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Tik viena Europa
Prieš aštuoneris metus Anglijoje lei

džiamas East-West Digest skelbė, kad tuo 
metu jau pradėtas linksniuoti atlydis ar
ba detentė yra paremtas vienašališkomis 
ir klaidingomis prielaidomis. Tos prielai
dos daug kartų jau buvo spaudoje mini
mos, todėl jų visų nebeverta kartoti. Ta
čiau vertas prisiminti vienas ten skelbtas 
punktas, .kuris sako, kad toji detentė ne
išgelbės Rytų Europos, bet ją nublokš į 
Sovietų Sąjungos glėbį.

Šitoji pranašystė pildosi. Mūsų didysis 
draugas ir užtarėjas JAV vyriausybė pa
tarėjo ir Valstybės sekretoriaus padėjėjo 
Sonnenfeldto lūpomis pareiškė, kad Rytų 
Europa turinti sutikti su mintimi, jog rei
kia gyventi paklusnioje santaikoje su Sov. 
Sąjunga, nes priešingu atveju „dabartiniai 
nenatūralūs santykiai gali sprogti ir iš
šaukti III pasaulini karą“. O jo viršinin
kas, dr. Kissingeris nuo savęs pridėjo: 
„Mes turime būti dėkingi Sovietų Sąjun
gai, kad ji 1968 m. įsikišo į čekoslovaki- 
jos reikalus. Jeigu ji būtų to nepadariusi, 
tai dubčekizmas, t. y. „žmogiškojo veido 
socializmas“ šiandien nesuvaldomai siau
tėtų Vakarų Europoje.“

Vadinkime šitą pareiškimą kaip nori
me. Tačiau jo prasmė yra aiški: JAV Vals
tybės sekretorius detentės vardu išdavė 
135 milijonus Rytų Europos gyventojų So
vietų malonei. Dr. Kissingeris viešai pa
tvirtino Brežnevo doktriną. Tokių faktų 
akivaizdoje nublanksta trafaretiški pa
reiškimai mūsų delegacijoms, kad JAV 
vyriausybė nepripažįstanti Baltijos vals
tybių inkorporacijos j Sov. Sąjungą. Tur 
būt, nei vienas Rytų Europos gyventojas 
nenubraukė ašaros išgirdęs, kad tas didy
sis pražūtingos detentės kalvis, dr. Kissin
geris žada po JAV prezidento rinkimų sa
vo postą palikti.

Tiesa, į ALTos pirmininko dr. K. Bo
belio raštą dr. Kissingeriui Valst. departa
mento Rytų Europos skyriaus direktorius 
N. G. Andrews atsakė, kad informacija 
apie Sonnenfieldto pareiškimus nebuvusi 
tiksli. JAV vyriausybės nuomonė Rytų 
Europos atžvilgiu nesanti pasikeitusi. Ta
čiau tai buvo tik susirašinėjimas su lietu
viška organizacija, kuri negalės laiško au
torių priversti suvalgyti jo paties kepurę. 
Europos didžiojoje spaudoje Sonnenfeldto 
pareiškimai niekur nebuvo atšaukti, tik 
padarytos kai kurios užuominos tiems pa
reiškimams sušvelninti.

Jau minėtasis East-West Digest pabrė
žia, kad JAV, kaip dr kiekviena valstybė, 
pirmoje eilėje rūpinasi savo reikalais. Bet 
tai neįpareigoja jos prekiauti kitų tautų 
likimu. Rytų Europa yra neatskiriama Eu
ropos žemyno dalis. Tad kaip galima kal
bėti apie laisvą Europą, jeigu jos dalis pa
liekama po svetima letena. „Neturinti 
principų Kissingerio klika gali siekti su
sitarimo su Sovietais pavergtai Rytų Eu
ropai valdyti, tačiau mes, europiečiai, esa
me morališkai įpareigoti reikalauti žmo
gaus teisių visam žemynui, o ne tik Vaka
rų Europai“.

Keista, kad JAV politikai bando sukti 
nauju keliu kaip tik šiuo metu, kai šven
čiamas Amerikos išlaisvinimo dviejų šim
tų metų jubiliejus. Iki šiol buvo skaitoma, 
kad laisvės idėja Amerikoje yra branges
nė už auksą. Čia ieškojo ir rado prieglau
dą šimtai tūkstančių ir mūsų tautiečių, 
pabėgusių nuo senųjų ir naujųjų carų 
persekiojimo. Didieji Amerikos preziden
tai — Wasingtonas, Wilsonas, Rooseveltas 
iškilmingais žodžiais skelbė laisvę visiems 
žmonėms ir visoms tautoms.

Per du pasaulinius karus Amerika siun
tė savo kariuomenę padėti kovojantiems 
už laisvę ir žmogaus teises. Jos sūnūs mi
rė, kad Europos žmonės galėtų laisvai gy
venti. Apsiverstų karstuose didieji JAV 
prezidentai, jeigu jiems būtų pasakyta, 
kad Amerikos vyrai kovojo ne už visą, o 
tiktai už Vakarų Europą. O štai atsistojo 
prie JAV užsienio politikos vairo pirmo
sios kartos imigrantas iš Europos ir pada
lijo ją į laisvus Vakarus ir pavergtus Ry
tus. Kokia gyvenimo ironija: vaikas tėvų, 
kurie atbėgo į laisvės kraštą besigelbėda- 
mi nuo tironijos, dar nepakankamai įsisa
vinęs to krašto kalbos ir kultūros, jau 
bando parceliuoti paliktąją Europą.

Nieko nėra pasaulyje amžina. Trapiau
sios valdymosi sistemos yra diktatūros. 
Daugelis satvo akimis matėme, kaip aud
ros jas išblaškė į visas puses. Pastovus 
yra tik laisvės vėjas. Atsisuks jis ir į Ry
tų Europą, prie Baltijos krantų. Atsiras
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nuoširdžią užuojautą

J. Černiaus šeima

SENAS KUNIGAS PRAŠO PAGALBOS

Kai praėjusį mėnesį Švedijos min. pirm. 
Palme vyko į Maskvą, 75-rių metų Latvi
jos kunigas Hugo Grivans įteikė jam pa
ties įkalbėtą magnetofono juostą. Savo 
kalboje kun. Grivans prašo savo tautie
čius laisvame pasaulyje paveikti Sov. Są
jungos vyriausybę, kad jam būtų leista 
išvykti pas savo šeimyną į Švediją, arba 
pas brolį į JAV. Už prašymą emigruoti, 
kuris jau buvo atmestas septynis kartus, 
kun. Grivans yra atikalėjęs 16 metų ir 5 
mėnesius. Nors ir seno amžiaus, bet ne
gauna jokios valdiškos pensijos ar pašai
pos.

NAUJI PATVARKYMAI KOLCHOZAMS
Sovietų vadovybė, norėdama išvengti 

praėjusiųjų metų derliaus katastrofos, 
vėl pradėjo pertvarkyti žemės ūkio gamy
bą. Šį kartą nutarta kurti ūkio konglome
ratus. Kitaip sakant, bus bandoma su
jungti žemės ūkį su jam būtina pramo
nės įmone į vieną vienetą. Pavyzdžiu nu
rodomas vaisių ūkis, prie kurio turėtų bū
ti steigiamos butelių ir konservavimo dė
žučių dirbtuvės. Tada būsiąs geriau pa
skirstomas darbas įvairiais metų laikotar
piais ir sutaupomos transporto išlaidos.

Taip pat nurodoma ūkiams atsisakyti 
nuo mišrios gamybos, kuri neleidžianti 
tinkamai panaudoti žemės ūkio technikos. 
Ateity milžiniški ūkio agregatai, kurie 
augins javus, nebesirūpins gyvulių augi
nimu ir atvirkščiai.

Iš tikrųjų šios priemonės nėra naujos. 
Jos naudojamos ir Vakarų žemės ūkyje. 
Svarbiausias sovietų žemės ūkio kilimo 
stabdis, vakariečių ekspertų nuomone, yra 
nenoras dirbti, nepajėgumas, stoka koor
dinacijos, nesugebėjimas pasinaudoti ir 
apsirūpinti tinkamomis priemonėmis.

A. GREČKOS GARBEI
Siekiant įamžinti neseniai mirusio mar

šalo ir politbiuro nario A. Grečkos atmi
nimą, karo laivyno akademija pavadinta 
jo vardu. Taip pat A. Grečkos vardu pa
vadinta viena karinė dalis ir viena Mask
vos gatvė. Be to, aukštųjų karo mokyklų 
klausytojams įvestos Grečkos stipendijos.

KALBASI SU DIEVU
Ukrainietis V. Moroz, kalinamas už 

priešsovietišką veiklą ir religiją, neseniai 
buvo perkeltas į Serbsky psichiatrinį in
stitutą. Jo žmonai pasiteiravus apie vyro 
ligą, gydytojas pareiškęs, kad jis „kalbasi 
pats vienas su Dievu“. Tai esąs protinio 
nesveikumo pažymys, kurį, anot Morozo 
žmonos, tikintieji vadina malda.

ARKIVYSKUPAS IR „MORNING STAR“

Canterbury arkivyskupas dr. Coggan iš
spausdino Anglijos komunistų dienrašty
je straipsnį, kurį buvo užsakęs partijos 
sekretorius G. McLennan. Tame straips
nyje jis nelietė religinių ar marksistinių 
problemų, bet apsribojo vien tik sociali
nėmis.

„Dažnai nesusipratimai įvyksta, kai 
žmonės traktuoja vienas kitą kaip daik
tus, o ne kaip lygiavertes asmenybes. Pa
sitaiko, kad darbdavys laiko darbininką 
tik priemone savo turtams padidinti. Iš 
kitos pusės būna atsitikimų, kad darbi
ninkas išnaudoja darbdavį, nepasisteng- 
damaš atidirbti už jam mokamą atlygini
mą. Arba vėl — dažnai vyrai ir moterys 
tarpusavio santykiuose ieško tik seksuali
nio pasitenkinimo, o ne moralinio ir dva
sinio bendradarbiavimo, siekiančio page
rinti bendruomenės gyvenimą.“

Baigdamas arkivyskupas siūlo atkreipti 
daugiau dėmesio į žmogaus prigimtį, nes 
ir socialines sąlygas pagerinus, žmonių 
tarpusavio santykiavimo problemos dar 
nėra galutinai išspręstos.

NENORI „DRAUGIŠKO“ VIZITO
JAV prof, sąjungų vadovybė atsisakė 

priimti „draugišką“ Sovietų Sąjungos 
prof, sąjungų delegaciją, motyvuodama, 
kad prof, sąjungų veikla Sovietuose nėra 
laisva.

Rusams pasiskundus, kad tai esąs Hel- 

žmonių, kurie supras, kad laisvė ir taika 
yra nepadalijamos. Nueis užmarštin var
dai tų, kurie kuria apgaulingas teorijas, o 
JAV ir žmonijos istorijoje amžini pasiliks 
tik laisvės ir žmogaus teisių kovotojų var
dai.

Lucanus 

sinkyje sutarto laisvo judėjimo nevykdy
mas, JAV prof, sąjungų viešųjų ryšių di
rektorius Al Zack pareiškė: „Rusai yra 
patys paskutinieji, galintieji kalbėti apie 
Helsinkį. Mes nesipriešiname, kai atvyks
ta baleto šokėjai, ar net prof, sąjungų ofi
cialūs tarnautojai, bet mes priešinamės 
veidmainiškam elgesiui tų žmonių, kurie 
atvykę vaidina atstovus neegzistuojančių 
prof, sąjungų, arba kurie yra tik suvar
žytos darbininkų klasės prižiūrėtojai. Jei
gu jie nori su mumis bendrauti, .turi pa
keisti visą sistemą. Kol Sov. Sąjungoje 
nėra laisvės, kol ten nėra demokratiškų 
prbf. sąjungų, tol negali būti jokių kalbų 
apie delegacijų pasikeitimus.“

NĖRA MEDALIŲ UŽ „MEILĘ“
Buvęs JAV aviacijos puskarininkas L. 

Matlovich buvo atleistas iš tarnybos už 
homoseksualizmą. Jo nuomone, apie 10% 
karių visame pasaulyje esą homoseksua
listai. Kalbėdamas Homosexual Equality 
konferencijoje Southamptone jis pareiš
kė: „Jie apdovanojo mane medaliais už 
žmonių užmušinėjimą, bet paniekino ir 
atleido už žmogaus mylėjimą“. Minėtoje 
konferencijoje buvo reikalaujama, kad 
homoseksualizmas būtų legalizuotas ka
riuomenėje.

AREŠTUOTI ISLANDIEČIAI
Islandijos džiudžitsų komanda buvo nu

vykusi į Kijevą dalyvauti atletų rungty
nėse. Atvykus į Sov. Sąjungą, visa grupė 
buvusi areštuota ir uždaryta į kalėjimą. 
Jiems nebuvę leista susisiekti su Islandi
jos ambasada Maskvoje. Grupės vadovas 
E. Thorvaldsson pasiuntė skundą Europos 
Judo Sąjungai. Jis siūlo neruošti sporto 
olimpiados Maskvoje 1980 metais.

ŠVEDIŠKAS ALUS
Per paskutinius vienuolika metų švedai 

gėrė 3.6% stiprumo alų. Dabar pripažin
ta, kad tas alus per stiprus, ypačiai jau
nuoliams. Todėl išleistas patvarkymas, 
kad nuo ateinančių (1977) metų liepos 
mėnesio baruose alus bus pardavinėja
mas tiktai 2.8%. Tačiau alkoholinių gėri
mų krautuvėse bus galima gauti išsinešti 
ir stipraus (iki 4.5%) alaus.

Kodėl nesutaria ?
Maskvoje sakoma, kad su amerikiečiais 

esą sunku susikalbėti, ypačiai šiais rinki
miniais metais. O Vašingtone galvojama, 
kad sovietų politika yra kaip veidrodžių 
salė, kurioje kiekvienas veidrodis rodo ki
tokį paverksią. Taip rašo „Times“ Mask
vos korespondentas R. Davy.

Jis cituoja „Izvestijų“ straipsnį, kuria
me sakoma, kad nors detentė Maskvos dė
ka laikosi pasaulyje, tačiau imperialistai, 
reakcionieriai fašistai ir maoistai nuolat 
siekią ją sunaikinti. KGB viršininkas 
Andropovas viešai įspėjęs, kad žingsnis 
atgal galįs labai pabloginti tarptautinius 
santykius.

Maskvoje esąs jaučiamas netikrumas 
dėl JAV prezidento rinkimų. Prezidentas 
Fordas nelaikomas nenugalimu, o dr. Kis
singeris („vienintelis žmogus, kuris rei
kalus supranta“) žada pasitraukti. La
biausia priimtinas kandidatas atrodąs 
Carter.

Kapitalistinių kraštų bankrotas esąs 
neišvengiamas. Todėl Maskvoje galvoja
ma, kad visa kaltė už detentės nepasiseki
mus tik jiems primestina. Ten, esą, net at
virai 'kalbama, kad sovietų tankai ir lėktu
vai gaminami tik taikai apsaugoti, o vaka
riečiai ginkluojasi pasauliui užkariauti...

Trūkstant duonos ir kasdieninių reik
menų, sovietai nenori atvirai propaguoti 
karo. Tačiau jaunesnieji žmonės, ypač ka
riškiai, kurie dar nėra uostę parako, iš 
paskutiniųjų stengiasi pasivyti Ameriką 
ir, kur galima, ją pralenkti. Esą, tas no
ras susilyginti yra toks didelis, kad net 
kartojamos amerikiečių padarytos klai
dos...

Norėdami įrodyti taikaus sugyvenimo 
intencijas, sovietai dažnai nurodo, kad jie 
be ginčų pasitraukę iš Egipto ir neturį 
pretenzijų Angoloje. Tačiau kai iškyla 
klausimas apie „išsilaisvinimo karus“, tai 
atvirai pradedama kalbėti apie karinę pa
galbą naujai susikuriančioms valstybėms.

Vakariečiai nenori išprovokuoti naujų 
karo židinių ir jie apie tai atvirai šneka. 
Tačiau sovietai jais netiki ir iki šiol tebe
silaiko „taika per jėgą“ dėsnio. Todėl net 
ir prileidžiant, kad abi pusės perdeda vie
na kitos grėsmę, yra pavojus, kad pasi
ruošimas karui gali pasiekti sankryžą, iš 
kurios nebėra kelio atgal.

JAV politikos vingiai
Londono lenkų spauda paskelbė Laisvo

sios Europos Radijo (Radio Free Europe) 
tarnautojų paruoštą dokumentą. Jame ne 
tik protestuojama prieš įvestus tarnauto
jų apribojimus, bet taip pat prieš JAV už
sienio politikos nuolaidas, kurios priešta
rauja pavergtųjų kraštų laisvės sieki
mams.

Keletas teisinių Radio Free Europe tar
nautojų, įskaitant gerai žinomus rašyto
jus ir laikraštininkus, pasiuntė dr. Kissin
geriui laišką, protestuojantį prieš jo pa
valdinio neatsakingus pareiškimus, lie
čiančius Rytų Europą ir Balkanus. Tuo 
pačiu metu gauta žinių, liečiančių ir pa
čios radijo stoties ateitį.

Laiško autoriai pabrėžia „Sonnenfeldto 
doktriną“, kuri, nežiūrint paneigimų, da
ro didelę žalą kovai už laisvę. Anų kraštų 
gyventojai gerai prisimena kovas su na
ciais per II pasaulinį karą ir stebisi, kad 
grėsmingi žodžiai ateina iš laisvojo pa
saulio. Pasirašiusieji reikalauja, kad dr. 
Kissingeris padarytų pareiškimą, išsklai
dantį abejones dėl JAV pažadų remti Ry
tų Europos ir Balkanų valstybių nepri
klausomybes.

Apie radijo stoties ateitį rašoma, jog 
esama gandų, kad ji būsianti atskirta nuo 
kraštų, į kuriuos transliuojamos žinios, ir 
perkelta į Ameriką. Tarnautojų skaičius 
jau dabar esąs neleistinai sumažintas, o 
žinios stipriau tikrinamos. Nurodomi pa
vyzdžiai, kaip lenkų kalba transliacijos 
apie Lenkijos seimo kandidatus buvo su
stabdytos. Visiškai nebuvusios praleistos 
žinios apie areštuotą fechtuotoją Jerzy 
Pawlowski. Su tais suvaržymais siejamas 
ir ilgamečio lenkų sekcijos vedėjo Jan 
Nowako atsistatydinimas.

Laiške sakoma, kad dr. Kissingeris ir 
pats prezidentas Fordas bus priversti tuo 
reikalu aiškiau pasisakyti, nes Rytų Eu
ropos kilmės amerikiečiai gali nulemti 
prezidento rinkimus.

Ta pačia proga minimas ir 59 lenkų in
telektualų protestas dėl konstitucijos pa
keitimo ir prof. E. Lipinskio laiškas par
tijos sekretoriui E. Gierekui. Jis kritikuo
ja Lenkijos ūkio politiką ir Rusijos pri
mestus veiksmus (Čekoslovakijos invazi
ja), kuriuos Lenkija turėjusi priimti ir 
pagirti. Kol Sov. Sąjunga neatitaisysianti 
Lenkijai padarytų skriaudų, tol normalių 
santykių negalį būti.

Vakarų politiniuose sluoksniuose mano
ma, kad lenkų protestai turės paveikti 
kaimyninius socialistinius kraštus ir pri
versti JAV vyriausybę keisti politiką Ry

tų Europos atžvilgiu. (FCI)
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cija, raginanti mirusiuosius laidoti stovin
čioje pozicijoje, cilinderio formos karto
niniuose karstuose. Tuo būdu būsią su
taupoma vietos.

— Rytų Vokietija kaltina Vak. Vokieti
jos teismą, išteisinusį W. Weinholdą, ku
ris, bėgdamas į Vakarus per sieną, užmu
šęs du sargybinius.

— Anglijoje ką tik miręs naftos biznie
rius Paul Getty (83) turėjo tiėk daug pi
nigų, kad išdalijus kiekvienam žmogui pa
saulyje po vieną svarą, dar būtų likusi 
pakankamai didelė suma pragyvenimui.

— Birželio 8 d. Londono aerodrome tem
peratūra siekė 86 F.

— Lenkijos komunistų partijos vadas 
E. Gierek penkias dienas viešėjo V. Vo
kietijoje.

— Europos komunistų vadai dar kartą 
atsisakė bendros konerencijos, kurioje 
Rusija nori turėti vadovaujantį vaidmenį.

— „Die Welt“ žiniomis, Sov. Sąjungoje 
už mašinraščiu padaugintą bibliją moka
ma iki 1.200 DM.

— Viduržemio jūroje šiuo metu Sovie
tai turi 70 karo laivų, o JAV tiktai 44.

— Jordano karalius Hussein šio mėne
sio gale vyksta į Maskvą pirkti ginklų. 
Praėjusią savaitę ten viešėjo Indijos 
premjerė Mrs. Gandhi.

— Disidentas Ginzburgas antrą kartą 
buvo nubaustas po 10 rublių už pemakvo- 
jimą pas dr. Sacharovą.

— Keturi baltieji ir vienas azijatas ap
kaltinti už indo studento nužudymą 
SouthaU'e.

— Daugiau kaip 30 britų visuomenės ge
rai žinomų atstovų pasiuntė telegramas į 
Maskvą, prašydami išlaisvinti disidentus 
Bukovskį ir Morozą.

— Nepaprasti karščiai Vak. Europoje. 
Maskvos metereologų nuomone, iššaukę 
nuolatinį lietų Rytų Europoje ir pietinėje 
Sov. Sąjungos dalyje.

— Anglikonų bažnyčia išleido griežtas 
taisykles, kurios nustato kapinių pamink
lų formą ir įrašus. Malonybiniai žodžiai,

Atsakyta pagalba
Žinomas „Daly Telegraph“ (birželio 5 

d.) žurnlistas David Floyd rašo, kad šve
dai nesuteikę pabėgėlio teisių sovietų lai
vo „Storoževoj“ jūrininkams, kurie pra
ėjusių metų lapkričio mėn. buvo sukilę 
Balitjos jūroje. Kaip žinoma, tą sukilimą 
malšinant, mažiausia 50 žmonių buvo už
mušta, o vėliau nuteistųjų likimas, tur 
būt, niekada nebus tiksliai sužinotas. Pa
siremdamas iš Vakarinės Rusijos gauto
mis žiniomis, D. Floyd rašo:

„Iš ankstybesnių pranešimų aiškėja, 
kad Švedijos gynybos štabas Stockholme 
žinojo apie sukilimą ir pavartotas žiau
rias priemones jam numalšinti. Buvo su
darytas įspūdis, kad incidentas įvyko už 
Švedijos teritorinių vandenų, ir ji negalė
jo įsikišti.

Tačiau pranešimai iš Rusjos nurodo, 
kad maištininkams pavyko „Storoževoy“ 
atgabenti į švedams priklauančlos Got
lando salos uostą, kur jį apsupo švedų 
patruliuojantys laivai.

Sukilimo vadas, laivo politrukas Mar
kovas per radiją pasiprašė egzilo teisių, 
švedų pakrančių sargybos laivai įspėjo 
rusus nieko nedaryti, iki bus gautas vy
riausybės atsakymas. Po dviejų valandų 
Švedijos laivyno (karininkas pranešė ru
sams, kad „Storoževoy“ įgula priklauso 
karo laivyno daliniams, todėl jie yra lai
komi dezertyrais ir negali gauti egzilo 
teisių.

Tada Markovas įsakė plaukti į Daniją 
ar Norvegiją, tikėdamasis ten būti priim
tas. Tačiau kai kurie įgulos nariai, nusi
gandę švedų neigiamo atsakymo, pranešė 
per radiją į Leningradą apie įvykusį su
kilimą laive.

Greitai rusų bombonešių eskadrilė pa
siekė laivą, ką tik išplaukusį iš Švedijos 
teritorinių vandenų. Jie apšaudė laivo de
nį ir numetė keletą bombų.

Markovas ir šeši sukilimui pritarę ka
rininkai nusižudę. Apie 50 jūrininkų buvę 
užmušta. Bandžiusius plaukti į krantą, la
kūnai pribaigę kulkosvaidžių šūviais.“

Tolimesnė laivo istorija žinoma — jis 
buvo nugabentas į Rygą, o jūrininkai su
imti. Spaudoje buvo pasirodę žinių apie 
labai griežtas bausmes, įskaitant darbo 
stovyklas ir sušaudymus. Sovietų spauda 
apie sukilimą iki šiol nieko neskelbia.

AKIS UŽ AKĮ...
Kaip žinoma, Sov. Sąjunga atsisakė da

lyvauti šachmatų turnyre, jeigu jis bus 
ruošiamas, kaip numatyta, Izraelyje. Po 
to grupė Sov. Sąjungos žydų raštu kreipė
si į Olimpinių žaidimų komitetą, reika
laudama pakeisti planą, pagal kurį 1980 
m. olimpiada numatyta Maskvoje.

DIENOS
pvz. Mum, Dad, ateityje nebus leidžiami 
vartoti.

— Amerikos ambasadoje Prahoje ati
dengtas paminklas čekoslovakų rašytojui 
Kafkai, kurio raštai Čekoslovakijoj drau
džiami skaityti.

— Londone išleistas paskutinis — 34-itas 
Churchilio raštų tomas. Pilnas jo raštų 
rinkinys kaštuoja 1.250 svarų. Iš viso ten 
esama penki milijonai žodžių.

— Ispanijos parlamentas leido veikti 
visoms politinėms partijoms, išskyrus ko
munistus ir separatistus.

— Kinijos spauda kaltina Sov. Sąjungą 
už siūlomą kolektyvinį Azijos saugumą, 
kuris, jų nuomone, reikštų sovietų viešpa
tavimą Azijoje.

— Londone mirė viena seniausių britų 
aktorių dame Sybil Thorndike. Ji buvo 93.

— „Pravdoje“ paskelbtas oficialus 
straipsnis, peikiąs Prancūziją už apsigink
lavimo didinimą ir draugiškumą Nato 
valstybėms.
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DU SUKAKTUVININKAI
BRADFORDE BIRŽELIO 19-20 D.D. KUN ■ JONAS KUZMICKIS IR MSGR. K. RAZMINAS MINI SAVO 40-TIES METŲ 

KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ.

KUNIGAS JONAS KUZMICKIS 
BRADFORDE

(40 metų kunigystės sukaktis)

Po II pasaulinio karo (1947 m. ) iš Vo
kietijos atvykusių į Bradfordą lietuvių 
pirmieji susibūrimai vykdavo St. Patriko 
salėje — rūsyje. Ten rinkdavosi pasišokti, 
ten šventėme pirmas bendras Kalėdas 
Anglijoje, ten suorganizuotas DBLS sky
rius. Salė prisirinkdavo pilnutėlė: suva
žiuodavo vyrai ir merginos iš ūkių, iš ang
lies kasyklų, iš ligoninių ir iš tekstilės 
fabrikų. Bradfordiškiai lietuviai labai pa
sigedo lietuvio kataliko kunigo. Per Leeds 
vyskupijos valdytoją 1948 metų pradžioje

Kun. J. Kuzmickis

čia paskirtas kun. Jonas Kuzmickis. Kuni
gas čia buvo labai laukiamas ir visiems 
reikalingas.

Bradfordo lietuviai gyveno pas vieti
nius anglus labai menkučiuose butuose. 
Tą pat vargą teko pajusti ir mūsų naujai 
atvykusiam kunigui. St. Ann's klebonijoje 
gavo mažytį kambarėlį ir už tai dar nuo
mą turėjo mokėti. Nuo tada jaunam kuni
gui prasidėjo tolimos varginančios kelio
nės, nes su lietuviais pastoracinį darbą 
reikėjo dirbti ir šiaurinėje bei Vidurinėje 
Anglijoje. Iš karto savo parapijiečius pa- 
sitkdavo traukiniu, autobusu ar pėstute. 
Tik vėliau įsigijo kad ir menką, bet savo 
susisiekimo priemonę.

1948 m. kovo 14 d. lietuviai susirinko į 
St. Ann bažnyčią pirmųjų pamaldų. Jie 
nežinojo, kad jaunasis kunigas bus toks 
intelektualas. I jo pamaldas ėjo ir tie, ku
rie bažnyčią buvo lyg ir pamiršę. Jis ža
vėjo savo gerai paruoštais pamokslais. Jis 
mokė pasitikėti Dievu, mylėti tėvynę ir 
artimą. Jo pamoksluose girdėjosi aidai iš
gyventos kančios ir pabrėžiamas gilus 
krikščioniškas atlaidumas. Ir taip per vi
sus tuos ilgus metus kun. J. Kuzmickis 
mokė mus, galima sakyti, filosofiškai su
simąstyti, ieškoti tiesos ir pažinti patiems 
save.

Žavėjomės ir žavimės kun. Kuzmickio 
gražiu balsu giedant. Taip pat žavimės la

Tautinė rezistencija
Ištrauka iš N. E. Sūduvio knygos VIENŲ 
VIENI, vaizduojanti lietuvių tautos re
zistenciją ir sukilimą prieš 35 metus.

Lietuvių Aktyvistų Frontas

Paskirai veikiančias pogrindžio grupes jungti 
ir joms vadovauti imta nuo 1940. 10. 9 Kaune įvy
kusio slapto pasitarimo, kuriame buvo sutarta:

„a) apjungti tautą tokiu tankiu organizuotos 
rezistencijos tinklu, kad būtų užkirstas kelias 
NKVD provokacijoms išryškinti aktyvųjį tautos 
elementą, b) ruoštis būsimam karui, kad juo pasi
naudodami. atgautume nepriklausomybę“. (L. Pra
puolenis. Draugas 1951 biržeio 23 d.).

..Pogrindžio rezistenciją centralizuojant, pir
miausia reikėjo žiūrėti, kad būtų galimai užkirstas 
kelias NKVD provokacijoms. Todėl pasirinkta ma
žų vienetų-penketukų-organizacinė schema. Pats or
ganizacijos centras padalintas tarp Kauno ir Vil
niaus. Vilniuje sutelktas karinis-politinis štabas. 
Kaune — organizacinis. Kai 1941. pavasarį. Vil
niaus štabą skaudžiai palietė NKVD areštai. Kau
no štabas, nedaug tepaliestas, galėjo nedelsdamas 
perimti Vilniaus štabo uždavinių tolimesnį vykdy
mą ir sukilimo plano gautinį parengimą. Saugumo 
sumetimais provincijos daliniams buvo palikti jų 
savarankiški vardai: Apsaugos Gvardija. Geležinis 
Vilkas, Laisvės Armija ir kt„ nors Kauno ir Vil
niaus štabai veikė Liet. Aktyvistų Fronto vardu (L. 
Prapuolenis, Į Laisvę, Nr. 25-62).

bai gera, aiškia tarsena skaitant šv. Raš
tą, sakant pamokslą.

Pamažu pradėjome savo kunigą pažinti 
ir asmeniškai. Jis visiems, bet ypač jau
nimui. vaikams negaili gražių padrąsinan
čių žodžių, palydimų švelnia šypsena. Per 
ilgus metus Bradforde sutuokė dešimtis 
porų, pakrikštijo šimtą ar daugiau kūdi
kių, labai daug palaimino išvažiuojančių į 
kitus kraštus. Daugelį guodė ligos ir mir
ties patale. Daugelį maldomis palydėjo į 
amžiną poilsį. Rengė ir rengia tikintie
siems rekolekcijas, pakviesdamas svečių 
kunigų. Parapijiečiai tuo džiaugiasi, nes 
kažkaip lengviau su nepažįstamu nuodėm
klausiu sąžinės sąskaitas sutvarkyti. Pa
rapiją lankė svečiai kunigai iš Romos, 
Anglijos, net iš Amerikos. Kapelionas juos 
priėmė, maitino. Bradforde lankėsi ir vys
kupai. Kun. J. Kuzmickis ir šitiems aukš
tiems svečiams priimti surado laiko ir ga
limybių.

Kunigas Kuzmickis bent kartą per me
tus aplanko lietuvių šeimas ir viengun
gius. Tie vizitai — labai maloni proga pri
imti kunigą savuose namuose. Gera ra
miai ilgiau pasikalbėti... ir kartais su
krauti savo rūpesčius ant jo pečių, pa
mirštant ar nežinant, kad ir jis gali turė
ti savo rūpesčių. Tokia jau žmonių pri
gimtis.

Iš tų metinių apsilankymų, kad ir tru
putėlį, kad ir labai paviršutiniškai, tariuo
si, kunigą Kuzmickį bepradedanti pažinti, 
kaip kunigą. Pažinti, kaip žmogų — ne
įmanoma, nes per daug gili, per daug ša
kota asmenybė. Nesu girdėjusi smerkiant 
žmogų, skundžiantis vargais ar rūpesčiais. 
Daug kartų girdėjau dėkojant Dievui už 
jam duotą gerų sveikatą. Negirdėjau di- 
džiuojantis literatūriniais talentais, ku
riais neabejotinai yra gausiai Dievo apdo
vanotas. Norėčiau pabrėžti, .kad ne talen
tu, o talentais.

Kun. Kuzmickis, tik atvykęs į Bradfor
dą, šalia pastoracinio darbo, įsijungė ir į 
visuomeninę veiklą. Tuojau įsteigė šešta
dieninę vargo mokyklą, surado tai mokyk
lai butą ir pats pirmasis ten pradėjo mo
kytojauti. Toji mokykla persikėlė į savas 
patalpas, kai Vyčio klubas nusipirko na
mus 1957 metais. Visi jo mokiniai jau už
augę, dauguma vedę ar ištekėjusios ir be
veik visi išvažinėjo į kitus kraštus.

Kunigas Kuzmickis Bradforde surengė 
kelias bažnytines šventes. Skaitė ir tebe- 
skaito gerai parengtas paskaitas per tau
tines šventes ir minėjimus. Būdamas lie
tuvis patriotas, jis kėlė ir tebekelia savų 
tautiečių bepradedančių pavargti dvasią. 
Organizavo literatūrinius vakarus ir pats 
juose dalyvavo. Jis su kitais čia gyvenan
čiais literatais buvo pakviestas ir dalyva
vo literatūros-muzikos šventėje Chicago- 
je Jaunimo Centro namuose. Ne plunks
nos žmogui sunku įvertinti ir tinkamai 
aprašyti literatūros sritis, kuriose kun. J. 
Kuzmickis Dabai produktyviai reiškėsi ir 
tebesireiškia. Jis rašytojas, poetas, žurna
listas. Jo kūryba graži, turtinga žodžių, 
lengva skaityti, maloni klausyti.

1954 m. Londono Nida išleido kun. J. 
Kuzmickio religinio turinio knygą „Mari
ja mums kalba". Tai knyga apie Dievo 
Motinos pasirodymus įvairiuose pasaulio 
kraštuose, taip pat ir Lietuvoje. Kitais 
metais išėjo iš spaudos ,,Fatima ir Mes“. 
Ten labai gražiai aprašyta Marijos pasi
rodymas piemenėliams Portugalijoj, reikš

Ryšiai su užsieniu

Geležinei uždangai atsiradus tarp Lietuvos ir 
Vakarų, ryšius su Berlyne veikiančiu LAF vadu 
pulk. K. Škirpa tebuvo galima palaikyti per ryši
ninkus. kurie mėgino uždangą pralaužti. „Pirmąjį 
ryšį su LAF štabu užmezgė kpt. Albertas/švarplal- 
tis, iš kurio 1940 m. gruodžio 15 d. pirmą kartą ga
vome išsamesnes informacijas apie Lietuvos Tauti
nio Komiteto ir LAF veiklą“ (L. Prapuolenis, 
Draugas, 51. 6. 23). „Labai reikalingos ir laukia
mos žinios buvo apmokėtos brangia kaina — ryši
ninko gyvybe. Grįždamas atgal, vyko per šakius, 
kur turėjo pažįstamą ūkininką, nerepatrijavusį vo
kietininką, kuris jau buvo užverbuotas sovietų slap
tosios policijos NKVD. Ūkininkas ryšininką sužei
dė kirviu ir atidavė pasienio sargybiniams. Sužeis
tas ir kankinamas ryšininkas nieko neišdavė. Karui 
su vokiečiais prasidėjus, buvo išvežtas iš Kauno ka
lėjimo ir sušaudytas (A. Darnusis, Į Laisvę, Nr. 25- 
62).

„Antrasis ryšininkas, per kurį kontaktas buvo 
palaikomas ligi 1941 m. gegužės pradžios, buvo ka
pitonas Bronius Michelevičius, kuris pats asmeniš
kai du kartu buvo pralaužęs geležinę sieną.

„Pirmasis ryšininkas iš LAF vyr. štabo narių į 
LAF štabą užsienyje 1941 m. prasimušė dabartiniu 
metu JAV gyvenąs Mykolas — „Kumpis 24“. ku
rio didvyriškumui pažymėti noriu pateikti kai ku
rias jo atlikto žygio smulkmenas. „Kumpis 24“, pa
informavęs užsienio LAF štabą apie LAF vyr. šta
bo projektus ir pasirengimus pravesti sukilimą, pa
skelbti nepriklausomos Lietuvos valstybės atstaty
mą ir sudaryti vyriausybę, berods, balandžio 13 d. 
mėgino iš Vokietijos sugrįžti į Lietuvą. Pasienio pa

mingi įspėjimai pasauliui, ypač Rusijai, 
begrimstančiai į ateizmą. Be šitų dviejų 
knygų, dar yra išleista „Susitikimas“, 
„Kartuvės“, „Kaip jis ją nužudė“, „Gun
dymai" ir „Ištiestos rankos“.

Jei neklystu. „Ištiestose Rankose" gali
ma jausti paties autoriaus labai skau
džius tėvynės netekimo išgyvenimus, pa
saulėjautą, maldas Aukščiausiajam. Kny
ga sunkiai suprantama paskaičius tik vie
ną kartą. Skaudžiai jaučiant nostalgiją, 
labai gera atsiversti „Ištiestas Rankas“, 
ypač vienišam ir vienumoje. Beskaitant, 
pasijauti lengviau. Puikus knygos turi
nys. lyg balzamo lašeliai, gaivina, ramina 
vargšę žmogišką širdį.

Kunigas J. Kuzmickis parašo į „Euro
pos Lietuvį“ ir į Š. Amerikos lietuvių 
spaudą. Susirašinėja su giminėmis ir 
draugais rusų okupuotoje Lietuvoje, Eu
ropoje ir Amerikoje. Pamokslo metu kar
tais paskaito būdingų ar skaudinančių 
laiškų ištraukų, ypač iš okupuotos Lietu - 
vos. Jo bibliotekos lentynos pilnos knygų.' 
Sunku pasakyti, kaip kun. J. Kuzmickis 
visus darbus atlieka — perskaito knygas 
ir periodiką, rašo, vizituoja parapijiečius, 
lanko ligonius ir laidoja mirusius. Gali
ma tik spėti, kad jis kiekvienai savo dar
bo dienai yra sudaręs programą ir sugeba 
jos laikytis.

Perskaityti Solženicyno „Gulag Archi
pelago“ ir į jį įsigilinti reikia daug laiko. 
Vieną sekmadienį jis tos knygos citata pa
iliustravo pamokslą, tarytum norėdamas 
įdiegti į mūsų širdis, įkalti į mūsų galvas 
pilnesnę laisvės sampratą. Negali atsiste
bėti tokiu pajėgumu sunaudoti laiką. •

Iš visos širdies norėčiau musų kunigui 
Kuzmiekiui šio jubiliejaus proga palinkė
ti Dievo palaimos jo dvasinei ir fizinei 
stiprybei. Taip pat, kad jo plunksna ne
pavargtų.

Visi galime drąsiai sakyti, kad esame 
laimingi, jog turime tokį dvasios vadą. 
Parodykime daugiau susirūpinimo juo. Jei 
sunkūs laikai mums, — jam dar sunkesni. 
Tikiuosi, kad šių metų birželio 19-20 die
nomis visi parodysime savo prisirišimą ir 
pagarbą, švęsdami jo kunigystės 40 metų 
sukaktį. Jo šventė — tegul bus ir mūsų 
šventė. Juk didesnę savo kunigystės laiko 
dalį jis mūsų tarpe dirbo, dažnai pats sa
ve užmiršdamas. Būdamas su mumis, jis 
dalį savęs atidavė mums. Jis mūsų kape
lionas.

Ilgiausių, linksmų ir darbingų metų. Ka
pelione!

O. A.

VIEŠPATIES VYNUOGYNE

Laiškas Mgr. Kl. Razminui

Brangus Monsinjore Klemensai! Pirmą 
kartą susitikę Kauno Kunigų Seminarijo
je 1931 m. rudenį, penkerius metus buvo
me mokomi filosofijos bei teologijos ir 
auklėjami parengti dvasią kunigystės 
šventimams.

Kaip į Persimainymo kalną
rūpestinga globa į kunigystę mus lydė

jo rimtas, retai nusišypsąs rektorius prel. 
J. Mačiulis-Maironis, jo įpėdinis gražia
balsis prel. Pr. Penkauskas, asketiškas vi- 
cerektorius prel. St. Jakubauskas, šmaikš
tus žemaitis prefektas kun. Pr. Venckus, 
monotoniškais mąstymais mus liūliavęs 

dvasios tėvas kun. J. Aleksa, MIC, ir eilė 
šaunių profesorių: ark. J. Skvireckas, 
prel. J. Šaulys, prel. B. Česnys, prel. Al. 
Grigaitis, prel. Pr. Kuraitis, kah; J. Meš
kauskas ir kunigai — P. Malakauskas, St. 
Gruodis, SJ, M. Morkelis. M. Sandanavi- 
čius bei pasauilečiai filosofai Pr. Dovydai
tis ir St. Šalkauskis.

1936 m. birželio 21 d., virpėdami parkri
tę kryžiumi Kauno Arkikatedros Bazili
koje, buvome įšventinti kunigais gilaus 
šv. Rašto žinovo ir vertėjo ark. J. Skvirec
ko. Birželio 29 d. palydėjai mane Jurbar
ko bažnyčioje prie altoriaus atnašauti pir
mųjų Mišių, o netrukus Tavo primicijų 
metu Kelmės bažnyčioje sakiau Tau pir
mąjį kunigišką pamokslą.

Paskui mūsų keliai tarsi išsiskyrė: pats 
nuėjai sielovados vagų versti, būdamas 
vikaru Tytuvėnuose, kapelionu Šiaulių 
bern. gimnazijoje ir mokytoju seminari
joje .Vėliau būva, vikaru Lygumose, Kur
tuvėnuose, vėl Tytuvėnuose, o nuo neDai-

Msgr. K. Razminas

mingų 1941 m. kapelionu Eržvilko ir Rad
viliškio vid. mokyklose. Aš pats tuo tar
pu ketverius metus studijavau lietuvių 
kalbą ir literatūrą Kauno Vytauto D. Uni
versitete bei dėsčiau įdomią mūsų litera
tūrą Kauno Vysk. M. Valančiaus liaudies 
universitete, Alytaus ir Merkinės gimna
zijose.

1944 m. rugpiūčio 5 d. karo audra nu
bloškė Tave net į Vieną, kur vėl gaivinai 
lietuvių dvasias, gi 1945 m. vasario 25 d. 
persikėlei į Innsbrucką, gilinti teologijos 
studijas universitete, o rudenį, nubildėjęs 
į Zamsą, buvai Ark. J. Skvirecko sekreto
riumi, padėjęs parengti naująjį Šv. Raš
to vertimą, iki užspaude! švento atminimo 
Lietuvos Bažnyčios Metropolito pavargu
sias akis.

1957 m. persikėlei į Romą ir griebeisi 
naujo, atsakingo darbo: dirbai Vatikano 
radijo stotyje, rengdamas žinias ir trans
liuodamas jas ,į pavergtų Lietuvą, net Si
birą. Dar ir dabar yra mūsų tautiečių, ta
da kalėjusių Sibire, kurie su padėka mini 
stiprinančias Tavo kalbas.

Ką gi mudu šiandien galime kalbėti apie 
nueitąjį kelią, kai tiek daug žmonių sekė 
mūsų kelius?! Mintyse jungiamės su sa
vo laidos konfratrais, budinčiais Lietuvo
je ir susirinkusiais sukaktį apmąstyti, su 
savo išsklaidytais giminaičiais ir su tais, 
kuriems paskyrėme savo gyvenimą.

O tuo tarpu susitelkime: tegu mudviejų 
susimąstymui padeda mūsų pirmųjų die
nų Tėvo vynuogyne liudininkės ir pažįs- 

lydovui nurodžius visai netinkamą sienai pereiti 
vietovę, „Kumpis 24“, nugalėjęs vielų tvoras... už 
keleto šimtų metrų buvo pastebėtas rusų sargybi
nių, kurie tuoj pat į jį atidarė ugnį. „Kumpis 24“ 
atsišaudydamas bandė grįžti Vokietijon, bet peršau
tas per kairiąją krūtinės pusę ir dešinę koją. Kad ir 
sužeistas, nušovęs jį puolančius pasienio sargybinių 
šunis, leidosi miškelio kryptimi. Pamiškėje gavo 
antrą šūvį į krūtinę. Sukaupęs visas jėgas, pasiekė 
tankumyną, kur kitą dieną sovietų sargybiniai jį ra
do be sąmonės ir pristatė Tauragės ligoninėn. Ligo
ninėje „Kumpis 24“ atgavo sąmonę ir jį slaugančiai 
gailestingai seselei-ryšininkei suspėjo perduoti dalį 
iš min. Škirpos atneštų žinių: 1. Vokiečių karas 
prieš Sovietus prasidės tarp 1 ir 10 gegužės, 2. LAF 
nariai karo sukilimo metu ant rankovių dėvi baltus 
raikščius su juodom TDA (Tautinė Darbo Apsau
ga) raidėm, 3. Užsienio LAF štabo pageidavimus 
dėl kai kurių asmenų įtraukimo į laikinąją vyriau
sybę... Po šių informacijų „Kumpis 34“ vėl neteko 
sąmonės, o paskiau prie jo prieiti seselei ryšininkei 
jau nebepavyko, nes rusams susigriebus, visa jo 
priežiūra buvo perduota NKVD. Po keleto dienų 
„Kumpį 24“ įmetę į sunkvežimį, nežinoma krypti
mi išvežė. Ir tik birželio 23 d. sužinojome, kad 
„Kumpis 24“ visus kankinimus didvyriškai pakė
lęs. yra gyvas ir iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo 
ligoninės buvo pervežtas į Zacharino ligoninę“ (L. 
Prapuolenis, Draugas, 51. 6. 23).

šis atsitikimas „geriau negu poetiški aprašy
mai pavaizduoja, koks buvo gilus LAF kovotojų 
patriotizmas ir kiek heroizmo buvo jų veiksmuose 
jau prieš birželio sukilimą“ (K. Škirpa. Į Laisvę. 
Nr. 26-64).

(Bus daugiau)

lamos rašytojos Irenos Naudžiūnaitės 
Joerg

mintys apie kunigystę
„Ne kiekvienam ir ne visada įmanoma 

pažinti dvasiniam luomui atsidavusį žmo
gų. paties savęs atsižadėjusį vyrą. Imama 
galvoti apie asmenį, stovintį tarsi gyveni
mo nuošalumoje arba savo siekiais beveik 
pro žmogiškumą praeinantį.

Tačiau kaip tik tas išsijungimas iš že
miškumo ir sukuria žmogaus didingą as
menį, kuris savęs atsižadėjimą pareiga 
pasirinko.

Kiekviena kultūringa tauta, spręsdama 
įvairias problemas, sielovados žmonėse 
įžiūri ypatingą esmę, ši garbė skiriama 
ne tik sutanuotam žmogui, bet ir tai ypa
tingai atsižadėjimo prasmei. Betgi tas 
šviečiantis atsižadėjimo įvaizdis gali įgau
ti permatomą profilį ir būti įvairiai su
prantamas — nuo ribotai žemiško iki ne
ribotai dvasinio metafizinio pasaulio. Kaip 
toli ir kaip giliai tas neribotumas suvo
kiamas, nuo to priklauso sielos didingu
mas ir vertybė.

Supratimu įsijausti ir abejojantiems pa
dėti ieškoti Tiesos buvo ir yra pareigingos 
sielovados uždavinys. Tokioje plotmėje 
susidurdami su dvasios vadovais, mes 
naudojamės žmogiškuoju kontaktu, kurį 
galima išreikšti geometrinėmis formomis: 
vertikaliai — Dievo ir meilės ir Jo malo
nių veiksena, horizontaliai — ryšys su Jo 
kūriniais.

Ten, kur mūsų Tėvas vertikaliai su mu
mis susiduria, Jis įprasmina horizontalinį 
žmogaus ryšį su artimu. Tuo būdu mes 
galėtume suprasti, kaip Dievas jungiasi 
su žmogumi ir kaip žmogus prie Jo arti
nasi. Tada išryškėtų žmogiškosios kančios 
paslaptis, suvokiant kada ir kokį kryžių 
nešti.

Tačiau, kad būtume tikri šio kelio tei
singumu ir galėtume juo eiti, mums rei
kia palydovo, kuris kaip aukštų kalnų va
dovas mus vesdamas parodytų kelio pavo
jus ir žabangas.

Kadangi mes esame įpratę suvokti tik 
tai, kas yra apčiuopiama, ką mokslas įro
do arba ką patys susirandame, mumyse 
instinktyviai kyla troškimas ieškoti to 
kažko kito, mums nesuvokiamo: to savęs 
atsižadėjusio, galinčio suteikti ramybę ir 
taiką besiblaškančiai sielai.

Tokius mūsų ieškomus vadovus mes va
diname kunigais. Tačiau ar mes bent kada 
pamąstome, kad toks Pašauktasis, pasirin
kęs minėtą atsižadėjimą, yra ne tik iš
aukštintas mūsų Tėvo ženklu, bet ir paže
mintas atsižadėjimo kančia.

Jis gi yra kasdien ir aukštinamas, ir že
minamas, tačiau nujaučiąs, kad, atsižadė
jus savo šeimos, yra laimė visiems pri
klausyti; kad, neapsunkus žemiškumu, 
kiekvienas jam yra artimas; kad yra ap
dovanotas didžiule malone — padėti su
vokti amžinybės prasmę.

Kunigo parolė giliai įsirėžusi ir nepa
mainoma: atleisti, kur yra kaltė; mylėti, 
kur viešpatauja neapykanta; su meile su
prasti ir apgailėti klystančiojo netiesą“...

Mielas Monsinjore,

kaip miela, kai plačiai išdrikusios mūsų 
kaimenės viena siela prieina artyn ir, kvė- 
puodam mūsų skelbiamais idealais, pa
vaizduoja, kaip atrodome, žiūrint pasau
liečių akimis.

Kaip malonu, kad nekūbriname vieni, 
nutolę nuo žmonių, bet žygiuojame drau
ge su visais, svarstydami visiems aktua
lius žmogaus buvimo ir paskirties klausi
mus.

Dėl to tegu nebūkštauja mūsų širdys: 
mūsų Tėvo namuose daug buveinių, nes, 
je.i taip nebūtų, argi Viešpats būtų pasa
kęs: „Einu jums vietos parengti!“? (plg. 
Jn 14, 1-2)-----------

ir nusižeminę susėdame visi drauge prie 
padėkos stalo.

Kun. Jonas Kuzmickis

GRUZINAI APIE RUSŲ KALBĄ

Apie 3 milijonai Gruzijos gyventojų tu
ri savo atskirą kalbą, seną kultūrą ir net 
skirtingą alfabetą. Iš visų Sov. Sąjungos 
tautų gruzinai mažiausia vartoja rusų kal
bą. Per 1970 m. surašymą tiktai 21.3% 
gruzinų pasisakė moką kalbėti rusiškai.

Praėjusiųjų metų gale Maskvoje Švieti
mo iministrija nutarė rusų kalbos moky
mą Gruzijoje sustiprinti. Ateityje visi mo
kyklų vadovėliai turės būti spausdinami 
rusų kalba. Išimtis bus daroma tik gruzi
nų literatūros ir gruziškosios kultūros sri
tyje.

Gruzijos rašytojų kongrese žinomas gru
zinų rašytojas Džabaridze griežtai pasisa
kė prieš naująjį patvarkymą. Pasiremda
mas Lenino raštais, jis įrodė, kad Mask
vos patvarkymas prieštarauja Sov. Sąjun
gos konstitucijai, ir švietimo ministras už 
tai turėtų būti nubaustas.

MOKSLEIVIAI SKELBIA REVOLIUCIJĄ

„Einamųjų Įvykių Kronika“ praneša, 
kad Leningrade keletas mokinių ir du mo
kytojai buvo išvaryti iš mokyklos už ne
legalių lapelių platinimą. „Naujos revo
liucijos" reikalaują lapeliai buvę išmėtyti 
didžiausioje Nevski prospekto krautuvėje 
vasario 24 d. — t. y. partijos kongreso 
pirmąją dieną.
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Sukilimo aidas užsienyje
PRISIMINIMŲ ŽIUPSNELIS Iš 

BERLYNO 1940-1943 M.

Vokietijos armijoms Lenkiją ir Prancū
ziją perbloškus, kartą mano ilgametis kir
pėjas (spėju, dievobaimingais žmogus) pa
šnibždėjo man į ausį: ,.Žinote, jeigu ir to
liau mums taip seksis, tai mes sulauksime 
dar ir tokių laikų, kada Kristus bus iš Mie
lintas, o jo vietoje bus įsostintais Hitleris; 
šv. Raštas bus sudegintas, o jo vietoj bus 
„Mein Kampf“; daug pergalės apsvaigin
tų nacių išprotės; šiems išprotėjusiems 
bus įsakyta tvarkyti užkariautus kraštus“. 
Po trumpos pertraukos, giliai atsidusęs, 
jis pridūrė: „Ačiū Dievu:, taip nebus, nes 
mes karą pnataiimėsiime“.

Tačiau mano kaimynas, gyvenęs greti
mame bute, nacionalistais, buvo kitokios 
nuomonės. Kartą jis garsiai taip man. dės
tė: „Dabar, kiek pailsėję po žygio į Pran
cūziją, mes vėl žygiuosime į rytus; mes 
užkariausime visus plotus iki Uralo; maž
daug trečdalis visų Vokietijos gyventojų 
bus -perkelta į šiuos milžiniškus plotus jų 
valdyti ir tvarkyti; vietos gyventojams 
bus suteikta didelė garbė dirbti mūsų 
Fuehreriui ir Trečiajam Reichui. Kad mes 
karą laimėsime, negali būti jokių abejo
nių, nes greit pradėsime gaminti tokius 
ginklus, kuriais iš Vokietijos galėsime 
bombarduoti ne tik Londoną, bet ir New 
Yorką“...

Štai, anų laikų dvi tipiškos vokiško gal
vojimo srovės, kurių prieštaroje kiekvie
nam įteko manevruoti, kad galėtų gyventi. 
Aiškiau kalbant, tų laikų Berlyne galima 
buvo gyventi arba įkalbant pašnibždomis 
(kaip mano kirpėjui), arba garsiai ir ak
tyviai (kaip mano kaimynui). Bet kuriam 
kitam gyvenimo būdui ten nebuvo vietos; 
bet kuris kitoks mėginimas buvo arba nai
vi haliucinacijai, arba pavojingas, save žu
dantis sąmokslais prieš Trečiąjį Reichą.

Tokių nuotaikų aplinkoj Berlyne gyve
no ir lietuviai.

•••
Anuo metu lietuvių Berlyne buvo ne

daug, įgail tik apie porą šimtų; 'bet jų tar
pe buvo būrelis visiems gerai žinomų ir 
nusipelniusių Lietuvos nepriklausomybės 
laikais: inž. E. Galvanauskas, V. Sidzikaus
kas, adv. R. Skipitis, adv. K. Zaikauskas, 
dr. P. Karvelis, gen. S. Raštikis ir kiti. 
Daugumos lietuvių .politinė veikia buvo 
įtakojama LAF (Lietuvių Aktyvistų Fron
tas) organizacijos, kurios kūrėjas ir va
das buvo pik. K. Škirpa.

Kas mėgintų charakterizuoti pik. K. 
Škirpą kaip paprastą vidutinį žmogų, tas, 
manau, suklystų. Pik. Škirpa buvo labai 
sumanus, energingas, neišpasakytai darbš
tus, labai toli siekiančių ambicijų, pasiti
kįs savimi, labai tvirtų nusistatymų, ir to
dėl dažnai sunkiai perkalbamais; neabejo
tinai gilus lietuvis, patriotas. Kiek ir ko
kie pavojai slypi tokiame žmogaus būde, 
perėmus jam kokį nors vadovaujantį vaid
menį, paliekama spręsti šio laiško skaity
tojui.

LAF tikslas buvo labai prakilnus — at
statyti ir ištaikyti Lietuvos nepriklauso
mybę. Priemonė — sukilimas prieš sovie
tiškąjį okupantą.

1940 m. viename pobūvyje susipažinau 
su Latvijos voikiečiu-repat.r.iiantu. Jis bu
vo SS uniformoje ir tarnavo Rozenbergo 
Rytų .reikalams ministerijoje. Po kurio 
laiko paaiškėjo, kad SS uniformą jis dėvi 
tik dėl karjeros, o šiaip jau gana geras 
žmogus. Trumpai tariant, mes pataikėme 
bičiuliškus ryšius per visą karą.

Greitai patyriau, kad Rozenbergo minis
terija labai „domėjosi“ LAF veikla, sekė 
ir, atrodo, visiką žinojo.

Latvijos vokietis dažniai mane įtikinėjo,, 
kad LAF siekiai yra gryna iliuzija. Rozen
bergo ministerijos išdirbti planai esą 
griežtai priešingi bet kuriai nepriklauso
mybei bet kuriame krašte Rytuose. „Tei
sybė“, jis sakydavo, „buvo taikai, kada 
buvo manoma duoti atskiroms tautoms ga
na plačias autonomijiais, bet dabar, SS 
spaudžiant, Rozenbergo minisiterijia visus 
senus .planus pakeitė. Žinoma, vokiečiai 
nesipriešins, jeigu lietuviai apsispręs pa
dėti išvaryti rusus iš Lietuvos, bet už tai 
lietuviai neturėtų laukti jokio dėkingumo 
iš vokiečių. Tai būtų didelė klaida.“

Daug metų draugaudamas su viena vo
kiečių šeima, susipažinau su gen. Koest- 
ring (šios šeimos tėvas ir gen. K. buvo 
mokyklos draugai). Tuo metu gen. Koest- 
ring buvo Vokietijos karo atstovais Mask
voje. Dabai aukštos kultūros ir labai ma
loni asmenybė. Kiekvieną kartą, kada tek 
davo paliesti Lietuvos klausimą, jis vi
suomet sakydavo tą patį: iš Vokietijos ka
riuomenės (Wehrmachto) Lietuva neturi 
laukti jokios pagalbos. Wehrmachtas yra 
atsidūręs tokioj padėty, Ikad jis neturi jo
kios įtakos užkariautų kraštų tvarkyme. 
Wehrmachtas yra tik nacionailsociiailistų 
partijos įrankis plotams užkariauti; bet 
užkariautų plotų tvarkymą sprendžia SS 
ir partija.

• ••
Karui su Sovietais tik prasidėjus, su

skambėjo mano telefonas. Kažkoks asmuo 
Pasisakė esąs Lietuvos vokiečių draugijos 
pirmininkas ir .norįs su manim pasikalbė
ti. Maždaug už valandas atėjo aukšto ūgio 
civiliniais drabužiais apsirengęs vokietis. 
Reikalą jis pradėjo dėstyti be jokios ilges
nės įžangos. Girdi, štai jau trys savaitės 
esame Lietuvoje <ir, nežiūrint visų pastan

gų iš vokiečių pusės, lietuviai nesupranta 
mūsų ir nesutinka bendradarbiauti su mu
mis, kaip to reikalauja karo sąlygas. „Ma
no apsilankymo tikslas yra paklausti 
Tamstą, ar galėtumėte duoti gerų patari
mų, kad mes, vokiečiai, pasiektume glau
desnio bendradarbiavimo su lietuviais?“ 
Jis kalbėjo trumpai, laiškiai, beveik kariš
kai.

Aš taip pat atsakiau be ypatingų įvadų, 
ar pagražinimų: „Aš manau, kad Lietuvą 
tvarkanti vokiečių administracija daro 
vieną pagrindinę klaidą — savo laikysena 
ji duoda lietuviams aiškiai suprasti, nors 
to ir nesakydama, kad Lietuva yna oku
puotas ir net pavergtas kraštais. Duokite 
•daugiau laisvės, savivaldos, nepriklaiuso- 
miumo, tada rasite ieškomąjį bendradar
biavimą.“ Mėgindamas >siavo žodžius kiek 
pasaldinti, padaryti juos kiek priimtines- 
niais, dar pridūriau: „Pagaliau aš nesu
prantu, kodėl vokiška administracija taip 
skuba pasidaryti šimtaprocentiniais oku
pantais. Juk tai nėra irgi Trečiojo Reicho 
interesas. Aiškų kad Reichui reikalingas 
užimtų .kraštų gyventojų galimai glaudes
nis bendradarbiavimais, nes tai žymiai pa
lengvintų karo naštą. Kairas juk d'ar ne
baigtas. O kada jis bus baigtas ir laimė
tas, Trečiasis Reichas bus pasiliuosavęs 
nuo didžiausios naštos, bus galingas, tuo
met galės tvarkyti užkariautus kraštus, 
kaip norės ir kaip atrodys tiksliausia.“

Mano svečias klausėsi labai atidžiai, 
tartum ko nors panašaus dar niekuomet 
nebūtų girdėjęs. Kariškai atsistojęs, latsi- 
sveikindiaimiais pasakė: „Ačiū. Buvo labai 
įdomu. Tamstos mintis aš perduosiu na
cionalsocialistų posėdžiui; tačiau abejoju, 
ar jos bus priimtinos“.

Šio vokiečio aš niekuomet daugiau ne
sutikau.

• ••
Vokietijos užsienio reikalų ministerijos 

įgaliotinį Baltijos valstybėms Windeckerį 
pažinojau nuo seniau ir sutikdavau įvai
riuose pasisvečiavimuose.

Kartą jis paskambino man sakydamas, 
'kad norėtų užeiti pasitarti vienu svarbiu 
reikalu. Aš kiek nustebau, nes mūsų san
tykiai buvo grynai privatūs ir niekuomet 
jokių svarbių reikalų nesvarstėm. Čia tik 
paminėsiu, kad tuo metu vokiečiai kaip 
tik buvo pradėję planuoti, kaip sudaryti 
lietuviškus kairinius dalinius.

W. bevelk, sakyčiau, įpuolė į kambarį 
kažkodėl labai sujaudintas. Pokalbis buvo 
gana ilgokas. Či.a perduosiu tik jo jumo
ristinę ir, mano manymu, įdomiausią nuo
trupą.

„Visur — Latvijoj ir Estijoj, mes netu
rime jokių sunkumų, organizuojant SS.

Lietuvos kaimas
TOS TELYČIOS MAGARYČIOS

Tikras atsitikimas

Jonas ir Jurgis — vieno kaimo žmonės. 
Nesakytum, kad artimi bičiuliai, bet lig 
šiol nesipyko. Lyg tų telyčių magaryčių...

Užaugino Jurgis gražią telyčią. Tai vie
nam, tai kitam užsiminė ketinąs parduoti. 
Su sesers žentu jau ir sutarė, ir rankpini
gių buvo pas dėdę palikta.

Taigi tos bėdos nebūtų ir buvę, jei ne
būtų Jurgis sušnėkęs su Jonu, o tas pasi
šovęs šimtine daugiau duoti už gerąją te
lyčią. Kai jau šitaip gražiai sutarė, sėdo 
virtuvėj už stalo. Jonas atskaičiavo aštuo
nis su puse šimto. Jurgis — kaip tokiais 
atvejais tinka — perskaičiavo ir sako:

— Paieškosiu buteliuko magaryčioms...
Suėmęs pinigus, šmakšt į kambarį bu-Ė 

teliu’ko. Pinigus po pagalve, atkimšo bute
lį ir, įnešęs virtuvėn, suieškojo stiklinę.

Besišnekučiuojant, telyčią begeriant, 
buteliukas ištuštėjo.

— Tai jau ir eisiu, — sujudo Jonas. — 
Ir maniškė, žinai, laukia...

— Palauk... Dar paieškosiu!
Vėl atnešė buteliuką. Ir tą išgėrė. Tada 

abu Jono tvartelin gyvulį nuvedė, drau
giškai atsisveikino.

Išleidęs Joną, Jurgis kyštelėjo ranką po 
pagalve, dar kartą pasklaidė banknotus ir 
sumojo: reikia dukterėčios rankpinigius 
atiduoti, telyčia jau parduota. Ir išėjo pas 
giminaitę.

Grįžta namo, žiūri — raktas duryse. 
Negi būčiau pamiršęs padėti į vietą? O 
jeigu?..

Įbėga vidun — ir tiesiai prie pagalvės. 
Tuščia! Net paširdžiai nutirpo. Visai pra
blaivėjo, ir čia grybšt, ir ten — niekur nė
ra!

Nukūrė Jurgis pas Joną.
— Neberandu pinigų. Gal tu juos pa

ėmei?
— Ar pašėlai, žmogau? — atsiliepė ta

sai. — Aš tau sumokėjau, o kur tu juos 
padėjai, nieko nežinau.

Vėl vertė Jurgis visą trobą aukštyn ko
jom, bet pinigai — tarsi į vandenį. Ir vėl 
Jurgis bėga pas Joną.

— Tu vienas galėjai jausti, kur pinigai, 
niekas kitas nežinojo. Važiuoju į miliciją, 
pasakysi teisybę.

— Reikia ieškoti, jeigu prapuolė, — at
siliepia Jonas, — bet aš čia niekuo dėtas, 
man svetimų nereikia.

Pasakyt pasakė, bet namie vietos ne
randa. Ar tai juokas šitoks negnažumas! 

Bet Lietuvoj — vien talk sunkumai ir nei 
vieno SS... Kiekvienas lietuvis, su kuriuo 
tik pakalbi, pasakoja apie kažkokį Vytau
tą. Sakykite man, kas jis toks? Ar Jūs jį 
pažįstate?“

„Truputį pažinojau. Bet jis jau mirė“, 
atsakiau trumpai.

„Ką Jūs sakote! Ačiū Dievui... gal da
bar visikais bus lengviau...“ su džiaugsmu 
atsiduso W.

Pasikalbėjimas tęsėsi dar ilgokai. Dau
giausia kalbėjo ir karščiavosi W., ir vis 
tuo pačiu klausimu. Išėjo nepatenkintas.

•••
Po šio vizito labai trumpam laikui pra

ėjus, atvyko pas mane Latvijos vokietis 
ir saiko: „Aš norėčiau supažindinti Jus su 
vienu Wehrmachto pulkininku. Manau, 
kad Jums bus labai naudinga ir įdomu. 
Mes turėtumėm nuvažiuoti į viešbutį 
„Eden“. Ten aiš jus abu paliksiu. Jūs pa
pietausite ir pasikalbėsite.“

Pulkininkas buvo uniformoj, labai man
dagus ir malonios išvaizdos. Susėdę prie 
pietų stalo, pradėjome pokalbį apie ben- 
ruosius ikaro įvykius. Perėjus prie karo ry
tuose, pulkininkas mane paklausė: „Jūs, 
mainiau, žinote, ikad mūsų okupacinė val
džia turi 'planus sudaryti lietuviškus 'kari
nius vienetus? Aš noriu įtik pasakyta, kad 
mūsų Wehrmachtas nedalyvauja įtuose 
planuose. Juos sudarė ir vykdys SS. To
dėl lietuviai turėtų būti atsargūs, nes SS 
paprastai savo pažadų nesilaiko. Taip ga
li 'atsitikti ir Lietuvoje — leis lietuviams 
organizuotis, pažadės daug savistovumo, 
o kada bus suorganizuota, SS viską piaiiims 
į savo rantas“... Šia tema pokalbis tęsėsi 
daugiau kaip valandą.

•••
šių faktų šviesoje negalima net įsivaiz

duoti, tad LAF vadovybė nebūtų žinojusi 
jeigu ne visos, tai bent dalį tiesos. Jeigu 
ji tikrai tos žiaurios pagrindinės nacional
socialistinės tiesos nežinojo, tai kyla klau
simas, ar LAF vadovaujantieji iš viso bu
vo verti vadintis vadovybe?

Ambicija dažniai yra didelė varomoji jė
ga, kuri, 'atsižvelgiant į -aplinkybes, gali 
būti ardomoji arba kuriamoji. Žmonijos 
istorijos eigoje sutiksime daug 'asmeny
bių, kurios žinojo tiesą, bet nenorėjo jos 
žinoti, nes ji buvo kliūtis tų asmenybių 
lakiom, sunkiai suvaldomom ambicijom.

Taip ir čia. Jeigu LAF vadovybė būtų 
susidomėjusi tiesa ir stebėjiusi jos vysty
mąsi, tai nebūtų buvę LAF, nes jo vado
vybės užsibrėžti tiksliai tuojau būtų pasi
rodę nepasiekiami.

Bet... LAF buvo, LAF vadovybė buvo 
ir sukilimas įvyko. Kaip ir kiti sukilimai 
buvę Lietuvoje, taip ir šis tapo neišbrau- 
ktamu istoriniu tautas kūrybiniu įvykiu. 
Lietuvių tautos pagarba ir padėka žuvu
sioms tad lieka amžina.

Stasys Kuzminskas

Kai atėjo kvietimas į miliciją, visai kojas 
pakirto ir nugarą ėmė gelti.

Liūdna buvo ir Jurgio kieme. Nei tely
čios. nei pinigų.

O JEIGU GAISRAS!
Keliaudamas per Vilniaus rajoną, į 

Šumsko tarybinį ūkį užsukau. O ten be
sėdi ir besvarstą, kaip nuo užgriuvuisių 
bėdų išsisukti. Viena po kitos važiuojan
čios revizijos baigia paruošti kelių tomų 
rinkinį apie šiokią ar kitokią veiklą, stu
dijuoja „įžymius“ žmones, ryškesnius jų 
charakterių bruožus.

Viena tokia ryški figūra — centrinio 
skyriaus gyvulininkystės brigadininke L. 
Denisionok.

Prieš porą metų ja rajono prokuratūra 
buvo .susidomėjusi. Mat, tikėdamasi dide
lės premijos, ji „padidino“ kiaulių prie
svorį 7 tonomis ir 560 kilogramų, arba, 
skaičiuojant pinigais, 13.138 rubliais. Ta
čiau vietoj premijos pakvipo baudžiamuo
ju kodeksu, bet tą sykį šiaip taip išsisuko.

Sako, kartą nusvilęs, į ugnį nebelenda. 
Nieko panašaus. Išėjusi tada su palengvė
jimu iš prokuratūros, L. Denisionok vėl 
išdygo priešais ūkio direktorių N. Koz
lovskį ir vyr. zootechniką V. Stasilą.

— Prašau man duoti vadovaujantį dar
bą, — prabilo.

O kodėl neduoti žmogui su patirtimi?
Iš vadovų kabineto moteriškė išėjo, ta

pusi brigadininke.
Dabar Vilniaus rajono vidaus reikalų 

skyriaus ir Šumsko apylinkės vykdomojo 
komiteto darbuotojai rado 35 neužpaja- 
muotus paršus.

— Taisysies ar ne? — prirėmė prie sie
nos brigadininkę direktorius ir vyr. zoo
technikas.

— Taisysiuos, — sutiko moteriškė.
— Žiūrėk, — pagrasino pirštu vadovai.
Bet dviem mėnesiam tepraėjus, vėl 21 

paršo perteklius. Tik telyčaitė su buliuku 
dingo.

— Matyt, į mišką nurūko, — išsigandu
si skėstelėjo rankomis L. Denisionok. — 
Sako, netoli Vilniaus pasirodė vilkų, ga
li nebegrįžti...

— Ką daryti? — svarsto vadovai. — 
Jeigu visų bėdų stebuklingai nusikračius, 
būtų galima pradėti iš naujo.

— Jei taip gaisras, — svajoja brigadi
ninke. — Sudegtų, ir baigta! Tada jau tik
rai pradėčiau dorai vadovauti.

Tai, va, kokias šnekas išgirdau.
(Matas Dalba, „V. L“)

Su lietuviais 
pasaulyje

XXIII-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITE

vyks 1976 m. rugpjūčio 1-8 d. d.
Prancūzijoje, Chantilly, Les Fontaines, 

Centre Culture!
Darbotvarkė:

Sekmadienį, rugpiūčio 1, 2Q vai. Susi
pažinimo vakaras. Dainuoja estrados dai- 
ninirfkė Violeta RAKAUSKAITĖ-LAN- 
DIENĖ (Muenchen).

Pirmadienį, rugpiūčio 2, 10 vai. Studijų 
atidarymas. 10,15 vai. V. BARTUSEVI
ČIUS (Wittlich): „Intelektualai tarp kai
rės ir dešinės“. 20 vai. Pulk. Įeit. D. SKU
ČAS (Senbach/Pfalz): „NATO proble
mos“.

Antradienį, rugpiūčio 3, 10 vai. Dr. J. 
GRINIUS (Muenchen): „J. Grušo „Barbo
ra Radvilaitė“. 20 vai. R. BAČKIS (Le 
Pecų/Prancūzija): „Komunistinis iššūkis 
Vak. Europoje“.

Trečiadienį, rugpiūčio 4, 10 vai. Dr. A. 
GERUTIS (Bern): „P. Klimo asmuo“. Po 
paskaitos — P. Klimo filmas iš Nepri
klausomybės laikų. Popiet ekskursija Pa
ryžiun.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 5, 10 vai. A. 
RUBIKAS (Memmingen): „Bažnyčia nau
jos epochos slenkstyje“ (10 m. po Vatika
no susirinkimo). 20 vai. Dr. K. ČEGINS
KAS (Uppsala): „Visuomeninės raidos 
bruožai nūdieninėje Lietuvoje“.

Penktadienį, rugpiūčio 6, 10 vai. Prof. 
A. GREIMAS (Paryžius): „Lietuviškoji 
mitologija struktūralizmo pažiūriu“. 16 
vai. V. NATKEVIČIUS (Huettenfeld): „A. 
Vaičiulaičio beletristika“. 20 vai. TĖVY
NĖS VALANDĖLĖ. Kalbės (jei sveikata 
leis) Diplomatijos šefas, min. St. LOZO
RAITIS.

šeštadienį, rugpiūčio 7, 10 vai. L. 
DAMBRIŪNAS (Vašingtonas): „Lietuvos 
praeitis ir ateities perspektyvos“. 16 vai. 
kun. R. KRASAUSKAS (Roma): „Lietu
vos bažnytinės provincijos įkūrimas“. 20 
vai. Solisto Vytauto NAKO (Muenchen) 
ir pianistės Ramintos LAMPSATYTĖS 
(Berlin) koncertas. Linksmavakaris.

Sekmadienį, rugpiūčio 8, 10 vai. Pamal
dos. 11 vai. Studijų savaitės uždarymas.

Be to, vyks Paryžiuje gyvenančių lietu
vių dailininkų — P. GAILIAUS, V. KA
SIULIO, S. KONDIRATAITĖS, Ž. MIKŠIO, 
R. MOTIEJŪNAITĖS ir A. RAUDŽIO — 
darbų paroda.

Studijų savaitės moderatorius: V. NAT
KEVIČIUS, Vasario 16 gimnazijos direk
torius.

Kapelionas — kun. J. PETROŠIUS, 
Prancūzijos Liet. Katalikų Sielovados di
rektorius.

Savaitės šeimininkai — Ž. KLIMIENĖ 
ir kun. J. PETROŠIUS.

Organizacinė komisija — Ž. KLIMIE
NĖ, stud. M. LANDAS, A. GRINIENĖ.

Finansų komisija — dr. J. Grinius, J. 
Lukošius, V. Natkevičius.

Studijų savaitės dalyviams užsakytos 
Chąntilly pilyje 87 vietos jau užimtos. No
rintieji papildomai užsiregistruoti, turėtų 
apsigyventi Chantilly miestelio viešbu
čiuose (apie 20 min. kelio eiti), o valgyti 
galėtų su studijų savaitės dalyviais.

Visais studijų savaitės reikalais prašo
ma rašyti: Mme Ž. Klimas, 24 rue Pierre 
Leroux, F-75007 Paris, France.

Organizacinė komisija 

LIETUVIŠKASIS LORDAS
Jau buvo trumpai paminėta, kad iš Lie

tuvos kilęs sir Joseph Kagan pakeltas į 
lordus. Ta proga žinomas Londono laik
raštis „Sunday Times“ (gegužės 23 d.) ra
šė: „Lietuvis sir Joseph Kagan (60) karo 
metu buvo vokiečių koncentracijos sto
vykloje, iš kurios 1945 m. atbėgo į Angli
ją. Yorkshire jis įsitraukė į tekstilės pra
monę ir pradėjo gaminti lengvus, oru izo
liuotus apsiaustus, kuriuos pavadino Gan- 
nex vardu. H. Wilsonas 1956 m. buvo nu
vežęs juos į Maskvą, o po to susipažino ir 
su pačiu J. Kaganu.

Gannex biznis niekada nebuvo labai di
delis. Jo pelnas siekė apie 150.000 svarų, 
o apyvarta 1.6 mil. svarų. Eksportuota į 
užsienį už 270.000 svarų.

1970 m. H. Wilson suteikė Kaganui rite- 
rystę ir sir titulą. Kagano biznis pakilo, 
kai jis pradėjo gaminti specialius dviny- 
čius medvilnės audinius (Crabtree De
nims). 1972 m. jo bendrovė turėjo dau
giau kaip 200.000 sv. pelno. Apyvarta sie
kė 3.4 milijonus, o eksportas 1.8 mil. sva
rų.

J. Kaganas būdavo dažnas svečias de
šimtame numeryje (Downing St.), o la
dy's Falkender (H. Wilson sekretorė) bro
lis vedė jo sekretorę.“

J. LEKESYS — RADIJO STOTIES 
SAVININKAS

„Huddersfield Daily Examiner“ (gegu
žės 30 d.) aprašo Birkby gyvenantį lietu
vį Joną Lekesį, kuris, nors neturi savo 
namuose telefono, bet kalbasi su visu pa
sauliu... Jonas turi nuosavą radijo „stotį“, 
per kurią jis anglų, vokiečių, rusų ir lie
tuvių kalbomis susisiekia su daugybe to
kių pat radijo mėgėjų pasaulyje.

Su Lietuvos radijo mėgėjais jis pasikal
bąs šeštadieniais. Bet tai nesą jo anksčiau 
buvę draugai, o tik pripuolamai pažįsta

mi, su kuriais esą malonu pasikalbėti gim
tąja kalba.

Laikraštis įsidėjo didelę J. Lekesio nuo
trauką, kurioje jis sėdi prie savo aparatų. 
Pašto įstaiga jam davė leidimą „stočiai“ 
įsirengti, bet su sąlyga, kad netrukdys 
vietos radijo ir televizijos transliacijų pri
ėmimui.

MINĖS 50 METŲ SUKAKTI
Argentinos lietuviai šiemet mini įsikū

rimo šiame krašte penkiasdešimtmetį. Šia 
proga bus išleista Argentinos lietuvių is
torija, kuria pasirūpins Buenos Aires 
mieste sudaryta komisija: A. Mičiūdas, Z. 
Juknevičius, L. Sruoga, J. Švenčionis, kun. 
A. Steigvilas ir K. Kliauga. Numatomas 
ir platesnio masto šios sukakties minėji
mas.

LIETUVIS — WEST POINT KARINĖS 
AKADEMIJOS ABSOLVENTAS

šiomis dienomis jaunas (vos 22 metų) 
mūsų antrosios išeivijos kartos veiklių tė
vų šeimoje užaugęs tautietis Saulius J. 
Siemaška gerai baigė pasaulinio garso 
JIAV karo akademiją West Point, New 
York'o valstijoje. Ši, jau daugiau kaip 
pusantro šimto metų gyvuojanti, senų tra
dicijų, universitetinio lygio (gamtos-mate
matikos mokslai, inžinerija ir karo moks
las) Aukštoji Karo Mokykla savo elitinių 
mokinių eilėse yra turėjusi daugumą 
Jungtinių Amerikos Valstybių didžiųjų 
karvedžių. Impozantiška savo apimtimi ir 
monumentaliais pastatais, gražioje vieto
je, ant kadaise strategiškai svarbios Hud
son upės kranto, ji turi garsų Karo mu
ziejų, didelę, seną biblioteką ir patraukia 
akį meniško grožio koplyčiomis bei bažny
čia. Didžiuliame parke, šalia žinomų Ame
rikos karių bei valstybės vyrų paminklų, 
yra ir Amerikos Laisvės kovose pasižy
mėjusio Tado Kosčiuškos stovyla. Ši aukš
to mokslo lygio Akademija daro didelę 
kandidatų atranką, iš kurių keturių 
mokslo metų laikotarpyje paprastai dar 
apie pusę atkrenta.

Iškilmingomis pamaldomis, didžiuliais, 
įspūdingais paradais ir šventėmis, daly
vaujant kadetų artimiesiems ir kviesti
niams svečiams, jaunieji karininkai pri
saikdinami senuoju šios Mokyklos šūkiu: 
Pareiga, Garbė ir Tėvynė. Ilgų metų bė
gyje jos diplomantų eilėse yra buvęs ir 
vienas kitas lietuvis. Įteikiant šių (1976) 
metų laidai diplomus, nuskambėjo ir lie
tuviškas Valio iš mažo artimųjų ratelio, 
sveikinusio mūsų tautietį tūkstantinėje iš
kilmių aikštėje. Tolimesnę karinę tarny
bą jis atliks Vokietijoje. Mes linkime jau
najam karininkui, susipratusiam lietuviui 
ir buvusiam tautinių šokių grupės nariui 
išlaikyti Lietuvos kario garbę laisvos 
Amerikos kariuomenėje.

J. iPečiulionytė

Skautiškuoju keliu
STOVYKA

Budėkime sesės ir broliai skauitybėj, 
Kad skleistų Rūta ir balta Lelija 
Aukščiausiajam — garbę, Tėvynei — 

gerovę, 
Ir Artimui — džiaugsmą buities kelyje.

Mes mylime gražųjį Dievo pasaulį!
Su paukščiais įmes mokame saulei 

dainuot!
Prieš skautišką vėliavą įžodį davę, 
Žygiuojame Tėviškei laimės ieškot...

Sesės ir broliai,
Primename, kad mūsų rajoninė skautų 

27-ji tradicinė stovykla, kuri įvyks liepos 
24-31 d. d. Lietuvių Sodybos žaliajame 
beržynėlyje, jau artėja.

Kviečiaiimli visos sesės ir visi broliai į 
šią mūsų visų pamiltą stovyklą, kad ji ne
liktų paskutinė.

Šioje stovykloje tikimės turėti svečių iš 
JAV, Vokietijos ir Škotijos. Stovyklą mai
tins mums visiems gerai žinomi seni „ku
kai“ — Skautininkai I. A. Gerdžiūnai. Sto
vyklą praves jaunieji vadovai, globojant 
v. s. J. Alkiui, s. J. Traškienei, ps. R. Šo- 
vienei, s. A. Jakimavičiui, v. s. J. Maslaus- 
kui ir kt.

Stovyklinis mokestis vienam asmeniui 
už maistą 7 sv. Prašomi visi vykstantieji 
į stovyklą iki liepos 1 d. užsiregistruoti 
pas savo vadovus arba pas s. A. Gerdžiū- 
ną, 97 Upper Clough, Linthwaite, Hud
dersfield, HD7 5PG, Yorks.

Liepos 24 d. 9 vai. ryto iš Manchesterio 
Lietuvių klubo (121 Middleton Rd., M8) 
stovyklautojus autobusas paima pakeliui į 
Derby ir į Lietuvių Sodybą.

Derbyje apie 11 vai. sustojame prie 88 
Byron Str. Kviečiame nesivėluoti ir laiku 
būti nurodytose vietose. Kelionės mokes
tis už autobusą 5 svarai. Transportas 
brangiai atsieina, todėl visi prašomi vykti 
į stovyklą ir laiku užsiregistruoti. Tai pa
lengvins maisto užsakymą ir sudaryti sto
vyklos maitinimo planus.

Visi ir visos į stovyklą! Paskirkime sa
vaitę laiko tikram skautavimui, draugys-. 
tės atnaujinimui, dvasiniam ir fiziniam 
sustiprėjimui.

Iki pasimatymo stovykloje!
Budėkime!

Aukos stovyklai
Prel. J. Gutauskas — 5.00 sv., A. Ku- 

kanauskas, Ketrteringe, — 5 sv.
Nuoširdus ačiū.

Rajono Skautų Vadija
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Europos __
Lietuvių Kronika

LAIKRAŠČIO ATOSTOGOS
Liepos 6 d. bus išleisrtas paskutinis prieš 

vasaros atostogas „Europos Lietuvio“ nu
meris. Po to laikraštis dvi savaites nepa
sirodys.

Rašiniai ir korespondencijos paskuti
niam priešatostoginiam numeriui turi bū
ti prisiųsti iki liepos 1 d.

Redakcija

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
K. Padagas — 1.00 sv., P. Jokubėnas — 

1.00 sv., A. Lipner — 1.00 sv., D. Gintas — 
1.00 sv.
Aukos Tautos Fondui

D. Gintas — 1.00 s v.
Tautos Fondui trūksta lėšų Lietuvos 

laisvinimo ir lietuviškumo išlaikymo rei
kalams. Būtų gera ir naudinga, jei DBLS 
skyriai, minėdami birželio tragiškuosius 
įvykius, prisimintų ir Tautos Fondą.

Tautos Fondo Atstovybė

LANKĖSI LIETUVIŲ NAIVIUOSE

JAV mokslo įstaigų stipendininkas, 
Leeds universitete studijuojąs geologijos 
mokslus, R. Paulis-Paulauskas, pakeliui į 
Prancūziją ir Ispaniją apsilankė Lietuvių 
Namuose. Pažymėtina, kad šis jaunas bu
simasis geologijos mokslų daktaras pui
kiai kalba lietuviškai. Kantu lankėsi ir iš 
JAV atvykusi jo mamytė. Paaiškėjus, kad 
su „E. Lietuvio“ redaktorium esama gimi
nystės ryšio, buvo maloniai prisiminti se
nesnieji laikai ir išsikalbėta.

RAŠO KNYGĄ APIE LIETUVĄ

Kestono Kolegijos (Religijos ir Komu
nizmo Studijų Centro) direktorius kun. 
M. Bordeaux. MA BD, dėkodamas DBLS 
Centro valdybai už pasiųstą Kolegijai au
ką, pranešė, kad jis baigia ruošti knygą 
apie dabartinę bažnyčios padėtį Lietuvoj. 
Pirmoji knygos dalis jau yra parašyta. Pa
grindinis žinių šaltinis yra L. K. Bažny
čios Kronikos, bet taip pat naudojama ir 
kita prieinama medžiaga.

Norėdamas išvengti galimų netikslumų, 
kun. Bordeaux liepos 20-23 d. d. planuoja 
sukviesti nusimanančių šioje srityje pata
rėjų konferenciją. Į ją žadąs atvykti kun. 
Vaišnora iš Romos. Kviečiami ir DBlLS at
stovai, ir net siūloma, jeigu kas pageidau
tų, leisti susipažinti su knygos rankraščiu 
vietoje.

Lietuviai bei jų organizacijos turėtų 
šiuo kun. M. Bordeaux darbu susidomėti 
ir suteikti jam moralinę ir materialinę pa
ramą.

LONDONAS
LONDONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 

KELIONĖS LOTERIJA 500

Trečiajame loterijos traukime premijas 
laimėjo: I premiją — £50, Aldona Pukš- 
itytė; JI — £25, Pranas Senkus; III — £15, 
Feliksas Markevičius; IV — £10, Derby 
DELS skyrius.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS KELIONĖS 
FONDAS AUGA

Paskutiniuoju laiku prie kelionės fon
do prisidėjo Česlovas Pranskevičius £50, 
J. Pumeris £20, Vilutis iš Birgminghamo 
£20, A. Kukanauskas iš Ketteringo £10, 
S. Blotnys iš Shoebury £5, Penktadienio 
klubas Lietuvių Namuose £17.

Arch. K. Tamašiūnas su žmona pravedė 
vėliavėlių rinkliavą lietuvių sąskrydyje 
Sodyboje, surinkdami £51.

Tėvų komiteto surengtoji mugė Lietu
vių Sodyboje davė £120 pajamų.

Prie mugės praturtinimo lietuviškais 
sausainiais prisidėjo A. Putinienė.

Tėvų komitetas yra labai dėkingas vi
siems rėmėjams, padedantiems įgyvendin
ti šį didelį pasiryžimą.

PALAIDOTAS STASYS PUIDOKAS

Gegužės 31 d. širdies smūgio ištiktas 
staiga mirė Stasys Puidokas 59 metų am
žiaus.

Buvo gimęs Suvalkijoje, Paežerėlių vis., 
Šakių apsk. Tarnavo nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėje.

1946 m. per (Italiją atvyko į Angliją. Pa
dirbėjęs įvairius darbus, pagaliau įsikūrė 
Londone. Čia su vietos lietuvaite Viktori
ja Senužyte sukūrė pavyzdingą šeimą. 
Londone pramoko siuvėjo amato ir juo 
daugiausia vertėsi.

S. Puidokas buvo veiklus ir priklausė 
įvairioms organizacijoms: DBLS, LAS, 
Social, ir Sporto klubui, parapijos komite
tui ir kt. Visur jis pasireiškė kaip labai 
aktyvus ir darbo nevengiąs narys.

Laidotuvių apeigas lietuvių bažnyčioje 
ir kapinių koplyčioje atliko kun. J. Sake- 
vičius, MIC, padedant kun. A. Matulaičiui. 
Atsisveikindamas su velioniu, kun. J. Sa- 
kevičius pakvietė laidotuvėse dalyvavusį

gausų giminių ir draugų būrį į parapijos 
salę užkandžių.

Šeimos V. ir S. Puidokai neturėjo. Pa
liko liūdinti žmona Viktorija, brolis Pra
nas Kanadoje ir pusbrolis Amerikoje.

Mielas Stasy, tebūnie tau lengva Angli
jos žemelė.

S. IB.

DERBY
VYSKUPO APSILANKYMAS

Birželio 6 d. Derby lietuvių koloniją ap
lankė Europos lietuvių vyskupas A. Deks- 
nys. Jį atlydėjo kun. S. Matulis, MIC, o 
prie šv. Juozapo bažnyčios pasitiko bažny
čios klebonas kan. J. Beel, kun. V. Kamai- 
tis, Convent of Mercy seselės ir didelis 
der.biškių lietuvių būrys.

Ganytojas, palaiminęs sutikimo daly
vius, įžengė į bažnyčią ir atnašavo šv. Mi
šias. Jam asistavo kunigai S. Matulis ir 
V. Kamaitis. Patarnavo V. Zinkus, o var
gonais grojo Z. Popikaitė. Skambėjo lietu
viškos giesmės.

Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sak
ramentą priėmė bent devyni jaunuoliai: 
dvi sesutės ir brolis Bendikai, du broliai 
Sadulos, Bukauskas, Petrėnas, Zinkutė ir 
Biliūnas. Vyksta krikšto pažadų atnauji
nimas. Ganytojas, rankas ištiesęs prabyla: 
Broliai ir seserys, melskime visagalį Die
vą Tėvą, kad šitiems savo vaikams, krikš
tu jau atgimusiems amžinajam gyvenimui, 
teiktųsi atsiųsti šventąją Dvasią, kuri su
stiprintų juos gausiomis dovanomis. Di
delė dalyvių dalis iš Ganytojo rankų pri
ėmė šv. Komuniją.

Savo pamoksle Ganytojas pabrėžė, kad 
mes esame laimingi, galėdami gyventi sa
vųjų ratelyje. Aukščiausio mums uždėta 
pareiga būti ne tik pasaulio piliečiais, bet 
ir savosios tautos atžalomis, iš kurių tu
rėsime išauginti tvirtus tautos sūnus. Pa
maldos baigtos giesme Marija, Marija.

Po pamaldų, priėmusieji Komuniją ir 
Sutvirtinimo sakramentą, kartu su gany
toju, kunigais ir tėvūnais nusifotografavo.

Prie šv. Juozapo parapijos salės durų 
G. Zinkuvienė pasitiko Ganytoją su duo
na ir druska. Dalyvavo apie 60 derbiškių 
ir svečiai iš Manchesterio — kun. V. Ka
maitis ir 'A. Jakimavičius. Buvo ir anglų.

Po užkandžių, kuriuos pradedant Gany
tojas palaimino stalą, 'kun. S. Matulis pa
pasakojo vyskupo A. Deksnio gyvenimo 
kelią, iškeldamas jo kaip kunigo ir žmo
gaus nuopelnus. Ypatingai pabrėžė jo mei
lę jaunimui. Ta proga prisiminta Ganyto
jo 70 metų amžiaus sukaktis.

Vietos klebonas kan. J. Beel pasidžiau
gė turėdamas garbingąjį svečią savo pa
rapijoje ir pasižadėjo padėti kiek galėda
mas lietuviams katalikams. L. K. Bendri
jos vardu pasveikino P. Makūnas ir įteikė 
parapijos vardu dovanėlę. Dar žodį tarė 
DBLS skyriaus vardu P. Popika, vienuo
lių seselių viršininkė ir skautų vardu J. 
Maslauskas. Jis sveikino Ganytoją Angli
jos ir Vokietijos skautų rajonų vardu. P. 
Popika ta proga iškėlė Anglijos Sielova
dos vadovo kun. S. Matulio, MIC, darbus 
ir nuopelnus.

Ganytojas savo žodyje sakėsi nustebęs, 
matydamas Derbyje tiek daug lietuvių. 
Jis ragino tautiečius tarnauti Dievui, tė
vynei ir artimui. Jis pats savo jaunystėje 
daug iš to laimėjęs, dirbdamas su skau
tais, ateitininkais ir atlikdamas kunigo 
pareigas. Jo žodžiai, tarsi gaivi rasa, smi
go į kiekvieno besiklausančio tautiečio 
širdį.

Paskutinį žodį tarė kun. S. Matulis, pa
dėkodamas Ganytojui už atvykimą, ir vi
siems, padėjusioms jį priimti.

Meninėje dalyje, kurią P. ir R. Popikos 
pranešinėjo lietuvių ir anglų kalbomis, pa
sirodė F. Ramonis su lietuviškų dainų py
ne (akordeonu), Milda Zinkutė paskam
bino pianinu, A. Bukauskas, A. Bendikai- 
tė, V. A. Petrėnas ir I. širvidaitė pasakė 
eilėraščius, A. Petrėnaitė pašoko baletą. 
Derby lietuviškos dainos mėgėjų grupė, 

vadovaujama F. Ramonio, padainavo lie
tuviškų dainų. Meninė programa užbaigta 
Tautos himnu.

Kun. S. Matulis padėkojo programos 
dalyviams ir priėmimo organizavimo tal
kininkams: P. Makūnui, B. Z. Zinkams, P. 
Popikai, F. Ramoniui, A. Tirevičiui, P. Sa
dauskui, V. Junokui ir kt.

Dienai besibaigiant, vyskupas kartu su 
kun. S. Matuliu apsilankė Mayfielde pas 
J. Maslauską. Ta proga aplankytas Ash
bourne vietos katalikų kunigas, kuris ma
loniai išsikalbėjo su svečiais. Užsukta ir 
į Ashbourne laikraščio redakciją. Grįž
tant aplankytos Derbyshire gražiosios 
gamtos vietos, nes vyskupas yra didelis 
gamtos mylėtojas.

Vyskupo apsilankymą vidurinėje Ang
lijoje plačiai paminėjo Derby ir Ash
bourne laikraščiai, įsidėdami nuotraukas 
ir plačius aprašymus.

j. m.

PRISIMENANT LIETUVĄ

Birželio 20 d., 14 vai. lietuviškos pamal
dos vėl bus Convent of Mercy, Bridge Ga
te, ir jos bus aukojamos už Lietuvą, prisi
menant skaudųjį ir herojišką birželį. Vi
sus maloniai kviečiame dalyvauti.

L, K. Bendrija

RUOŠIAME LINKSMAVAKARĮ

Pranešame vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad birželio 19 d. DBLS Derby sky
rius rengia Antaninių, Vladinių, Joninių, 
Petrinių ir kitų „inių“ bendrą ir smagų 
linksmavakarį. Parengimas įvyks gražio
je ir jaukioje „Duke of York“ viešbučio 
patalpoje, Burton Rd., Derby, 6 vai. va
karo ir tęsis iki vidurnakčio.

Veiks baras su įvairiais išgėrimais; šo
kiams gros mišrus orkestras. Moterys, ku
rios gali, prašomos atsinešti sumuštinių 
ar kitokių užkandžių, o vyrai tikriausiai 
atsilygins kituom kuo.

Visus vietos bei tolimesnių apylinkių 
tautiečius ir svečius maloniai kviečiame 
į linksmavakarį gausiai atsilankyti.

Šiuo pobūviu norime atnaujinti tradici
nes lietuviškas vardines, kurios čia nebe
minimos.

Užsisakyti iš anksto nereikia — visi 
vyksta tiesiai į pobūvį.

Skyriaus valdyba

NOTTINQHAMAS
DAR SU VYSKUPU

Dievo Kūno ir Kraujo šventėje, birže
lio 17 d., 20 vai. Lietuvių Židinyje konce- 
lebruotas šv. Mišias laikys vysk. dr. A. L. 
Deksnys.

VARDINIŲ POBŪVIS

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 
birželio 26 d., šeštadienį, 6,30 vai. ukrai
niečių klubo salėje, 30 Bentnick Rd. ruo
šia Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų šaunų 
pagerbimo vakarą. Šokiams gros geras or
kestras. Dalyvavimas, įskaitant kepsnius 
ir stipresnius užsigardžiavimus, vyrams 2 
svarai, moterims pusė kainos.

Nottinghamo ir apylinkės lietuviai, ko
kiais vardais nesivadintų, kviečiami daly
vauti. Registruotis nedelsiant, nes iš anks
to reikia žinoti dalyvių skaičių.

Užsirašyti pas pirm. F. Damoševičienę 
ar valdybos nares.

Lietuvių Moterų Draugija

BRADFORDAS
AKADEMIJA

Kunigo Jono Kuzmickio 40 metų kuni
gystės sukakties proga, Bradfordo, Hud- 
dersfieldo, Leedso, Halifax© ir kiti lietu
viai birželio 19 d., 6 vai. Vyčio klubo sa
lėje rengia akademiją.

Numatyta tokia programa: J. E. vysku
po A. Deksnio žodis, prel. P. Celiešiaus pa
skaita „Kunigas šių laikų gyvenime“ ir 
meninė programos dalis, kurioje dalyvaus 
solistė V. Gasperienė, F. Dzidolikas ir M. 
Budrytė.

Visus lietuvius kviečiame šioje akade
mijoje dalyvauti.

Rengėjai

MANCHESTERIS

VYSKUPO VIZITAI

Vyskupas Antanas Deksnys lankys Man
chesterio apylinkės lietuvius šia tvarka:

Rochdalėje — birželio 26 d., 11.30 vai. 
pamaldos Pallottinų Seselių vienuolyne, 
„Beechwood“, Manchester Road. Priėmi
mas — ukrainiečių klube.

Manchesteryje — birželio 27 d., 11 vai. 
pamaldos Notre Dame seselių vienuolyne, 
Bignor St., Cheetham, Manchester 8. Pri
ėmimas — Lietuvių klube.

Abiejose vietose prieš pamaldas bus 
klausomos išpažintys.

M. L. K. Bendrijos valdyba

VOKIETIJA
LIETUVIAI SOCIALDEMOKRATAI

ŠVENČIA 80 METŲ SUKAKTI

1976 metų gegužės 1-2 d. d. Annabergo 
pilyje, netoli Bonnos, Vokietijos lietuviai 
socialdemokratai iškilmingai paminėjo 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos 

(LSDP) įkūrimą prieš 80 metų. Minėjime 
dalyvavo svečių iš Anglijos ir Vokietijos.

VLSDP pirmininkas dr. Bylaitis pasvei
kino susirinkimą ir savo kalboje pabrėžė 
senas LSDP tradicijas. Ji buvo pirmutinė 
politinė organizacija, susikūrusi Lietuvo
je, ir pirmoji iškėlė Lietuvos Nepriklauso
mybės šūkį federacijoje su kaimynais. 
LSDP daug prisidėjo prie Lietuvos tauti
nio atgimimo. Jos partijos narių dėka bu
vo paruoštas Nepriklausomybės Paskelbi
mo Aktas, vienbalsiai priimtas Lietuvos 
Tarybos. Savo pasveikinime dr. Bylaitis 
pagerbė ir kartu dalyvaujantį Joną Glem- 
žą, vieną iš LSDP pionierių. Atsistojimu 
buvo pagerbti žuvusieji draugai. Po to se
kė J. Glemžos paskaita, kurioje jis nu
švietė partijos istoriją nuo pat jos įsistei- 
gimo.

LSDP buvo įkurta 1896 m. gegužės 1 d. 
Vilniuje, lietuvių idėjiniame ir kultūrinia
me centre. Jos steigėjai susirinko dr. Do
maševičiaus bute. Ten buvo sudaryta ir 
pirmoji politinė programa, kuri siekė už
tikrinti darbininkų luomui kuo didžiausią 
gerovę ir politinę laisvę, o taip pat sukur
ti savistovią demokratišką respubliką ir 
sudaryti laisvą federaciją su Lenkija bei 
kitomis 'kaimyninėmis šalimis.

Partijos darbas plito, bet ir rusų žan
darmerija nesnaudė. 1899 m. kovo mėn. 
suimtas dr. Domaševičius ir daugiau kaip 
40 narių. Jie ištremti į Sibirą ir kitas to
limas gubernijas, ši priespauda kuriam 
laikui susilpnino socialdemokratų veiklą. 
A. Moravskis Šveicarijoje ir į Angliją pa
bėgęs Suknolevičius 1898 m. Ciuriche 
įsteigė „Užrubežinį susivienijimą Lietu
viškos Socialdemokratiškos Partijos“. Bu
vo spausdinami straipsniai socialistinėje 
spaudoje. Lietuvos studentija Petersburg© 
ir Maskvoje taip pat turėjo socialdemok
ratų grupes. Stud. Sirutavičius, atsiųstas 
į Vilnių, perėmė dr. Domaševičiaus veik
lą, kol šis buvo kalinamas. Jam padėjo 
kiek vėliau atvykęs stud. Steponas Kai
rys. 1902 m. partija buvo jau atsigavusi 
ir aktyviai dirbo savo darbą, spausdinda
ma literatūrą Tilžėje, įkurdama naujas 
kuopas ir t. t. Po kelių metų grįžo iš Sibi
ro dr. Domaševičius ir kiti. 1904 m. at
šauktas spaudos draudimas. Prasidėjus 
Rusijos revoliucijai, sujudo Lietuvoje 
miestai ir kaimai. Vilniuje sušaukiamas 
Didysis Vilniaus Seimas. Pradeda veikti 
Lietuvos Krikščionių Demokratų parti
ja, kuriasi ir kitos organizacijos. Bet 1917 
m. įvykiai Rusijoje giliai apardo ligšiol 
vieningą socialdemokratų frontą. Iš buvu
sių veiklesniųjų narių keli tampa bolševi
kais. Jų tarpe ir V. Kapsukas. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbime dalyvavo ir 
socialdemokratai. Jie labai aktyviai reiš
kėsi steigiamajame ir kituose seimuose.

Po 1926 m. perversmo politinių partijų 
veikla buvo varžoma. 1935 m. LSDP buvo 
uždaryta. Paskutinis jos spaudos organas 
nustojo ėjęs. Tik 1939 m. buvo duotas lei
dimas mėnesiniam žurnalui. LSDP buvo 
viena iš pirmųjų Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto steigėjų ir rėmėjų.

Po J. Glemžos paskaitos sekė naujosios 
valdybos rinkimai. Į ją išrenkami: Jonas 
Petraitis — pirmininkas, Irena Dikišenė 
— sekretorė, Mečys Kiužauskas — iždi
ninkas. Posėdyje, tarp kitko, buvo anali
zuojama Vasario 16-os Gimnazijos kritiš
ka padėtis ir Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės gyvenimo pagyvinimo klausimas. 
Taip pat buvo nuspręsta šių metų bėgyje 
suruošti kai kuriose Vokietijos vietovėse 
didesnius ar mažesnius parengimus LSDP 
80 metų sukakčiai paminėti.

Irena Dikšaitienė

KUNIGŲ SUSITIKIMAS
Birželio 3 d. Dieburge įvyko Vokietijos 

lietuvių sielovadoje dirbančiųjų katalikų 
kunigų suvažiavimas. Jame dalyvavo 8 
kunigai, jų tarpe prel. Klemensas Razmi
nas, svečias iš Romos. Sielovados direkto
rius prel. dr. Jonas Aviža, pasveikinęs vi
sus susirinkusiuosius, ypatingai suminėjo 
prel. Razminą, kuris birželio mėnesį šven
čia savo kunigystės 40 metų sukaktį. Jam 
buvo sugiedota „Ilgiausių metų“. Toliau 
supažindino visus su prel. dr. Lado Tula- 
bos laišku, vertinančiu jo pravestas prieš- 
velykines rekolekcijas Vokietijos lietu
viuose. Ta pačia proga buvo svarstytas ku
nigų rekolekcijų klausimas. Jos numaty
tos rudeniop, rugsėjo ar spalio mėnesį. 
Tikslus laikas priklausys nuo rekolekcijų 
vedėjo. Sutarta įsteigti Pasaulio lietuvių 
kunigų sąjungos skyrių. Organizavimui iš
rinktas tėv. Alfonsas Bernatonis. Galiau
siai tėv. Konstantinas Gulbinas supažin
dino susirinkusiuosius su Kultūros drau
gijos steigimo nuotykiais, o kun. Jonas 

AUKOKIME TAUTOS FONDUI!
TRADICINIS

JONINIŲ, PETRINIŲ IR POVILINIŲ 
VAKARAS

SU GERAIS UŽKANDŽIAIS IR GERA MUZIKA 
SPORTO IR SOCIALINIAME KLUBE 
345a, Victoria Park Rd., London, E.9, 

šeštadienį, 1976 m. liepos 3 d. 8 vai. vak.
PELNAS TAUTOS FONDUI 

ĮĖJIMAS — 60 p.
DBLS pirmas skyrius

Dėdinas painformavo apie Vasario 16 
gimnazijos aktualiąsias problemas.

B. L.

BALTIJOS UNIVERSITETO SUKAKTIS
Pabaltijo universiteto įsteigimo 30 metų 

sukaktį Chicagos lietuviai paminėjo Jau. 
nimo Centre. Rengėjų komiteto pirm. J. 
Jasaitis į garbės prezidiumą pakvietė bu
vusius šio universiteto profesorius ir lek
torius — dr. J. Puziną, dr. P. Joniką, P. 
Gruodį, A. Tamulyną, paskutinės lietuvių 
studentų valdybos pirm. Z. Dailidką ir 
anuometinį BALFo ryšininką K. Baltra- 
maitį. Universitetas buvo įsteigtas 1946 m. 
kovo 14 d. Hamburge, karo nusiaubtoje 
Vokietijoje, ir vėliau perkeltas į Pinneber- 
gą. Paskaitą .apie šią instituciją skaitė dr. 
J. Puzinas. B.altiečių universitetas veikė 9 
semestrus ir turėjo 9 fakultetus. Savo 
moksliniu lygiu jis nenusileido kitiems V. 
Europos universitetams. Didelę reikšmę 
turėjo trijų tautybių — latvių, lietuvių, 
estų bendros pastangos savame universi
tete, toli nuo tėvynių, siekti mokslo.

Pabiros
KULKA MANO KIŠENĖJ

Prūsijos kariuomenės vadas feldmarša
las Bluecheris (1742-1919), išgarsėjęs ka
ruose su Napoleonu ir gavęs „Maršalo 
Pirmyn“ vardą, dar būdamas ieitenentu 
viename mūšyje buvo sužeistas. Šautuvo 
kulka 'jam pataikė į koją. Karo gydytojai 
tuojau ėmėsi jį gydyti. Tačiau chirurgų 
mokslas anais laikais dar buvo primity
vus ir gydytojų sugebėjimai gana riboti. 
Ne be reikalo kareiviai gydytojus tuomet 
vadindavo „kuopos skausmais“. Pagal sa
vo įprotį gydytojai ir šį kartą pradėjo 
grubiai piaustyti Itn. Eiluecherio koją, ku
ris kentė dantis sukandęs. Pagaliau, pri
trūkęs kantrybės, jis sušuko:

— Sakykite, kam jūs tą koją piaustote?
Kiek įsižeidę dėl (tokio klausimo, chirur

gai atsakė:
— Mes ieškome kulkos.
Nebegalėdamas tverti iš pykčio ir skaus

mo, Bluecheris sušuko:
— Kodėl gi seniai nesakėte? Kulka ma

no kišenėj!
U.

PIGIOS ATOSTOGOS
Berlyno muziejaus padalinys — Zuppel 

kaimas per Vokietijos ambasadą, pasiūlė 
trijų savaičių atostogas už 4 svarus. Są
lyga — grįžti į „tamsiuosius amžius“.

Atostogautojas turės miegoti medinėje 
lovoje ant šiaudų, užsiklojęs gyvulių kai
liais. Jis turės prižiūrėti ir melžti ožkas, 
verpti vilnas, malti rankinėmis girnomis 
grūdus, užsikurti ugnį su titnagu... žo
džiu, .atostogautojas turės gyventi taip, 
kaip jo protėviai gyveno mažiausia prieš 
750 metų.

Muziejaus tikslas — ištirti, kaip moder
niškas žmogus sugebėtų prisitaikyti prie 
pačių primityviausių aplinkybių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM'S — 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.

PETERBOROUGH — birželio 27 d., 14 
vai., St. Peters and All Souls bažny
čioje, Park Rd.

Maloniai kviečiami tautiečiai ir iš Ket
teringo, Corby ir kitur.
BRADFORDE — birželio 19 d., 3 vai. p. p. 
— metinės rekolekcijos. Pamokslą apie 
Atgailą ir švč. Sakramentą sakys MgT. P. 
Celiešius. Svečiai kunigai klausys išpažin
čių. Šv. Mišios. Šia reta proga prašau vi
sus pasinaudoti ir gausiai dalyvauti, ne- 
atidedant sekmadieniui.
EIRADFORDE — birželio 20 d., 12.30 vai. 
Iškilmingos 40 metų kunigystės sukakties 
giedotinės Mišios lotynų kalba, konceleb- 
ruojant Mgr. Kl. Razminui ir kun. J. 
Kuzmickiui. Mišių metu giedos Pr. Dzidp- 
liko parengtas kvartetas. Pamokslą sakys 
J. E. Vysk. dr. Antanas Deksnys.

Nuoširdžiai kviečiu visus gausiai daly
vauti Padėkos Mišiose Viešpačiui, kad, už
dėjęs ant pečių kunigystės Kryžių, teikė 
tiek daug malonių ir apsupo -tokia nuošir
džia žmonių draugyste.

Kun. J. Kuzmickls
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