pinigų, kad kuo greičiau surinkto
yra
ne svetimas ir su naujuoju min. pir šventės reikalus tvaiko Algis Modestas.
ji
medžiaga
išvystų
pasaulį
vienoje
kny

gi būdavo Kariuomenės švenčių paminėji
mai. Gaila, kad buvusio darbštaus organi goje. Gaila — nei knygos, nei pinigų, nei mininku Callaghan. Neseniai jis padaręs Himnams ir keturioms dainoms su šokiais
jo nuotrauką, besikalbančio telefonu su atlikti šventėje pakviesti pagrindiniai Či
zatoriaus nuopelnai mažai teatžymėti. paties autoriaus.
Buckingham Palace. Taip pat nufotogra kagos lietuvių chorai, šiam jungtiniam
Dabar
reikėtų
vėl
kam
nors
imtis
žygių,
Skyrius kainavo kelis tūkstančius dolerių.
surinkti iš gyvų liudytojų medžiagą apie favęs ir žinomąjį prof, sąjungų vadą Jack šventes chorui diriguos muz. A. Jurgutis.
Tai brangus turtas istorijai.
Eialzeko LKM-jus gavo daug paramos iš žydų gelbėjimą iš tos baisios nelaimės ir Jones, tuo metu lankiusį ministrą pirmi Tautinių šokių muziką atliks amerikiečių
dr. Račka-us, kuris jau miręs. Jo senienų parašyti, ką žydai yra padarę Lietuvai
•> ❖ ❖❖❖❖❖ o
bloga ar gera. Tikrovė turi būti sudėta į
kolekcijos labai brangios.
Dar ir dabar lietuviai prašomi,, jei ką vieną knygą ir išleista anglų ar kita kuria
Bernardas Brazdžionis
turi iš senesnių dalykų, neišmesti į šiukš kalba. Reiktų paskubėti, nes mūsų eilės
retėja,
gyvieji
liudytojai
nusineša
savo
ži

lyną, o pasiųsti ar atnešti LKM-jui. Se
nieji ateiviai biagią išmirti, o prieauglis nias į kapus. Vertėtų mūsų vadovaujan
per daug nesidomi atvežtais iš Lietuvos čioms organizacijoms tuo reikalu susirū
suvenyrais, dokumentais, pinigais, unifor pinti, nes paskleisti neteisingi faktai klai
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva
momis, kryžiais, .knygomis, laikraščiais ir dina žmones ir kenkia mūsų vardui.
Ir -už rudenio debesio juodo,
Balys
Svalia
kitais dalykais. Prašoma siųsti BLKM,
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų
4012 So. Archer Ave., Chicago, 60632. 111.
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.
St. Balzekas labai daug dėmesio skiria
PROTU IR TIKĖJIMU
šiam muziejui. Net rengiasi statyti nau
jus namus, kurio plytas perka rėmėjai už
Tokiu vardu leidykla „Krikščionis gy
Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai,
10 dol. Leidžia savo biuletenį, pagerbia venime“ Išleido garsiojo prancūzų filoso
Tavo
vasaros aukštas dangus
žymius asmenis, surengia parodas, žodžiu, fo, auklėtojo ir rašytojo J. Maritaino raš
Sauks mane ir vilios — /atgalios, atgalios,
LKM-jus auga ir stiprėja. Linkėtina per tų rinktinę. Vertė A. Tamošaitis, S. J.
Širdį skels tartum varpas žvangus.
kitą dešimtmetį turėti didelį muziejaus Knygos kaina — 6.00 doleriai. Imantiems
turtą, gražiai išdėstytą naujose patalpose. ne mažiau 10 egz. ir prenumeratoriams
Lietuvių tauta bus dėkinga steigėjui Bal tik 4.50 dol. Adresas: KRIKŠČIONIS GY
Be tavų spindulių, tavo žemės kelių,
zakui ir visiems prie jo prisidėjusiems VENIME, P. O. Box 608, Putnam GT
Man
pailso kelionėje kojos,
darbu ar auka.
Bal. Brazdžionis 06260, USA.

Benamių daina

Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus,
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

Dvikalbystė Lietuvoje
Filosofijos mokslų daktaras prof. K.
Chanzarovas įrodinėja, kad „ekonominiai
ryšiai tarp mūsų šalies respublikų įsak
miai reikalauja, kad tarybiniai žmonės
greta nacionalinės kalbos mokėtų tarpna
cionalinę — rusų — kalbą“ (Komunistas,
Nr. 4, 1976 m.). Savo ilgokame straipsnyje
jis nedviprasmiškai pasako lietuviams,
kad rusų kalba nėra viena iš Sov. Sąjun
gai priklausančių kalbų, bet ji yra tarp
nacionalinė, kurią visos tautos turės iš
mokti.
Lengva buvo JAV gyventojams, kaip
dabar Lietuvoje sakoma, įsisavinti anglų
kalbą, nes čia nebuvo sienomis, kalba, pa
pročiais ar tradicijomis atsiskyrusių tau
tų bei valstybių, o tik- įvairiatautis imi
grantų mišinys. Mažai trūko, kad 'bendri
nė JAV kalba būtų buvusi vokiečių. Nau
jieji ateiviai ne tiek stengėsi savo kalbą
ir tautini charakterį išlaikyti, kiek vienas
kitą suprasti.
Sov. Sąjungoje yra visai kas kita. Aiš
kink kiek nori Baltijos tautoms, kad ten
esama internacionalinės kalbos, jie vistiek
žinos, kad tai jiems neišvengiamai bruka
mas rusiškas liežuvis, kurio tikslias įgy
vendinti naujojoje sovietų valstybėje so
vietų (rusų) kalbą.
K. Chanzarovas, pasiremdamas statisti
ka, įrodinėja, kad „vystantis respublikos
ekonomikai ir kultūrai, auga ir jos daugianacionališkumas, didėja skaičius lietu
vių, gyvenančių už Lietuvos ribų, kitose
tarybinėse respublikose“. Įrodęs procen
tais, kiek rusų padaugėjo Lietuvoje ir
koks Skaičius lietuvių buvo priverstas iš
sikelti kitur, jis teigia, kad „beveik ketu
ris kartus išaugo broliškose respublikose
gyvenančių lietuvių Skaičius“.
Tarpnacionaline — rusų — kalba, anot
Chanzarovo, dabar jau kalba 76% Sov. Są
jungos gyventojų. Iš jų 58.7% yra gimę
rusai, o 17.3% gerai moka rusų kalbą kaip
antrą kalbą.
„1970 m. gyventojų surašymo duomeni
mis 97.9% lietuvių laiko savo gimtąja kal
ba lietuvių kalbą, 1.5% laiko savo gimtą
ja kalba rusų kalbą, 35.9% lietuvių pareiš
kė, kad jie gerai moka rusų kalbą.“ Mies
tuose šis Skaičius esąs dar didesnis —
56.2%.
Baigdamas savo išvedžiojimus, prof.
Chanzarovas įrodo, kad tautybių suartėji-

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų,
Daugel krito kovoj dėl tavęs, —
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

mas vyksta žymiai greičiau, negu kalbų
suartėjimas ar suvienodėjimas. Tokiu bū
du neišvengiamai viršų ima vadinamoji
tarpnacionalinė (rusų) kalba. Autorius šį
vyksmą vadina dvikalbystės plitimu, bet
iš tikrųjų tai yra vienos kalbos įsigalėji
mas, kurį paprastais žodžiais galima pa
vadinti 'rusinimo vardu.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų 'už kalnų, vandenų
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

P. P.

Altoriaus paūksmėje
Jonas Gailius

40 metų aukas nešęs ant kvapių altorių, lumu paliudytų tavo meilės gerąją naujie
padėkos himnus tau, Tėve, išgiedoti
ną.
noriu...
Mano Tėve!

1. Rytą

2. Prie altoriaus

Pramerkiu akis, ir pluoštas saulės spin
dulių pasveikina mane, tyliai kuždėdamiesi už praviro lango.
Mano Tėve, dėkoju, kad leidai ramiai
pasilsėti, kad aplankei mane naktį, ap
klostęs lengvų sapnų duknomis, ir palikai
šalia budintį angelą.
Lenkiuosi tavo kančios 'kryžiui ir palie
čiu kaktą, krūtinę, pečius, kad visą dieną
nepamirščiau tavo Apvaizdos.
Pasilik visą laiką su manimi ir sušildyk
varganą širdį meilės spinduliais, kad ne
stigčiau jų nei -tau, nei visiems tiems, su
kuriais šiandien susitiksiu.
Kur nebeeisiu, telydi tavo angelas, kad
nepraeičiau pro tuos, kurie reikalingi pa
guodos ir pagalbos.
Sustabdyk mane, jei susigundysiu ieš
koti linksmybių ir vaišių stalo: uždenk
mano akims namus, kuriuos tu pavadinai
plėšikų lindynėmis.
Gailestingasis Tėve, laiminęs persekio
jamus ir trokštančius teisybės, globok ma
žą gintaro šalį ir jos žmones. Kaip gera
sis Ganytojas, guldąs gaivą už savo avis,
saugok tuos, kurie šaukiasi tavo pagalbos
ir nelygstama malone stiprink netikėjimo
ir neapykantos ledus širdyse tų, kurie nu
sisuko nuo tavęs ir persekioja tau ištiki
mus vaikus.
Kaip -apakusiam Sauliui, suteik jų
akims ir sieloms šviesą, kad pauliškų uo

Tyliai -slenku į tavo šventovę ir suklum
pu prie pravirų durų---------esu menkas ir silpnutis, ne kartą par
klumpąs ;ar pristigsiąs kantrybės, o ne
trukus laiminsiu neraugintą duoną, van
dens ir vyno mišinį, perkeisdamas juos
tavo kūnu ir krauju. Noriu atsiminti vi
sus tuos, kuriuos man pavedei ar pasišau
kei į savo karalystę. Stengsiuosi -atsiminti
ne tik tuos, su kuriais susitinku: mano iš
keltų rankų ir mistinių žodžių perkeisto
vyno laukia plačiame pasaulyje išsklidę
giminės, pažįstami. Dieviškosios aukos
šaukiasi 'ligoniai, tiesos ir ramybės pasi
ilgę bičiuliai, rūtomis pakvipusi žemė. No
riu atsiminti visus tuos, kurie kenčia dėl
tavo, Tėve, įdiegtos meilės gimtajam kraš
tui, kurie persekiojami, kad šaukiasi ta
vo vardo...
Nuplaunu sudulkėjusias rankas, kad
sunkių dulkių klodas nukristų ir nuo ma
no širdies.
A-psivelku balta alba, susijuosiu įsipa
reigojimo raikščiu. Ant krūtinės sukry
žiuoju tavo man duotos galios stula. Ant
pečių užsidedu arnotą su tavo kančios
kryžiumi, — ir palinlkstu po sunkia mįs
lingos buities našta.
Pasižiūriu į savo rankas, tarsi ieškoda
mas patepimo žymių, ir, pakėlęs akis į
švininį kryžių, apkabinu aukos taurę.
Einu prie tavo, Tėve, altoriaus, kuris

džiugina visas mano dienas, suteikdamas
norą gyventi, aukoti tau savo ir žmonių
meilę, -dvasines aukas ir budėti su tavi
mi, kad neužs-nūsčiau kaip pavargę apaš.
tatai ir tavęs neišduočiau----------ir priėjęs bučiuoju kankinių relikvijas,
jausdamas -savo kaltes, slegiančias mano
minčių, žodžių ir darbų gniuždančiu krū
viu.
Tačiau tu -pasirinkai mane ir pasišau
kei. Kaip Petrą, kaip Joną, kaip Paulių,
kaip Vienažindį, Strazdelį, Maironį, Vaiž
gantą ar kaip amžiaus naštos 'prislėgtą
vos bepastovintį altaristą.
Viešpatie, pasigailėk! Atleisk mano ir
mūsų visų kaltes ir vesk mus į. amžinąjį
gyvenimą!
Virpa- silpnos ran'kos, kai pakėlęs auko
ju neraugintą duoną ir paslaptingą van
dens bei vyno mišinį. Jausdamasis men
kas ir nuodėmingas, plaunu rankas tyru
vandeniu ir, pakėlęs akis į susitelkusius
žmones, prašau melsti visagalį Tėvą, kad
ši auka būtų jam miela ir priimtina.
Mano siela 'krūpauja. Joje kryžiuojasi
deginanti meilė su nepalaužiamu -tikėji
mu. Jaučiu įsmeigtas į mane žmonių akis
ir gilaus nusižeminimo jausmas perveria
nestygstančią širdį.
Žaibo greičiu į mano mintis suplūsta
veidų veidai----------atsimenu brolius, seseris, paliegusius,
sielvarto -suslėgtus, atšalusius, užsikirtusius: Viešpatie, priimk iš manęs šią vai
vorykštės spalvomis išmargintą -auką...
Tu gerai žinai, ko jiems reikia... neat
mesk nė vieno... Sustiprink mus savo Sū
naus kūnu ir krauju, kad taptume vienu
kūnu ir viena dvasia Kristuje...
Ir virpančiais pirštais paimu duoną, ir
pakeliu į kryžių akis, ir susitelkęs pama-

profesionalų orkestras ir tautinių instru
mentų ansamblis.
Vienuolika šventės komisijų sėkmingai
atlieka savo pareigas, ir visi komiteto na
riai bei jų talkininkai vieningai dirba. Jau
pradėta šventės reklama spaudoje, paruoš
ti plakatai 'lietuvių ir anglų kalbomis.
Šventės garbės komitetas jau sudarytas.
Jau gautas ir prez. G. Fordo sutikimas.
Visi kviestieji sutiko įeiti į garbės komi
tetą, kurį sudaro 36 asmenys. Tikimasi,
kad visi garbės komiteto nariai ir daug
kitų garbės svečių dalyvaus ir pačioje
šventėje.“
i
APIE SADŪNAITĘ ANGLIŠKAI

Nijolės Sadūnaitės kalbą, paskelbtą
„LKB Kronikos“ Nr. 17, -pernai į 'angių
kalbą išvertė seselė Ona Mikailaitė, o jos
išleidimą 10.000 egz. tiražu finansavo Lie
tuvių Kunigų Vienybės centro vaidyba. Šis
leidinėlis paplito po visą pasaulį. Užsaky
mų susilaukta net iš P. Afrikos. Kartais
prašoma -net kėlių tūkstančių egzemplio
rių iš karto. Pvz. vienas nekatalikų kuni
gas Kalifornijoje paprašė 5.000 egz. Ka
nados Lietuvių Katalikų Centras, užsakęs
500 egz., vėl paprašė 500 egz. Kadangi pir
moji (laida jau -baigiama išsemti, planuo
jama antroji. Knygutės užsakomos pas
kun. V. Dabušį, 147 Montgomery Place,
Peterson, N. J. 07501, USA.
PREMIJA RED. BR. KVIKLIUI

šiemet -kun. dr. J. Prunskio -per Lietu
vių -Katalikų Mokslo akademiją skirtą
$1.000 premiją už žurnalistinį darbą ver
tintojų -komisija paskyrė vienam iš „Drau
go“ redaktorių, aktyviam lietuvių spau
dos bendradarbiui ir didžiulių parodų ren
gėjui Broniui Kvikliui. Tai -bus bene penk
toji žurnalistikos premija, skirta kun. J.
Prunskio. Iki šiol tas premijas yra gavę
— a. a. -prof. J. Brazaitis, dr. J. Eretas, VI.
Būtėnas ir „TŽ“ red. kun. d-r. P. Gaida.
KUN. MATUTIS — PAGARSĖJĘS
MISININKAS

Kolumbijoje, vargingoje „juodųjų zo
nos“ parapijoje Barauqui-llos mieste nuo
1947 m. dirba salezietis Stanislovas Matu
tis. Gavęs valdžios leidimą, jis pasta-tė
1949 m. vietos gyventojams centrą, apie
kurį „Laikas“ taip rašo:
„Šiame centre veikia mokykla, kurioje
veltui mokosi 520 vaikų. Paskutiniu metu
mokyklos pastatai dar padidinti, gali tilp
ti apie 1000 mokinių-studentų, kartu yra
įrengta gydytojų, dantistų laboratorijos,
k-avinė-užkandinė, kirpykla, madų salio,
nas, be to, projektuojama taip pat amatų
ir meno centras, kooperatyvas, tarnauto
jams butai, vaikams darželis, sporto aikš
tė, vandens baseinas.
Vienu žodžiu už kelių metų šis centras
pasidarys atskiras miestas šioje biednųjų
žmonių bendruomenėje. Visa tai dėka
kun. Matučio nepaprastos meilės ir pasi
aukojimo vargšams ir .apleistiesiems. Iš
j-uodos zonos taps naujas miestas, pasi
puošęs naujomis spalvomis.“
LIETUVIO NUOTRAUKOS š. AIRIJOJE

Jono Dovydėno nuotraukomis „Chicago
Tribūne“ dienraštis iliustravo savaitgalio
žurnale paskelbtą savo nuolatinio bendra
darbio Michael Killian apybraižą „Karei
vio gyvenimas -Britanijos Vietname“. Skai
tytojus jis supažindina su britų problemo
mis Š. Airijoje. J. Dovydėnas ten lankėsi
ir padarė daug nuotraukų, kuriomis da
bar naudojasi spauda.

žėlė kartoju žodžius, kurių Vakarienės
metu klausėsi nustebę apaštalai.
Paskum iškeliu ir jaučiu, kaip nuščiūva
visa bažnyčia, kaip lenkiasi ne -tik žmonių,
bet ir tylių statulų galvos.
Virpančiu balsu tariu tavo. Viešpatie,
konsekracijos žodžius ir jaučiu, kaip į pa
auksuotą taurę subėga tavo gyvas krau
jas, kad su -persikeitusia duona pastiprin
tų ne tik mane, bet ir (uos, kurie, atgailos
nuplauti, su negęstančia meile trokšta -su
sijungti su tavimi.
Daugiau nebejaučiu žmonių.
Esu tartum -mistiniame danguje, galįs
matyti tavo, Viešpatie, kūną ir jausti tavo
tėviškos širdies kraują varinėjantį tvinks
nį.
Dabar žinau, suprantu —-----nėra didesnės meilės už tą, kuri aukoja
ne tik gyvybę už mus. bet ir gaivina -savo
gyvu kūnu ir krauju.
Suspaudžia širdį, kai atsimenu tuos, ku
rie -mėgina tave, Viešpatie, paneigti, (ku
rie, nusisukę nuo tavęs, ieško prasmės
žvilgančiose žemės dulkėse ir, išdavę ta
ve. nerimo apimti (klaidžioja pažliugusiais
puikybės keliais.
Išsaugok ir juos, -mano Tėve! Tegu ši
nekruvina Auka užžiebia mažutį tikėjimo
spindulėlį jų sielose, kad, klaidžiodami be
prasmybės liūne, pajustų tavo meilės ši
lumą -apiplėštose širdyse...
Neužmiršk! ir tų, kurie pirma mūsų iš
keliavo iš šio pasaulio ir -kurių kūnai ilsi
si žemėje---------atsimink mano tėvą, motutę, suanglėju
sius brolius, visus artimuosius ir tuos, su
kuriais mane suvedei. Nežiūrėk jų kalčių
ir, atsiminęs jų ir mūsų tikėjimą, suteik
jiems žadėtą ramybę...
Tačiau -kas aš esu, mano Tėve, kad pri-
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)
Atrodo, 'kad 1976 metais dekoracijos bus
perstatomos naujam pasaulio įvykių dra
mos aktui. Vaidinamos dramos pagrindi
nė mintis liks ta pati — kova dėl geresnės
žmogaus buities. Centrinis ir svarbiausias
dramos asmuo, kaip ir pirmiau, liks tas
pats žmogus. Kitų dramos dalyvių bus
daug ir vaidins skirtingus charakterius —
vieni vaidins .tuos, kurie nuoširdžiai ti
kės, kad žmogus tik laisvėje gali siekti ir
pasiekti savo gerbūvio (medžiaginio ir
dvasinio); antrieji irgi nuoširdžiai tikės,
kad gerbūvio siekimas yra natūralus ir
prakilnus žmogaus .gyvenimo turinys, bet
nepasitikės jo sugebėjimais ir todėl ieškos
„išmintingųjų" jiems vadovauti ir vesti
jų troškimų keliu; tretieji .gi visai nepa
sitikės žmogumi — jiems žmogus bus tik
bedvasė priemonė saviems tikslams pa
siekti, gal ir prakilniems, bet jų pačių su
galvotiems.
Galutinėj išvadoj todėl rasime žmogų
tai nusivylusį, tai besiblaškantį, tai (re
tai) savo siekį kad ir pasiekusį, bet vis
dar kažko tobulesnio beieškantį.
Viską suglaudžiant, gal būtų pravartu
pacituoti austrų dabartinio rašytojo Friš
sakini:
„Žmogaus nesugebėjimas pažinti savęs,
padaugintas milijoną kartų, yra pasauli
nio masto katastrofos priežastis“.

♦♦♦♦♦❖❖♦♦ė

demokr. partija ir toliau nepakeistų savo
reakcionieriškos laikysenos darbinnkų at
žvilgiu, tai Italija virstų nuolat kunku
liuojančiu maištų katilu, iš kurio anks
čiau ar vėliau turėtų išsiveržti garai, nuo
dingi ne tik Italijai, bet ir visai Vakarų
Europai. Priešingu atveju, t. y. jeigu Va
tikanas ir jo krikšč. demokr. partija imsis
skubių ir griežtų socialinių reformų, nuo
širdžiai susirūpinę darbininkų gerbūviu,
tai Italija, kaip ir visa Vakarų Europa,
laipsniškai žengs į kairę, socialdemokratiškos santvarkos linkme, komunizmo įsi
galėjimo sąskaitom
stai ir prievartinė padėtis (dilema) —
arba socialistinė Santvarka pagal Vakarų
europietiškų pavyzdį, arba komunizmas
pagal Kremliaus nurodymus. Abejais at
vejais .turtuolių klasei ir Vatikanui teks
sumokėti stambią duoklę ir abejais atve
jais „dolce vita“ šviesos .turės būti užge
sintos.

Kituose didesniuose Vakarų Europos
kraštuose pribrendo panašios problemos,
tik ne tokioj aštrioj formoj, kaip Italijoj.
Vakarų Vokietijoj, socialdemokratų val
domam krašte, kanclerio Helmut Schmidto asmeniškas populiarumas yra neginčy
tinas; jo darbštumas, sumanumas ir talen
tas politikoj stebina ne tik savuosius, bet
ir užsieniečius.
Tačiau kiek tai liečia socialdemokratų
partiją, tai parlamento rinkimams artė
jant, ji gali susidurti su dideliais sunku
mais. Vak. Vokietijoje irgi vyksta slinki
mas kairėn, kurį sukelia persimokslinęs,
„iš krašto išeinantis“ socialdemokratiškas
jaunimas, pasivadinęs Juso. Iki šiol atro
dė, kad Helmut Schmidt sugebėjo būti
geras šių marksistinių tendencijų jauni
mo tramdytojas ir laikyti jį pusėtinai
ankštame narve. Tačiau laikui bėgant, jų
skaičius augo ir pamažu jie pasidarė sun
kiai sutramdomi. Dar (blogiau — buv.
kancleris Villy Brandt, irgi vis dar popu
liarus, pradeda simpatizuoti nesutramdo
miesiems.
Suaugesnio amžiaus gyventojai, įskai
tant ir darbininkus, pradeda šių „išeinan
čių iš krašto“ prisibijoti ir klausti savęs
— kuria kryptimi žengti per rudens rin
kimus? Vakarų Vokietijoj krikšč. demokr.
partija yra didelė, įtakinga ir toli gražu
ne 'tokia reakcionieriška, kaip Italijoje,
bet... ar toks posūkis dešinėn būtų geras
kraštui, ar išspręstų pagrindines proble
mas — eiliniam vokiečiui neaišku, o Hel
mut Schmidtui, savaime suprantama, ir
nepriimtinas.
Tokia yra Vak. Vokietijos problema.

Turimais duomenimis atrodytų, kad
naujojo dramos akto scenos užuolaidą pa
kels italai ir bent pirmame šio akto vaiz
de bus svarbiausieji vaidintojai. Kokia
gyvenimo pajuoka!
Tokią Italiją, kokia ji yra dabar (arba
tiksliau, kokią ji dar labai neseniai bu
vo), supramonintą ir turtingą sukūrė
'krikščionių demokratų partija, 30 metų
valdžiusi be pertraukos. Šiandien gi be
mažiausios už tai padėkos, atrodo, jai įteks
išeiti į „dykumas“ ir užleisti savo vietą
ne bet kuriai nors vidurio socialistinei
partijai, 'bet komunistams.
Krikščionių demokratų partija, beindustrializuodama kraštą ir bekraudama
turtus, išaugino ir dideles darbininkų ma
ses. Turtų valdytojai, savo gerbūviu ap
svaiginti, pamiršo tuos, kurie tuos tuntus
gamino; todėl pradėjo atsirasti nepaten
kintų darbininkų ir skurdžių klasė. Toli
gražu ne visiems šiame krikščionybės pa
laimintame krašte buvo „dolce vita“ (sal
dus gyvenimas). Šiame „dolce vita“ neda
lyvaujantiems globoti atsirado komunistų
partija, kuri sparčiai išaugo į didžiausią
Vakarų Europoje. Tuo metu, kada krikšč.
demokr. savo sukurtą „dolce vita“ ir to
liau vis dar tęsė, darbininkai pradėjo
streikus ir sabotažus; trumpu laiku išmu
šė krašto gyvenimą iš normalių vėžių, iš
dalies net paraližavo.
Deja, kraštą vaidančioj krikšč. demokr.
partijoj neatsirado nei ryžto, nei pakan
kamai gabių politikų iš pagrindų pertvar
kyti susenusią, archaišką socialinę san
tvarką. Kraštas atsidūrė akligatvyje. Ko
munistai tuomet paskelbė viešai, kad jie
Prancūzijoje, kaip žinome, komunistų
gatvę prakirsią ir išvesią tautą į naują partija po Italijos yra didžiausia Vakarų
gražų kelią — „dolce vita“ bus visiems.
Europoje. Jos gana skaitlinga socialistų
•••
partija palaiko nuolatinius ryšius su sa
Prileiskime, kad komunistų partija Ita vais komunistais. Prisiminkime irgi, kad
lijos valdžioje neįsiviešpataus, kad viskas socialistai su komunistais prieš du metu
valstybės prezidento rinkimuose vos ne
maždaug liks kaip buvę — kas tuomet?
Jeigu Vatikanas ir jo įtakojama krikšč. pravedė savo 'kandidato. Tačiau Prancūzi-

minčiau tau gailestingumą ir atlaidumą?!
Tiek kartų neįstengęs budėti su tavimi, o
snūduriavęs kaip apaštalai Alyvų darže
lyje, jaučiuosi lyg sūnus palaidūnas, atsi
menąs tave tik savo nesėkmėse ir apleidi
me —
dėl to tegu tavo angelas nesuteptomis
rankomis neša šitą auką į aukštybes ir
sudeda prie tavo sosto, kad, nuo šio alto
riaus priėmę tavo Sūnaus kūną ir kraują,
sulauktume tavo malonių ir palaimos...
Jau tu įžengei kaip brangiausias svečias
į mano vidų, pašventinęs lūpas ir širdį.
Matai, koks esu menkas ir suskurdęs.
Kiek daug neužgijusių žaizdų mano vidu
je. Kiek daug puikybės, savigarbos, abe
jingumo, apsileidimo. Kokia apsnūdusi
mano širdis, įaugusi į žemiškus rūpesčius
ir nedeganti meile tiems, kuriems turė
čiau visą save atiduoti. Koks skurdus ma
no tikėjimo, atgailos ir aukos altorius!
Su kokiu tikėjimu ir meile priima tave
iš mano ranki) tie, kurie, ištisą savaitę
sunkiai dirbdami, suranda laiko geriems
darbams ir atgailai! Jų pūslėtos rankos ir
mane maitina, kad turėčiau daugiau lai
ko maldai, ligoniams, seneliams, nuo ta
vęs nutolusiems.
Palaimink juos mano ranka, Tėve, su
stiprindamas jų tikėjimą ir jėgas viltingai
nešti kietą pareigos kryžių.
Suklumpu prie tavo altoriaus, o mano
sielą raižo nežemiško džiaugsmo, vidinio
Skausmo ir sielvarto kalavijai —------padėk dar labiau pamilti man paskirtą
kryžių; išblaškyk vidaus sutemas, nušvie
tęs antgamtinio džiaugsmo spinduliais,
trykštančiais į mane iš įžeidimų skausmo,
apleidimo vienatvės, nuoskaudų kančios!
Leisk man nešti tavo meilę į abejingas,
atsalusias, sužeistas, bet taip pat tavęs
reikalingas širdis!
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Nepalik manęs, Tėve! Primink savo bu
vimą ne tik vidine ramybe, bet ir nesėk,
mėmis; ne tik palaima, bet ir apleidimu;
ne tik paguoda, bet ir skaudžiais smū
giais!
Atsikeliu ir grįžtu į kietą kasdienybę.
Tačiau ne vienas. Tu, Tėve, esi su mani
mi!
3. Sujudinti vandenys
Kai atšamatoja paniuręs ruduo, išsigan
dę pagelsta medžių lapai ir, šiaurės vėjo
purtomi, nusiminę krenta ant žemės.
Nubyra paskutiniai astrų ir jurginų
žiedlapiai.
Ankstybo šalčio apgnaibyti, susitraukia
parudavę narcizų ir tulpių lapai.
Prisiglaudžia prie žemės supilkėję trau
kučiai ir takažolės.
Netekę puošnaus lapų rūbo, kaip vai
duokliai plakasi apnuogintomis šakomis
klevai, beržai ir alksniai.
Kai atkūbrina pražilusi senatvė, žmo
gus tartum susitraukia, sumažėja. Įdum
ba jaunystę palydėjusios žvalios akys, vei
das susiraukšttėja kaip sustiręs kaštono
lapas. Sudžiūvusias rankas išvagoja tarsi
niekam' nereikalingos virvės išpampę
kraujo indai.
Pavargsta ir dvasia----------daugiau nebetiesia drąsaus skrydžio
sparnų, nebemąsto apie neužbaigtus dar
bus, su baime klausosi, ar nebeišgirs ty
lių juodos viešnios žingsnių.
Sėdžiu prie ligonio lovos ir žiūriu į pri
merktas akis, karštligiškai degančius
skruostus, pračiauptais lūpas.
Mano Viešpatie, atverk jo sukepusias
lūpas ir sujudink kaip upės vandenis ap
tilusią sąžinę!
Aliejais patepta ranka nori pakilti, pa
laiminti ir sunaikinti graužaties rumbes.
Ligonis kažką kalba, aiškina, bet neat

jos laimei, buvo išrinktas Giscard d‘Estaing — artimas gaulistams, bet su socia
listiniais palinkimais.
Prancūzijoje socialinių reformų klausi
mas yra beveik toks pat aštrus, kaip ir
Italijoje. Pripuolami prezidento Giscard
d‘Estaing pusryčiai su kaminkrėčiu ar
gatvių šlavėju prezidento rūmuose, žino
ma, šio aštraus klausimo neišsprendžia.
Prezidentas tai gerai žino ir jokių iliuzijų
iš to nedaro. Jis norėtų pastūmėti kraštą
nors truputį kairėn ir pravesti kai kurias
būtinas socialines reformas, bet dabarti
niam parlamente dominuoja gaulistai, ku
rie bet kurių socialinių reformų atžvilgiu
beveik tiek pat šykštūs, kaip ir jų kaimy
nai Italijos krikšč. demokratai.
Laiko gi liko nedaug, rinkimai į naują
parlamentą sparčiai artėja. Prezidentui
Giscard d'Estaing reikėtų paskubėti, bet
gaulistai savo didžiojo vado ir valstybės
vyro Charle de Gaut palikimo svaiguly vis
dar lieka akli realybei. Todėl yra galima,
kad busimasis Prancūzijos parlamentas
bus isocialistiniai-komunistinis. Ir kas
tuomet — kokioj padėty atsidurs 'kraštas
•ir jo prezidentas Giscard d‘Estaing, ku
riam liks dar keturi metai prezidentauti?
Didžioji Britanija dar taip neseniai di
di ir galinga, valdžiusi jį viso pasaulio,
buvo užlipusi ant labai aukšto turtų kal
no ir išsėdėjo ant jo beveik 300 metų. Ar
nuostabu tad, kad dabartinė Britanija jau
arti pusės šimtmečio rieda ir rieda žemyn
ir vis dar nepasiekia bedugnės krašto?
Ar ji dar toli ar arti bedugnės, kiekvie
nam leistina turėti skirtingą nuomonę.
Faktas tačiau neginčytinas, kad D. Brita
nija rieda žemyn, o kada sustos, tuo tar
pu niekas nežino.
Beriedant žemyn, kadaise kiekvieno bri
to buvęs pasididžiavimas, labai teigiamas
ir kūrybingas, angliškai vadinamas „com
mon sense“ (sveikas protas) pamažu nu
stojo savo „senso“. Jis pasidarė auka iš
vienas pusės pasaulio garsiuose Oxfordo
ir Kembridžo universitetuose parsimokslinusių („išėjusių iš krašto“) politikų, ir
iš kitos pusės nepakankamai išsimoksli
nusių darbininkių unijų ir jų vadų. Pasta
rosios, komunistų sumaniai infiltruotos,
dėsto ir vykdo tokias ekonominių mokslų
„prašmatnybes“, kurios įvedė kraštą į to
kias balas, iš kurių dar niekas nežino kaip
išbristi. Tarp nepakankamai išsimokslinu
sių ir persimokislinusių sveikam protui
maža vietos.
Parlamentas — antras D. Britanijos pa
sididžiavimas, pamažu nustoja savo pir
mykščio prasmingumo ir jo vaidmuo pra
deda nublankti. Jo vietoje auga prof, są
jungos, nustumdamos parlamentą ir pa
likdamas jį savo galybės šešėlyje.
Štai šiuo būdu D. Britanija rieda že
myn ir suka į kairę.

matydamas jojo centre dar vieną puikų
šiuolaikinės architektūros kūrinį1. Ypa
čiai, kad to kūrinio statybai, kaip vidur
amžių bažnyčioms, prireiks gal net ketvir
čio šimtmečio...
*“*1 ~yr
vw —
ff*
Iš šalies žiūrint atrodo, kad „Lietuvos“
viešbučio statyba .sulėtinta „iš viršaus“.
„LIETUVA“ DAR NEPASTATYTA
Išbraukus Lietuvos vardą iš užsienio tu
ristams lankytinų vietų, nebe toks reika
Lygiai prieš dešimtį metų Vilniuje pra lingas pasidarė ir viešbutis.
dėtas statyti didžiausias Lietuvoje viešbu
tis „Lietuva“. To viešbučio planai keičia
ŽURNALISTAS J. LUKOŠEVIČIUS
si, kaštai kyla, o pati statyba beveik ne
KANADOJE
juda iš vietos. Kaip teisingai pastebi
„Švyturio“ korespondentas V. Žemaitis pa
Buvęs „Gimtojo Krašto“ redakcijas na
sikalbėjime su Turizmo valdybos vyr. in rys Jonas Lukoševičius, šiuo metu gyve
žinierium A. Bačkuliu, „Lietuvos“ statyba nąs New Yorke, buvo nuvykęs į Kanadą.
įšalo.
„Tiesoje“ jis aprašė savo patirtus įspū
Nuo 1966 iki 1974 metų statybos bei džius. Ten, be kita ko, taip sakoma:
montavimo darbų 'tebuvo atlikta už 630.000
„Toronte, be įprasto turistinio susitiki
rublių, tuo tarpu viso objekto sąmatinė mo su dideliu šiuolaikiniu miestu — mie
vertė jau prašoko 12 milijonų. Keturis me li susitikimai su senais ir naujais pažįsta
tus statybos darbai buvo visiškai sustoję. mais torontiečiais. Čia, J. Ylos, Z. JanausBestatant, viešbučio planai paseno, o nau ko, J. Kilikevičiaus vedamas, daugelio tal
jo projekto vis dar negalima sulaukti.
kinamas, dešimtis metų ėjo pažangiųjų
Tik 1975 metais buvo šiek tiek pasistū Kanados lietuvių laikraštis „Liaudies bal
mėta. Šiuo metu jau baigiamas montuoti sas“, nešęs jiems tiesos žodį, informavęs
paskutinis 22-as aukštas, kuriame kada apie įvykius Kanadoje, Tarybų Lietuvoje,
nors būsianti kavinė. Kada bus užbaigti visame pasaulyje.
vidaus įrengimo darbai — niekas tikrai
Kaip tik to laikraščio dailioje salėje ir
nežino. Galvojama viešbutį pradėti nau susibūrė didokas torontiečių būrys. Jie
doti 1978 m., tačiau tuo planu ir patys sta daug ką nori žinoti: kaip dabar gyvena
tytojai netiki.
Tarybų Lietuvos kaimas, kaip pasikeitė
Kas per milžinas bus toji „Lietuva“, viena ar kita apylinkė, kokios didžiosios
jei jos •statybos patys geriausi darbo spar statybos. Nemaža jų patys susijaudinę pa
tuoliai taip ilgai negali užbaigti? Lygi sakoja, ką matę, ką patyrę kelionėse po
nant su didžiaisiais pasaulio viešbučiais, gimtinę, kokia puiki buvusi pastaroji Dai
tai bus tik nykštukas, su trimis liftais, 40 nų šventė.“
vietų garažu, 800 telefonų, dideliu resto
O kad ten pat Toronte išeina ir kitas
ranu ir devyniais barais. Vienu metu vieš žymiai populiaresnis išeivijoje savaitraš
butis galės priimti tiktai 654 svečius. Ta tis „Tėviškės Žiburiai“, J. Lukoševičius
čiau jame dirbs per tūkstantį žmonių, tąrp taip ir nespėjo sužinoti.
kurių 88 vadovai — vertėjai. Svečių ke
lionėmis rūpinsis 31 darbuotojas, o jų
MIRĘ KUNIGAI
„kasdienine buitimi“ pusantro šimto žmo
nių. Restorane, kavinėje ir bufetuose dirbs
Telšių vyskupijoje mirė keturi kunigai:
510 žmonių (112 virėjų, 156 padavėjai, 32
orkestrantai). Dar apie 200 darbininkų 1975. X. 28 — Ylakių klebonas kun. Janas
dirbs papildomame ūkiniame komplekse. Skirmantas, 68 metų amžiaus; 1975. XII.
17 — Žygaičių klebonas kun. Jonas Jur
Kaip matyti, viešbutį aptarnaujančių gutis, sulaukęs tik 53 metų; 1976. II. 14 —
žmonių skaičius numatomas nežmoniškai Užvenčio klebonas kun. Povilas Repčys,
didelis. Dalį jų reiksią siųsti į specialias 67 metų amžiaus; 1975. III. 14 — Taura
Sov. Sąjungoje esančias bazes apmoky gės klebonas kun. Alfonsas Sirus, eidamas
mui.
58-tuosius metus.
Panašius reprezentacinius viešbučius
turį latviai ir estai. Latvijoje statyba
NUTEISTAS SUŠAUDYTI
vykstanti penkis kartus greičiau, o Estioje jau įseniai užbaigta.
Medic, felčeris Stasys Jankauskas, ker
Baigdamas pasikalbėjimą, žurnalistas šydamas savo dukrai už tai, kad ji ištekė
paklausė inž. Bačkulį, kokios naudos iš jo už jo nepageidaujamo vyro, nušovė sa
viešbučio turėsiąs Vilnius? Esą, pirmiau vo giminaitį Čeponį, sunkiai sužeidė savo
sia bus galima daugiau žmonių iš Lietu dukrą ir žmoną ir kiek lengviau žentą P.
vos pasiųsti į užsienį, nes kiek priimama Venclovą. Už tai jis nuteistas sušaudyti.
užsieniečių, tiek dr užsieniuosna galima Mirties bausmė įvykdyta. Vokiečių oku
pasiųsti savų turistų. O be to, „argi nesi pacijos metais S. Jankauskas buvęs įsto
džiaugs vilnietis, mylintis savąjį miestą, jęs lį „baltaraiščių baudėjų“ būrį.
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Štai dabartinė politinė situacija Vaka
rų Europoje bendrais bruožais — kintan
ti, maištaujanti ir trapi, be reikiamo stabi
lizuojančio veiksnio, štai, kodėl parlamen
to rinkimai Italijoj šį kartą yra taip svar
būs — jie gali sukrėsti 'politiškai trapią
Vak. Europą daugiau, negu buvęs žemės
drebėjimas.
Tuo pačiu metu paguodos horizontai iš
bet kur toliau 'pusėtinai tušti. JAV, vis dar
tebeterorizuojamos neramių Watergate
dvasių, nesugeba pagimdyti nei naujų dva
sios, nei proto galiūnų. Teks tad guostis
savais.
Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

veria savo pavargusio vidaus:
— Dar yra laiko... — nusukęs į šalį gal
vą, sako: — Kai pasveiksiu, pats 'ateisiu
ir viską išpasakosiu...
— Viešpats trokšta dabar įž,engti į pa
siilgusią sielą ir sustiprinti tolimesnei ke
lionei, — sakau ir prisistumiu arčiau.
Rodos, primerktos akys manęs nemato,
o ausys tarsi apkurtusios negirdi mano
žodžių.
Vai ne: akys mane mato, tik sąmonin
gai praslysta pro šalį; ir ausys girdi, tik
gal nenori klausytis.
Turiu būti švelnus kaip pavasario vėje
lis, pažadinąs vieversį, ir išsklaidyti bai
mę, netikrumą, abejones.
Man reikia nusileisti į gyvenimo troški
mu -alsuojančią sielą ir sujudinti ją kaip
ežerą, kad iš gilaus dugno iškiltų žmogiš
kų .svyravimų, neryžtingumo ir nupuolimo
plaustai.
Man negalima pasikliauti nei lakiais žo
džiais, nei knyginiais įrodymais. Turiu su
sitelkti ir melsti Tėvą, kad šią sunkią svy
ravimo valandą sušildytų tėviška meile ir
sukeltų amžinybės ilgesį.------------ — —
Mano Tėve, randu tave kūdikio klyks
me, pavargusio darbininko nuovargyje,
senutės moters susiraukšlėjusių lūpų mal
dos žodžių kuždėjime.
Tavo buvimą jaučiu pievos gėlių žydė
jime, ąžuolo šakų iškilmingame siūbavi
me, -upelio skaidraus vandens čiurlenime.
Girdžiu tave ligonių atsidusimuose,
svyruojančių tiesos ieškojime, motinos
meilinguose žodžiuose.
Jaučiu tave nemigo nakties -alsavime,
gniuždančios vienatvės tylumoje, bažny
čioje besimeldžiančiųjų šnibždesyje.
Tavęs ilgesį juntu sielvartingame rankų

rašo;
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 18), -artėjan
čios olimpiados proga įsidėjo A. Š. sporti
nę apžvalgą „Ką žada olimpiada?“, 'kurio
je paliečiami ir lietuviai sportininkai. Ten
rašoma:
„Montrealio olimpinėse žaidynėse, tarp
savo struktūra išsiskiriančių pastatų ma
tysime aukščiausias klasės sportines var
žybas. Tai matyti iš 1975 ir 1976 m. pir
mųjų pasirodymų. Pernai buvo pasiekti

grąžyme, teisybės troškime, nuliūdusių
akių žvilgsnyje.
Tavo esimą patvirtina man nuo tavęs
nusigręžusiųjų 'klaidžiojimas, jų išdidus
nuo tavęs nusigręžimas ir įmantrus tavo
nebuvimo įrodinėjimas.
Jei tavęs nebūtų, reikėti; sudeginti mi
lijardus knygų, pasakojančių apie tavo
meilę, gailestingumą ir atlaidumą.
Reiktų nugriauti pakelės kryžius, nu
versti kapinių paminkius su viltingais įra
šais, tavo garbei pastatytas šventoves pa
versti žemės stabų muziejais 'bei dvasinės
žmonių kūrybos sandėliais.
Jei tavęs nebebūtų, reiktų numoti ran
ka į milijonus tikėjimo kankinių, pakeisti
krikšto metu suteikiamus šventųjų var
dus ir skaičiuoti tavimi alsuojančios eros
metus nuo auksinio veršio ar perkūnui
statytų aukurų pradmės.
Jei tavęs nebūtų ----------be reikalo -būčiau šį rytą konsekravęs
duoną ir vyną, be reikalo keliavęs pas šį
ligonį, be reikalo drumstęs jo sąžinės ra
mybę, be reikalo tavęs šaukęsis... —------

Ir mano ranka pakyla į viršų.
Į vidų suplūsta ne tik mano, bet ir šio
ligonio džiaugsmas.
Guodžianti ramybė aptvindo sielą, kai
tos rimties nuostabų sklendenimą jaučiu
nušvitusiame ligonio veide.
Ir staiga atsimenu alkstančius ir 'trokš
tančius, persekiojamus ir pajuokiamus,
kuriems neleidžiama tavęs priimti, kalant
į galvą, kad žmogus sunyksta kaip ketur
kojis, kad jo neturima sielos, besiilginčios
amžinybės.
Viešpatie, aš taip gyvai tikiu, kad tu
esi, nes ir dabar jaučiu tave šio ligonio
sieloje.
Ir garbinu tave...

108 olimpinių sporto šakų pasaulio rekor
dai. Daugiausia pasaulio rekordus gerino
sunkiaatlečiai — 40, plaukikai — 26, leng
vaatlečiai — 20 ir 't. t.
Kad sportinės varžybos bus aukšto ly
gio, įtemptos, rodo jau ir šių metų pasek
mės. Amerikoje dviejų savaičių laikotar
pyje net 4 lengvaatlečiai pakartojo pasau
lio 100 m. bėgimo rekordą 9,9 sek.
Neatsilieka ir plaukikai — jie taip pat
gerina rekordus. Vis iškyla nauji plauki
kai. Sunkumų kilnotojai irgi laimi pasau
lio rekordus. Atrodo, šie olimpiniai žaidi
mai bus žymiai pranašesni už ankstyves
nius.
Lietuvos sportininkai
Šioj olimpiadoje tikimės pamatyti bent
keliolika lietuvių. Į Sov. Sąjungos olimpi
nę rinktinę pakviesta 14 vilniečių: irkluo
tojai — V. Česiūnas, A. Monitvydas, G.
Ramoškienė, keturvietė, krepšininkai —
A. Rupšienė ir R. Girskis, plaukikas A.
Juozaitis, lengvaatlečiai K. Šapka, L. Purvin-skaitė ir dar keletas sportininkų su ne
lietuviškomis pavardėmis. Kurie iš tų
sportininkų pasieks Montrealį, sunku pa
sakyti. Tai priklausys nuo jų pastangų
bei sugebėjimų.
Malonu vėl matyti aktyvų K. Šapką. Po
susižeidimo jis vėl po truputį atgauna for
mą. Tikimės, kad iki žaidynių vėl pasieks
savo nuolatini aukštį.
L. Puirvinskaitė praėjusiais metais 400
m įveikė per 53,9 sek. Ją greičiausiai ma
tysime vidutiniuose nuotoliuose. Angelė
Rupšienė jau atstovavo Sov. Sąjungai mo
terų krepšinio pasaulio pirmenybėse.
Kviestųjų skaičiuje jau nebematome
Žalgirio M. Paulausko. Vietoje jo pakvies
tas Vilniaus Statybos R. Girskis. A. Juo
zaitis turėjo labai gerą sezoną ir pagerino
daug Lietuvos rekordų. Irkluotojai yra
veteranai, jau dalyvavę olimp. žaidynėse.
Iš Kanados lietuvių žaidynėse matysi
me tinklininlkę Reginą Armonaitę. Gaila,
'kad torontietis G. Rauitinš pasitraukė iš
Kanados krepšinio olimpinės rinktinės.
Danutė Valaitytė turi daug galimybių pa
sirodyti Montrealio olimpiniuose takeliuo
se. Geriausios jos pasekmės 800 m — 2:4,7
(2:4,0) ir 1.500 m — 4:16,7 (4:15,0) yra la
bai arti olimpinių normų. Šiais metais dar
bus įvykdyta eilė varžybų ir bus proga
pasiekti reikalaujamas normas.“
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Iškilmingas sutikimas bus birželio 12 d.,
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 14.30 vai. prie šv. Patriko, London Rd.,
bažnyčios. Seks Vyskupo laikomos pamal
J. Staniškis — 2.00 sv., J. Bernotas —
dos. Solo giedos sol. Vida Gasperienė.
2.00 sv., S. Gabrilaitis — 1.50 sv.
Bus svečias kunigas išpažintims.
Po pamaldų gretimoje salėje priėmimas
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
su menine dalimi.
Birželio 12 d., šeštadienį,, ruošiamas
Priėmimui užsirašyti pas K. Bivainį,
baltų deportacijų 35 metų sukakties mi telef. 0602-411119 arba pas I. žirnikų, tenėjimas.
lef. 0602-43664.
Antrą kartą Lieit. Židinio pamaldose
Kalbės rusų disidentas Vladimiras Telnikoff ir jo žmona Galja. Savo paskaitoje vyskupais dalyvaus birželio 13 d., 11.15
apie įkalinimus jie žada papasakoti apie vai.
Visus visur maloniai kviečiame.
apsilankymus Lietuvoje ir Latvijoje. Be
to, bus trumpa muzikinė programa.
Nottinghamo L. K. Bendrija
Minėjimas įvyks Ukrainiečių Namuose,
154 Holland Park Avenue, W11 (artimiaušia požeminė stotis — Holland Park).
Pradžia 7 vai. vak.
VYSK. A. DEKSNIO APSILANKYMAS

STOKE-ON-TRENT

nei kitur. Šia paslauga daug kas pasinau
doja. Lankytinų vietovių sąrašas ir kelio
nių kainos kabo liet, klube, o informaci
jos suteikiamos asmeniškai ar telefonu.
Dėkojame rūtietiems už malonią progą
kartu pabendrauti ir linkime sėkmingos
veiklos.
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d., šeštadienį, Manchesterio
Lietuvių Koordinacinis Komitetas rengia
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ.
Jis susidės iš dviejų dalių:
a) 4 vai. p. p. Mostono kapinėse, daly
vaujant organizacijoms su vėliavomis ir
visuomenei, bus padėtas vainikas prie
liet, paminklinio kryžiaus, pagerbiant žu
vusius už Lietuvos laisvę ir išvežtuosius,
ir atliktos trumpos religinės apeigos;
b) 6 vai. vakare bus Manchesterio Liet.
Soc. klube svečio iš Boltono H. VaineikioVaines paskaita.
Maloniai visi kviečiami minėjime daly
vauti.
M. L. K. Komitetas
A. P-kis

VOKIETIJA
MOTINOS DIENA SOLINGENE
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čius, pasveikindamas visas motinas, mo
čiutes ir visus susirinkusius. Pagerbiant
motinas, po gėlių puokštę gavo seniausia
salėje esanti močiutė Maria Neumeierienė
ir jauniausia mamytė Šneiderienė. Savo
žodyje A. Cesevičius nušvietė motinos
reikšmę šeimoje ir tautoje. Lietuvoje Mo
tinos dienos minėjimai buvę oficialiai
įvesti 1929 metais.
Paskaitą apie motinystę skaitė kunigas
diakonas Fr. Skėrys.
Po paskaitos eilėraštį „Lietuvos Moti
na“ deklamavo trečios klasės mokinė Ed
na Mačiokaitė. Žemesnių klasių mergai
tės, vadovaujamos dr. Jonaitės, padainavo
divem balsais 5 dainas: Dar nejok, Leis
kit į tėvynę, Neišeik, tu iš sodžiaus, Pasė
jau linelius ir Saulutė tekėjo. Karina
Langytė, trečios klasės mokinė, deklama
vo eilėraštį „Mažoji Motina“. Dr. Jonaitė
solo padainavo Motinėle, pažvelk, kiek
žiedų ten lankoj. Žemesnių klasių 5 mer
gaitės suvaidino kunigo J. Dėdino monta
žą mamytei. Vaidintojos įteikė visoms
motinoms ir močiutėms po gėlę.
Pasistiprinę kava ir pyragais, Vasario
16 gimnazijos mokiniai išvyko į Muencheną. Tenai gegužės 16 d. įvyko Motinos
dienos minėjirųas. Kartu su kunigu J. Dė
dinu jie atliko kultūrinę programą.
Atsisveikinant su gimnazijos mokiniais,

Jau kelinti metai, kaip smulkiosios pra
Baltų Taryba
Vyskupas čia atvyks birželio 13 d., 14.30 monės išdirbiniais visame pasaulyje iš
vai. į St. Wulstans bažnyčią, Wolstanton, garsėjusiame Solingeno mieste pradėjo
Church Lane. Seks 15 vai. pamaldos ir po pasireikšti ir šiaurės Reino-Vestfalijos
BRADFORDAS
jų priėmimas Sneyd Arms Hotel, Tunstall krašto lietuviai. Palankias sąlygas sudarė
belgai kunigai Salvatorijonai, kurie aptarORGANIZUOJAMA TAUTINIŲ ŠOKIŲ su menine dalimi.
šiemet sukako 75 m., kai buvo įkurta
belgai kunigai salvatorijonai, kurie aptar
Išpažinčių klausys sveičas kunigas.
GRUPĖ
Priėmimui užsirašyti pas P. Dudėną, 13 nauja <to miesto Wald dalies šv. Kotrynos Londono lietuvių parapija. Į tas nepapras
R. Rimonis, apie kurį jau buvo rašyta Alexandra Rd., May Bank, New Castle, parapiją. Jos namų patalpose paprastai tas iškilmes buvo pakviestas Europos lie
Europos Lietuvyje, nori organizuoti lietu Staffs.
kas antrą sekmadienį renkasi lietuvių tuvių vyskupas A. L. Deksnys, kuris į
vių jaunimo tautinių šokių grupę Bradjaunimas tautinių šokių repeticijoms; Londoną atskrido gegužės 22 d. Sukaktu
Visi labai kviečiami dalyvauti.
forde. Rimonis turi pasiryžimo ir nori pa
skudučių muzikos pratyboms, lietuvių vinės iškilmės buvo pradėtos minėti ge
dirbėti su lietuvių jaunimu. Kviečiami vi
kalbos dr lituanistikos pamokoms. Vadovų gužės 23 d. Londono lietuvių bažnyčioje.
si jaunuoliai ne tik iš Bradfordo, bet ir iš
našta tenka M. R. Kiužauskui, Ž. Vilčins- 11 valandą sugaudė vargonai ir suskam
bėjo J. Černio vedamo Londono lietuvių
artimesnių lietuvių kolonijų dėtis į šią
kaitei ir P. Odiniui.
tautinių šokių grupę. Visi norintieji, tesi
BENDRAS BIRŽELIO ĮVYKIŲ
Gegužės 15 ŠR-Vestfalijos krašto Lietu choro didingai giedamas vyskupo sutiki
kreipia į jį — 21 Thornton House, Park
MINĖJIMAS
vių Moterų Klubo suruoštas motinas die mo himnas „Ecce sacerdos magnus“. Ga
nytojas. laimindamas žmones, žengė prie
Rd., Bradford 5.
Gloucesterio, Wolverhamptono, Covent nos minėjimas sutraukė gražų būrį jaunų altoriaus. Jam asistavo prel. J. Gutauskas
rio ir Birminghamo lietuvių kolonijos ir pagyvenusių motinų, o taip pat ir viso ir kun. J. Sakevičius. Prasidėjo šv. Mi
bendromis jėgomis birželio 12 d. ruošia kio amžaus jas pagerbti norinčių tautie šios.
MANCHESTERIS
tragiškųjų įvykių minėjimą Birminghame, čių. 16 vai. kun. dr. K. Gulbinas parapi
Po evangelijos ICjanytojas savo žodyje
Lenkų kat. klube, Bordsley Str., Birming jos bažnyčioje už gyvas ir mirusias lietu
J. ŠUKAICIO 50 M. SUKAKTIS
pasveikino tautiečius, gausiai susirinku
ves
motinas
atlaikė
šv.
mišias,
pamoksle
ham 5 (prie miesto centro).
Nottinghamo DBLS skyriaus sekreto
iškeldamas sąryšį tarp 4, 5 ir 6 Dievo įsa sius į šią šventę. Priminė, kas mus visus
Ta proga Alt. Kietavičius ruošia trum kymų. Po maldų ir giesmių, kurias vargo jungia ir padeda išlaikyti lietuvybę. Kvie
rius, spaudos platintojas, labai veiklus,
draugiškas ir paslaugus tautietis J. šulai- pą, bet įdomų programą. Wolverhamptono nais palydėjo V. Odinienė, prasidėjo pro tė ryžtingai atlikti lietuvio kataliko ir
tautiečio pareigas ir pasitikėti Aukščiau
•tis gegužės 22 d. atšventė savo 50 metų kolonijos choras ir tautinių šokių grupė grama salėje.
J. Ivanauskas trumpai kreipėsi į susi siojo pagalba. Perskaitė popiežiaus Pau
sukaktį. Ta proga Et Drulės namuose jis pakviesti dalyvauti programoje. Gauta ži
suruošė vaišes, kuriose dalyvavo apie tris?, nia, kad jie ruošiasi ir žada dalyvauti. Iš rinkusius ir tolimesnį vadovavimą perda liaus VI laišką, skirtą Lietuvos Bažnyti
dešimt artimesnių draugų ir pažįstamų.“ -Londono numatyta kviesti jaunimo atsto- vė šio krašto LMK pirmininkei P. Ivins nės provincijos 50 m. įkūrimo sukakčiai
Puikų lietuvišką stalą paruošė Angelė vą i r vieną Centro Valdybos narį. Po ofi kienei, kuri pristatė iš tolimo Švarcvaldo paminėti. Po to suglaustai apibūdino
Drulienė, kuri, nors niekada Lietuvoje ne cialios programos bufetas pakels užuolai atvykusią paslkaitininkę dr. A. Veigel-Ple- krikščionybės įvedimo eigą Lietuvoje. Vėl
tęsiamos Mišios. Jų metu Ganytojas 5 jau
buvusi, sugeba pagaminti lietuviškus pa das ir tikimės, kad šį kantą trūkumų ne chavičiūtę.
nuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramen
tiekalus ir pavaišinti svečius. Be kita ko, bus .Svečiai, o ypač jaunimas, turės pro
Pastebėjusi,
kad
motinos
meilės
nei
nu

ji dažnai šeimininkauja, ruošiant vaiku gos pasilinksminti iki 1 valandos. Pradžia pirksi, nei universitete išmoksi, paskaiti tą.
6 vai.Pamaldose dalyvavo nepriklausomos
čiams Kalėdų eglutes.
ninke priminė, kad motinos Bažnyčios
Skyriaus Valdyba
įtaka viešame Vakarų Europos gyvenime Lietuvos atstovas V. Balickas su žmona ir
Mieląjį J. Šukaitį susirinkusieji draugai
kasdien menkėja. Bet už tai į šitą idealų pilna bažnyčia tautiečių. Buvo lietuvių,
pasveikino, apdovanojo ir sugiedojo jam
nuosmukio tuštumą stipriai veržiasi ma atvykusių ir iš kitų pasaulio kraštų. Vė
Ilgiausių metų. Vaišėms besibaigiant, su DERBY
terialistinė pasaulėžiūra. Čia išryškėja liau vyko malonus susipažinimas, įamžin
kaktuvininkas buvo priverstas užpūsti ant
RUOŠIAME LINKSMAVAKARĮ
labai svarbi lietuvės motinos pareiga tas foto filmose.
šventinio torto uždegtų 50 žvakučių.
tremtyje ir emigracijoje: įsąmoninti pri
Antroji minėjimo dalis buvo tęsiama
Ilgiausių metų sukaktuvininkui ir pa
Pranešame vietos bei apylinkės tautie
augančią kartą, kad mes ne dėl baltos Sporto ir Socialinio klubo salėje. Pobūvį
dėka vaišių šeimininkei.
čiams, kad birželio 19 d. DBLS Derby sky duonos palikome savo motiną tėvynę, bet atidarė parapijos klebonas kun. J. Sake
k. b.
rius rengia Antaninių, Vladinių, Joninių,
dėl to, kad pasitraukdami norėjome paro vičius ir paprašė Ganytoją palaiminti
Petrinių ir kitų „inių“ bendrą ir smagų
dyti protestą prieš Lietuvos okupaciją. pietų stalą. Programą pravedė J. Babi
linksmavakarį. Parengimas įvyks gražio
Kas siūlo nutylėti, kad Lietuva okupuota, lius.
je ir jaukioje „Duke of York“ viešbučio
tas iš tikro nori mirtinos tylos danga už
Sveikino Lietuvos atstovas V. Balickas,
patalpoje,
Burton
Rd.,
Derby,
6
vai.
va

MIRĖ PRANAS MIKALAUSKAS
slopinti lietuvės motinos kančias Sibire, primindamas, kad senoji išeivija labai ge
karo ir tęsis iki vidurnakčio.
paniekinti kruvinas jos ašaras dėl nužu rai suprato organizuotumo reikalą. Nors
Gegužės 4 d. staiga mirė buvęs mūsų
Veiks baras su įvairiais išgėrimais; šo dytų, išniekintų ir dar tebežudomų sūnų jie ir buvo mažai mokyti, bet pajėgė su
skyriaus narys Pranas Mikalauskas. Jis
staiga apalpo namuose, greitai buvo iš kiams gros mišrus orkestras. Moterys, ku ir dukterų Lietuvoje. Salėje įsiviešpata kurti savo parapiją ir ją išlaikyti. Linkė
rios gali, prašomos atsinešti sumuštinių vusi tyla leido pajusti, kad Žemaičių ba jo, kad parapijos lietuviška dvasia gyvuo
vežtas į ligoninę, bet sekančią dieną mirė
ar kitokių užkandžių, o vyrai tikriausiai jorų .atžalos 'tiesus žodis į lietuviškas šir tų ilgiausius metus.
nei žodžio nebeištaręs. Priežastis — krau
atsilygins kituom kuo.
dis pataikė.
L. Kalinauskas apibūdino Londono lie
jo išsiliejimas galvos smegenyse.
Visus vietos bei tolimesnių apylinkių
Vargiai ar Panse-Simaniukštytė pati tuvių gyvenimą ir jį paryškino savo atsi
Pranas gyveno Golborne, netoli Wigan.
Ten buvo ir palaidotas vietos kapinėse. tautiečius ir svečius maloniai kviečiame yna suskaičiavusi, kiek kartų ji savo dai minimais.
na pakėlė lietuviškų minėjimų meninį ly
Vyskupas Č. Sipovič kalbėjo baltgudžių
Laidotuvėse dalyvavo ne mažas skaičius į linksmavakarį gausiai atsilankyti.
Šiuo pobūviu norime atnaujinti tradici gį. Palydima V. Odinienės, šį kartą padai vardu. Jis savo sveikinimą susiejo su Vil
lietuvių ir anglų.
navo akompaniatorės harmonizuotą liau niuje gyvento laikotarpio atsiminimais.
Prano gimtinė yra Kretinga. J Vokietiją nes lietuviškas vardines, kurios čia nebe
dies dainą „Tu mano motinėle“, Šimkaus
minimos.
S. Liaksas iš Adelaidės palinkėjo ge
jis buvo atvežtas dar karo metu darbams.
Užsisakyti iš anksto nereikia — visi „Miegok...“, „Pas močiutę augau“, Kavec- riausios sėkmės tautinėje veikloje.
Po karo jis atvažiavo į Angliją ir visą lai
ko „Na, tai kas“ ir Kačanausko „Oi tai
Kun. K. A. Matulaitis pasveikino Ga
ką dirbo anglių kasyklose. Vėliau sukūrė vyksta tiesiai į pobūvį.
dėkui močiutei“.
Skyriaus valdyba
nytoją, neseniai sulaukusį 70 m. amžiaus.
šeimą, vedė anglę žmoną ir visą laiką gy
P. Odiniu! palydint akordeonu, o vado Pobūvio dalyviai sudainavo Ilgiausių me
veno Golborne. Pranas buvo dar jaunas
vei ž. Vilčinskaitei .akylai stebint, jauni tų. Priminė, kad Škotijos lietuvių dvasios
DIDŽIOSIOS
IŠKILMĖE
žmogus, gimęs 1926 metais. Paliko liūdin
mas šaliniai sutrypė „Kubilą“, „Kepuri vadovas prel. J. Gutauskas jau artėja
čią žmoną, dvi dukras ir du sūnus. Mūsų
Birželio 6 d., Sekminėse, vyskupą A. nę“, „Jonkelį“ ir „Žygūną". Pastarasis šo prie 80 m. ribos. Pastebėjo, kad Londono
skyrius neteko vieno nario ir visų mylimo Deksnį sutinkame prie šv. Juozapo baž
kis išjudino visą salę: ir seni ii- jauni plo lietuviai yra žymiai daugiau nuveikę, ne
draugo.
nyčios, Gordon Rd. — Mill Hill Lane kam jo keturiems žygūnams į taktą.
gu apie juos rašoma spaudoje.
pe, 13.30 vai. Po pamaldų priėmimas su
Meninė dalis užbaigta bendra progra
A. Pusarauskas, Kanados pasiuntinys
SUSISIEKIMO NELAIMĖS AUKA
menine dalimi naujojoje parapijos salėje. mos išpildytoj ų nuotrauka ir Lietuvos Commonwealth sekretoriate, pasidžiaugė
himnu. Mielos ir darbščios šeimininkės — išgirdęs Londono lietuvių praeitį ir palin
Gegužės 12 d. buvusio mūsų skyriaus
Ašmontienė, Pikšneiderienė ir kt. — pa kėjo garbingos ateities.
pirmininko Augusto Gramausko sūnus
kvietė prie gausiai apkrauto stalo įtiek,
Kristupas žuvo susisiekimo nelaimėj. Jis
Prel. J. Gutauskas sveikino Škotijos lie
kiek tik galėjo susėsti. Kas turėjo dides tuvių vardu ir kvietė vienybėje gyventi ir
tarnavo kariuomenėje, netoli Londono.
SUNEŠTINIŲ BALIUS
nį norą pasišokti, tiems užgriežė Petnikai- bendradarbiauji. Palinkėjo Ganytojui ir
Važiuojant motociklu įvyko nelaimė, ir
užsimušė mirtinai.
Gegužės 22 d. Manchesterio Liet. Mote čio kapela.
Londono parapijai ilgiausių metų.
Gražiai praėjęs minėjimas visiems da
Kristupas buvo vos 24 metų amžiaus. Jo rų Ratelis „RŪTA“ surengė M. L. S. klu
Raštu sveikino Kauno arkivyskupijos
tėvai gyveno Golborne, netoli Wigan, tad be suneštinių pobūvį — balių. Tai yra, lyviams buvo maloni dvasios atgaiva, o valdytojas vysk. L. Pavilionis, Latvių ka
ir jis buvo atvežtas į namus ir palaidotas moterys pagamino šiltų miltinių kepsnių neseniai iš Lietuvos atvykusioms šeimy talikų vardu kun. P. Cirsis, Manchesterio
Leigh miesto kapinėse. I laidotuves susi su įvairiais priedais, o vyrai parūpino noms, tai buvo puiki proga atnaujinti se katalikų bendrijos — kun. V. Kamaitis,
rinko daug žmonių. Iš lietuvių dalyvavo stipresnio gėrimo. Tą dieną į klubą atsi nas ir užmegzti naujas pažintis.
Anglijos Sielovados ir „Šaltinio“ — kun.
ks
skyriaus valdyba ir vienas kitas narys, ki lankė daugiau kaip 60 žmonių, kurių di
S. Matulis, o taip pat K. ir B. Valteriai.
ti visi buvo anglai, jo giminės, draugai ir džioji dalis prisidėjo prie baliaus. Tokiu
Meninėje dalyje E. šovos šeima ir D.
kaimynai.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
būdu rūtietės davė progos susirinkti di
Rusinas įvairiais instrumentais pagrojo
PFORZHEIME
Kristupas per anksti išsiskyrė su šiuo desniam skaičiui žmonių prie bendro sta
keletą tautinių šokių ir kitų muzikos me
pasauliu, palikdamas budinčius tėvus, lo. Vėliau visų pakilią nuotaiką lydėjo
Motinos dienos minėjimas Pforzheime lodijų. V. Inkrataitė (Australijos lietuvai
brolius, seseris ir draugus. Ilsėkis, Kris linksmi pokalbiai ir dainos, kurias akor gegužės 15 d. pradėtas ekumeninėmis pa tė) atliko pianinu Šopeno trečiąją bala
tupai, šio krašto žemėje, kurią buvai pa deonu lydėjo P. Viržintas, o mėgėjai maldomis bažnyčioje, kurias kartu laikė dę.
linksmai pašoko.
siryžęs, kaip karys, ginti.
gimnazijos katalikų kapelionas kunigas J.
Ganytojas padėkojo už gražų priėmimą,
Rūtietės visada sugeba sumaniai pa Dėdinas ir gimnazijos evangelikų tikybos pareikšdamas, kad jam buvo malonu su
J. P.
įvairinti pilkas gyvenimo dienas. Štai jų dėstytojas kunigas diakonas Fr. Skėrys. Londono lietuviais susitikti. Pasidžiaugė,
valdyba, susidedanti iš Bl Barauskienės, Tai dienai pritaikytą pamokslą pasakė kad turime savo bažnyčią ir parapiją, pa
NOTTINQHAMAS
M. Pažerienės, A. Podvoiskienės ir E. Mu kunigas diakonas Fr. Skėrys. Visi kartu linkėjo Dievo palaimos. Ragino laikytis
rauskienės, sugalvojo padėti visiems, no darniai giedojo tris evangelikų ir tris ka savo tikėjimo ir nepamiršti kenčiančios
LAUKIAME VYSKUPO
rintiems aplankyti žymesnes vietas Ang talikų giesmes, palydint gitara dr. Jonai- ’tėvynės. Patarė ieškoti pažinčių ir gerų
Lietuvių Židinyje pamaldose vysk. dr. lijoje. Jos surado eilę lankytinų vietų ir tei.
draugų kitataučių visuomenėje. Jie mūsų
A. Deksnys jau dalyvaus birželio 6d., 11.15 ekskursines mašinas, kurios nuveža ir
Po pamaldų visi susirinko į parapijos kovoje už Lietuvos laisvę galėtų labai
vai.
parveža ekskursantus už pigesnę kainą salę. Renginį pradėjo Alfonsas Cesevi daug pagelbėti. Ganytojo pamokymai bu

visi dalyviai Phorzheime nuoširdžiai pa
dėkojo programos atlikėjoms ir palinkėjo
geros kelionės į Muencheną.
Prie šalto alučio, kavos, pyrago ir deš
relių bei geros muzikos (grojo Ptašinsko
jun. kapela) visi linksminosi iki vidur
nakčio.
MIRĖ VILIUS PELAN1US

Vilius Pelanius, gimęs 1925 m. sausio 1
d. Biržuose, staiga mirė gegužės 19 d. ap
skrities ligoninėje Schwetzingene.
I Vokietiją buvo atvykęs 1944 m. rugsė
jo 8 d. Buvo darbštus, rūpestingas, parei
gingas. draugiškas ir taurus lietuvis. Pri
klausė VLB Lietuvių bendruomenės
Schwetzingeno apylinkei. Įvairiomis pro
gomis paremdavo lietuviškus renginius,
organizacijas ir šventes didelėmis sumo
mis.
Labai mylėjo lietuvišką jaunimą, ypač
evangelikus ir Vasario 16 gimnazijos auk
lėtinius. Savo dosnia ranka jis tą kultū
ros židinį yra daug kartų parėmęs pini
gais iir darbu.
Velionis buvo giliai religingas ir susi
pratęs evangelikas reformatas. Ne tik
skaitė, bet ir rėmė evangelikų spaudą.
Laidotuvių apeigas atliko evangelikų ku
nigas diakonas Fr. Skėrys.
Fr. Sk.

Londono parapijos šventė

rv
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vo turiningi, paremti pavyzdžiais ir pasa
kyti lengvai suprantamais žodžiais. Jo
paprastumas ir nuoširdumas paliko žmo
nėse gerą įspūdį.
Parapijos komiteto pirm. S. Kasparas
nuoširdžiai padėkojo garbingiems sve
čiams, šeimininkėms, talkininkams ir vi
siems dalyviam.fi už gausų atsilankymą.
Prel. J. Gutauskui diriguojant, visi sudai
navo Škotijos lietuvių pamėgtąją dainą
„Sėjau'rūtą, sėjau mėtą“. Minėjimas baig
tas Tautos himnu.
V. V.

XXIII LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ
SAVAITĖS FINANSŲ KOMISIJOS
ATSIŠAUKIMAS

Miela(s) Tautiete(i),
Pernai vasarą, besibaigiant XXII lietu
viškųjų studijų .savaitei prie Lago Mag
giore Italijoje, Savaitės dalyviai nutarė,
kad šios vasaros XXIII studijų savaitė
turės būti suruošta Prancūzijoje. Dalyviai
tada taip pait išrinko komisiją būsimai sa
vaitei suorganizuoti, bet jai nenumatė lė
šų. Šiemet jai į pagalbą negali ateiti nė
Vokietijos Lietuvių bendruomenės valdy
ba, kuri seniau padengdavo bent dalį iš
laidų, nes Studijų savaitėms, ruošiamoms
užsieny, negauna jokios valdžios paramos.
Šitokiomisl aplinkybėmis Lietuviškųjų
studijų savaitei įruošti komisija jaučia,
kad vien iš dalyvių registracijos mokes
čio ji negalės padengti tų išlaidų, kurių
reikės dailės parodai, koncertui, vienam
antram iš toli atvykstančiam paskaitinin
kui už kelionę ir studentams. Kadangi šios
vasaros Studijų savaitė rugpiūčio 1-8 d.
d. įvyks patrauklioje vietoje (Chantilly —
Les Fontaines, 40 km į šiaurę nuo Pary
žiaus), manoma, kad ten 'panorės dalyvau
ti ir nemažas skaičius jaunimo. Jiems pa
piginant pragyvenimą, didelės išlaidos.
Todėl Finansų komisija drįsta kreiptis į
Jus, prašydama piniginės paramos šios
vasaros Lietuviškųjų studijų savaitei. Au
ką malonėkite siųsti pašto perlaida arba
mokamąja kortele (Zahlkarte) šiuo adre
su:
LITAUISOHlE STUDIENWOCHE Konto
Nr. 8. 9340. 02 Volksbank Kreis Bergstrasse, Banikleitzahl 553 915 00
6840
Lampertheim.
Šis kreipimasis kartu yra ir malonus
kvietimas į XXIII lietuviškųjų studijų
savaitę.
Tikėdami Jūsų dosnumu, liekame su pa
garba
Dr. Jonas Grinius
Justinas Lukošius
Vincas Natkevičius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM® — birželio 6 d., Sekmi
nėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje. Daly
vauja vysk. dr. A. Deksnys.
LEEDSE — birželio 6 d., 3 vai. p. p. Holy
Rosary bažn.
BRADFORDE — birželio 13 d., 12.30 vai.
mūsų tremtinių ir kankinių paminė
jimas.
DERBYJE — birželio 6 d., 14 vai., šv.
Juozapo bažnyčioje, Gordon Rd.
NOTTINGHAME — birželio 12 d., 15 vai.,
St. Patrick's, London Rd.
NOTTINGHAME — birželio 13 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — birželio 13 d., 15
vai., St. Wutetan's, Wolstanton.
Šiose vietose pamaldas laiko, daly
vauja vysk. dr. A. Deksnys. Plačiau
kronikoje.
NOTTINGHAME — birželio 20 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje, minint herojišką
ir tragišką birželį.
DERBYJE — birželio 20 d., 14 vai., Brid
ge Gate, minint herojiškus ir tragiš
kus Lietuvos įvykius.

