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Gimnazijoj neramu? Lietuva budi
Kovo 22 d. E. Lietuvyje (Nr. 12) kun. 

B. Liubinas, rašydamas .apie Vokietijos 
LB Tarybos posėdžius paminėjo, kad Ku
ratorijos valdybai nesusitarus su mokyto
ja M. Stankuviene-Saulaityte, ji buvusi 
atleista iš mergaičių bendrabučio vedėjos1 
pareigų.

Velykų metu redakciją pasiekė Heidel-f 
berge leidžiamas, rotatorium atspaustas 
„Jaunimo Balsas“ (Nr. 2), kuriame kaip 
tik daug vietos skiriama Vasario 16 gim
nazijoj atsiradusiems nesklandumams na
grinėti. Laikraštyje, be abejo, reiškiama 
jaunimo nuomonė, arba asmenų, kurių 
nuomonei jaunimas pritaria.

Neturėdami išsamių pasisakymų iš 
abiejų pusių ir norėdami išlikti neutralūs, 
šioje vietoje trumpai atpasakojame tai,: 
kas rašoma minėtame „Jaunimo Balse“, 
tikėdami, kad nesusipratimams išėjus vie
šumon, jie bus visapusiškai bei objekty
viai išnagrinėti ir likviduoti. Kartu reiš
kiame susirūpinimą ir pageidavimą, kad 
Šio vienintelio Europoje lietuviškojo švie
timo židinio orumas nebūtų pažeistas, o jo 
ateitis liktų užtikrinta.

Be pačios redakcijos pasisakymo, laik
raštyje spausdinamas M. Stankuvienės- 
Saulaitytės atsišaukimas, kuriam duota 
antraštė „Svarbus laiškas...“ Tame ilgame 
laiške ji papasakoja, kada ir kodėl buvo' 
atleista iš bendrabučio vedėjos ir anglų 
įkalbos mokytojos pareigų. Atleidimo pa
grindinė priežastis, atrodo, yra bendrabu-i' 
čio vedėjos negalėjimas susitarti su Kūra-. 
torija dėl sutarties, kurioj ji siūliusi, kad' 
„nepramatytuose atvejuose bendrabučio 
darbuotojai drauge su direktorium balsuo
tų“.

Laiške-atsišaukime gimnazijos direkto
rius kaltinamas demokratijos stoka, ne
noru bendrauti, .perdėtu nervingumu, no
ru išstumti nepageidaujamus asmenis ir 
t. t.

Apačioje pridėta redakcijos pastaba, 
kad M. Stankuvienės-Saulaitytės atsišau
kimas buvęs išdalytas per VLB Tarybos 
suvažiavimą „interesantams ir drau
gams“. Atsiklausus ji nesutikusi, kad laiš
kas būtų skelbiamas „Jaunimo Balse“. 
Tąsiau redakcija, atsižvelgdama į reikalo 
svarbumą, išspausdinusi savo nuožiūra. 
Redakcija savo paaiškinime dar prideda, 
kad PLB valdyba (JAV) telegrama pra
šiusi Kuratorijos, kad nutarimas būtų pa
keistas, bet tas prašymas Kuratorijos ne
pasiekęs.
* Be jau minėtojo M. Stankuvienės-Sau
laitytės laiško, laikraštyje spausdinami 
dar kiti du laiškai. Pirmajame buvusi 
gimnazijos mokytoja Irmela Hermann vo
kiškai rašytame tekste užtaria M. Stan- 
kuvienę-Saulaitytę. Jį būtų galima palai
kyti ir straipsniu, keliančiu Vasario 16 
gimnazijoj pasitaikančius nesklandumus.

Antrasis laiškas yra adresuotas Vokie
tijos LEi Tarybai ir turi parašą „Vasario 
16 gimn. mokiniai“. Paaiškinime nurody
ta, kad daugiau kaip 90% mokinių pagei
davo, kad. laiškas VLB būtų įteiktas, 8% 
nepareiškė nuomonės, o 1.5% pasisakė 
grieš. Šis laiškas, iš tiesų, yra mokinių 
skundas prieš gimnazijos direktorių. Dau
giausia jis kaltinamas nedemokratiškumu. 
Nesigilinant į laiško smulkmenas, atrodo, 
kad pagal Lietuvoje buvusią tvarką ir 
paprotį, mokiniai šiuo atveju gal bus per
žengę pareigingumo ribas.

Pagaliau laikraštis praneša, kad kovo 
12 d. vykusi Vasario 16 gimnazijos moki
nių demonstracija, užtrukusi visą pusdie
nį. Demonstrantai norėję atkreipti VLB 
Tarybos dėmesį, kad būtų pašalinti moki
nių' laiške iškeltieji nesklandumai ir su
grąžinta į savo pareigas atleistoji mokyto
ja ir bendrabučio vedėja. Paskelbti ir de
monstracijos plakatų šūkiai, kurių dalis 
labai nepalankūs direktoriui.

Šitoks (įvykis taip pat labai neįprastas 
lietuviškose mokyklose.

Gal į visa tai nereikėtų kreipti dėme
sio, neskelbti Vasario 16 gimnazijos vi-

DBLS Nottinghamo skyriaus 
valdybos narį JULIŲ 

DOMAŠEVIČIŲ ir brolį JONĄ 
(Manchesteryje) jų Motinai 

Lietuvoje mirus, giliai užjaučia
Skyriaus valdyba ir nariai

Lietuvoje mirė
STASĖ MACIANSKIENĖ, Jono ir

Broniaus motina, 95 metų 
amžiaus. Liko nuliūdę sūnūs —

Jonas Anglijoje ir Bronius 
Amerikoje.

Mieloji Mamyte, tebūnie tau 
lengva Lietuvos žemelė

SUVARŽĖ IMIGRANTŲ VEDYBAS

(Britanijoje išleistas naujas potvarkis, 
draudžiąs imigrantams vyrams pasinau
doti dirbtinėmis vedybomis, norint pasi
likti gyventi Anglijoje. Joks vyras negau
na teisės pastoviai apsigyventi, jeigu jis 
yra vedęs britų pilietę dvylikos mėnesių 
laikotarpyje po leidimo atvykti į Išį kraš
tą. Pastovaus apsigyvenimo teisė svarsto
ma tik po 12-kos mėnesių, ištyrus visas 
aplinkybes, kad vedybos nėra dirbtinės ir 
vedusiųjų pora gyvena kartu, šios taisyk
lės, kurios įsigalioja nuo kovo 22 dienos, 
nelieiča moterų.

SOVIETŲ MOKYKLOS — PAVYZDYS
Specialus mokyklų inspektorių paruoš

tas raportas rodo, kad svetimų kalbų mo
kymas anglų mokyklose yra labai apgai
lėtinoje .padėtyje. Iš to raporto matyti, 
kad tiktai 10% baigiančiųjų vidurinę mo
kyklą (O levels) išlaiko vienos svetimos 
kalbos egzaminą. Kaltė verčiama ne tik 
mokiniams, bet taip pat mokytojams ir 
tėvams.

Konservatorių partijos atstovas dr. R. 
Boyson parlamente pasiūlė „Rusijos ir ki
tų komunistinių kraštų pavyzdžiu“ įsteig
ti specialias mokyklas, kuriose būtų gali
ma gerai išmokti bent vieną svetimą kal
bą.

Ta proga „D. Telegraph“ (kovo 18 d.) 
išspausdino vedamąjį, kuriame sakoma, 
kad mokėti svetimą kalbą yra ne vien tik 
praktiška nauda. „Niekas negali pasigirti 
labai gerai mokąs savąją kalbą, kol jis 
nepajėgia išversti sakinį j svetimą kalbą, 
arba iš svetimos į savąją“. Tatai iš dalies 
rodą, kodėl baigusieji mokyklas taip blo
gai žino anglų kalbos rašybą, o ką jau be
kalbėti .apie svetimąsias kalbas.

PASIVIJO IR PRALENKĖ
Kiekvieną dieną spaudoje užtinkami 

Vakarų karo ekspertų pranėšimai, kad 
Sov. S-ga apsiginklavimo srity ne tik pa
sivijo, bet ir pralenkė Vakarus. Esą, jie 
pagamina žymiai daugiau lėktuvų ir tan
kų kaip JAV. Sovietų povandeninių laivų 
raketos galinčios skristi dvigubai didesnį 
atstumą (5-700 mylių), ir iš savo vande
nų pasiekti bet kurį tašką Amerikoje. Pa
galiau buvęs JAV oro pajėgų, žvalgybos 
viršininkas gen. Keegan pareiškė spaudo
je, kad sovietai jau baigia ištobulinti 
„mirties spindulius“, kurie sunaikins ore 
priešo raketas ir lėktuvus.

KAS SU KUO KARIAUS?
Aukštas Kinijos užs. reik, ministerijos 

pareigūnas, kuris atsisakė pasakyti savo 
vardą ir užimamąją vietą, kalbėjosi su 
New York Times korespondentu Pekine. 
Tas pasikalbėjimas atkreipė pasaulio 
spaudos dėmesį. Čia pateikiami svarbes
nieji minėtojo pareigūno atsakymai ar 
pareiškimai.

Sovietų-kinų derybose dėl sienų ir san
tykių pagerinimo iki šiol nepadaryta jo
kios pažangos.

Kinijoje 95% gyventojų naudojasi viso
mis žmogaus teisėmis. Likusieji, jeigu tik 
duodasi perauklėjami, taip pat gali tomis 
teisėmis naudotis.

Sov. Sąjungoje visi gyventojai — dar
bininkai, ūkininkai ir intelektualai — yra 
prispausti.

daus problemų viešai, paliekant jas pačiai 
administracijai susitvarkyti. Deja, minė
tasis jaunimo laikraštis specialiai skubi
nęs išleisti šią laidą, visą reikalą jau iš
kėlė viešumon. Yra ir kita priežastis, ver
čianti į Vasario 16 gimnaziją atkreipti vi
suomenės dėmesį. Nors ir nenurodydama 
pateikiamųjų duomenų šaltinių, redakci
ja savo įžanginiame rašo:

„20 tėvų iš Vokietijos grasina paimti sa
vo vaikus iš Vasario 16 gimnazijos, jei M. 
Stankuvienė-Saulaitytė nebus vėl įstaty- 
dinta į savo pareigas. Šis tėvų apsispren
dimas, kartu su faktu, kad iš gimnazijos 
išeis visi iš užjūrio atvykę moksleiviai, 
gali privesti prie to, kad gimnazija sekan
čiais metais neturės nei 30 moksleivių. 
Yra abejotina, ar vokiečių Federatyvinė 
ir krašto vyriausybės tada ir toliau rems 
šią mokyklą.“

Tikrai drąsus tvirtinimas!
„Jaunimo Balso“ redakcija, be kita ko, 

siūlo pakeisti direktorių (nurodomas ir 
naujas kandidatas), leisti bendrabučių 
vedėjams dirbti savarankiškai ir išplėsti 
mokinių savivaldą. Perskaičius visą tą 
jaunimo laikraščio pateiktąją medžiagą, 
tikrai gaunamas įspūdis, kad Vasario 16 
gimnazija kelia rimtą susirūpinimą.

Amerikoje tik penki procentai gyvento
jų turi visas teises, o likusieji 95% jų ne
turi...

Sovietų Sąjunga Tolim. Rytuose laiko 
vieną milijoną gerai apginkluotos kariuo
menės (amerikiečių duomenys, kad ten 
esą tik pusė milijono vyrų, esą neteisin
gi). Sovietai esą pasiruošę kariauti su 
JAV, Japonija ir Kinija.

Pats didžiausias Sov. Sąjungos priešas 
esanti Amerika. Tuodu kraštai vienas ki
to bijo, bet JAV bijo daugiau, negu Sov. 
Sąjunga. Dėl to amerikiečiai dažniau ir 
lankosi Maskvoje.

Kinijos santykiai su Sov. Sąjunga, ne
žiūrint ideologinių skirtumų, galį pagerė
ti. Bet tai priklauso nuo Sov. Sąjungos.

Kinija nebijo ir nelaukia, kad Sov. Są
junga galinti ją užpulti. Tik po to, kai 
JAV bus nugalėtos, padėtis gali pasikeis
ti. Pirmiausia turįs būti išspręstas dviejų 
didžiųjų konkurentų klausimas. Dėmesys 
esąs daugiau kreiptinas į Europą, o ne į 
Aziją.

Kinija visiškai atmetanti JAV pageida
vimą nesikišti į Formozos reikalus. Tai 
esąs Kinijos vidaus reikalas.

Šitaip apie pasaulines problemas pasi
sakė „atsakingas Kinijos užs. reikalų mi
nisterijos pareigūnas“ pasikalbėjime, tru
kusiame daugiau kaip tris valandas.

„IRON LADY“ KINIJOJE
Britų konservatorių lyderė M. Thatcher 

Kinijoje buvo priimta labai iškilmingai. 
Pats partijos naujasis vadas Hua Kuo- 
feng turėjo su ja net dviejų valandų pa
sikalbėjimą. Kinai jaučia jai ypatingos 
simpatijos dėl atvirų pasisakymų prieš 
Sov. Sąjungą. Jie tikisi, kad M. Thatcher 
vieną dieną atsistos britų vyriausybės 
priešakyje ir sukels Europą prieš Sovietų 
imperializmą. Už šitokį M. Thatcher's at
virą pasisakymą jai sovietai yra suteikę 
„Iron Lady“ titulą. Iš tikrųjų ji nėra pa
ti pirmoji politikė, atvykusi į Kiniją su 
antisovieti'škomis nuotaikomis. Panašiai 
buvo priimtas ir jos pirmtakas E .Heath, 
anuo metu labai propagavęs Europos vie
nybę. Tačiau atsimintina, kad vienos par
tijos lyderio, nors ir labai įtakingo, pa
reiškimai dar neatstovauja krašto vyriau
sybės nuomonei. Nežinia, Ikaip kalbėtų M. 
Thatcher Kinijoje, jei nuvyktų kaip kraš
to vyriausybės galva. Gražūs žodžiai nie
ko nekaštuoja.

IŠ PLUNKSNŲ PAŽINSI
Kinų radijas paskelbė, kad L. Brežne

vas lenktyniauja su kapitalistais, rengda
masis geriausiais itališkais drabužiais ir 
dėvėdamas specialiai Šveicarijoje jam pa
darytus batus. Esą, Leninas ir Stalinas tai 
pamatę, karstuose apsiverstų...

Net didžiausias Stalino priešas N. 
Chruščiovas nesakęs vakarietiškų madų 
ir neišdavęs sovietiškojo papročio, pasi
likdamas plačias kelnes. Tuo tarpu Brež
nevas, apsikaišęs vakarietiškomis plunks
nomis, iš kurių visada kapitalistą atpa
žinsi...

Blogiausia, kad L. Brežnevo pavyzdžiu 
pasekusi visa Sov. Sąjunga, ypačiai jauni
mas. ^Džinsai“ ir mini sijonukai esą po
puliarūs ne tik Maskvoje, bet visame 
krašte. Ištikimieji Lenino partijai laik
raščiai dar kartais primeną, ikad jaunimas 
savo apdaru išduodąs Lenino idėjas.

Daugiausia iš visa to pelno turį Vaka
rai, ypačiai Amerika, kuri išgalvoja nau
jas madas ir eksportuoja į Sov. Sąjungą. 
Laikas, esą, pagalvoti, kad viena didžioji 
pajėga, užkrėsdama antrosios gyventojus 
iš pažiūros nekaltais dalykais, gali kartu 
su drabužiais ir pop muzika perduoti ir 
savo kapitalistines idėjas.

VELYKOS MASKVOJE
Pagrindines Velykų nakties apeigas 

Maskvos Velochovsky katedroje atlaikė 
komunistams palankus patriarchas Pimen. 
Kitose ortodoksų bažnyčiose Velykų apei
gos šiais metais buvo ypatingai trukdo
mos. Draugovininkai ir komjaunuoliai už
darė į bažnyčias vedančias gatves, pra
leisdami tiktai senesnio amžiaus žmones 
ir užsieniečius. Visiems kitiems bažnyčios 
buvo „perpildytos“ arba „remontuoja
mos“.

Maskvos kinai Velykų savaitės dieno
mis demonstravo specialiai parinktus an
tireliginius filmus su atitinkamais komen
tarais. Velykų naktį iki vėlumo buvo ro
domi patrauklūs vakarietiški filmai, kad 
tuo būdu jaunimas būtų paviliotas nuo 
bažnyčios.

Rimtas britų dienraštis „The Financial 
Times“ balandžio 5 d. išspausdino labai 
platų ir išsamų straipsnį apie Lietuvą, 
iliustruotą Lietuvos ir kaimyninių kraštų 
žemėlapiu. Straipsnio autorius David Sat- 
ter rašo apie tautinį judėjimą, kuris Lie
tuvoje esąs žymiai ryškesnis, negu kitose 
Sov. Sąjungos respublikose. Jis pradeda 
tokiais sakiniais:

„Vieną naktį sovietinės Lietuvos sosti
nėje Vilniuje dėjosi keisti dalykai. Pa
grindiniame Lenino prospekte būreliai po
licininkų .sustabdinėjo keleivius, prašyda
mi parodyti dokumentus.

„Šis įvykis buvo aiškinamas dvejopai. 
Policija sakė, kad jie ieško nusikaltėlio, 
kuris nušovė milicininką, bandydamas 
apiplėšti valstybinę draudimo bendrovę. 
Lietuviai nacionalistai aiškino, kad vasa
rio 16 d. Vilniuje visada pilna policijos, 
nes tai yra Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties diena.

„Kęstutis Jakubynas, išbuvęs 17 metų 
sovietų kalėjimuose ir stovyklose, tą va
karą prie vieno Vilniaus viešbučio buvo 
suimtas. Būdamas stovyklose jis išmoko 
Svetimų kalbų, ir prašėsi išleidžiamas į 
Kanadą .Kai policija paklausė jo apie su
sišaudymą, Jakubynas atsakė: „Aš nema
nau įsivelti į jūsų vaidinamą komediją“.

Straipsnio autorius toliau rašo, kad ne
atsižvelgiant, kokios buvo to vakaro areš
tų priežastys, vienas dalykas yra aišlkus: 
Lietuva po 37 metų okupacijos, po pakar
totinų trėmimų, po didelių nuostolių pasi
priešinimo kovose, tebėra tautinio pasi
priešinimo centras Sov. Sąjungoje.

Autorius aiškina, kad Lietuvos pažanga 
pramonės srityje neturinti sau lygių. Jos 
pramonė 1940-69 m. laikotarpyje išaugusi 
49 kartus, o visoje Sov. Sąjungoje tiktai 
13.6 kartų.

„Sukurtoji moderniška pramonė padėjo 
Lietuvai pasidaryti žymia mašinų įrankių, 
automatiškų įrengimų, kompiuterių, tele
vizijos aparatų ir žvejybos laivų gaminto
ja. Kraštas pasikeitė: 1939 m. 22.9% žmo
nių gyveno miestuose, o 1975 m. jau atsi
rado 57%. Vien tik Vilniuje yra 450.000 
gyventojų.“

Nors tautinis judėjimas Lietuvoje esąs 
pats ryškiausias Sov. Sąjungoje, bet jis 
retai teišeinąs į viešumą. Autorius sumi
ni Kalantos susideginimą ir po to selku- 
sius įvykius. Veikla dažniausiai pasireiš
kianti pogrindyje, mažesnėmis jaunimo 
grupėmis ir nelegalia spauda. Lietuvoje 
pasirodę net keturi pogrindžio laikraščiai, 
iš kurių žymiausias — LKB Kronikos.

Vilnius iš paviršiaus atrodąs labai ra
mus, greitai augąs miestas, nusėtas seno
viškomis gatvelėmis ir katalikų bažnyčio
mis. Tautinės rezistencijos pasireiškimai 
niekada nesą minimi spaudoje. Neseniai 
Vilniaus studentų bendabutyje buvusi nu
plėšta sovietinė vėliava, pašalintas Leni
no paveikslas, išrašyti šūkiai, raginą rusus

SepĮųnioS
— Ispanijos vyriausybė leido laisvai 

veikti komunistų partijai.
— Velykinį sveikinimą „Miestui ir Pa

sauliui“ popiežius pasakė 13 kalbų.
— Izraelio Darbo partijos, vadas ir min. 

pirmininkas Rabin pasitraukė iš abiejų 
pareigų, kai buvo susdįrta jo privati ban
ko sąskaita Amerikoje. Partijos vadu iš
rinktas iŠ. Peres.

— Rumunijoje per žemės drebėjimą 
buvo 39 bažnyčių visiškai sunaikinta, ir 
apie 500 apgadinta.

— Kuboje dirbantieji amerikiečiai (apie 
200) nutarė pastatyti Angoloje žuvusiems 
Kubos kareiviams paminklą.

— Kinai buvo patenkinti M. Thatcher's 
pareiškimu, kuriame ji viešai pasakė, kad 
Sov. Sąjunga sudaro didžiausią grėsmę 
pasaulio taikai.

— Generolas Vilem §achr Čekoslovaki
joje pažemintas į eilinį kareivį už tai, kad 
pasirašė Charta-77.

— Velykų metu dėl ’neišaiškintų prie
žasčių daugiausia žmonių (vyrų, žmonų 
ar vaikų) palieka namus, į kuriuos dau
giau nebegrįžta.

— Per praėjusią savaitę Irane įvykusį 
žemės drebėjimą žuvo 350 žmonių.

— JAV ambasadorius prie JT negras 
Young atsiprašė britų atstovą Ivor Ri
chard už savo pareiškimą, kad rasizmas 
esąs britų išradimas, ir kad britai dau
giausia juo pasinaudoję.

— Spaudoje pasirodė pranešimai, kad 
Egiptas, kaip ir Marokas, rušiasi pasiųti 
kariuomenę į Zairę kovoti su vietos suki
lėliais, kuriuos, esą, remia Sov. Sąjunga 
ir Čilė.

— JAV prezidento potvarkis, draudžiąs 
atominės energijos stotyse gaminti pluto
ną, sukėlė savotišką sąmyšį Europoj. Pre
zidentas bijo, kad plutonas, patekęs į te
roristų rankas, gali būti panaudotas atom, 
bomboms pasigaminti. 

išsikraustyti, o ant vidaus reik, ministeri
jos stogo buvusi iškelta tautinė Lietuvos 
vėliava. Apie tokius dalyfkus viešai nekal
bama.

Gyvenimo standartas Lietuvoje esąs 
vienas aukščiausių Sov. S-goje. Tik kai
myninės Latvija ir Estija lyginasi su Lie
tuva.

Manoma, kad Lietuvoje yra daug mažų 
tautinės ir religinės rezistencijos grupe
lių, kurios tarp savęs negali palaikyti ry
šio legaliu būdu. Tos grupelės yra perse
kiojamos. Pvz. gruodžio 21 d. Kaune ir 
Jonavoje areštuoti keturi žmonės. Atimtos 
rašom, mašinėlės, atsišaukimai. Pasirodo, 
tie žmonės priklausė Nepriklausomų or
ganizacijų sąjungai, apie kurią Vilniuje 
nieko nebuvo žinoma.

Lietuvos gyventojai taip pat daugumoje 
esą lietuviai (80%), nors sostinėje lietu
vių skaičius siekiąs tik 43%. Bendras gy
ventojų skaičius (3.3 mil.) nuo 1939 m. 
beveik esąs nepadidėjęs. Autoriaus nuo
mone, komunistų partijos vadovybėje taip 
pat daugumoje esą lietuviai.

Apie 1.5 mil. lietuvių esą tikintys. Jie 
atlieką visas tikinčiųjų apeigas, bet tik 
tėvai turį teisę mokyti vaikus religijos.

Vienas lietuvis kunigas Vilniuje pareiš
kęs, kad dėl didelių suvaržymų ir labai 
stiprios ateistinės propagandos esą maža 
vilties tikėjimą Lietuvoje išsaugoti.

MORALINIS IMPERIALIZMAS

Naujasis JAV prezidentas J. Carteris 
sukėlė nusistebėjimą savo „atviro žodžio“ 
politika, pasmerkdamas žmogaus teisių 
mindžiojimą Sov. Sąjungoje. Jo pamokos 
Sovietams sukėlė ne tik Rytų Europoje, 
bet ir kai kuriuose amerikiečių sluoks
niuose pasigėrėjimą.

Deja, tas entuziazmas staiga pradėjo 
blėsti. Sovietams aiškiai pasisakius, kad 
disidentų reikalai nieko bendra neturi su 
atominėmis bombomis ir taikos išlaikymu 
pasaulyje, pradėjo keisti toną ir kai ku
rie JAV kongresmanai. Jau atsirado bal
sų, sakančių, kad JAV prezidentas, smerk
damas politinį Sov. Sąjungos imperializ
mą, pats imasi moralinio imperializmo va
dovo vaidmens. Jau nueita taip toli, jog 
skelbiama, kad nei viena JAV vyriausybė 
nuo paskelbimo prieš 200 metų Laisvės 
deklaracijos dėsnių, nesanti pilnai tų dės
nių įgyvendinusi.

Atrodo, kad šį balsą jau išgirdo ir pats 
prezidentas, pereidamas nuo „atvirojo žo
džio“ politikos į seniau praktikuojamus 
slaptus pasitarimus. Jeigu jis ir toliau eis 
ta kryptimi, tai plačiai garsinamas žmo
gaus teisių reikalas Belgrado konferenci
joje gali sudaryti tik visiškai nereikšmin
gą programos punktą.

DIENOS
— Šių metų Velykų oras Anglijoje buvo 

blogiausias ir 'šalčiausias per paskutinius 
40 metų.

— Legalizavus komunistų partiją, iš Is
panijos kabineto pasitraukė du ministe
rial.

— Rumunijoje suimtas disidentas rašy
tojas Paul Gama, bet Gruzijoje paleistas 
iš kalėjimo disidentas V. Riskhiladze, bu
vęs kultūros ministerijos tarnautojas.

— Scotland Yardas paskelbė, kad poli
cija jau žino, kas nužudė tris arabus prie 
viešbučio durų per Velykas. Manoma, kad 
įtariamasis žmogus slapstosi Londone.

— Kanadoje bedarbių skaičius pasiekė 
944.000 arba 9.2% visų dirbančiųjų.

— Kijeve suimtas Oles Berdink, pri
klausęs komitetui, kuris seka Helsinkio 
įsipareigojimų vykdymą.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT. Tel. 01-7272470

Registered as a newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 
dėl to nesusitarta, negrąžinami.

Prenumeratos kaina metams 9.00 sv. 
pusei metų — 4.50 sv.; dolerio kraštuose 
— 19.50 dol. metams; Vokietijoj — DM 45.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 2.00 
sv. už col). Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1977 m. balandžio 19 d. Nr. 16 (1356)

paraštIjeI^^
„KAKTA SIENOS NEPRAMUŠI“

Į Vakarus atvykęs T-omas Venclova kal
bėjosi su „Draugo“ kultūrinio priedo re
daktorium, atsakydamas į jo klausimus. 
Čia pateikiame atsakymą tik į vieną klau
simą, charakterizuojantį daugelio lietuvių 
intelektualų laikyseną.

— Ko gali tikėtis iš disidentinio judėji
mo visa sovietinė ir tenykštė lietuvių lite
ratūra: dar didesnių varžtų ar laisvėjimo 
prošvaisčių?

— Esti nuomonė, jog disidentų sąjūdis 
gali tik išprovokuoti represijas. Girdi, 
kakta sienos nepramuš!, todėl geriau (ir 
Lietuvai naudingiau) tupėti ramiai. Ne 
vienas lietuvis yra linkęs „dirbti tautos 
labui“, darydamas galybę kompromisų, 
net stodamas i partiją, o neviešai pade
juodamas dėl rusifikacijos, pasvajodamas 
apie demokratiją, nepriklausomybę ir t. t. 
Net negaliu tokių žmonių smerkti — čia 
jų asmeninio pasirinkimo, pagaliau ir 
charakterio reikalas. Daugelis jų tikrai 
atlieka pozityvų darbą. Bet daugelis (dau
giau, negu paprastai manoma) greitai 
smunka, visiškai sutampa su sistema, ima 
rūpintis tik savo gerove, ir jų nevieši pa
dejavimai darosi koktūs ir veidmainingi. 
Ant jų sistema ir laikosi. Pozicija „kakta 
sienos nepramuši“ pirmiausia naudinga 
valdžiai, kuri ją patylomis propaguoja. 
Laisvė, demokratija ir panalšūs daiktai 
dar niekad nenukrito iš dangaus. Todėl 
iš disidentų sąjūdžio laukiu tik laisvėji
mo prošvaisčių. Pagaliau tokių prošvais
čių jau ir regime. Disidentai padaro tai, 
kas prielš 10-15 metų atrodė absoliučiai 
neįmanoma. Represijos, žinoma, gali būti 
(ir yra); bet prievarta labiausiai klesti 
pasyvumo, atsargumo, nuolankumo at
mosferoje. O disidentai (ypač jei juos de
ramai palaiko Vakarai) tą prievartą stab
do, po truputį siaurina jos veikimo zoną.

PASIKALBĖJIMAS SU DAIL. 
V. K. JONYNU

Buvęs „Gimtojo Krašto“ vienas redak
torių, dabar Lietuvos spaudos atstovas 
New Yorke, „Literatūra ir menas“ žurna
le išspausdino pasikalbėjimą su žinomu 
lietuviu dailininku V. K. Jonynu. Papasa
kojus apie savo nuveiktus darbus (o jų 
esama nemažai), dailininkui buvo pateik
tas toks klausimas:

Mačiau profesorius verkiant
(Ištrauka iš ką tik Nidos Knygų Klubo išleistos 

M. M. Mykolaitytės-Slavėnienės knygos PUTINAS 
MA NO A ĮSIMINIMUOSE).

Prieš pat 1943 metų Kalėdas gavau Putino 
laišką. „Kalėdų atostogas praleisti atvažiuok pas 
mus į Vilnių. Susitark kartu atvažiuoti su Stanevi
čiais. Visi bendrai sutiksime Naujuosius Metus. Su
tikimą esame numatę rengti kiek didesnį, — pasi
kviesime kelis artimesnius pažįstamus. Iš jų vieną 
kitą ir Tau bus įdomu vėl sutikti“. Labai apsi
džiaugiau tokiu brolio kvietimu, ir su Stanevičiais, 
apsirūpinę lauktuvėmis, nieko nelaukę, ištraukėme 
į Vilnių.

Kalėdų atostogas Vilniuje praleidau įdomiai. 
Su brolienės seserėčia medicinos studente Ortute 
(ji visą savo studijų laiką gyveno pas Putiną) kiek
vieną dieną kur nors ėjome: tai į teatrą, tai bažny
čių apžiūrėti, tai šiaip po miestą pavaikštinėti. Pir
mąją dieną Kalėdų visi — abu Stanevičiai, Ortutė, 
Ly, Putinas ir aš — nuėjome j artimiausią bažny
čią (ar tik ne Benediktinų) šv. mišių išklausyti. Jau 
vien dėl to, kad ir Putinas buvo kartu su mumis 
bažnyčioje, aš savyje jutau lyg didesnį šventišku
mą, lyg nuoširdesnį ryšį su juo.

Kažkurią dieną apypiečių vienoje Gedimino 
gatvės kavinėje turėjome mudvi su Ortute susitiki
mą su Juozu Jurginių. Jis tada turėjo „šiltų“ (o gal 
ir „karštų“) jausmų gražutei Ortenzijai. Iš kavinės 
jis mudvi abi pavadino užeiti į Liaudies meno 
krautuvę ir joje Ortenzijai nupirko nuostabiausios 
šv. Onos bažnyčios paveikslą (puikų grafikos dar
bą, autoriaus nebepamenu), o man — didelę, gra
žią, liaudies motyvais ornamentuotą vazą. Kągi!
— tokiom kalėdinėm dovanom mudvi buvome tik
rai patenkintos.

Per Kalėdas mudvi su Ortute buvome pakvies
tos to paties Jurginio pas jį į vaišes. Svečių buvo 
nedaug, bet visi jauni, vyravo jaunesnieji Valstybi
nio teatro aktoriai. Pobūvio iniciatyvą laikė dra
mos iškilioji artistė Monika Mironaitė, — visą lai
ką gyva, linksma, judri. Ji vis organizavo dainas
— arijas iš „įvairių operų“. O visos tos arijos — 
tai vis ta pati: „Andalūzijos mergelė, ta, kurią my
lėjau aš“. Padainuojame žemesniu tonu — tai ari
ja iš vienos operos; tuos pačius žodžius dainuoja
me aukštesniu tonu — tai arija iš kitos operos... 
Taip jaunatviškai linksmai žaidėme tomis arijomis.

Naujųjų 1944 Metų išvakarėse Putino bute

— Jūs vienas iš nedaugelio lietuvių dai
lininkų išeivių, kuriems pavyko prasimuš
ti. O jeigu dabar reikėtų iš naujo rinktis 
gyvenimo kelią?..

Į tai dail. V. K. Jonynas atsakė:
— Niekada ir niekam nepatariu išva

žiuoti iš savo tėvynės! Tai yra tokia savi
žudybė, kurios baisumą sunku įsivaizduo
ti, jos nepatyrus.

Pradžioje pasikalbėjimo J. Lukoševičius 
dail. Jonyno atsiradimą Vakaruose taip 
apibūdina: „Sudėtingais metais atsidūrus 
Vakaruose, jis nenugrimzdo į menko, bet 
klampaus politikavimo liūną, o atkakliai, 
ramiai dirbo“.

Gaila, kad žurnalistas J. Lukoševičius 
plačiau nepaaiškina, kokie, jo manymu, 
buvo tie sudėtingi metai, privertę daugelį 
lietuvių palikti tėvynę ir pasidaryti kam
pininkais svetimuose kraštuose.

BAČIULIO FONDAS LIETUVIAMS

Amerikoje, Brunswicke (Maine valsti
joje) yra 1794 m. įsteigta Bowdoin meno 
kolegija, kurią yra baigę daugelis JAV 
plačiai žinomų žmonių.

Tos kolegijos direktorius J. D. Kamin 
neseniai išsiuntinėjo spaudai aplinkraštį, 
kuriame kalbama apie specialų fondą JAV 
ar kitų kraštų lietuviškos kilmės studen
tams. 1976-77 metais fondo stipendija pa
sinaudojo J. T. Brozowskis. Jis yra talen
tingas muzikas, vargonų virtuozas, šiuo 
metu studijas gilinąs Vienoje.

Bačiulio (rašoma Bachulus) stipendijos 
fondą 1966 m. įsteigė savo motinos ir bro
lio atminimui pagerbti dr. Jonas M. Ba
čiulis. Jis buvo gimęs New Eritain, Conn, 
ir per 30 metų dirbo laivyno gydytoju, kol 
1955 m., pakeltas į kapitono laipsnį, išėjo 
į pensiją.

Jis ypatingai domėjosi aviacijos medi
cina ir darė aukšto skridimo mediciniš
kus tyrimus. Daug metų dirbo kaip JAV 
ryšininkas su Baltijos valstybėmis, ypa
čiai domėdamasis Lietuvos reikalais.

Berlyno blokados metu dr. Bačiulis pri
žiūrėjo lakūnų sveikatą Europoj. Tuo pa
čiu metu rūpinosi choleros epidemija 
Egipte. 1947 m. vadovavo JAV delegaci
jai Sveikatos kongrese Anglijoje, o 1948 
m. Tarptautiniuose kongresuose Londone 
ir Belgijoje. 1949 m. jis dalyvavo trijų 

virė darbas. Ir Ly, ir Genutė (brolienės sesuo), ir 
mudvi su Ortute — visos turėjome savo uždavi
nius, savo darbą. Dengdamos šventinį stalą, apy
tikriai numatėme svečiams vietas: gale stalo — V. 
Sruogienė, prie jos užstalėj — Biržiškos, Krėvės, 
Vaičiūnai; kitoj pusėj stalo — Vincas Šmulkštys 
(Paparonio brolis), T. Stanevičius, šeimininkai; 
„galiorkoje“ (taip vadinome stalo galą arčiau du
rų) — paprastai, jaunesnieji patys susimeta. Čia 
laisviau, linksmiau. Tačiau šeimininkai visada duo
davo laisvą valią svečiams patiems pasirinkti vie
tas prie stalo, laikantis principo, kad visos vietos 
vienodos. Ir taip, sakysim, V. Miokevičius-Krėvė 
beveik visada pasirinkdavo arčiau jaunimo, čia jis 
kartais ir pats tapdavo tikru jaunuoliu: giedriai be
sišypsąs, paprastas, linksmas; vaizdingai pasakojąs 
ilgesnes, vis nepapratas, iš savo jaunystės ar iš vė
lesnio gyvenimo patirties istorijėles, — vis su hu
moru, vartodamas nemaža dzūkiškų žodžių.

Kai jau stalas buvo baigtas dengti — pakraš
čiais išrikiuotas servyzas, sustatinėti stikliukai, o 
viduryje sudėlioti patiekalai, — tokiais vargo me
tais atrodė neblogai, čia ir kalakutas, atkeliavęs iš 
kaimo, ir šaltos užkandėlės, ir iš Kauno atvežtas 
raudono vyno butelis — Naujųjų Metų pasveikini
mui. Deja, kai vyną supilstėme į taureles, kiekvie
nam teko maždaug tik po pusę...

Svečiams sėdantis prie stalo, nors Krėvė buvo 
paprašytas „slinktis aukščiau“, jis ir šį kartą pasi
rinko kėdę prie jaunimo, šalia jaunesniosios Biržiš- 
kaitės (prif. Mykolo Biržiškos dukrelės).

Jau sustoję, su taurelėmis rankose, laukėme 
iki laikrodis baigė atskaityti paskutines 1943 metų 
minutes. Po paskutiniosios, susilietėm taurelėmis, 
vieni kitiems linkėdami laimingų 1944 metų... Kai 
vėl susėdome, valandėlę truko tyla. Pirmasis pra
dėjo kalbėti Krėvė — pustyliu, prislėgtu balsu, že
myn palenkta galva. Profesorius, matyt, norėjo čia 
susirinkusiems draugams atidengti savo išgyveni
mus primestose ministro pirmininko pareigose 1940 
metais komunistams palankiame kabinete, ar pa
kalbėti apie Lietuvos Laikinosios vyriausybės lik
vidavimą 1941 metais, užėjus vokiečiams.

... — Karo muziejaus sodelyje, prie Laisvės 
paminklo... — suvirpėjęs balsas nutrūko. Aš aki
mis staigiai kryptelėjau į profesorių. Jo nulenkta 
galva beveik siekė stalo briauną. Maniau, profeso
rių ištiko staigi kokios ligos ataka. Žinojau jį tu
rint nesveikus inkstus.

— Profesoriau... — nespėjus pabaigti klausi
mo „kas Jums“, pastebėjau iš jo nuleistų akių pro 
blakstienas besiskverbiančias ašaras. Lyg nesupras
dama, kas atsitiko su Krėve, greit mestelėjau žvilg

snį aplink stalą. Ir... jau ašarom sruvo Putino 
akys, jau nosinaitę spaudė prie akių Vaičiūnienė, 
jau verkė ir kiti. Tarp svečių graudulys gilėjo. Nie
kas nerodė pastangų ašaras sulaikyti, tą graudulį 
sudrausti. Netgi pats šeimininkas Putinas neieško
jo būdų nuotaikai prablaivinti, bet verkė visu atvi
rumu.

Tai iš viso pirmąkart pamačiau verkiantį bro
lį. Ne, aš tikrai nemačiau jo ašarų net per motinos 
laidotuves, — nei prie seklyčioje pašarvotos, nei 
ją dedant į karstą, nei leidžiant į duobę Gudelių 
kapuose. Rodos, kas galėtų būti skaudesnis už sa
vo tikros motinos netekimą ir graudesnis už jos šer
menis! Bet dabar čia! Naujųjų Metų sutikimas! 
Kur tas linksmas klegesys ir džiaugsmas, kuris bū
davo laisvosios, laimingosios Lietuvos laikais Nau
juosius Metus sutinkant pas Putiną Kaune? Nuste
busi žiūriu čia į savo brolį, čia į vieną, čia į kitą — 
į visus svečius. Profesoriai verkia, kaip maži vai
kai... Prof. Vincas Krėvė-Mickevičius savo pradė
tos kalbos nebaigė...

Neverkėm tik mes, jaunesnieji. Ypatingai ge
ros nuotaikos buvo J. Jurginis. Tarp mūsų beveik 
tik jis vienas ir tekalbėjo, tarškėjo. Iš jo tiesiog 
virste virto gausybė žodžių su humoru ir sąmojum. 
Mums vis vien buvo Naujųjų Metų sutikimo šven
tė. Kaip ir ankstyvesniaisiais metais tokioje šventė
je švytravo iliuzijos, kad štai ir šie Naujieji Metai 
įžengia laime vedini, kad juos sutinkant reikia 
džiaugtis. Gi mūsų profesoriai tada tų iliuzijų ne
turėjo. Jie suprato, kokia baisia grėsme žvelgia 
įžengiantieji Naujieji 1944 Metai. Grįžtančioje į 
mūsų žemę raudonojo teroro žingsniai jau buvo 
girdimi. Skaudu ir graudu buvo žvelgti į tuos Nau
juosius Metus, gęstant paskutinei vilties kibirkštė
lei.

O kai kuriems iš jaunesniųjų vis vien buvo tra
dicinė, linksma Naujųjų Metų sutikimo šventė. Jie 
užsistatė patefoną, juokėsi ir šoko.

Iki šiol mano širdyje dažnai dar dunkteli ano
ji Putino svečių suskilusi nuotaika: matau besi
linksminantį jaunimą ir skausmo prislėgtus bever
kiančius profesorius, beverkiančias ponias — Vai
čiūnienę, Sruogienę. Sruogienė vis tramdė savo aša
ras guosdamasi, kad jos vyras greit grįšiąs iš kon
centracijos stovyklos. Už ką jį ten turėtų kankinti, 
kad jis niekam nieko bloga nėra padaręs...

Anas liūdnas Naujųjų Metų sutikimas buvo 
man kartu ir atsisveikinimas su mylimuoju broliu 
iki šiol ir... amžinai. Sparčiai beartėjantis į Lietu
vą rytų frontas nešė mums naujų negerovių, kurios 
neleido mums daugiau susitikti.

valstybių bakteriologinio karo konferen
cijoje 'Anglijoje.

Bowdoino meno kolegija išlaikoma iš 
privatiškų lėšų. Joje mokosi 1.350 stu
dentų iiš 50 valstybių. Tarp kolegiją bai
gusių (žymenybių yra 14-tas JAV prezi
dentas Franklin Pierce, rašytojai N. Haw
thorne, H. W. Longfellow, šiaurės ašiga
lio pionierius admirolas R. E. Peary ir 
Arktikos eksploratorius adm. D. B. Mac
millan.

Kolegijos Hawthorne-Longfellow biblio
teka turi 520.000 tomų knygų.

Direktoriaus J. D. Kamin'o pranešime 
pabrėžiama, kad skiriant E'ačiulio fondo 
stipendiją, pirtnenykė teikiama gabiems 
lietuviškos kilmės amerikiečiams, bet ja 
gali pasinaudoti ir kitų kraštų lietuviškos 
kilmės studentai.

„VARPAS“

Šiomis dienomis Europą pasiekė „Var
po“ 14asis numeris.

Vedamajame „Persekiojamų viltyje“ 
redaktorius A. Kučys, minėdamas Ameri
kos 200 metų gyvavimą, vadina ją „už 
laisvę kovojančių tautų viltimi“.

Dr. B. Kasias rašo apie Sovietinės Rusi
jos užsienio politiką Lietuvos — SSRS 26- 
ųjų metų nepuolimo sutarties 50 metų su
kakties proga.

P. Klimas — „Kaip buvo nustatyta mū
sų vėliava“.

A. Solženicynas — „Ten yra begalinė 
neapykantos’ jėga“. Sutrumpintas verti
mas iš pasakytos jo kalbos.

M. Mackevičius mini Lietuvių pasiprie
šinimą mobilizacijai. Memorandumo Hit
leriui įteikimo istoriją.

S. Putvytė Mantautienė tęsia Vaikystės 
prisiminimus.

50 metų nuo inž. P. Vileišio mirties pro
ga A. Devenienės straipsnis „Mano dėdė 
inž. P. Vileišis“.

J. Daugėla apie Nepamirštamą J. Ber- 
ta'šių.

Dr. Karvelio — „Lietuviai EAM staty
boje, o rusai Lietuvos pramonėje“.

J. KTR. straipsnis „Baltų vienybės ke
liu“. Raginama kovoje už Lietuvą neatsi
sakyti politinės akcijos, nepasitenkinti 
vien kultūrine veikla.

Visa eilė dailės darbų: V. Žiliaus, B. 
Murino, J. Dagio, Z. Mikšio, P. Vario.

Eilėraščiai: K. Grigaitytės, J. Krikšto- 
laitytės, R. Girkontaitės, R. Vanago, J. 
Marcinkevičiaus. V. Skripkos, V. Giedry
tės.

Platus „Mūsų literatūros skyrius“. R. 
Spalis rašo apie V. Alanto „Šventaragį“. 
V. čižiūnas apie P. Naujokaičio „Liet, li
teratūros istoriją“. Toliau visa eilė trum
pesnių paminėjimų, matyt, redaktoriaus 
parašytų apie E. Juciutės „Pėdas mirties 
zonoje“, apie naujus A. Kairio veikalus, 

V. Alanto .Romą Kalantą“, LKB Il-ąjį 
tomą, apie A. žiedo „Mintijančio žmogaus 
žodį“ ir aptariama visa eilė žurnalų.

Plačiame „Gyvenimo ir idėjų“ skyriuje 
J. Audėnas rašo apie V. Čižiūną, J. Kutrą, 
apie P. Joniką, ir visa eilė kitų įdomių 
straipsnių.

„Varpas“ 14-asis numeris, leidžia Var
pininkų filatelistų draugija. Didelio for
mato. 208 psl., kaina nepažymėta.

R. S.

Jonas Graičiūnas

Daina dainai
Duota mums iš seno 
Tėvynė viena: 
Pasauliui skardeno 
Ją vargo daina.

Ar pančiai slogino,
Ar švito laikai, — 
Dainom ją dabino

Jos dirvų vaikai;

Ar baudžiavos plakė, 
Lažai engdami, 
Jie gėlą išsakė 
Dainom verkdami!

Išminčiai stebėjos 
Mintim jų gilia, 
Išgirdę — žavėjos 
Jų burtų galia!

Dainuokime, broliai, 
Skardentam širdim 
Kaip mūsų senoliai, 
Išlikę savim!

Dainuokime uoliai, 
Kasdien augdami, 
Tėvynės lig šiolei 
Verti būdami!

Tėvyne šventoji, 
Esi tu viena: 
Mums laimę atstoji 
Ir guodi daina!

NYKSTA MEDŽIAI

Anglai yra augančių medžių mylėtojai. 
Paskutiniuoju metu dėl ligų, sausrų ir 
vandalizmo daug jaunų ir senų medžių 
yra išnykę. Skaičiuojama, kad per pasku
tinius 25 metus krašte išnyko 20 milijonų 
medžių. Karalienės sidabrinio jubiliejaus 
proga skelbiamas medelių sodinimo vajus. 
Tam tikrais atvejais teikiamos net pašal
pos.

Su lietuviais 
pasaulyje

MIRĖ S. DAUNYS

Žurnalistas Stasys Daunys, aktyviai 
bendradarbiavęs nepriklausomos Lietuvos 
ir išeivijos spaudoje, kurį laiką redagavęs 
„I laisvę“ žurnalą, mirė vasario 26 d. slau
gymo namuose La Grange, Ill. Gimęs 1909. 
VIII. 30 Maleckažemio km., Tauragnų 
vis., Utenos apskr., nuo 1933 m. gyveno 
Kaune ir įvairiuose laikraščiuose bei žur
naluose rašė nemažai straipsnių politi
niais klausimias, taip pat novelių, feljeto
nų, eilėraščių. Gyvendamas V. Vokietijo
je, kunį laiką dirbo Eltoje, buvo artimas 
draugas a. a. Julijono Būtėno, gerai paži
no Lietuvos rezistencijos atstovą J. Luk
šą-Daumantą.

SUPAŽINDINA SU LIETUVIŲ DARBU

„Lituanus“ (Nr. 4, 1976 m.) išspausdino 
londoni'škio Alekso Vilčinsko parašytą G. 
Česnio ir S. iPovilonio knygos „Lietuvos 
Antropologijos Bibliografija“ recenziją. 
Čia jis atliko visais atžvilgiais naudingą 
darbą, supažindindamas angliškai skai
tančią visuomenę su lietuvių autorių 
mokslišku darbu. Iš jo matyti, kad minė
tieji autoriai suminėjo net 2.297 moksli
nius darbus, liečiančius lietuvių antropo
logiją. Tai yra lietuvių autorių darbai, 
knygos ir straipsniai, paskelbti Lietuvoje, 
ir raštai apie lietuvių antropologiją sveti
momis kalbomis. Minimoji knyga yra iš
leista Lietuvos Sveikatos apsaugos minis
terijos, Valstybinės mokslinės medicinos 
bibliotekos Vilniuje.

„KULTŪRA“ APIE LIETUVĄ

Paryžiuje leidžiamas lenkų žurnalas 
KULTŪRA 1977 metų sausio-vasario lai
doje įdėjo E. Žagiell rašinį apie lietuvius.

Rašoma, kad pastaruoju laiku pasmar
kėjo Lietuvos rusifikacija. Dar prieš (ke
liolika metų Lietuvos respublika turėjusi 
mažiausią rusiškų mokyklų procentą viso
je Sovietų Sąjungoje. Šiuo metu rusų kal
ba yra jau įvesta ir pradžios mokyklose.

Nuo 1976 metų sausio mėn. įgyvendin
tas naujas potvarkis „apie techniškos do
kumentacijos suvienodinimą“. To nekaltai 
skambančiu vardu „ukazo“ pasėkoje, ofi
cialiąja pa‘sidarė rusų kalba, įkuria veda
ma sąskaityba, korespondencija .leidžia
mi įsakymai bei potvarkiai. Techniškai 
terminologijai vartojama išimtinai rusų 
kalba.

Per 1976 metų komunistų partijos su
važiavimą pirmą kartą istorijoje visi pa
sitarimai buvo vedami rusų kalba. Pažy
mėtinas pikantiškas — o gal greičiau tra
giškas — nuotykis: Lietuvių rašytojų su
važiavimas buvo atidarytas lietuvio poe
to... rusiškai.

Toliau cituojamas Antano Terlecko 
laiškas KGB virininkui, įkuriame nusi
skundžiama, kad jį tardęs KGB majoras 
Leščenko, laikydamas Terleckį pasmerktu 
mirti, nesivaržydamas atvirai kalbėjo, 
kad mažos tautos, anksčiau ar vėliau, tu
rėsiančios išnykti, kad Lietuvą Sovietų 
Sąjunga galėtų sutraiškinti kaip blusą. 
Tas pats Leščenko, darydamas kratą Ter
lecko bute, buvo labai pasipilktinęs, pas jį 
radęs šešiolikto amžiaus Lietuvos žemėla
pį (dabartinėje Lenkijoje išleistą). Tokie 
žemėlapiai, esą, neturėtų būti rodomi vie
šai.

Autorius rašo, kad Chicagos „Draugas“ 
poroje numerių duoda santrauką pik. 
Žoltek-Mitkiewicz knygos „Wspomnienia 
Kowienskie“ (Kauno atsiminimai), atrem
damas priekaištus, kad Lietuvos valdžia 
netinkamai traktavo Vilniaus gyventojus 
lenkus. „Draugas“ skelbia mažai žinomą 
faktą, Ikad 1939 m. Vėlinių išvakarėse 5-6 
tūkstančių minia patraukė į miestą su an
tilietuviškais šauksmais, reikalaudama 
laisvos Lenkijos, nuplėšdama vėliavas ir 
užkabinėdama policininkus . Dienraštis! 
„Draugas“ ta proga primenąs lenkams, 
kad mažytė Lietuva išlaikė 18,000 lenkų 
kareivių ir apie 3.000 karininkų, gelbėjo 
Vilniją, įveždaima didelius maisto kiekius, 
iškeitė beverčius zlotus į litus, internuo
tus lenkus geriau traktavo negu latviai ir 
t. t.

SIMPOZIUMAS PARLAMENTO 
ROMUOSE

Balandžio 6 d. TRADE UNION EDUCA
TIONAL and RESEARCH CENTRAS su
ruošė Parlamento rūmuose simpoziumą, 
kurio programoje buvo Sovietų Sąjunga 
ir Sovietų bloko tautos ir jų disidentai.

Principinis kalbėtojas turėjo būti prof. 
L. Kolakowski iš Oxfordo universiteto, 
bet dėl nežinomų aplinkybių negalėjęs 
atvykti. Jį pavadavo V. Muszinskis, ener
gingas jaunosios lenkų kartos žmogus, 
Darbo partijos Vykdomojo Komiteto na
rys. Ir reikia pasakyti, kad gerai susipa
žinęs su bolševikų įsigalėjimo Rusijoje ir 
kituose Rytų Europos kraštuose istoriniais 
faktais. Apie tai jis susirinkime ir kalbė
jo.

Po to sekė ilgos diskusijos, ir kiekvie
nas dalyvis turėjo progos pasisakyti.

Simpoziumui pirmininkavo Mr. J. Hard
man.

K. T.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Štai spėliojimams, dvejojimams, lauki
mams pagaliau atėjo galas. Uždanga tar
si vėl pakilo ir veiksmas prasidėjo; jo 
vardas: „Žmogui pagarba ir laisvė!“

Mielas skaitytojau, palauk, dar nesi
džiauk iš anksto. Čia nieko nauja. Penk
tame šimtmetyje prieš Kristų Graikijos 
išminčiai garsiai skelbė: „Žmogus yra vi- 
sakam mastas!“ Skelbė ir didžiavosi. Bet, 
greit pamiršęs, jis ėjo, žygiavo, klupo, 
griuvo, kūrė, griovė... ir tik po tūkstan- 
ties su viršum metų, gerokai pavargęs ir 
išsisėmęs, kažkaip staiga atsipeikėjęs, jis 
garsiai sušuko: „Gyvenimas žmogui ir 
jam viskas!“ (Renesansas — žmogaus at
gimimas).

Bet ir vėl greit pamiršęs, jis ėjo, žygia
vo, griuvo, klupo, kūrė, griovė... tik šį 
kartą žymiai greičiau nuvargęs, po trijų 
šimtų metų sušuko: „Lygybė, brolybė ir 
laisvė žmogui!“ (Prancūzų revoliucija).

Taip pat greit pamiršęs, jis pradėjo ei
ti, žygiuoti, klupti, griūti, kunti, griauti... 
ir štai, ne tiek iš nuovargio, kiek iš bai
mės sušuko garsiai, kiek išgalėdamas: 
„Pagarba laisvo žmogaus teisėms!“ Tai 
yra mūsų laikų žmogaus šauksmas.

Ar kas išgirs, sustos ir susimąstys? Štai 
mūsų dienų klausimas.

Aišku, kad prezidento J. Carterio pa
kartotini vieši pasisakymai už laisvo žmo
gaus teisių įgyvendinimą pasaulyje turė
jo sudrumsti ramiai tekančius Maskvos 
upės vandenis ir sukelti šėlstančias ban
gas. Bet Kremlius truputį susijaudino ir 
net kažkaip nepastebėjo, kad jo užsirūs- 
tinimas yra tolygus prisipažinimui, jog 
žmogus jo valdomoj imperijoj nėra lais
vas, o tik valstybės nuosavybė, su kuria 
ji gali elgtis, kaip patinka.

Ir štai pagaliau po daugiau kaip 30 me
tų, t. y. po to laiko, kada J. A. Valstybės 
Jaltoje padėjo stiprius pagrindus Rytų 
Europos žmogui pavergti ir visą laiką gy
nė juos įvairiais politinės klastos būdais, 
šiandien pagaliau prezidentas J. Carter 
(dar kiek per anksti būtų sakyti — JAV) 
pradėjo tuos pagrindus griauti. Jis, ir iki 
šiol tik jis, suprato mūsų visų išvietintų 
dar UNR-os stovyklose puoselėjamą min
tį — bet kokie susitarimai su Sovietais 
bus beprasmiški ir net pavojingi, jeigu jų 
vykdymo priemonės bus ne laisvo žmo
gaus, bet vergų Vadovybės galioje.

Sovietų rūstūs kaltinimai, kad JAV ki
šasi į Rusijos vidaus reikalus yra nepa
prastai plonais siūlais siūti. Kremlius
pats žino tai labai gerai. Juk visa Sovietų 
užsienio politika nuo pat Lenino laikų 
buvo ir tebėra ne tik pagrįsta, bet tiesiog 
persunkta kišimusi į kitų valstybių vi
daus reikalus „prakilnaus“ tikslo — pa
saulinės komunistinės revoliucijos ir pa
saulinio proletariato diktatūros labui. Per 
30 metų ši politika davė irgi „gražų der
lių“ — eilė tautų ir valstybių jau ne tik 
Rytų Europoje, bet ir Afrikoje buvo už
kariaujamos, okupuojamos ir pavergia
mos. Kada tai vyko, pakrikę Vakarai 
lenktyniaudami rūpinosi „detantėmis“, 
darniu sugyvenimu su Sovietais.

Prezidentas J. Carter su savo pasirinkta 
administracija sutartinai staiga apsi
sprendė šį ilgametį Vakarams tragiškai 
pavojingą politinį sąmokslą baigti.

•••
Netenka abejoti, kad prez. Carterio ap

sisprendimas kiekvieno žmogaus teisę į 
laisvę padaryti JAV politinių veiksmų pa
grindine doktrina yra galutinas ir negin
čytinas. Bet kita neginčytina tiesa yra ta, 
kad bet kuri nauja didesnės reikšmės 
mintis, ypač kuri įteigia staigius posūkius 
ją vykdant, neišvengiamai susiduria su 
nenumatytais sunkumais. .Mat, tik kūry
binio ryžto žmogus noriai ieško ir imasi 
naujų minčių ir trokšta jas įvykdyti; šiaip 
jau kasdieniniam vidurkiui geriau patin
ka žingsniuoti įprastu, gerai išmintu taku, 
nes taip saugiau (bent tuo momentu taip 
atrodo). Prezidento Carterio pasisekimas 
tad ir priklausys nuo to, kiek jis suras iš
tikimų ir drąsių pakeleivių J. A. Valsty
bėse ir užsienyje, visų pirma Vakarų Eu
ropoje.

Štai JAV užsienio reikalų ministeriui 
Vance tik grįžus iš Maskvos ir išlipus iš 
lėktuvo su plonyčiu portfeliu, aišku, be 
Brežnevo laiško ir linkėjimų J. A. Valsty
bėmis, vienas įtakingiausių laikraščių 
„Washington Post“ spėjo paskelbti: „Aha! 
Žiūrėkite, jis grįžo tik su tuščiu portfeliu 
ir be linkėjimų... ne taip, kaip anais ge
rais dr. Kissingerio laikais, kada iškrau
davo raštų pilnus lagaminus ir priedo dar 
du didelius limuzinus... Štai, mums, ame
rikonams, kaina už laisvo žmogaus teisių 
gynimą... nauja Carterio administracija 
stumia mus į naują karą...“

Žinoma, turint tokius isteriškus pake
leivius, kelionė darosi labai sunki. Kad 
vežimas kely neįklimptų, reikalingas la
bai patyręs ir vikrus vairuotojas.

Laukti gi bet kurio ryžto ar paskatini
mo iš Vakarų Europos yra bergždžia. 
Šiuo metu Vakarų Europa yra tokioje po
litinėje Ir ekonominėje suirutėje, kad bi
josi net pažvelgti į savo šešėlį, kuris, lai
kui bėgant, darosi vis tamsesnis ir ilges
nis. Ar prez. Carteriui, atvykus į Europą 
gegužės mėn. gale, pasiseks išvilkti V. Eu-

ropą į naują saugesnį kelią, duomenų tuo 
tarpu kaip ir nėra.

„Washington Post“ susikompromitavo. 
Vance atskridus, prezidentas pats atvyko 
į aerodromą pasitikti ir pasveikinti. Už 
poros valandų po Vance smulkaus prane
šimo apie vykusius pasitarimus Maskvo
je, prezidentas paskelbė viešai, kad Mask
voje pasiekta užsibrėžto tikslo ir kad kiek 
vėliau Kremlius pareikš savo norą tęsti 
pasitarimus toliau.

Visų nustebimui (gal ir paties preziden
to), dar savaitei nepraėjus, pasigirdo bal
sas iš Kremliaus, kad Sovietų vyriausybė 
norėtų tęsti pasitarimus su JAV, tik gal 
kiek kitais pagrindais.

Ir kaip gi ne?! Šiuo metu Sovietai yra 
daugiau suinteresuoti pasitarimais, negu 
JAV. Pirma, Sovietai labai norėtų išlaiky
ti detantę kiek galima kissingeriškos for
mos ir turinio. Antra, Sovietai norėtų ga
limai didesnį JAV dėmesį nukreipti į nu
siginklavimo reikalus šiuo metu, kada 
verdamas naujas pikantiškas sovietiškas 
patiekalas juodukams (Afrikoje. Ir trečia, 
naujas JAV pagamintas ginklas visai su
maišė buvusio ir esamo sovietiško ginkla
vimosi kortas; reikalingas naujas kortų 
perpašymas. Naujasis ginklas populiariai 
vadinamas „cigaru“. Tas „cigaras“ yra 
tik pusės metro ilgio ir apie 20 centimet
rų storio. Iššautas, jis gali lėkti savo jėga 
3.000 kilometrų. Svarbiausia, kad „ciga
ro“ viduje yra mechanizmas, padedąs au
tomatiškai išvengti radaro spindulių, jį 
besivejančių lėktuvų ar net raketų. Patai
ko į jam skirtą taikinį 70 metrų tikslumu. 
„Cigaro“ jėga — kiek didesnė už pirmąją 
atominę bombą, sugriovusią Hirošimą. 
Gražus velykinis kiaušinis Kremliui!

Tariamasis Brežnevo ar Gromyko susi
jaudinimas ar 'šiurkštumas Vance priėmi
mo metu (buvo tik ant veidų uždėtos kau
kės. Žinoma, Sovietams patiktų geriau, 
jeigu laisvo žmogaus teisių klausimo iš 
viso nebūtų. Bet ten, kur turi būti spren
džiami svarbesni reikalai, kaip „cigaro“, 
Angolos, Zairo, Izraelio, Japonijos, o dar 
blogiau, Kinijos, tokiais atvejais žmogaus 
teisių klausimas sumažėja iki įkyraus uo
do zvimbimo. KGB dar ilgą laiką bus pa

Filmuojama „tolima praeitis“
Šis „Sensacingas“ straipsnis, pasirodęs 

balandžio pirmosios proga, buvo išspaus
dintas „Literatūra ir menas“ (Nr. 14) 
žurnale (ne visuose numeriuose). Jo tiks
las, kaip ir kadaise spausdintos istorijos 
apie Puntuko akmens grimzdimą, matyti, 
buvo pasišaipyti iš skaitytojų, pamiršu
sių, kad balandžio pirmoji diena dar va
dinama ir melų diena. Persispausdindami 
to straipsnio ištraukas, tikimės, kad ir 
mūsų skaitytojams tai bus savotiškas ba
landinis pasigardžiavimas. (Red.).

•••
„Šiomis (dienomis iš Anglijos, iš XXVIII 

pasaulinio astrofizikų simpoziumo grįžo 
jauniausias Tarybų Lietuvos fizikos dak
taras (jam tik 27 metai), vienos Vilniaus 
laboratorijos vadovas Jurgis Bandža. Jo 
pranešimą ir ekrane pademonstruotą do
kumentinį retrofilmą apie 1236 m. įvyku
sį Saulės mūšį sensacijas mėgstanti užsie
nio spauda pavadino „XX amžiaus atra
dimu, kurį drąsiai galima lyginti su Ein
šteino ir Rezerfordo darbais“. Netgi kon
servatyvus bei solidus Londono „The 
Times“ buvo priverstas sušukti: „galva 
svaigsta, pagalvojus, kad po kelerių metų 
„Odeono“ kino teatre galėsime kaip kas
dienybę žiūrėti paties Šekspyro pastaty
tas tragedijas arba siaubo filmus, trans
liuojančius Torkvemados inkvizicijos lau
žus!..“

— Taip, šiandien jau praktiškai galima 
gauti netgi prieš tūkstantį metų buvusio 
įvykio ar tuomet gyvenusio žmogaus at
vaizdą, — papasakojo mokslininkas. — 
Atvirai kalbant, atradimo idėja labai pa
prasta, ji remiasi silpnėjančių bangų ir 
aido teorijų sintezės principu, šūktelkim 
garsiai netoli miško, ir netrukus grįš ai
das. Kuo iš toliau jis grįš, tuo bus silp
nesnis. Dažnai, arti kliūties nesutikęs, jis 
ir visai negrįžta. Tačiau tik praktiškai. 
Teoriškai jis negrįžta tik iš begalybės. 
Vadinasi, tiek garso, tiek šviesos sukeltos 
bangos, netgi šimtams metų prabėgus, yra 
dar gyvos, tik nepaprastai silpnos, o suti
kusios kliūtį — atsispindi, grįžta atgal.

„Kadangi mūsų istorikai iki 'šiol vis dar 
nenustatė Saulės mūšio vietos, ryžomės 
išspręsti šį uždavinį. Šis mūšis buvo pa
rankus ir tuo, kad jis įvyko rugsėjo 22 
dieną, kai trumpėjanti diena susilygina su 
naktimi. Tada būna palyginti giedras, 
šviesus dangus, o kas svarbiausia — pa
čiame vidurnakty Lietuvos atžvilgiu zeni
te atsiduria trylikto ryškumo žvaigždė 
HD 243714, esanti tarp Kasiopėjos (liau

jėgi apsitvarkyti su žmogaus laisvinto-
jais, tikrai iki Brežnevo gyvenimo galo.

Laišką baigiant, būtų svarbu dar bent 
užsiminti apie kitą labai svarbų, pamažu 
besireiškiantį prajovą — Kinija pradeda 
išlysti iš Mao-tse-Tungo sukurto kieto 
kevalo. Reikia prisiminti, kad Kinijoje, 
skirtingai nei Rusijoje, revoliucija užgi
mė ne darbininkų, bet nuskurusių, nuolat 
su badu kovojančių mažažemių masėse. 
Todėl Mao pirmučiausias ir svarbiausias 
tikslas ir buvo perorganizuoti iš pagrindų 
visą žemės ūkį. Kiti reikalai (industriali
zacija, ginklavimasis, su tuo surišta akty
vi arba bet (kuri ofenzyvinė užsienio poli
tika) buvo svarbūs, bet antraeiliai reika
lai. Nereikia lakios vaizduotės suprasti, 
kiek darbo, kiek lėšų, kiek pasiaukojimo 
ir sumanumo pareikalavo šitoksai peror
ganizavimas tame milžiniškame plote. Bet 
Mao-tse-Tung darbą atliko ir tikslą pasie
kė.

Mao įpėdinis Hua, sugaišęs metus savo 
įsitvirtinimui, apsisprendė, kad dabar 
Kinija gali pradėti pamažu išeiti į platųjį 
pasaulį, pradėti daugiau reikštis tarptau
tinių reikalų sprendimuose — kaip ir pri
klausytų pagal jos dydį ir gyventojų skai
čių. Bet tokiam Kinijos sėkmingam vaid
meniui pasaulyje, Hua (teisingai galvoja, 
reikalinga ir būtina, kad Kinija būtų žy
miai geriau industrializuota ir apginkluo
ta.

Taip apsisprendęs, Hua, kaip ir jo pirm- 
takūnas Mao, ilgai nedelsė — š. m. kovo 
pabaigoje pasirašė milžiniškos apimties 
sutartį su Japonija Kinijos supramonini- 
mui vykdyti.

Šia proga gal įdomu pastebėti, kad pra
eityje santykiai tarp Kinijos ir Japonijos 
buvo išsirutuliavę į maždaug tokius, ko
kie buvo nepriklausomybės laikais tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Kas gi tas dvi vals
tybes taip staiga suartino? Atsakymas — 
Sovietai. Ir Štai kur bus tikroji Kremliaus 
valdovų nemigo naktų priežastis.

Apie Vakarų Europą būtų galima pasa
kyti labai daug. Bet šiuo tarpu gal būtų 
išmintingiausia pasakyti tik tiek:

Vakarų Europa pasidarė kažkokia mar
malyne, kurios gyventojai vegetuoja kaž
kokiame tvaike. Pats marmalynės gyveni
mas, atrodo, neturi savų dėsnių — gyve
na patenkinti savu marmalu. Kaip ilgai?

**•
Lietuvio susimąstymui.
Dr. G. Valančius rašo: „Lietuvių tauta, 

proporcingai jos dydžiui, vesdama šimt
mečių kovą su vokiškais kryžiuočiais, yra 
padėjusi žymiai daugiau aukų, kaip len
kai. Dėl to pastarieji nieku būdu neturėtų 
pavydėti Lietuvai atgauti bent šiaurinę 
Rytprūsių dalį su Karaliaučium.“

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

diškai — Jukštandžio) ir Andromedos 
žvaigždynų, o po trijų valandų — vienuo
liktojo ryškumo žvaigždė BD 341171 iš 
Persėjo žvaigždyno. Abi jos nutolusios nuo 
Žemės per 370 šviesmečių. Vadinasi, 1236 
m. vykusio mūšio atšvaitai, šviesos ban
gomis nuskrieję prie šių žvaigždžių, į 
Šiaulių apylinkes aidu turėjo grįžti 1976 
m.

Pamenu, žado netekome, kai rugsėjo 17 
dieną pamatėme gaisrus, lakstančius gy
vulius, žmones ir juos besivejančius rai
telius (identifikavus pasirodė, kad tai vy
ko dabartiniuose Mažeikių ir Akmenės 
rajonuose). Tapome liudininkais kalavi
juočių siautėjimo ir apskritai karo, kuris, 
laiminamas popiežiaus, ištisą pusantro 
šimtmečio kankino mūsų tautą. Be galo 
jaudindavomės, kai mūsų žvaigždės ding
davo ir seansus turėdavom nukelti į ryto
jaus naktį. Akademikas J. Jurginis tomis 
dienomis iš viso negalėjo užmigti.

Garsų šleifas palengva slinko Papilės, 
Kuršėnų, Varputėnų, Šaukėnų link, kol vėl 
pasuko Latvijos pusėn. Kartu nesunku 
buvo pastebėti, kad paupiais, retais keliu
kais kalavijuočių link traukė nedideli rai
telių būreliai, o nuo Telšių — arti trijų 
tūkstančių raitų žemaičių kariuomenė. 
Akademikas J. Jurginis pastebėjo įdomią 
detalę — nuo Šaukėnų užpuolikai kelią 
rinkosi jau ne patys. Dešimties lietuvių 
raitelių būrys, dienos atokumu jodamas 
prieky, tarsi brėžė pageidaujamą kalavi
juočių maršrutą, o žemaičiai netikėtais 
smūgiais iš flangų juo nukreipdavo prie
šus. Buvo matyti, kad kalavijuočiai sune
rimo, tačiau pinklių dar nenujautė. Ee di
desnių sustojimų ir smurto jie patraukė 
per Bubius, Kužius, Verbūnus, kol rugsė
jo 21 d. popietę pateko į klampias Kūros 
upelio pelkes prie šapkaičių kaimo, apie 
4 km į pietvakarius nuo Gruzdžių. Čia 
jungtinės lietuvių žvalgų jėgos jiems pa
stojo kelią, aiškiai laukdamos iš Žemaiti
jos slenkančios kariuomenės, kuri tuo me
tu ilsėjosi Mažeikių kaimo daubose, į va
karus nuo Šiupylių.

Nė viena diena nebuvo tokia ilga, kaip 
rugsėjo 22-oji — nekantraudami laukėme 
savųjų žvaigždžių, ginčijomės, ar mūšis 
neįvyks anksčiau. Neįvyko. Kai vėl užsi
žiebė astrolokatoriaus ekranas, rodąs is
torinės rugsėjo dienos 10 valandą, pama
tėm abi priešininkų kariuomenes, jau ar
tėjančias viena prie kitos gana dideliame 
nuimtų javų lauke prie upelio. Mūšio at
pasakoti nesiimu. Jį reikia pamatyti. Tai

LIETUVOJE
ŠILDO EŽERĄ

Wolverhamptono laikraštis „Express & 
Star“ (kovo 19 d.) aprašė, kaip Žuvinto 
(išspausdinta Suvito) zoologijos institu
tas bando išlaikyti per žiemą šalčio ne- 
pernešančius paukščius.

Esą, ežere įrengtas centralinis šildymas. 
Į dugne pravestą plastikinių vamzdžių 
tinklą specialiais kompresoriais pučiamas 
šiltas oras, ir ežero vanduo sušildomas.

SKUNDŽIASI LĖKTUVO ĮGULA
Sovietinė spauda, jų tarpe ir „Tiesa“, 

paskelbė Tasso žinią apie lėktuvo „AN- 
24“ įgulos laišką JAV prezidentui. Tai yra 
lėktuvas, kurį Bražinskai atskraidino į 
Turkiją. Toje žinioje rašoma:

„Buvęs lėktuvo „AN-24“ antrasis pilo
tas S. Šavidzė ir bortmechanikas O. Ba- 
bajanas kovo 28 d. nusiuntė Amerikos 
ambasadai Maskvoj laišką, kuriame krei
piasi į naująjį JAV prezidentą Dž. Karte
rį. „Mes žinome, visas pasaulis smerkia 
piratiškus veiksmus ore, juos smerkiate 
ir jūs, — rašo lakūnai, — tačiau vien žo
džiais smerkti maža. Reikia bausti pikta
darius ir piratus. Dėl to mes įsakmiai 
prašome jus panaudoti savo, kaip prezi
dento, autoritetą ir padėti grąžinti iš JAV 
į Tarybų Sąjungą Bražinskus, kurie turi 
atsakyti prieš tarybinį įstatymą. Laukia
me jūsų sprendimo ir atsakymo“.

Toliau laiške kaltinama JAV vyriausy
bė, kuri, „kurstydama antitarybinę kam
paniją žmogaus teisėms ginti“, leidžianti 
užkietėjusiems nusikaltėliams ir žmonių 
žudikams gyventi savame krašte.

„Kreiptis į JAV prezidentą laišku mus 
paskatino ne tik mūsų žaizdos ir mūsų 
širdžių skausmas, — pasakė žurnalistams 
pilotas S. Šavidzė. — Mus stebina, kodėl 
Jungtinėse Valstijose nebaudžiamai lais
vėje gyvena užkietėję kriminaliniai nusi
kaltėliai. Jie gyvena šalyje, kurios politi
niai veikėjai ne kartą ragino „padaryti 
galą“, „likviduoti“, „imtis ryžtingų prie
monių“ prieš tuos, kurie plėšikiškai už
puldinėja ore.

APDOVANOTAS V. ZENKEVIČIUS
Lietuvoje „už ilgametį diplomatinį dar

bą ir aktyvią visuomeninę veiklą suteik
tas Lietuvos TSR užsienio reikalų minist
rui Vytautui Zenkevičiui Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros veikėjo garbės var
das“. Toks yra Aukščiausios Tarybos įsa
kas. Kaip žinoma, V. Zenkevičius yra tik 
popierinis ministras, neturįs jokių teisių, 
nei kokio nors konkretaus darbo. Teisin
gai pasielgta pažymint, kad jis gauna tik 
„nusipelniusio kultūros veikėjo“, o ne 
„nusipelniusio diplomato“ garbės titulą.

100-ASIS KONCERTAS
Jau kuris laikas kompozitorius B. Gor- 

bulskis bendradarbiauja su jaunu estra
diniu ansambliu (vad. T. Saldauskas), 
įkurtu prie Vilniaus miesto estradinių or
kestrų ir ansamblių susivienijimo. Kovo 
29 d. Deltuvoje šis kolektyvas surengė 
100-ąjį B. Gorbulskio autorinį vakarą. Ja
me dalyvavo solistai N. Tallat-Kelpšaitė, 
L. Laurinkutė, L. Urnikytė, S. Liupkevi
čius, J. Mažeika ir autorius.

Kili r rašo
Al. Gimantas („Tėviškės Žiburiai“, Nr. 

13) paskelbė straipsnelį apie Amerikos 
konsulo apsilankymą Lietuvoje. Jis per
spausdinamas ištisai.

„Mūsiškius sovietinamos Lietuvos gy
venimo stebėtojus vėl savotiškai nuteikė 
žinutė apie Leningrade esančio JAV kon
sulo Robert K. Geis viešnagę Vilniuje. Ke
lias dienas svečias kalbėjosi su sostinės 
politinio, visuomeninio ir kultūrinio gyve
nimo darbuotojais. Kažkaip nesinori tikė
ti, kad amerikinis konsulas būtų turėjęs 
progą susitikti su eiliniais sostinės gyven
tojais ar (bent su vienu kitu disidentų gru
pės atstovu.

Išeivijos tautiečiai, kurie sielojasi Lie
tuvos okupacijos nepripažinimo raidės ir 
esmės išlaikymu, gana sunkiai sutinka ži
nias apie JAV oficialių atstovų keliones 
Talinan, Rygon ir Vilniun. Tačiau kita 
dalis taip jau tragiškai ton įvykių raidon 
nežiūri. Jie mano, kad kiekvienoje sutua- 
cijoje vis šį tą ir teigiamo galima rasti. 
Pvz. jų nuomone, yra gerai, kad ameri
kietis pareigūnas turi progą vietoje susi
pažinti su padėtimi, bent paviršutinėmis 
nuotaikomis, lyginti jas, analizuoti. Tai 
esama Vašingtono „akių ir ausų“. Jei Vil-

buvo galima padaryti balandžio 1 d., kai 
Gruzdžių technikumo salėje įvyko Lietu
vos kino studijos istorinio dokumentinio 
retrofilmo „Saulės mūšis“ premjera. Ko
dėl Gruzdžiuose? Todėl, kad mūšis vyko 
(identifikavime ne tik vizualiniu, bet ir 
archeologiniu, izotopiniu būdu) tarp Šiu
pylių ir Gruzdžių, dabartinio Sauginių 
kaimo laukuose, kairėje Kūros upelio pu
sėj.“

MIRĖ DU AKTORIAI

Kovo 28 d., eidamas 67-uosius metus, 
Lietuvoje mirė aktorius Stepas Jukna. 
1928 m. jis įstojo į valstybės teatro vaidy
bos studiją, kurią baigęs dirbo Šiaulių, 
Klaipėdos ir Kauno teatruose. Per savo 
teatrinį gyvenimą jis esąs sukūręs dau
giau kaip šimtą vaidmenų. Taip pat buvo 
geras klasikinės poezijos atlikėjas, o pas
kutiniais .metais dalyvaudavęs radijo ir 
televizijos pastatymuose.

Keletą dienų anksčiau (kovo 23 d.), ei
damas vos penkiasdešimtuosius metus mi
rė Kauno Valstybinio dramos teatro di
rektorius, aktorius Romualdas Trumpa. 
Jis buvo baigęs A. Lunačarskio teatro me
no institutą Maskvoje (1952 m.) ir dirbo 
Kauno dramos teatre. To teatro direkto
rium buvo paskirtas 1962 m.

LIETUVOS GYDYTOJAI

Lietuvoje yra daugiau kaip 11 tūkstan
čių gydytojų ir apie 30 tūkstančių viduri
nio išsilavinimo medicinos darbuotojų. 
Dešimčiai tūkstančių gyventojų tenka 34 
gydytojai ir 92 vidurinio išsilavinimo me
dicinos darbuotojai. Kasmet paruošiama 
apie 600 gydytojų ir 1.500 vidur, medic, 
išsilavinimo darbuotojų. Artimoje ateity
je bus pasiektas optimalus gydytojų skai
čius, kurį didinti nebebus racionalu.

PAKEISTI MIESTŲ TITULAI

Kapsuko (Marijampolės) ir Alytaus 
miestai iki šiol buvo laikomi „rajono pa
valdumo miestais“. Dabar, Aukšč. Tary
bos nutarimu, jie vadinsis „respublikos 
pavaldumo miestais“.

NAUJI RŪMAI

Kovo 30 d. Kauno klinikinės ligoninės 
miestelyje atidaryti nauji Kardiologinio 
centro rūmai. Jie yra penkių aukštų, turi 
erdvias palatas, modemiškas laboratori
jas, aparatūrą ir operacinę sudėtingoms 
širdies operacijoms.

ŽYDAI LIETUVOJE

Paskutiniuoju laiku pasirodė pora nau
jų, anglų kalba išleistų knygų aipe žydų 
naikinimą Lietuvoj 1941-1944 metais. Ne
informuotam skaitytojui sudaromas įspū
dis, kad visa Lietuva dalyvavo tame nai
kinime. Studentiškam jaunimui dažnai 
tenka susidurti su priekaištais šiuo klau
simu. Encyclopedia Lituanica antrame to
me yra straipsnis „Jews in Lithuania“, 
kuriame trumpai nušviesta Lietuvos žydų 
istorija. JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba, gavusi autoriaus .ir leidė
jo sutikimą, perspausdino tą straipsnį 
brošiūros pavidalu. Norm tieji gauti tų 
brošiūrų, prašomi kreiptis į JAV LB' kraš
to valdybą adresu: 9669 Pine Road, Phila
delphia Pa. 19115.

MOKOSI IR ŪKININKAUJA ‘ ’

Privatiška katalikų mokykla, esanti 
Witley (Surrey), norėdama palengvinti 
ūkiškąsias sąlygas, pradėjo ūkininkauti. 
Prie mokyklos esančiame 11-kos arų skly
pe mokiniai (berniukai iki 13 m.) augina 
daržoves, viščiukus, keletą galvijų ir avių. 
Jie patys prižiūri gyvulius ir parūpina 
jiems pašaro.

niuje lankosi amerikiečiai mokslininkai, 
menininkai ir JAV piliečių turistų srau
tas, tai kodėl nederėtų pačiam konsului 
(jo pareigų sritin įeina visos trys Baltijos 
valstybės) kartą ar du į metus aplankyti 
estų, latvių ir lietuvių didmiesčius?

Įdomu pastebėti, kad ukrainiečių išeivi
ja pastaruoju metu suskato įtaigoti JAV 
Valstybės Departamentą, kad Ukrainos 
Kieve būtų atidaryta JAV konsulinė įstai
ga. Privačiai pasikalbėjus su ukrainie
čiais, susidaro įspūdis, kad ukrainiečių 
išeivijos autoritetai (su nelabai ryškia 
opozicija) tokį veiksmą laikytų visiškai 
teigiamu reiškiniu, liudijančiu didesnį 
Ukrainos savarankiškumą. Kaikas jų ti
kisi, kad Kieve esant JAV konsulatui, 
krašto lankytojai iš užsienio galėtų Ukrai
ną pasiekti tiesiogiai, aplenkiant Maskvą. 
Taipgi patiems ukrainiečiams būtų paran
ku turėti čia pat amerikinę įstaigą, kurion 
patekti būtų mažiau kliūčių kaip Maskvo
je. Ukrainiečiai turi gana gyvą turizmą, 
išskirtų šeimų problemas, palikimus, iš- 
vykimus-atvykimus ir visas panašias pro
blemas, kurias būtų galima pradėti narp
lioti pačiame Kieve. Juo daugiau sovieti
nėje teritorijoje būtų oficialių amerikinių 
įstaigų, juo sunkiau būtų valdžiai vykdy
ti represijas, žmogaus teisių pažeidimo 
reiškinius, deportacijas. Taigi, minusai su 
kaupu būtų atsverti galimų pliusų.

Būtų gera, kad mūsų vadovaujantieji 
autoritetai, ypač turį kontaktus su ukrai
niečių išeivijos veiksniais, panagrinėtų 
visas minėtos JAV politikos teigiamybes 
ir neigiamybes. Naujos šluotos amerikinė
je užsienio politikoje sudaro kiek kitokią 
atmosferą. Galimas dalykas, kad ir ame
rikiečių piliečių grupių nuomonės bei 
spaudimas gali turėti didesnį svorį.“
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PO SUVAŽIAVIMO
Skaitlingas DBLS atstovų ir L. Namų 

b-vės akcininkų suvažiavimas vyko Lietu
vių Namuose balandžio 16-17 dienomis.

Plačiau apie suvažiavimą ateinančią sa
vaitę.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Julius ZDANEVIČIUS, ki
lęs iš Išorių kaimo. Ieško ZDANEVIČIUS 
Juozas, gyvenantis Išokių kaime, Jonavos 
rajone, Lietuvoje.

LONDONAS
BELGRADO KONFERENCIJAI 

BESIRUOŠIANT

Kovo 30 d. Sikorskio Institute Londone 
buvo sušauktas Vidurio Europos Federa- 
listų — CEF pasitarimas. Diskusijų svar
biausias punktas — Žmogaus Teisių klau
simas ir busimoji Belgrado konferencija.

Susirinkimui pirmininkavo grafas M. J. 
Teleoki, buvęs Vengrijos ministeris ir da
bartinis CEF viceprezidentas.

Prof. St. Velinsky apibūdino Strasbur- 
ge vykusią Žmogaus Teisių konferenciją, 
kurioje jis atstovavo CEF.

Buvo priimtas nutarimas pasiųsti JAV 
prezidentui Carteriui padėkos laišką už jo 
viešą pasisakymą ginant žmogaus teises 
ir disidentus Sovietų Sąjungoje.

K. T.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 20 d. vakare, parapi
jos svetainėje vyko metinis parapijos su
sirinkimas. Pirmininkavo S. Kasparas, 
sekretoriavo J. Babilius.

Klebonas kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
savo labai plačiame pranešime priminė, 
kad Londono lietuvių parapija metų bė
gyje neteko savo dviejų buvusiųjų klebo
nų: kun. dr. K. A. Matulaičio, MIC, ir kun. 
dr. Antano Kazlausko. Parapijos ribose 
mirė 18 asmenų. Pakrikštyta 7 vaikai, Su
tvirtinimo sakramentas suteiktas 5 jau
nuoliams. Sutuokta viena pora.

Pirmininkas pranešė ir apie parapijos 
veiklą, kuri buvo nepaprastai gyva. Lie
tuvių parapijos veikla taip išsiplėtė, kad 
šiandien parapijos vadovybei norint visur 
dalyvauti, pritrūksta žmonių, turinčių pa
kankamai laisvo laiko.

Kasininkas A. Knabikas pranešė apie 
kasos stovį. Pajamų turėta nuo 4. I. 76 iki 
26. XII. 76 — 4.610 svarų, o išlaidų — 
4.265 sv.

Revizijos komisijos vardu P. Žvirblis 
pranešė, kad metinė apyskaita yra teisin
ga ir kad padarytos išlaidos atitinka nu
tarimus ir sąskaitas.

1977 metams perrinkta buvusioji para
pijos taryba: S. Kasparas — pirm., I. Dai
lidė — vicepirmininkas. A. Knabikas — 
kasininkas. Tarybos nariai: Justas Černis, 
J. Šemeta, A. Černiauskas, A. Kriaučiū
nienė, J. Babilius.

Revizijos komisija: P. Žvirblis, P. Ma- 
šalaitis, N Žvirblis. Bažnyčios kolektorius 
— S. Starolis.

Ateityje numatyta veikti pagal nusisto
vėjusią eigą: suruošti Derby arklių lenk
tynių loteriją, išvyką į Lietuvių Sodybą, 
tremtinių dienų minėjimą. Paminėti para
pijos klebono kun. dr. J. Sakevičiaus 45 
metų kunigystės sukaktį, sujungiant kar
tu su vardinėmis ir 70-uoju gimtadieniu. 
Minėjimas numatytas birželio 25 dieną.

Be to, visu smarkumu taupyti pinigus 
bažnyčios vidaus atnaujinimui.

ARKIV. J. MATULAIČIO MINĖJIMAS
Dievo Tarno arkivyskupo Jurgio Matu

laičio mirties 50-osioms metinėms pami
nėti Londono lietuviai paskyrė sekmadie
nį, balandžio 3 dieną.

Pamaldos Lietuvių švento Kazimiero 
šventovėj laikė kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
iš Romos. Per pamokslą kun. dr. J. Vaiš
nora iškėlė Dievo Tarno arkivysk. Jurgio 
Matulaičio darbus ir nuopelnus Dievo ir 
bažnyčios naudai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — balandžio 24 d., 1 vai. p. p.: 
šv. Mišios a. a. Antano Sagaičio in
tencija.

NOTTINGHAME — balandžio 24 d., šv. 
Jurgio šventės ir Dievo Tarno arkiv. 
J. Matulaičio sukakties proga, 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — balandžio 24 d., 16 
vai., Sacred Heart, Mere Rd.

MANCHESTER — balandžio 24 d., 11 vai. 
NOTTINGHAME — šv. Jurgio, Lietuvos 

globėjo šventėje, balandžio 23 d., 8.30 
vai. ryte, Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — gegužės 1 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje, minint Moti

nas.

Verta paminėti, kad pamaldos buvo lai
komos prie to paties altoriaus, prie kurio 
1926 meitais arkivysk. Jurgis Matulaitis 
atnašavo Mišias Londono lietuviams.

Pamaldų nuotaiką ir iškilmingumą pa
didino gražios giesmės, kurias giedojo 
Justo Černio vedamas choras.

5 vai. p. p. Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje vyko akademinis minėjimas.

Minėjimą atidarė kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, pristatydamas prelegentą kun. dr. 
J. Vaišnorą. Prelegentas savo labai kon
densuotoje paskaitoje dalyvius nukėlė į 
Jurgio Matulaičio laidotuves Kaune, pa
cituodamas prezidento A. Smetonos kal
bos žodžius laidotuvių iškilmėse.

Po to jis kalbėjo apie arkivysk. Jurgį, 
kaip liaudies žmogų, didelį lietuvį, patrio
tą ir jo Vilniaus arkivyskupijos valdymo 
metais nueitą sunkų kryžiaus kelią. Vien 
tik todėl, kad jis buvo lietuvis.

Minėjime kalbėjo Australijos lietuvis- 
žurnalistas Jonas Kedys, pasidžiaugda
mas, kad tautiečiai neužmiršta savo tau
raus sūnaus. Šiandien Lietuvai tokie žmo
nės kaip arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
buvo ir yra labai reikalingi.

Meninėje dalyje Jonas Parulis smuiku, 
o Vincas 0‘ Brien pianinu atliko Schuber- 
to Avė Maria ir kitus kūrinius.

V. Zdanavičius perskaitė ką tik iš Lie
tuvos atsiųstą nežinomo autoriaus eilėraš
tį „O Viešpaties Tarne kilnusis“. Jonas 
Parulis ir Vincas O‘ Erien vėl pagrojo 
Kur bakūžė samanota ir Lietuva brangi. 
P. Mašalaitis padeklamavo J. Augustaity- 
tės-Vaičiūnienės „Arkivyskupą Jurgį pri
siminus“.

Justas Černis sudainavo Stasio Šimkaus 
Išėjo tėvelis į žaliąją girelę. Pamylėjau 
vakar, Tamsioje naktelėje. Akomponavo 
Vincas O‘ Brien.

Minėjimo dalyviai buvo apdovanoti ar
kiv. Jurgio Matulaičio užrašais.

VELYKINIS SUSITELKIMAS LONDONO 
LIETUVIŲ PARAPIJOJE

Prieš Velykas Didįjį ketvirtadieni, penk
tadienį ir šeštadienį rekolekcijas pravedė 
svečias iš Romos kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC. Nepaprastai daug žmonių atsilankė 
Didįjį penktadienį.

VELYKŲ PRISIKĖLIMO PAMALDOS
Pagal labai senas tradicijas Prisikėlimo 

procesija ir mišios buvo 8 vai. ryto. Kaip 
ir kiekvienais metais taip ir šiais susirin
ko gana daug žmonių, bet galima drąsiai 
sakyti, kad dauguma buvo senosios išeivi
jos žmonės ir jų išaugintas jaunimas.

Teko nugirsti kalbant ponią Žilienę iš 
Bradford© su kitais lietuviais, kaip ji pir
mą kartą po daugel metų pasijutusi lyg 
Lietuvoje švenčianti Velykas.

Velykiniu metu lietuvių bažnyčią ap
lankė Antanas Vasiliauskas su žmona, ku
rie šiuo metu studijuoja Cambridge uni
versitete. A. Vasiliauskas newjorkietis, o 
Vasiliauskienė-Gailiušytė, Grandinėlės šo
kėja. clevelandietė.

KRISTINOS DANKYTĖS VESTUVĖS
Didįjį šeštadienį, balandžio 9 d. Londo

no lietuvių šv. Kazimiero šventovėje kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC, sutuokė Kristiną 
Dankytę su Robert Ferguson, dalyvaujant 
jaunosios tėvams ir gausiam jaunimo bū
riui. Jaunasis yra newzelandietis, agrono
mijos, gėlių auginimo specialistas, o jau
noji Kristina mokytoja, paskutiniu metu 
dirbusi Readinge.

Tuojau po vestuvių abu jaunieji išvyko 
į Naująją Zelandiją, kur jaunasis turės 
perimti savo tėvų gėlių ūkį.

Kristina lankė šetadieninę mokyklą, ku
riai vadovavo kun. A. Kazlauskas, MIC, 
šoko tautinius šokius su savo kartos jau
nimu.

Londono lietuvių katalikų parapija lin
ki jauniesiems laimės ateities gyvenime.

TEMPLETONO FONDO PREMIJA

Balandžio 6 dieną popietinėmis valan
domis Londono puošnioje Guildhall salė
je iškilmingai buvo įteikta Templetono 
Fondo premija tyrolietei CHIARA LU- 
BICH už nuoširdų pasidarbavimą „Religi
jos Progrese“.

Dalyvaujant keliems šimtams aukštų 
svečių, įteikimo ceremonijas pravedė vy
riausias žydų rabinas dr. I. JAKOBOVITS, 
ponia J. M. TEMPLETON, Olandijos kar
dinolas Jan WILLENBRANAS ir kun. M. 
J. WILLIAME, atstovaująs Free Federal 
Council of Churches.

Šia premija jau yra apdovanoti šie as
menys:

1973 m. Motina TERESA iš Cacutos.
1974 m. Brolis ROGER iš Taize.
1975 m. Br. SARVEPALLI RADHA- 

KRISHNAN, buvęs Indijos Prezidentas.
1976 m. Kardinolas SUENENS, Briuse

lio arkivyskupas.
Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrijai 

šiose iškilmėse atstovavo Londono lietu
vių šventovės rektorius kun. dr. Jonas Sa
kevičius, MIC,

S. K.

SUPAŽINDINO SU AUSTRALIJOS 
LIETUVIAIS

Sekmadienį, balandžio 3 d. tuojau po 
pamaldų parapijos svetainėje žurnalistas 
Jonas Kedys, News Digest-International 
redaktorius padarė pranešimą apie Aust
ralijos lietuvių gyvenimą.

Pirmiausia jis kalbėjo apie lietuviškas 
parapijas ir sielovados veiklą. Iš jo pra
nešimo paaiškėjo, kad tik Adelaidės lietu
viai turi savo koplyčią, — kleboniją ir lie
tuvių katalikų salę, visose kitose vietovė
se kunigai yra prisiglaudę pas australų 
parapijas ir jiems leidžiama jų bažnyčio
se laikyti pamaldas lietuviams.

Toliau prisiminė, kad lietuviška spauda 
sunkokai verčiasi, bet vis dėlto pajėgia 
išleisti du laikraščius.

Didesniųjų kolonijų lietuviai įsteigė 
klubus, įsigydami nuosavas patalpas, tad 
šiandien jie net baigia perimti visą lietu
viškąją veiklą iš Lietuvių Bendruomenės 
ir kitų organizacijų. Londoniečiai dėkingi 
Jonui Kedžiui už pašnekesį.

BRADFORDAS
V. VERSECKO SUKAKTIS

Balandžio 11 d„ antrąją Velykų dieną, 
ilgamečiu! Bradfordo gyventojui Vincui 
Verseckui suėjo graži 70 metų amžiaus su
kaktis. Gyvendamas su trimis lietuviais 
viengungiais jaukioje vyrų karalystėje, 
artimiems bičiuliams talkininkaujant, tą 
dieną surengė jaukų priėmimą, kuriame 
dalyvavo būrelis bičiulių.

Vincas gimė poetiškoje Dainavos grybų 
karalystėje, nuo pat jaunystės nevengda
mas bet kokio darbo. Pasimokęs ir prasi- 
kūręs vedė žmoną, su kuria sulaukė dvie
jų dukterų ir sūnaus. Nors žmona prieš 
dvejus metus mirė, visą laiką palaiko ry
ši su vaikais, kurie visi vedę ir augina 
trylika anūkų. Tragiško karo pasėkoje at
sidūrė gen. Anderso armijoje, o 1946 m. 
gruodžio 19 d. įsikūrė Anglijoje. 1948 m. 
pradžioje persikėlė į Bradfordą ir visą 
laiką aktyviai dalyvauja lietuvių veiklo
je, niekad nepamiršdamas nei tautinių, 
nei religinių švenčių.

Mielą sukaktuvininką sveikino nuošir
džia kalba kun. J. Kuzmickis, iškėlęs jo 
gilią Lietuvos ir Dievo meilę. Mokyt. T. L 
Dickinson pažymėjo draugišką lietuvių 
charakterį, įgalinantį sudaryti jaukią są
moningos bendruomenės atmosferą. Su
kaktuvininko draugiškumą, nuoširdumą ir 
tautinį susipratimą savo kalbose išryški
no pobūvio dalyviai L Gerdžiūnienė, A. 
Čebatariūnas, J. Unikas, o taipgi Šios vy
rų karalystės bendrai — J. Tamošiūnas ir 
E. Rudzevičius. Namų vyriausiasis — J, 
Varuškevičius — dėl ligos negalėdamas 
prisėsti prie vaišių stalo, visų aplankytas 
išreiškė savo linkėjimus. Po to visi sutar
tinai sutraukė Ilgiausių metų.

Mielam sukaktuvininkui — sveikų, ilgų 
ir nuotaikingų metų!

LIGONIAI
Praėjusių metų vasarą širdies ligos iš

tiktas Petras Gudas pamažu taisosi. Jau 
gali vaikščioti ir vis daugiau pajudinti 
paliestą ranką. Tai aktyvus vyras, bažny
tinio komiteto pirmininkas, kurio nepa
miršta artimieji ir aplanko jo namuose.

Apie mėnesį Šv. Luko ligoninėje gydo
si Antanas Mu.rausfj.as, kuriam po širdies 
smūgio paralyžuota kairioji kūno pusė. Jį 
aplankyti iš JAV atvažiavo duktė Laimu
tė su dukterimi ir sūnumi. Tuo tarpu jie 
svečiuojasi pas motiną ir brolį Leoną.

Wakefieldo nervų ligoninėje ilsisi Ma
rija Janušaitienė, apie 80 metų moteris. 
Ją lanko sūnus, kun. kapelionas J. Žilins
kas ir k.

Brighouse širdimi sunegalavo A. Nei
mantas, kurį namuose prižiūri žmona ir 
sūnus laikrodininkas Vincas su šeima.

Apylinkėje yra ir daugiau ligonių, var
ginamų širdies ligos. Pasisaugodami ir 
gydytojų prižiūrimi vargsta net kelerius 
metus.

Visiems ligoniams — kantrybės ir stip
rios valios, kad dar ilgai mūsų tarpe gy
ventų ir gerai sustiprėtų.

J. K.

SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 30 d., šeštadienį 6.30 vai. vak. 
šaukiamas DBLS Bradfordo skyriaus na
rių susirinkimas.

Dienotvarkėje — pranešimai apie sky
riaus veiklą ir S-gos atstovų suvažiavimą 
Londone.

Taip pat naujos valdybos renkimas ir 
kiti reikalai.

Prašomi visi nariai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 1 d., sekmadienį, 3.30 vai. p. p. 

rengiamas Motinos dienos minėjimas. 
Kun. J. Kuzmickio paskita, vyrų okteto ir 
solo dainos, jaunųjų baleto šokiai ir de
klamacijos.

Po programos arbatėlė. Kviečiame visus 
dalyvauti.
Vyčio klubo ir DBLS skyriaus valdybos

WOLVERHAMPTONAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 30 dieną Wolverhamptono 
skyrius, susitaręs su kitais vidurinės Ang
lijos skyriais, puošnioje lenkų katalikų 
klubo salėje, Stafford Rd., Oxley, Wolver

hampton (prie Goodyear fabriko) rengia 
Motinos Dienos minėjimą.

Bus įdomi programa, gera muzika, veiks 
turtinga loterija, šokiai iki 12 vai., baras 
ligi 11 vai. Programos pradžia punktua
liai 7 valandą. Karštais ir šaltais užkan
džiais ir visokiais gėrimais aprūpins len
kų klubas, ir visa tai žymiai pigiau, negu 
kitur. Todėl vežtis savo maistą ar gėrimus 
nepatartina.

Maloniai prašome visus iš arti ar toli, 
pavieniai ar ekskursijomis, atvykti pas 
mus, kur būsite maloniai laukiami ir pri
imti.

Skyriaus valdyba

NOTTINGHAM AS
JURGINIŲ IR SUKAKTIES PROGA

Balandžio 24 d., šv. Jurgio, Lietuvos 
Globėjo, ir kandidato į šventuosius arkiv. 
Jurgio Matulaičio, MIC, sukakties proga 
bus Liet, židinyje atitinkamos pamaldos 
11.15 vai. ir po jų akademinis-meninis pa
minėjimas. Jį ruošia vietos tautiečių jung
tinės pajėgos, o dalyvauti kviečia visus iš 
visur.

DU PATRIARCHAI
Balandžio 24 d. po 11.15 vai. lietuviškų 

pamaldų Židinyje bus paminėti du Lietu
vos religinio ir tautinio gyvenimo patriar
chai: ne tik arkiv. Jurgis Matulaitis, MIC, 
bet ir dr. Jonas Basanavičius, abu mirę 
prieš 50 metų.

Apie dr. J. Basanavičių žodį tars dr. 
Stasys Kuzminskas.

DERBY
SUSIRINKIMAS

Pranešama, kad balandžio 30 d. DBLS 
Derby skyrius šaukia visuotinį-metinį 
skyriaus narių

SUSIRINKIMĄ.
Susirinkimas įvyks „Euxton“ viešbučio 

patalpose, Boyer Str., Derby, 6.30 vai. va
karo.

Šiame susirinkime, be kita ko, bus pra
nešimai iš metinio S-gos Suvažiavimo 
Londone, kuriuos padarys mūsų atstovai.

Visus skyriaus narius, akcininkus ir 
vietos bei apylinkės tautiečius bei svečius 
maloniai kviečiame į 'šį svarbų susirinki
mą gausiai atsilankyti .Susirinkusieji bus 
pavaišinti sumuštiniais.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchesterio lietuvių skautų tėvų ko
mitetas gegužės 7 d„ šeštadienį, 5 vai. va
karą rengia Manchesterio Liet. Soc. klube 

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita ir meninė dalis, 

kurią išpildys skautai.
Kviečiame visus į minėjimą atsilanky

ti ir prisiminuti savo turimas ar turėtas 
motinas.

M. L. Skautų Tėvų Komitetas

PRANEŠIMAI

Parvažiavęs iš DBLS metinio suvažiavi
mo, įvykusio balandžio 16-17 d. d. Londo
ne, A. Jaloveckas padarys pranešimą man- 
chesteriečiams šeštadienį, balandžio 23 d. 
6 vai. vak. Lietuvių klubo patalpose.

Leigh lietuviams pranešimas bus pada
rytas balandžio 30 d. 6 vai. vak.

Skyriaus valdyba

SPECIALUS SUSIRINKIMAS
šeštadienį, balandžio 23 d. 7 vai. vak. 

Manchesterio Lietuvių Klube, 121 Middle
ton Road šaukiamas jaunimo ir lietuviš
kos visuomenės susirinkimas aptarti ren
giamą jaunimo-skautų stovyklą ir kitus 
jaunimo reikalus.

Susirinkime dalyvaus DBLS lituanisti
nės veiklos atstovai R. šova ir A. Vilčins
kas.

Kviečiame visus — jaunimą ir senimą 
susirinkime dalyvauti.

DBLS Manchesterio ir Rochdale skyrių 
valdybos

BIRMINGHAMAS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 24 d. 12.00 vai. Crown Hotel 
patalpose (Hurst Street) šauikamas narių 
susirinkimas. E’us pranešimas iš DBLS at
stovų suvažiavimo. Taip pat aptarsime 
ekskursijos į Wolverhamptoną reikalus. 
Visi DBLS skyriaus nariai ir L. N. b-vės 
akcininkai kviečiami susirinkime daly
vauti.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Morta šipalienė-IDeringaitė. Gimusi 
1903 m. Klaipėdoj, mirė kovo 26 d. Geest- 
hacht-Edmunstal. Palaidota 1973 m. ba
landžio 3 d.

Petras Dominas. Gimęs 1929 m. Kaune, 
mirė 1977 m. kovo 31 d. Hamburge. Palai
dotas balandžio 18 d.

Marija MikšiūnienėjVerkytė. Gimusi 
1902 m. rugpjūčio 2 d. Klaipėdoje. Mirė 
1977 m. kovo 25 d. Hannover-Stocken. Pa
laidota balandžio 1 d.

FILMAS APIE LIETUVOS BAŽNYČIĄ

Filmas apie Lietuvos Bažnyčią rodomas 
III NDR, penktadienį, balandžio 29 d., 
19.30 vai.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių katalikų suvažiavimas bus 1977. 

VI. 17-19 dienomis St. Ulrich-Kirche, Li- 
tauen-Platz 3-5, 8939 Bad Woerishofen, 
Dalyvauja J. E. vysk. dr. Antanas Deks- 
nys ir jo artimiausieji bendradarbiai. Re
gistruotis galima pas prelatą dr. Petrą Ce. 
liešių arba pas kun. Antaną Bungą, aukš
čiau minėtu adresu.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Vokietijos krašte moterų klubas (Lietu

vių Moterų Klubas) rengia moterų suva
žiavimą Hamburge 1977 m. birželio 17-19 
dienomis Katholisehe Akademie. Herren- 
braben 4, 2000, Hamburg.

TARPTAUTINIS KONGRESAS

Tarptautinis kongresas „Kirche in Not" 
šaukiamas 1977 m. liepos 28-31 dienomis 
Haus der Eegegnung, Bischof-Kaller- 
Strasse 3, 624 Koenigstein/Taunus. Ten 
numatomos temos: 1. Laisvė, žiūrint 
krikščionio žmogaus akimis. 2. Laisvė, žiū
rint komunisto žmogaus akimis. 3. Laisvės 
ribos Rytų ir Vakarų kraštuose.

Gera būtų, kad lietuviai iš anksto užsi
registruotų.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
„Jaunimo balsas“ (Nr. 2) įsidėjo pra

nešimą apie lietuviškojo jaunimo suvažia
vimą, kuriame sakoma:

„Sekantis lietuviško jaunimo suvažiavi
mas įvyks balandžio 29 — gegužės 1 d. 
Annaberge. Tikriausia jame dalyvaus ir 
grupė kultūrininkų iš Lietuvos. Kviečia
me visus skaitlingai šiame suvažiavime 
dalyvauti. Prašome registruotis pas kun. 
J. Urdzę, Annaberger Str. 400, 5300 Bonn- 
Bad Godesberg.“

Tame pačiame numeryje pranešama, 
kad Heidelberge įsisteigė Lietuvos vien
gungių klubas, į kurį gali įstoti abiejų ly
čių lietuviai, pasiekę 18 metų amžiaus. 
Nario mokestis, atsižvelgiant į amžių, 10 
— 30 DM per mėnesį.

PRANCŪZIJA
BALTAI IR BOMBOS PARYŽIUJE

Britų spauda pakartotinai praneša apie 
Paryžiuje įvykstančias bombų atakas prie 
Sovietų įstaigų. Iki balandžio 13 d. buvo 
padėtos 5 bombos. Paskutinės dvi bombos 
buvo padėtos Paryžiuje prie prancūzų-so- 
vietų draugystės sąjungos ir prie knygy
no, parduodančio Maskvos leidinius. Esą, 
kaltę už bombas prisiimanti antisovietiš- 
ka organizacija, pasivadinusi Veiklos 
Frontas Baltijos Valstybėms Išlaisvinti 
(Action Front for the Liberation of ’the 
Baltic States).

Kadangi apie tokią baltų grupę iki šiol 
Prancūzijoje nieko nebuvo girdėti, tai ga
lima spėlioti, kad bombas padeda prieš- 
sovietiškai nusiteikę teroristai, norėdami 
į Afrikos tautų „išlaisvinimą“ besiver
žiantiems sovietams priminti, kad jų pa
čių krašte esama dar neišlaisvintų, buvu
sių nepriklausomų valstybių. Iš 'kitos pu
sės galima spėlioti, kad „Molotovo kok
teilių“ meistrai yra žmonės, norį sukom
promituoti Vakaruose gyvenančius baltus.

PASIILGSTA SAVŲJŲ
Prieš pusantrų metų Lietuvių Namuose 

Londone apsilankė Prancūzijoje gyvenąs 
senas kareivis Jonas Tomkus. Šio vienišo 
lietuvio kareivio gyvenimas tikrai įdomus. 
Karišką tarnybą jis pradėjo Lietuvoje 
1940 m. 'Po 6 mėnesių jis jau buvo rau
donarmietis, dar po 6 mėnesių vilkėjo vo
kiečių kario uniformą (dvejus metus). Po 
to tris metus tarnavo amerikiečių kariuo
menėje ir 30 metų — prancūzų, įskaitant 
Tarptautinį legioną.

Prisimindamas savo apsilankymą Lon
done, šiomis dienomis jis prisiuntė laiš
ką, iš kurio matyti, kokia brangi yra sa
vųjų žmonių draugystė. Čia pateikiama 
viena kita to laiško ištrauka.

„Iš Paryžiaus išvykau traukiniu, o Ang
liją pasiekiau laivu. Taksi šoferis sustojo 
prie Lietuvių Namų durų. Nors niekas ne
žinojo apie mano atvykimą, bet įėjęs iš 
karto pajutau, kad esu tarsi laukiamas 
svečias...

„K. Makūnas tuoj pristatė ten atosto
gaujantį jūrininką, kuris mane nuvedė į 
netoliese esantį viešbutį. Sugrįžau atgal i 
Lietuvių Namus ir jaučiuosi, tarsi į tėviš
kę atvykęs. Net už alų neduoda mokėti — 
sako, kad prancūziški pinigai negeri...

„Kitą dieną sutikau sekretorių A. Prans- 
kūną ir išėjome papietauti. Kažkas pasiū
lė lietuviškos spaudos, kvietė aprašyti ka
riškąjį gyvenimą „Europos Lietuvyje“.

„Grįžęs atgal, jaučiausi tarsi pabudęs 
iš gilaus sapno. Iki šiai dienai negaliu pa
miršti savo viešnagės pas mielus Londo
no lietuvius.“

SLAPTAS SIŲSTUVAS
Ruislipe, prie Londono, nauji namų sa

vininkai, kasdami savo daržą, surado ru
sų gamybos slaptą radijo siųstuvą. Tame 
name kadaise gyveno šnipai Peter ir Helc- 
ma Krogeriai, vėliau išmainyti į britams 
žinias teikusį Gerald Brooke. Siųstuvas 
1960 m. buvo naudojamas slaptoms ži
nioms perduoti.
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