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Kronikos ir Kalanta
Šį pavasarį minime dvi istorines penk

mečių sukaktis: kovo 19 d. pasirodė pir
masis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos numeris, o gegužės 14 d. Kaune, 
■teatro sodelyje, susidegino jaunas lietuvis 
Romas Kalanta. Ar turi šie du įvykiai ko
kį nors savitarpio ryšį, mes niekada nesu
žinosime, bet gerai žinome, kad jie išgar
sino Lietuvos vardą daugiau, nei visokie 
kiti veiksnių, organizacijų ar pavienių as
menų žygiai.

LKB Kronikas yra žinomos visame ci
vilizuotame pasaulyje. Nors tai nėra nei 
literatūros šedevras, nei istorinis trakta
tas, bet jos nuolat kartojamos įvairių 
kraštų spaudoje, verčiamos į svetimas 
kalbas. Jomis pasiremiant, rašomos apie 
Lietuvą knygos, jos atranda kelią į laisvų, 
o ypačiai katalikiškų, kraštų bibliotekas 
ir muziejus, suranda Lietuvai gerbėjų ir 
net kovos draugų.

Kas yra tos LKB Kronikos? Tai nėra 
laisvėje gyvenančių lietuvių protestų, me
morandumų ar prašymų rinkinys, išsiun
tinėtas pasaulio galingiesiems, kad padė
tų okupuotam Lietuvos kraštui. Ne! Tai 
yra tikinčios tautos šauksmas. Tai balsas 
iš pačių tautos versmių, reikalaująs žmo
nėms teisės laisvai išpažinti tikėjimą ir 
laikytis tradicijų, kurios per šimtmečius 
yra įaugusios į lietuvių tautą. Tie, kurie 
su tuo tikėjimu taip žiauriai ir beatodai
riškai kovoja, gerai žino: sunaikink lietu
vių tautoje tikėjimą, lengvai sunaikinsi ;r 
pačią tautą, jos papročius, būdą ir kalbą.

Sunkus yra LKE1 Kronikų atsiradimo 
■kelias Lietuvoje. Atrodo, kad beveik ne
įmanoma, draudžiant visokeriopas spaus
dinimo bei dauginimo priemones, perse
kiojant kiekvieną, kuris prikiša pirštą 
prie jų spausdinimo darbo, išleisti per 
penkerius metus 26 storus leidinius (25- 
asis dar nėra pasiekęs Vakarų), kuriuose 
surinkta tiek daug medžiagos apie Lietu
vos religini gyvenimą ir tikėjimo padėtį 
šeimoje, mokykloje, bažnyčioje ir visoje 
tautoje. O vis dėlto tas stebuklas yra įvy
kęs.

Nelengvesnis darbas LKB Kronikas at
gabenti į Vakarus. O norint, kad pasaulis 
sužinotų, kas dedasi Lietuvoje, tas darbas 
turi būti padarytas. Šičia gyvenantiems 
tenka lengviausias uždavinys: LKB Kro
nikas padauginti, išversti į kitas kalbas ir 
išplatinti. Tačiau ir šios menkos pastan
gos, palyginus su tuo, kas atliekama Lie
tuvoje, bent iš pradžių buvo gana lėtai or
ganizuojamos.

•••

Romas Kalanta yra lietuvių kovos už 
laisvę simbolis. Kaip LKB Kronikos iš
garsino Lietuvos vardą pasaulyje, taip 
Romas Kalanta sukėlė ant kojų Lietuvos 
gyventojus, ypačiai jaunimą. Virtęs lieps
nojančiu deglu ir šaukdamas „Laisvės 
Lietuvai!“ jis uždegė Lietuvos jaunimą 
naujam laisvės ryžtui, nubangavusiam ne 
tik Kauno slėniais, bet per visą Lietuvą. 
Nebuvo tai šauksmas pasipriešinti prie
spaudai jėga, bet tai buvo liepsnos neįvei
kiamas lietuvio protestas, kurį poetas K. 
Bradūnas išreiškė šiais žodžiais:

Ir nesudegu čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka — 
Viršum Kauno ir Nemuno skraido 

dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka.

Nepraėjo R. Kalantos žygis nepastebė
tas ir užsieniuose. Anuo metu jį paminėjo 
pasaulio spauda, primindama, kad yra 
prie Baltijos tauta, kurias vaikai pasiry
žę dėl savo krašto laisvės virsti liepsno
jančiais deglais. Pvz., Londono dienraš
čiai rašė, kad Kaune minios žygiuoja gat
vėmis šaukdamos: laisvės, laisvės, laisvės 
Lietuvai! Šimtai lietuvių buvę areštuota, 
o tvarkai atstatyti „Kremlius pasiuntė 
mongolų dalinius į Kauną...“ (Daily 
Mail). Neužmirštas Kalantos žygis tebė
ra ir šiandien.

LKB Kronikos ir Kalantas žygis yra 
uždraustos temos Lietuvos spaudoje. Ka
lanta prieš penkerius metus buvo apšauk
tas psichiniu ligoniu, o po to apie jį dau
giau neužsimenama. Laisvės šaukiančio 
žygio prisiminimas sukeltų Lietuvos jau
nosios kartos naują entuziazmą. Tad ge
riau tebūnie jis užmirštas...

„Nerecenzuojamos“ ir LKE1 Kronikos. 
Jų oficialiai Lietuvoje nėra, lygiai kaip 
nėra ir kitų samizdatų ar disidentų-išei- 
vių raštų, kurie vis dėlto plinta įvairiais 
keliais.

Minint šiuos du Lietuvos garsintojų®, 
dar galima į jų eilę -įrikiuoti ir trečią K — 
Simą Kudirką. Jis, nors ir vėliau atvykęs 
(1974 m. gale), taip pat gerai ambasado
riauja ir liudija laisvajam pasauliui apie 
laisvės tebelaukiančias tautas prie Balti
jos. Ir jo vardas Lietuvoje taip pat ne 
dažnai linksniuojamas.

Lucanus

GAUTAS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIJOS ATSAKYMAS

Jau buvo rašyta, kad DBLS atstovų su
važiavimas buvo pasiuntęs prezidiumo 
pirmininko D. Banaičio pasirašytą Britų 
Foreign and Commonwealth Office'ui 
(Užs. reikalų ministerijai) memorandu
mą, liečiantį žmogaus teisių pažeidinėji
mus Lietuvoje. Balandžio 28 d. DBLS ga
vo į šį savo raštą tokį atsakymą:

„Dėkoju jums už balandžio 17-osios die
nos laišką daktarui Owen'ui, prie kurio 
buvo pridėta Lietuvių Sąjungos visuotinio 
susirinkimo, įvykusio balandžio 16-17 d. d. 
priimtoji rezoliucija, liečianti žmogaus 
teisės pažeidinėjimus Lietuvoje. Man pa
vesta į įjūsų laišką atsakyti.

Jūs tur būt esate skaitę pranešimą apie 
dr. Owen‘o kalbą, pasakytą kovo 3 d. dip
lomatinių ir Commonwealtho žurnalistų 
sąjungoje, kurioje jis pareiškė, kad vy
riausybė tvirtai laikosi nuomonės, jog 
žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės pri
valo būti respektuojamos visuose kraštuo
se, ir kad baigiamojo konferencijos akto 
nuostatai, liečią Europos saugumą ir ben
dradarbiavimą, turi būti vykdomi visų ak
tą pasirašiusiųjų valstybių.

Baiigamojo akto vykdymas bus atidžiai 
peržiūrėtas šiais metais Belgrade. Erita- 
nijos vyriausybė šitame susirinkime žvelgs 
į reikalus visiškai konstruktyviai, bet ne
vengs atvirai pasakyti savo nuomonę tais 
atvejais, kai jai atrodys, jog kai kurie 
kraštai sąmoningai neatlieka įsipareigoji
mų.

Vyriausybė yra tvirtai pasiryžusi, pasi
naudojant šia proga, išaiškinti Sovietų 
vyriausybei, kad ji žinotų, kokia yra šio 
krašto visuomenės nuomonė apie žmogaus 
teises.“

(pas.) J. F. D. Barrass
Rytų Europos ir Sovietų Departamentas

„NUOLATINĖ PROVOKACIJA“
Prez. Carteriui pasiūlius padidinti kre

ditus Laisvosios Europos Radijui ir Lais
vės Radijui (Radio Liberty) siųstuvams, 
kurie transliuoja į Rytų Europą, Kremlius 
pakartotinai puola Amerikos vyriausybę. 
Praėjusią savaitę į Sovietų užs. reikalų 
ministeriją buvo pakviestas JAV Ambasa
dos patarėjas William Brown, kuriam bu
vo pareikšta, kad Laisvosios Europos Ra
dijo ir Laisvės Radijo transliacijos esan
čios „nuolatinė provokacija“. W. Brown 
tuoj pat atmetė sovietų kaltinimus.

Sovietų protestą perskaitė aukštas užs. 
reik, ministerijos pareigūnas. Pagal Tass 
agentūros pranešimą, Brownui buvo pa
reikšta, kad abiejų šių stočių transliacijos 
varo „nuolatinę provokaciją prieš Sov. Są
jungos tautas ir kitas socialistines vals
tybes...“ Sov. Sąjungos nuomone, JAV vy
riausybė, remdama tų siųstuvų darbą, ve
da politinę liniją, kuri „prieštarauja pa
grindams, ant kurių remiasi Amerikos- 
Sov. Sąjungos santykiai, ir taip pat prieš
tarauja dabartinės JAV vyriausybės pa
reiškimams, kad ji siekia draugiškų san
tykių su Maskva.“

Sovietai kaltina abi stotis „šmeižto ir 
melo apie Sov. Sąjungos vidaus ir užsie
nio politiką skleidimu“. Kaip žinoma, 
Laisvės Radijas Muenchene turi translia
cijas ir lietuvių kalba.

KINIJA SOVIETŲ AKIMIS
Tasso agentūra paskelbė spaudoje dau- 

gdkai duomenų apie Kinijos ūkį. Ten, be 
kita ko, sakoma:

„Sužinota kai kurių duomenų apie pra
monės gamybos mažėjimą. Gerokai nu
smuko produkcijos gamyba metalurgijos 
ir kalnakasybos šakose. Remdamiesi Kini
jos šaltiniais, užsienio korespondentai Pe
kine teigia, kad 1976 metais šalyje buvo

IGNUI GINTILAI, jo sesutei 
ELENAI Amerikoje mirus, gilią 

užuojautą reiškia
Nottinghamo Lietuvių Klubas

ELENAI ŠULCIENEI Amerikoje 
mirus, jos broliui Ignacui Gintylai 

reiškiame gilią užuojautą

M. Janulis, K. Diržinskas, 
J. Galbuogls 

išlydyta 21 milijonas tonų plieno, tai yra 
4 milijonais tonų mažiau, negu 1975- 
aisiais. Pasak Li .Sian-nianio, „daug ga
myklų praėjusiais metais ilgą laiką nevei
kė“.

Ne mažiau sudėtinga padėtis ir Kinijos 
žemės ūkyje. Neseniai vienoje laidoje Pe
kino radijas pripažino, kad „vien tik savo 
pečiais, rankomis, žagrėmis, vandensemė- 
mis ir buivolais negalima iš pagrindų pa
keisti žemės ūkio ir padidinti gamybos“.

Pastarojo dešimtmečio nesėkmės pri
vertė sumažinti vartojamųjų prekių ga
mybą. Kai kuriose provincijose, kaip rašė 
Kinijos spauda, sumažinti maisto davi
niai, kurie ir taip yra menki.

Oficialieji Pekino propagandos organai 
.mėgina aiškinti, kad „nesėkmes ekonomi
koje sukėlusi vadinamosios „keturių gru
pės“ veikla. Tačiau tiek pačioje Kinijoje, 
tiek už jos ribų aiškiai suprantama, jog 
dabartinė ekonomikos būklė — liūdnas 
>Mao palikimas šaliai, jo socialinių ir eko
nominių nuorodų, įvairių „šuolių“ rezul
tatas — kitaip tariant, maoizmo įgyvendi
nimo praktikoje rezultatas.“

NERANDA HELSINKIO SUTARTIES

Literaturnaja Gazeta atstovas, G. Ge
rasimovas paskelbė, kad jis, peržiūrėjęs 
Vašingtono, New Yorko, Ottavos ir Mont- 
realio bibliotekas, niekur nesurado Hel
sinkio Akto teksto. Jis stebisi, kaip kana
diečiai žino, kad jie nėra prasižengę prieš 
šį aktą, jeigu iš viso niekas jo neturi ir 
nėra skaitęs?

Ta .proga britų spaudoje nurodoma, kad 
Londone valstybinė spaustuvė buvo at- 
spaudusi 3.500 egzempliorių ir jį galima 
gauti pagrindinėse bibliotekose, įskaitant 
parlamento biblioteką. Dabar ruošiama 
antroji laida, nes pirmoji jau išparduota.

KALTINA VAKARUS

Paskutiniuoju rqetu Sov. Sąjungoje ir 
satelitinėse valstybėse disidentai daugiau
sia yra kaltinami už kontaktą su Vakarų 
valstybėmis. Tai yra savotiškas posūkis 
nuo Helsinkio atlydžio dvasios, pagal ku
rią buvo bandoma prislopinti tiesioginę 
ataką prieš Vakarų valstybes, disidentams 
primetant tik priešsovietišką veiklą. Nau
joji politika ypačiai išryškėjo Lenkijoje, 
kur du disidentai — Jacek Kuron ir J. J. 
Lipski — specialiai kaltinami palaiką ry
šius su Paryžiuje veikiančia „Kultūros“ 
leidykla ir Laisvosios Europos radijo sto
timi. Tuo pačiu apkaltintas ir po Europą 
važinėjęs lenkų istorikas A. Mieznik, ku
ris turėjo pasikalbėjimą net su Italijos 
komunistų partijos vadovaujančiais na
riais. Tuo tarpu Sovietų (ir Lietuvos) 
spauda ypačiai puola JAV už moralinę 
pagalbą disidentams ir kišimąsi į svetimų 
valstybių reikalus.

KINIJA REIKALAUJA VEIKLOS

Kinijos oficialūs sluoksniai kaltina JAV 
prezidentą Carterį, kad jie nieko .nedarąs 
diplomatiniams santykiams pagreitinti. 
Jie reikalauja, kad JAV nutrauktų gyny
bos sutartį su Taiwanu (Formoza) ir ati
trauktų iš ten savo kariuomenę. Taip pat 
reikalauja, kad JAV pagriežtintų savo 
veiklą prieš Sovietų Sąjungą, kuri sėkmin
gai laužia užtvaras i Afriką. Ginklų apri
bojimo pasitarimus (Salt) kiniečiai vadi
na žaidimu, kuriame dvi nepasitikinčios 
šalys bando viena kitą apgauti.

BALTAI NEKALTINAMI

Prieš kiek laiko prancūzų ir britų spau
doje buvo minimas kažkoks „Veiklos fron
tas Baltijos valstybėms išlaisvinti“, prisi- 
tas Baltijos Valstybėms išlaisvinti“, prisi
ėmęs kaltę už Paryžiuje prie Sov. Sąjun
gos įstaigų numestas bombas. Tačiau Va
karuose leidžiamoji sovietų spauda, rašy
dama apie tas bombas, baltų visiškai ne
mini. Londoniškis „Soviet News“ (bal. 19) 
straipsnelyje „Kriminaliniai sovietų įstai
gų užpuldinėjimai Prancūzijoje“ rašo:

„SSSR užs. reikalų ministerija pasiuntė 
Prancūzijos ambasadai Maskvoje raštą, 
kuriame sakoma, kad prieš kiek laiko ne
žinomi asmenys užpuolė Sovietų institu
cijas, bandydami padegti kai kurias am
basados patalpas, konsularinį skyrių ir 
prekybos misijos patalpas“.

Prieš tai jau buvę Prancūzijos vyriau
sybei užsiminta, kad kriminalinis elemen
tas buvo užpuolęs Aeroflot įstaigą Pary
žiuje.

Minėtame rašte nurodoma, kad pran
cūzai nesiima reikalingų priemonių ap
saugoti Sovietų Sąjungos institucijas ir 
jose dirbančius žmones.

DVIEJŲ RŪŠIŲ PILIEČIAI
Britų vyriausybė paskelbė planą įvesti 

dviejų rūšių pilietybes. Pirmieji arba tik
rieji piliečiai būtų tie, kurie gyvena Bri
tanijoje arba turi su ja artimus ryšius. 
Antroji rūšis, — tai Jungtinės Karalystės 
(United Kingdom) ir kolonijų piliečiai, 
gyveną buvusiose ar esamose kolonijose, 
pvz. Rytų Afrikoje, Honkonge ir kt. Tik 
pirmosios grupės piliečiai turėtų teisę be 
jokių suvaržymų atvykti į Jungtinę Kara
lystę.

Didžiausias šio projekto trūkumas, kad 
antrosios grupės piliečių vaikai neturėtų 
teisės į britų pilietybę. Tokiu būdu padi
dėtų žmonių be pilietybės skaičius. Kelia
mas ir žmogaus teisių diskriminacijos 
klausimas.

KĄ PASAKĖ PREZIDENTAS CARTERIS?

Per pasikalbėjimą su trijų Europos 
valstybių (Anglijos, Vokietijos ir Prancū
zijos) T. V. atstovais JAV prezidentas pa
reiškė daug šiltų žodžių apie Europą ir jos 
santykius su JAV.

Apie ekonominę ir Nato konferenciją jis 
pasakė, kad jos tikslas esąs ne vienas kitą 
kritikuoti, bet geriau pažinti ir bendrus 
tikslus aptarti.

Apie finansus prezidentas prisipažino 
neturįs labai didelio patyrimo, todėl jam 
būsią naudinga pasimokyti iš Callaghano, 
Schmidto ir Prancūzijos finansų ekspertų.

Apie Nato — „Nato karinė sąjunga yra 
mūsų tautinio saugumo pagrindas. Aš ‘tu
riu dar daug pasimokyti iš Prancūzijos, 
Vokietijos, D. Britanijos ir kitų kraštų, 
kurie jau daug metų dirba šioje srityje“.

Apie žmogaus teises — „Esu įsipareigo
jęs ginti žmogaus teises savo krašte ir vi
same pasaulyje, šio įsipareigojimo laiky
siuos, kol eisiu savo .pareigas.“

Prezidentas betgi pabrėžė, kad žmogaus 
teisių gynymo reikalai neprivalo trukdyti 
tartis politiniais ir kariškais klausimais.

NAMAI ANT SMĖLIO
Bernard Levin vėl išspausdino straips

nį apie dvi Vokietijas, kurių viena yra 
laisva, o antroji mūro siena ir spygliuoto- | 
mis vielomis atskirta nuo laisvojo ‘pasau

SeįitiįnfoS DIENOS
— Egipto spaudos žiniomis, Sov. Sąjun

ga, kiršindama Libiją, norinti įsteigti ara
bų pasaulyje tvirtą ekonominę ir politinę 
bazę.

— Čekoslovakijoje .išleistas naujas do
kumentas „Charta 77 Nr. 9“, kuriame pa
sisakoma prieš valdžios draudimą tikin
tiesiems užimti atsakingesnes vietas mo
kyklose, savivaldybėse ir kt.

— Balandžio 28 d. Hove vasarvietėje 
mirė M. Litvinovo žmona Ivy (87 m.). Ji 
buvo vienintelė anglė, sugebėjusi patekti 
į sovietinę hierarcriją, kurioje vos nepra
rado savo gyvybę. Ivy‘s (Low) protėviai 
buvo Vengrijos žydų kilmės.

— Lenkų kilmės prezidento J. Carterio 
patarėjas Zbigniev Brzezinski gauna algos 
56.000 dolerių per metus.

— „The Guardian“ (balandžio 30 d.) 
savo įžanginiame rašo, kad prieš 200 me
tų škotams buvo draudžiama dėvėti kilt 
(vyrišką sijoną), o Isle of Man saloje dar 
prieš keletą metų nebuvo draudžiama nu
šauti škotą.

— Spaudoje skelbiama, kad apie 1.100 
Izraelio biznierių, priklausančių įvairioms 
politinėms partijoms, turi nelegalias ban
ko sąskaitas užsienyje, siekiančias po 
29.000 svarų.

— Numatoma, kad nuo lapkričio mėne
sio bus padidintos pensijos Anglijoje. Ve
dusiųjų pora gaus apie £3 daugiau, negu 
dabar.

— Jordano karalius Hussein šiemet taip 
ipat švenčia sidabrinį jubiliejų. Jis per
ėmė sostą iš savo tėvo 1952 m. rugpjūčio 
11 d.

— Rytų Berlyne gegužės 1-mosios eise
nose šiais metais pirmą kartą nepasirodė 
kariuomenės daliniai. Maskvoje ypačiai 
pasižymėjo sportininkai-gimnastai.

— Sov. Sąjungos laivams amerikiečių 
uždėtos baudos už nelegalią žvejybą jau 
pasiekė 250.000 dolerių.

— Zaire suspendavo diplomatinius san
tykius su Rytų Vokietija, nes ji remianti 
sukilėlius.

— UNESCO duomenimis, daugiausia 
knygų perka Izraelio gyventojai. Žinoma, 
pirmoje eilėje grobstomos hebrajiškos 
knygos. Japonija ir skandinavai liko ant
roje vietoje.

— tPagal Thames TV surinktus duome
nis, Londono gyventojų skaičius 1991 m. 
bus tiktai 5.7 mik (1961 m. — 8 milijo
nai).

— Britų spaudos nuomone, uždraudus 
gegužės pirmosios demonstracijas, per 
kurias žuvo vienas policininkas, Ispanijos 
vyriausybė pakenkė savo demokratiniam 
prestižui.

— Apie 20 lenkų, atvykusių į Kopenha

lio (The Times, gegužės 4 d.). Pasiremda
mas faktais, kad jau beveik visos pasaulio 
tautos yra gavusios teisę laisvai apspręsti 
savo likimą, jis rašo: „„..totalitarizmas 
jau seniai yra pasiekęs tašką, už kurio su
naikinimas iš vidaus yra nebeišvengia
mas; dvi Vokietijas dalinanti siena yra 
aiškus ir nuolatinis įrodymas, kad namai, 
statyti ant smėlio, negali išsilaikyti.“

AMALRIKAS VĖL PRANAŠAUJA

Rusų disidentas Amalrikas, kalbėdamas 
Strasbourge pareiškė, kaid Sov. Sąjungo
je spaničai plečiasi terorizmas. Tik dėka 
disidentų vadų (pvz. dr. Sacharovo), ku
rie nepripažįsta teroro aktų kovoje už 
žmogaus teises, kol kas susilaikoma nuo 
■stambesnių naikinimų.

A. Amalrikas betgi pabrėžė, kad Sov. 
Sąjungos subyrėjimas nieko gero neduo
tų Vakarams. Esą, šiuo metu geriausia 
yra siekti pastovuos padėties ir stiprinti 
detenitę.

Pasak jo, Vakaruose taip pat esančios 
pažeidinėjamos žmogaus teisės, tik čia 
niekas nedraudžiąs to pažeidinėjimo dis
kutuoti.

ARABŲ KONFLIKTAS

Paskutiniuoju metu Vid. Rytuose dau
giau kalbama apie galimą Egipto-Libijos 
konfliktą, negu apie Izraelio-arabų karą. 
Egipto prezidentas Sadat viešai atsisakė 
Sov. Sąjungos globos, įtardamas jos impe
rialistinius tikslus Afrikoje. Libijos va
das pik. Gaddafi atviromis rankomis su
tiko soivetų kariškąją pagalbą ir su ja 
ateinantį protektoratą. Prieš Egiptą pik. 
Gaddafi vartoja ir ekonominį ginklą — 
naftą, kurios labai trūksta Egiptui.

Abu kraštai kaltina vienas kitą sąmoks
lais ir sabotažais. Iš Libijoje gyvenančių 
220.000 egiptiečių, daugiausia įvairių rū
šių specialistų, keletas tūkstančių ištrem
ta. Grasinama ištremti ir likusius.

Arabų savitarpio konfliktas, kuriuo, be 
abejo, suinteresuotos didžiosios pasaulio 
galybės, yra ne mažiau grėsmingas pasau
lio taikai, kaip ir vis dar neišspręstas Iz
raelio-arabų klausimas.

gą pasižiūrėti futbolo rungtynių, nebeno
ri grįžti ir pasiprašė egzilų teisių.

— Ugandos prezidentas Amin pareika
lavo, kad Commonwealths konferencijos 
metu (birželio mėnesį) jis būtų apgyven
dintas Buckinghamo rūmuose...

— Canterbury arkivyskupas dr. Coggan 
numato šį rudenį lankytis Maskvoje ir 
Armėnijoje.

-— Tibeto dvasinis vadas Dalai Lama, 
kiniečių kviečiamas, atsisakė grįžti atgal. 
Kinams užėmus Tibetą, jis pabėgo į Indi
ją-

— Už automobilio palikimą neleistoje 
vietoje užsienio diplomatai Londone pra
ėjusiais metais gavo 92.985 įspėjimus. Jų 
baudos, kurias diplomatai atsisako mokė
ti, siekia £550.000.

— Leylando automobilių pardavimas 
Europoje per pirmąjį šių metų ketvirtį 
pakilo 40-45%. Apie pusė visos Leylando 
gamybos parduodama užsienyje.

— Sovietų ambasada Londone atsisakė 
duoti vizą advokatui J. Macdonaldui, ku
ris norėjo ginti Helsinkio nutarimų stebė
jimo komisijos pirmininką, disidentą Or
lovą. Priežastis — sovietų įstatymai drau
džia užsieniečiams advokatams ginti by
las.

— Buvęs prezidentas Nixonas savo tele
vizijos pasikalbėjime pareiškė nepadaręs 
jokio kriminalinio prasikaltimo, bet prisi
pažino apleidęs savo draugus, savo kraštą 
ir savo valdžios sistemą.

— Fordo vyr. direktorius Terry Beckett 
pareiškė, kad Europoje vienas pramonės 
darbininkas pagaminąs tiek pat, kiek Ang
lijoje pagamina du.
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„AUŠRA“
(Ar. 5)

LIETUVIŲ LAIŠKAS 
ITALIJOS, PRANCŪZIJOS IR ISPANIJOS 

KOMPARTIJŲ VADOVAMS 
ENRICO BELINGUERUI, ZORZUI 
MAROKAIS, SANTJAGO KARILJO

1976 m. spalio mėn. antroje pusėje per 
Lietuvą nusirito nauja kratų, areštų ir 
tardymų banga. KGB Lietuvai, o kartu ir 
visam .pasauliui dar kartą priminė, kad 
Helsinkio deklamacija yra eilinis manev
ras viešajai opinijai suklaidinti.

Spalio 19 d. vėlyvą vakarą buvo suimti 
ir uždaryti Vilniaus saugumo požemiuose 
du vilniečiai — kovotojai už žmogaus tei
ses: Jonas Matulionis ir Vladas Lapienis.

Kas yra šie žmonės?
J. Matulionis, 45-rių metų amžiaus, bai

gęs Vilniaus universitete lituanistiką, vė
liau studijavęs konservatorijoje, iš kurios 
buvo pašalintas už solo giedojimą vienoje 
Vilniaus bažnyčioje. Dirbo Respublikinėje 
bibliotekoje, po to — paveikslų galerijos 
direktorium. Prieš porą metų buvo pri
verstas pasitraukti iš šių pareigų dėl to, 
kad mėgino padauginti Evangelijos teks
tus. Paskutiniu metu dirbo vienoje Vil
niaus parduotuvėje dailininku apipavida
lintojų.

V. Lapienis — ekonomistas, baigęs Vil
niaus -valstybinio universiteto Ekonomikos 
fakultetą. Šiuo metu yra pensininkas. Ne
seniai Vatikano radijas supažindino klau
sytojus su jo laiško, adresuoto TSKP CK 
generaliniam sekretoriui L. Brežnevui, 
mintimis.

Abu šie žmonės reikalavo Lietuvos ti
kintiesiems tokių teisių, kurios neginčyja- 
mai pripažįstamos demokratinėse šalyse 
bet kokių įsitikinimų žmonėms.

Kaip sužinota, kratos metu konfiskuota 
keletas „LKB Kronikos“ numerių bei A. 
Solženicyno „Gulago salynas“ lietuvių 
kalba. Ši literatūra ir yra pagrindinė kal
tinamoji medižaga. Lietuvos visuomenė 
yra nustebinta šitokių kaltinimų nepagrįs
tumu.

Mums žinoma, kad paskutiniais mėne
siais Italijoje „Matrionos“ leidykla išlei
do italų kalba 10 ,,LKE' Kronikos“ nume
rių. Tokiu būdu kiekvienas italas, nusi
pirkęs ir savo namuose laikąs šį leidinį, 
jei gyventų TSRS teritorijoje, taptų vals
tybiniu nusikaltėliu ir jam grėstų ilgi ka
linimo metai arba izoliacija psichiatrinėje 
ligoninėje. Tas pats pasakytina ir -apie 
„Gulago salyno“ skaitytojus Vakaruose. 
Visi šie žmonės, laiką savo lentynose bet 
kuria kalba išleistą „Gulago salyną“, 
TSRS prokurorų akimis, yra nusikaltėliai. 
Laimė, kad kol kas jie nepasiekiami.

Kas yra „LKB Kronika“?
Tai Lietuvos katalikų informacinis biu

letenis, skelbiąs objektyvius ir patikrin
tus Lietuvos katalikų persekiojimo fak
tus. Kadangi ne tik katalikų, bet ir jokia 
kita nekomunistinė spauda Lietuvoj drau
džiama, „LKB Kronika" yra leidžiama po
grindyje. Beje, Lietuvoje -sunkiai gauna
ma ir Vakarų kompartijų spauda. Jos po 
keliolika numerių parduodama tik dides
niųjų miestų pagrindiniuose spaudos kios
kuose.

Kai dėl A. Solženicyno „Gulago salyno“, 
-tai niekas kitas, kaip Lietuvos gyventojai 
negali taip įsakmiai paliudyti, koks šia
me veikale pateikiamų faktų tikrumas.

Ne kas kitas, o tarybiniai tankai 1940 
m. birželio 15 d. sutrypė Lietuvos nacio
nalinį suverenumą, jos ekonominį ir kul
tūrinį gyvenimą pavertė nuolatiniu chao
su. Nuo tos dienos tikruoju Lietuvos šei
mininku tapo Maskva, o keletas šimtų 
Lietuvos komunistų, kurių didesnę dalį 

Nelė Mazakūtė

MOTINA
Bet štai jie prasiskyrė, jie pasitraukė į šalis, ir 

prieš pat save ant pašventoriaus akmenų, kur stovi 
sustojančių vežimai, ant arklių mėšlo ji pamatė du 
gulinčius žmones. Du negyvi vyrai, mato ji, ir vie
nas yra toks su-maigytas, tokia krūva kraujo ir dra
bužių skutų, jog jis pats savęs nepažintų. Tačiau ki
tas! Ji junta, kaip po sunkiu vilnoniu sijonu jos ke
liai linksta, ji mano, kad dabar turėtų būti labai iš
balusi, nes tas, kuris guli gražus ir mirtyje, ramiu 
sveiku veidu — šitas yra jos širdies džiaugsmas ir 
sopulys, jos sūnus.

Ir dabar jos mintys yra be galo greitos. Ji galvo
ja: Tave nušovė į nugarą, tave gal būt išdavė, nes 
kitaip tavęs jie nebūtų pagavę į savo rankas, kad tu 
pats savo šventa mirtimi išduotumei gyvuosius, Jūs 
mirštat, nepalikdami savo pavidalo, kaip tas, kuris 
guli šalia tavęs, ir ne dėl jo atvedi mane čia — jo 
namiškiai išliks ir patys taip pat nepažįstami. Bet 
budeliai laukia, kaip aš su šauksmu ištarsiu tavo 
vardai Ir jeigu nespėjo nukankinti tavęs, kad šešis 
kitus tavo brolius ir seseris galėtų nukankinti.

Ji galvojo ir suprato viską, tačiau širdis buvo 
stipresnė — ji staugė: — Tu čia guli vienas ir išnie
kintas — kaip aš galiu nepasilikti pas tave. Vilkė 
pultųsi -prie savo vaiko pro medžiotojų šautuvus ir

sudarė tautinės mažumos, buvo pakviesti 
talkininkauti ardomajam darbui. Šitaip 
komunistinė ideologija ir tapo Lietuvoje 
„viešpataujančia“, nors vargu ar ir per 
1000 metų negausi Lietuvos kompartija 
evoliucijos keliu būtų atėjusi į valdžią. 
O tačiau pavergėjai nesivaržė. Krašte nuo 
pat pirmosios okupacijos dienos prasidėjo 
areštai, teismai, garbingos tautos praei
ties ignoravimas, jos kultūrinių vertybių 
naikinimas. 1941 m. birželio 14-18 dieno
mis Kremliaus įsakymu iš Lietuvos į Si
birą bei į kitas negyvenamas sritis buvo 
ištremta 40.000 šviesiausių ir tauriausių 
Lietuvos gyventojų. Vežami užkaltuose 
gyvulių vagonuose be maisto ir vandens 
daugelis jų išmirė pakeliui. Nenuostabu, 
jog po to sekusi fašistinė okupacija jau 
nebuvo -tokia slogi ir žiauri, kaip šis tary
binės priespaudos laikotarpis.

Romas Kalanta, susideginęs 1972 m. 
gegužės 14 d. Kaune

1944 m. Lietuva vėl pateko bolševikinėn 
vergovėn. Tačiau šįkart Lietuvos jauni
mas nusprendė geriau mirti kovos lauke, 
negu Sibiro katorgoje, šitaip kilo Lietu
vos partizanų pasipriešinimas, kuris savo 
heroika ir tragedija yra nepalyginimas su 
daugeliu pastarųjų dešimtmečių Afrikos, 
Azijos ar Lotynų Amerikos kai kurių tau
tų išsilaisvinimo sąjūdžiais. Deja, Vakarų 
tautoms, skubėjusioms užgydyti karo me
tų žaizdas, maža terūpėjo, kad žūsta Lie
tuvos jaunimas dėl savo krašto laisvės, 
kad apnuoginti žuvusiųjų lavonai pasity
čiojimui guldomi gatvėse, ir kad tautoje 
sukeltų paniką. Net ir mažiausiuose Lie
tuvos miesteliuose tuo metu buvo įrengia
mi kalėjimai, o ginkluotame tautos pasi
priešinime žuvo apie 50.000 Lietuvos lais
vės kovotojų bei jų rėmėjų. Daug dides
nis Lietuvos gyventojų skaičius buvo įka-

Kazys Bradūnas

Dovana
Niekas negali man uždrausti
Grįžt į tėvynę:
Nei okupanto sargybos,
Nei savieji politikai —
Nusilaužiu poezijos šaką, 
Išdrožinėju lazdą eilėraščiais 
Ir pasileidžiu kelionėn.

Esu bendrautojas —
Bendradarbiauju su kaukais:
Jie man girioj suranda
Spindintį kraujo lašą.
Ir aš nešu jį tau,
Kaip rubino segtuką, 
Sunkiai pavargusiai širdžiai... 

baili zuikienė nepasitrauktų nuo savo zuikučio. 
Bejėgis paukštis drasko savo silpnu snapu užpuolu
sius jo lizdą — ne, aš negaliu išsižadėti tavęs! Ar 
nenubaustų manęs Dievas, kad nemėginčiau sugrau
denti tų, kurie taipgi yra motinų gimdyti, ar gi jie 
neatiduos man tave palaidoti? Kokią naudą jie be
turės iš lavono, o mano vaike, mano vaike!

Buvo gal praėję kelios minutės, žinojo ji protu, 
tačiau jai atrodė, tarytum ji čia stovi nuo savo ves
tuvių, tarytum ji čia pagimdė šitą savo sūnų ir iš
stovėjo iki pat jo mirties. Ir dabar ji pajuto tokį be
galinį ilgesį, tokį skausmą ir neičsakomą troškimą 
paglostyti mirusįjį, nušluostyti jo kruvinas rankas 
— ji buvo užmiršusi viską kitką. Ji pajudino koją 
žengti ir tuojau sustingo: ji pamatė, staigiai pamatė, 
kad prie jos sūnaus ant žemės atsisėdo moteris. 
Švelniai, kaip tik ji pati būtų galėjusi, atėjusioji pa
kėlė jo galvą ir pasidėjo ant kelių. Jos rankos apė
mė mirusiojo kaktą, ir toji meiliai nusviro ant mo
ters peties, ir savo širdimi ji prisiglaudė prie nužu
dytojo krūtinės žaizdos.

Sustingusi stovėjo motina ir žiūrėjo ir dabar 
pajuto, net nesižvalgydama, kad tai, ką ji mato, ma
to tiktai pati viena. Ir žino, jog nejunta pavydo tai, 
kuri drąsiai globoja jos sūnų — ne, jai atrodo, kad 
tai yra jos pačios motina. Ir, kai ji vis žiūrėjo taip, 
ji matė, kad moteris į savo glėbį paėmė ir tą kuris 
buvo tiktai kruvina masė — ir jie ten abu dėjosi, 
kaip dvyniai broliai. Ir motina pajuto begalinę ra
mybę ir jėgą savyje. Ji su nuolankumu galvojo apie 
paveikslą šioje bažnyčioje, kur Dievo Motina laiko 
ant kelių Nukryžiuotąjį sūnų — ir juto, kaip jėga

lintas Gulago salyne arba išblaškytas po 
įvairias -tremties vietas.

Tad mums atrodo, kad A. Solženicyno 
„Gulago salynas“ ne tik kad teisingai, bet, 
sakytume, netgi santūriai perteikia tai, 
kas itš tiesų įvyko, kad tai dalis tų nesu
skaitomų kančių, kurias patyrė milijonai 
rusų, ukrainiečių, lenkų, vokiečių, lietu
vių, latvių, estų, totorių ir kitų tautybių 
žmonių, vienokiu ar kitokiu būdu pateku
sių į „didžiosios kanalizacijos srautą“. 
Lietuviai yra didžiai dėkingi Solženicynui 
už tai, ką jis atskleidė pasauliui, ir, jei 
Lietuvoje laisvai būtų galima įsigyti „Gu
lago salyną“, ši knyga būtų laikoma kiek
vienoje šeimoje, kaip tautos kančių epopė
jos priminimas.

Lietuva nebe pirmą kartą patenka Ru
sijos vergovėn. Net 126 metų ji -kentė caro 
jungą. Tačiau per šį ilgą laiką patintos 
aukos yra gana nežymios, palyginus su 
trimis bolševikinės vergovės dešimtme
čiais. Laikotarpį nuo okupacijos pradžios 
iki Stalino mirties mes laikome fizinio ge
nocido laikotarpiu. Šiandien toks atviras 
šimtų tūkstančių žmonių naikinimas lyg ir 
neįmanomas, ir M. Suslovo teorija iškel
dinti ir išblaškyti lietuvių tautą po tuš
čias Rusijos žemes praktiškai neįgyvendi
nama. Tačiau, nepaisant pastarųjų dviejų 
dešimtmečių permainų, Maskvos planas 
lieka tas pats: surusinti lietuvių -tautą (ir 
ne tik lietuvių!), ištirpdinti ją bespalvėje 
kolonistų jūroje, išstumti jos kalbą, etiką, 
■suniveliuoti jos papročius ir kultūrą. Da
bar į Lietuvą kasmet atvežama vis dau
giau rusų. O kolonizacijai, savaime su
prantama, tarnauja pati blogiausia rusų 
tautos dalis.

Su tuo glaudžiai rišasi ir visokeriopas 
ekonominis sąjūdis. Kasmet Maskva pasi
ima apie 60% Lietuvos nacionalinių pa
jamų, o šios lėšos naudojamos konfronta
cijai prieš Vakarų pasaulį, su kuriuo mū
sų tautą sieja artimi dvasiniai ryšiai, kul
tūros ir ideologijos panašumas. Iš savo 
kuklių likučių -lietuviai, norėdami ką -nors 
pasistatyti, vėl būna priversti vykti į Mas
kvą ir -ten kyšiais ir prašymais maldauti 
malonės -leisti statyti tą ar -kitą kraštui 
naudingą objektą. Kita vertus, net nesi- 
klausiant lietuvių nuomonės, neatsižvel
giant į krašto teritoriniai erdvines ir eko
logines galimybes, čia statomi nereikalin
gi pramonės objektai, dažnai -net nuosto
lingi, tačiau sudarą galimybę sparčiai ru
sinti kraštą. Į tokias gamyklas ir fabri
kus gausiai vežami ir (įdarbinami kitatau
čiai. Be to, dėl permanentinio visos Są
jungos neūkiškumo ir aplaidumo Lietuvos 
-gyventojams vis tenka lyginti padėtį savo 
darbu ir gaminiais. Metų metais visi ge
riausi maisto produktai ir pramonės ga
miniai išvežami į Maskvą, Leningradą bei 
kitus Rusijos miestus, o -jų vieton atke
liauja surogatai.

Mes čia neturime tikslo vardinti visų 
mūsų tautos sunkumų ir nelaimių. Nori
me tik pabrėžti: jau trisdešimt metų mes 
pažįstame tik tokiį komunizmą! Ir teigia
me — jis mūsų tautai nepriimtinas!

Kai dėl Vakarų Europos kompartijų — 
mes pakankamai -spėjome įsidėmėti, jog 
ilgus -metus ir jos -padėjo -tarybinei propa
gandai maskuoti TSRS nu-sikaltimus. Šian
dien, nors ir nedrąsiai, jos, atrodo, mėgi
na -stoti persekiojamųjų pusėn. Jei tai tie
sa, jei Vakarų komunistai iš tiesų gerbia 
elementarias žmonių teises, jei jie pasisa
ko už visų 'tautų nacionalinį savarankiš
kumą, mes laukiame jų atviro balso Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų -atžvilgiu.

Kol kas mes teprašome vieno: užtarkite 
naujas mūsų krašto aukas — Joną Matu
lionį ir Vladą Lapienį, kuriems ilgesnis 
kalinimas gali būti pražūtingas, šių žmo
nių sveikatos 'būklė yra kritiška.

Jei Vakarų kompartijoms iš tikrųjų 
svarbus moralinis tyrumas, jei jos nori iš-

Baltu institutas Skandinavijoje
Baltų mokslinis institutas Skandinavi

joje buvo įsteigtas 1970 metais. Tai yra 
jungtinis -studijų centras, kuriame moks
lininkai tiria Baltijos regiono klausimus. 
Šiuo metu institutas turi 120 narių. Insti
tuto uždaviniai yra studijuoti Baltijos 
tautų istoriją, geografiją, politinę struk
tūrą, kalbas ir kultūrą, o taip pat skleisti 
apie jas žinias, ruošiant kursus ir paskai
tas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į se
nus, istorinius ryšius -tarp Baltijos ir 
Skandinavijos kraštų.

-Baltų institutas organizuoja įvairių stu
dijų projektus, o taip pat remia projektus 
kitų institucijų, dirbančių panašų darbą. 
Institutas leidžia knygas, organizuoja 
konferencijas, kursus, stadijų ratelius ir 
kt. Jis bendradarbiauja ir keičiasi me
džiaga su įvairiomis baltų klausimus stu
dijuojančiomis visame pasaulyje grupė
mis, ir net su tokiomis, kurios netari tie
sioginio ryšio su baltų problemomis.

Baltų institutas yra pasiskirstęs į ketu
rias sekcijas: istorijos, kalbų, socialinių 
bei politinių mokslų ir literatūros — lais
vojo meno.

Institutas yra užmezgęs ryšius su Baltų 
studijų centrais užsieniuose. Tie ryšiai 
jau yra išsivystę į nuolatinį bendradar
biavimą. Pirmiausia artimai bendradar
biaujama su Association for the Advance
ment of Baltic Studies in Northern Ame
rica. Keletas instituto narių jau yra daly
vavę AABS konferencijose JAV ir Kana
doje.

Iki šiol jau buvo suruoštos trys tarp
tautinės mokslininkų konferencijos Stock- 
holme. 1975-ųjų metų konferenciją atida
rė min. pirmininkas Olaf Palme, kuris -la
bai įvertino Baltų mokslinio instituto dar
bą Skandinavijoje.

Paskutiniuoju metu Baltų institutas 
karta- su Švedijos švietimo ir kultūros rei
kalų ministerija diskutuoja planą įsteig
ti Baltų -tyrinto institutą prie Stockholmo 
-universiteto. Sausio mėnesį universiteto 
vadovybė pranešė sutinkanti šį projektą 
paremti. Tokiu atveju dabartinis Baltų 
institutas pasiliktų privatiška kultūrinė 
institucija su gana plačia darbų progra
ma. Jos finansiniai rūpesčiai tuo pačiu 
gerokai sumažėtų.

Instituto valdybos pirmininkas yra 
Stockholmo muziejaus direktorius Gunnar 
Larson, fil. lie. Iš trijų vicepirmininkų 
vienas yra Juozas Lin.gis, fil. lie., Stock
holmo universiteto lektorius. Iš viso val
dybą (įskaitant ir pavaduotojus) sudaro, 
berods, septyniolika žinomų mokslininkų, 
muzikų, -menininkų ir kitų profesijų žmo
nių.

Ketvirtoji tarptautinė Baltų stadijų 
konferencija šaukiama birželio 10-13 d. d., 
Stookholme. Jos suorganizavimą finansiš
kai remia Stockholmo miestas ir Švedijos 
švietimo ir kultūros reikalų ministerija. 
Konferenciją atidarys švietimo ministras 
Jan Erik Wikstrom. Ji vyks Švedų Akade
mijos didžiojoje salėje (Grand Hail). Da
lyvaus Švedijos universitetų bei kolegijų 
ir Stockholmo -universiteto atstovai. Vado- 

pirfkti senąsias savo klaidas, padarytas 
pritariant TSRS genocidinei politikai, jos 
šiandien turi aiškiai ir nedviprasmiškai 
pasakyti: „Mes nepritariame TSRS vykdo
mai -tautinei politikai, mažųjų tautų kul
tūrų slopinimui, jų dvasiniam genocidui“.

M-es norime tikėti, kad Vakarų šalių ko
munistai -suras laiko ir galimybių išsa
miau susipažinti su mūsų -skaudžiomis 
problemomis ir išties mums pagalbos ran
ką dėl mūsų tauriausių žmonių išgelbėji
mo.

Lietuviai 

auga joje, tarsi ji ant savo rankų galėjo pakelti ir 
pridengti kitus šešis savo vaikus.

Ir ji atgręžė akis į tuos, kurie stovėjo aplinkui 
ją ir plėšriomis akimis stebėjo, lyg laukdami ženklo.

— Jūs tykojate Judo pabučiavimo, — sakė ji 
sau. mintyje, ir pasakė garsiai:
— Kodėl sustojome čia? Veskite, kur turite mane 
vesti.

Ir jie taip buvo paveikti jos tikro ramumo, ir 
taip įtikinti, kad nors ir mėginto reikalauti prisipa
žinimo, jog čia guli jos sūnus — jie patys netikėjo 
savo žodžiais.

—Aš regiu du nužudytus žmones, — pasakė ji 
ramiai. Ir, kai jie žiūrėjo į jos veidą, net ir šitie ne
galėjo užsipulti tos moters, jie negalėjo tikėti kad 
motina būtų tokia ištverminga ir kaip nors neišsi
duotų. Net ir jie negalėjo tikėti.

Ir taip ji buvo paleista, ir kad niekas iš savųjų 
nebuvo išdavikas — šita šeima išliko nepaliesta. 
Bent iki šio laiko Ir, kad jie vieni žinojo tiesą, jie 
dar labiau savo širdyse pasidarė pilni tikėjimo. Ir jų 
meilė motinai buvo begalinė, tarsi ji juos dar kartą 
pagimdė, ir jie jautė, kad kiekvienas iš jų savo sielo
je turi brolio kapą, brolio, kurio palaidojimo vietos 
jie negalėjo sužinoti, kaip ir daugelio šventųjų kan
kinių. Ir jie jautė, kokią pareigą turi jie motinai už 
aną auką ir kokią pareigą savo žemei, dėl kurios tos 
aukos vyksta.

Kai jis baigė savo pasakojimą, tas, kur buvo 
atėjęs iš toli — jis karčiai pasakė:

—Ir tie, kurie miega ir gyvena laisvai, tie kurie 
be prievartos parduoda savo kalbą, širdį ir pareigas
— ką žino jie, kas yra laisvė.

va-u-s instituto valdybos nariai, o organiza
cinius ir finansinius reikalus -tvarkys vyk
domojo komiteto -sekretorius Imant Re- 
bane.

Atskiroms sekcijoms vadovaus: istori
jos — fil. dr. Uldis Germanis, fil. kand. 
Evald Uusta’.u, prof. ph. dr. Edgar Ander
son (AABS); kalbininkų — prof. fil. dr. 
Velta Rūke-Dravina, fil. dr. Fanny de Si- 
vers, prof. ph. dr. Use Lehiste (AABS); 
socialinių ir politinių mokslų — doc. fil. 
dr. Elmar Nyman, civil, ekon. Arvo Horm, 
prof. ph. dr. Rein Ta-agepera (AABS); li
teratūros ir meno — rašyt. Juris Kron- 
bergs, fil. mag. Sten Hemming, dali. Eino 
Hallek.

Lietuvių grupė Ba-ltų institute ta-r būt 
yra silpniausia, -nes lietuvių skaičius Šve
dijoje, palyginus su estais ir latviais, yra 
gana menkas. Tačiau džiugu konstatuoti, 
kad Juozas Lingis puikiai -atstovauja lie
tuviams, būdamas instituto valdyboje (vi- 
cepirm.).

Rašant šias eilutes, neturima- žinių, kiek 
lietuvių dalyvaus ketvirtojoje konferenci
joje, -taip pat nežinoma, kiek iš jų skaitys 
paskaitas ar darys pranešimus. Linkėtina, 
kad mūsų intelektualai labiau susidomėtų 
E'altų mokslinio instituto darbu ir akty
viai dalyvautų konferencijoje.

Norintieji konferencijoje dalyvauti sve
čių teisėmis, turi apie tai pranešti iki-bir
želio 1 d. Adresas: The Baltis Scientific 
Institute, Box 16 273, 103 25 Stockholm 16.

Su lietuviais 
pusaulyje

DR. J. ZMUIDZINO PROTESTAS
Šiais metais pasirodė Toronto knygy

nuose „A 'Member of a Distinguished Fa
mily“ Tai Kanados dauigakul-tūros minis
terijos subsidijuota knyga apie Kanados 
lenkus. Leidėjas MaCIella-nd -and Stewart, 
25 Hollinger Rd., Toronto. Ją parašė prof. 
H. Radecki- ir Toronto lenkų puss-avaitinio 
laikraščio „Związkowiec“ redaktorius, B. 
Heidekom. Abu yra Lenkijoje gimę len
kai .

Kadangi -šie autoriai „nurašo“ lietuvių 
tautą Lenkijos sąskaitom tai Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Žtnuidzinas jiems pasiuntė 
laišką, kuriame nurodo knygoje padary
tus netikslumus. Joje autoriai rašo, kad 
1569 m. (Liublino unija) Lietuva prisijun
gusi prie Lenkijos ir -iki paskutinio pada
lijimo (1795 m.) lietuviai buvę neatskiria
ma lenkų (tautos dalis. Dr. J. Žm-uidzino 
laiško angliškas tekstas paskelbtas „Ne- 
prikl. Lietuvoje“ (Nr. 14).

NAUJAS ŽODYNĖLIS
JAV Lietuvių bendruomenės švietimo 

taryba išleido Rimo Černiaus paruoštą 
NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APLINKOS 
ŽODYNĖLĮ. Kaip pats pavadinimas sako, 
tai yra nedidelis (75 psl.) dviejų dalių žo
dynėlis, pateikiąs pačius reikalingiausius 
ir aplinkumoje dažniausiai vartojamus 
žodžius. Pirmoji -dalis yra angli-škai-lietu- 
viška, o antroji — lietuviškai-angl-iška.

Keletas šio žodynėlio egzempliorių gau
ta Lietuvių Namuose. Kaina (įskaitant 
persiuntimą) £2.00.

LIETUVIAI TORONTO UNIVERSITETE
Toronto (Kanadoje) universitetas buvo 

įsteigtas 1827 m. Taigi šiais metais jis mi
ni 150 metų sukaktį. Šiuo metu universi
tete studijuoja per 46.000 studentų. Jame 
dirba 3.500 dėstytojų ir profesorių.

Lietuvių studentų Toronto universitete 
yra d-auigau kaip 250. Nors tai gana dide
lis skaičius, tačiau pasak lietuvių spau
dos, labai nedaug -tokių, -kurie aktyviai da
lyvauja- lietuvių studentų veikloje.

ROMANO KONKURSAS
Dzūkų draugija Chicagoje yra paskel

busi romano konkursą -su $1.500 premija. 
Romano fonas — Dainavos šalies žmonių 
dalyvavimas Lietuvos laisvės, kultūros ir 
buities gyvenime. Apimtis — 300 pusla
pių. Romanas -turi būti -pasirašytas slapy
vardžiu. Įdėti atskirame vokelyje savo 
tikrą pavardę, adresą bei telefoną ir at
siųsti iki 1978 m. gegužės 1 d. šiuo adresu: 
Dzūkų draugijos konkursas, 2345 West 56 
treet, Chicago, Ilinois 60636, USA.

KAIP SUSIRASTI DARBĄ?
Australijos lietuvis R. Bagdonas parašė 

knygą, pavadintą „Finding a job“. Knygos 
pagrindinis tikslas yra patarti mokyklas 
baigusiems jaunuoliams pasirinkti tinka
mą profesiją. Pats knygos autorius jau il
gus metus dirba patarėju darbo įstaigoje 
(Employment Office). Knyga turinti gerą 
pasisekimą.

MIRĖ E, LIUTIKIENĖ
Sidnėjuje (Australija) balandžio 18 d. 

mirė -d-r. Elena Liutikienė, liūdesy paliku
si vyrą Česlovą, dukrą ir sūnų. Liutikų 
šeimyna buvo vienas iš nedaugelio lietu
viškųjų židinių, kuriuose telkėsi ne tik 
vietinė, bet ir kitų kontinentų -lietuviško
ji spauda. Jos tarpe nuolatinis svečias yra 
ir .JEuropos Lietuvis“. Paskutiniuoju me
tu, būdamas Sidnėjaus Lietuvių Klubo 
bibliotekos vedėju, Č. Liutikas pradėjo 
platinti ir Nidos klubo knygas. Reiškiame 
jam giliausią užuojautą.
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Vieta atominėms jėgainėms
Visame demokratiniame pasaulyje yra 

diskutuojama energijos krizė, skysto kuro 
kainos bei jo rezervai ir atominės energi
jos ateitis. Prieš 20 metų pradėta atomi
nių jėgainių statyba plinta visose didžio
siose valstybėse. Vakaruose daug kalbama 
ir rašoma apie atominių jėgainių pranašu
mus ir apie žalą, kurią tos jėgainės daro 
aplinkai.

1975 m. pabaigoje pasaulyje buvo eks
ploatuojama daugiau negu 140 atominių 
jėgainių, o dvigubai tiek buvo užsakyta 
statyti, ar statoma. Nemažas jų skaičius 
veikia Sov. Sąjungoje, Rytų Vokietijoje ir 
Čekoslovakijoje. Ruošiamasi statyti Veng
rijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje, neskai
tant Vakarų pasaulio. 1976 m. pradžioje 
JAV veikė 54 atominės jėgainės, kurių 
bendras galingumas buvo apie 40.000 MW 
(megavatų). Didžioji dalis tų jėgainių re
aktoriams vėsinti naudoja vandenį, bet 
Anglija ir Prancūzija savo jėgainėse tam 
reikalui naudoja dujas ar chemikalus.

Lietuvoje, prie Ignalinos, taip pat jau 
pradėti paruošiamieji darbai atominei jė
gainei statyti. Reaktorius, kaip visų Sov. 
Sąjungos statomų jėgainių, bus kanalinio 
tipo, vandeniu aušinamas. Galingumas 
1.500 MW, it. y. truputį mažesnio galin
gumo negu Elektrėnų elektrinė (1.800 
MW), varoma skystu kuru ar natūralio
mis dujomis.

Reaktoriams aušinti yra reikalingas 
milžiniškas vandens kiekis. Todėl tokio 
tipo jėgainės paprastai yra statomos prie 
didelių vandens baseinų: prie jūros, upės 
ar ežerų. Ignalinos atominė jėgainė yra 
statoma prie ežero. Karštas vanduo tik
riausiai bus naudojamas Vilniaus miesto 
pastatų centriniam šildymui. Bet didelis 
kiekis karšto vandens bus išleidžiama at
gal į ežerą, kas žymiai pakels ežero van
dens temperatūrą. Kokia žala tuo būdu 
bus padaryta ekologijai, sovietų spaudoje 
nekalbama.

Panašaus didumo atominę jėgainę ruo

Paskutinis pamokslas
„Tiesa“ (balandžio 26 d.) paskyrė be

veik visą puslapį buv. kunigui Vytautui 
Starkui. Pirmiausia ten Išspausdinta to
kia žinia:

„Praėjusį ketvirtadienį į „Tiesos“ re
dakciją užėjo Sidabravo-Dapšionių (Rad
viliškio rajonas) parapijų klebonas kun. 
Vytautas Starkus. Jis papasakojo, kad po 
ilgų abejonių ir svarstymų nustojo tikėti 
ir meta kunigystę, kvietė sekmadienį į Si
dabravą padalyvauti lemiamame gyveni
mo posūkyje.

...Sidabravas. Nedidelis miesčiukas už 
kokių 30 kilometrų nuo Panevėžio. Nedi
dukė bažnytėlė. Mišių pradžioje, palipęs į 
sakyklą, Vytautas Starkus pradeda saky
ti pamokslą. Jis aiškina klausytojams, 
kaip supratęs tikrąją tiesą, tapęs netikin
čiu.

— Kiti mano pažįstami kunigai, — sako 
Vytautas Starkus, — bandė įtikinti mane, 
kad galima būti kunigu ir netikint. Bet aš 
negaliu veidmainiauti nei savo sąžinei, nei 
jums. Aš negaliu tarnauti tam, į ką neti
kiu.

Jis ragino susirinkusius nukreipti savo 
žvilgsnį nuo dangaus į žemę, kur žmogus, 
su mokslo .pagalba eidamas pažangos ke
liu, kuria savo gyvenimą kaskart gražes
nį ir tobulesnį.

Vytautas Starkus linki klausytojams 
suprasti, kad gyvenimas duotas tik kartą 
ir be jokių iliuzijų .apie pomirtinį gyveni
mą, todėl reikia siekti jį nugyventi pras
mingai, visada būti nuoširdžiais.

— Per mišias aš buvau aprengtas kuni
go drabužiu, — .sako baigdamas Vytautas 
Starkus, — per mišias juos ir nusivelku.

Nulipant V. Starkui nuo sakyklos, dau
gelis tikinčiųjų atsistojo.

Priėjęs prie didžiojo altoriaus Vyt. Star
kus nusiėmė arnotą, kitus apeiginius dra
bužius, atidavė juos patarnaujančiam. Iiš- 
sivilkęs iš sutanos, jis civiliais drabužiais 
nusilenkė žmonėms ir išėjo iš bažnyčios.

Tą pačią dieną registruotu laišku Vyt. 
Starkus pranešė Panevėžio vyskupijos ad
ministratoriui vyskupui R. Krikščiūnui, 
kad jis nuo balandžio 24 dienos nelaiko 
save kunigu.“

Žemiau tos žinios išspausdintas Vytau
to Starkaus „Tiesos“ redakcijai įteiktas 
laiškas, kuris taip pat datuotas balandžio 
24 dienos data.

Tas laiškas yra gana ilgas, sakytume, 
blankus Vyt. Starkaus pamokslas, pasaky
tas nebe sakykloje, o „Tiesoje“. Taigi pri
einamas ir tiems, kurie bažnyčioje nebesi
lanko.

Iš laiško patiriama, kad Vyt. Starkus 
gimė Kupiškio rajono Punkiškių kaime 
vokiečių-rusų karo išvakarėse. Šeima bu
vusi labai religinga, bet kunigystę jis pa
sirinkęs laisvu noru.

I Kauno Kunigų seminariją įstojo 1960 
m. rugsėjo 1 d. Čia veikęs toks principas: 

„aliumne — busimasis kunige, kruopš
čiai užsirašyk viską, ką dėstytojai diktuo
ja; viską išmok, neklausdamas, ir neban
dyk dėstytojui išdėstyti savo neaiškumų 
to ar ikto dalyko — religinės dogmos at
žvilgiu: kuo daugiau, nustatytu ar nenu
statytu laiku melskis, rodyk visišką pa
klusnumą seminarijos vadovybei — dės
tytojams ir vyresniesiems, nieko nekriti- 

šiamasi statyti ir Italijoje, prie vandenin
gos Po upės. Jėgainėje bus du reaktoriai 
po 1.000 MW galingumo. Karštą vandenį 
numatyta išleisti į upę, kurios debitas to
je vietoje yra 90 kub. metrų per sekundę. 
Inžinieriai apskaičiavo, kad upės vandens 
temperatūra turės pakilti 10 laipsnių. Nuo 
to išmirs žuvys, ir bus padaryta daug ža
los aplinkai. Jeigu būtų pastatyti vandens 
vėsinimo bokštai, kurie brangiai kainuo
ja, tai tos blogybės galima būtų išvengti. 
•Eet tokiuose bokštuose išgaruotų apie 2 
kub. metrai vandens per sekundę. Tai ne
būtų didelis vandens nuostolis vandenin
goje upėje, bet kaip tai atrodytų, jeigu 
vanduo būtų imamas iš ežero, kaip numa
tyta Ignalinoje? Ar per tam tikrą laiką 
neišgaruotų visas ežeras?

Tokie ekologiniai klausimai yra plačiai 
diskutuojami Vakarų spaudoje. Gyvento
jai gali protestuoti, reikalauti pakeisti 
projektus. Demokratinių kraštų valdžia 
yra priversta atsižvelgti į gyventojų pa
geidavimus. Deja, neteko girdėti, kad Lie
tuvos gyventojai protestuotų dėl atominės 
jėgainės, statomos pagal Maskvos politi
nius planus Ignalinoje. Kodėl Lietuvos 
gamta turi būti teršiama naftos rafineri- 
jomis (Mažeikiuose), chemijos fabrikais 
(Kėdainiuose ir Jonavoje), ir dabar ato
mine jėgaine Ignalinoje? Ar mažai yra 
tuščių plotų Rusijoje?

Civilizuotų kraštų gamtos apsaugos 
įstatymai draudžia išleisti užterštą ar 
karštą vandenį į upę, ar ežerą. Toks van
duo teršia aplinką ir žudo gyvūniją. Dide
lis karšto vandens kiekis, išleistas į atvi
rus vandenis, pakeičia aplinkos klimatą. 
Rudenį ir žiemą toks vanduo sukelia pla
čioje apylinkėje rūką ir drėgmę. Pačios 
atominės jėgainės sudaro radioaktyvaus 
aplinkos užteršimo pavojų. Avarijos taip 
pat neišvengiamos. Tad atominėms jėgai
nėms vieta — .toliau nuo tirštai apgyven
tų rajonų.

D. B.

kuok ir viskuo, ką girdi, ką sako tau, ti
kėk!“

Seminarijoje susipažinęs ir labai arti
mai susidraugavęs su vienu iš seminarijos 
dėstytojų kun. P. Liutviinu.

„Jis man atskleidė daug daug seminari
jos paslapčių, ir iš jo sužinojau, kad ku
nigų tarpe daug nesantaikos, klastos, pa
vydo. Su juo bendraudamas pirmąsky gy
venime pajutau, kad bašlnyčlia į pirmą 
vietą kelia ne Dievą ir net ne tikėjimą, o 
žmogaus paklusnumą jos valdžiai, atgai
lą.“

To „nuoširdaus ir atviro“ dėstytojo pa
veiktas, Vyt. Starkus iš seminarijos išsto
jo, bet po dviejų su puse metų vėl į ją su
grįžo. Seminariją baigė ir buvo įšventin
tas kunigu 1967 m. Kiek laiko pakuniga
vęs šitaip prabyla:

„Ir štai dabar, beveik po dešimties ku
nigavimo metų, kaip nebūtų keista, turiu 
prisipažinti visiems, kad būtent tie kuni
gystės metai ir buvo lemiami mano gyve
nime. Būtent toji išsvajotoji kunigystė, gi
lesnis religinių tiesų ir dogmų pažinimas, 
bendravimas su įvairiais kunigais ir vie
nuoliais, jų prisipažinimai išpažintyse, ku
rias jie atlikdavo pas mane, kas kartą 
vertė žvelgti į tikėjimą naujai.“

Antrojoje laiško dalyje spėdamas, kad 
kai kurie kunigai „pasistengs apipilti 
šmeižtais, įvairiausiais prasimanymais“, 
kaip jie pasielgę su ekskunigais J. Ra
gausku, J. Vaičioniu, Vyt. Butkum, jėzuitu 
Pr. Žitkevičium, pereina daugiau prie po
litinių dalykų. Paliečiama „buržuazinė tė
vynės sąvoka“, Vatikano radijas, kun. J. 
Zdebskio prasikaltimai, naujoji socialisti
nė santvarka.

Laiško gale pridėta paskutiniojo sakinio 
(„Aš laimingas, kad po daugelio klaidžio
jimo klystkeliais metų suradau ir supra
tau tikrąją tiesą“) ir parašo faksimilė.

Kodėl Vyt. Starkus pasirinko tokį ne
įprastą ir demonstratyvų „iš sutanos išsi- 
vilkimo“ kelią, tuo tarpu galima tiktai 
spėlioti. Gal tai paaiškės, kai bus gauta 
daugiau žinių iš Lietuvos.

Karkluva

MALDOS KAINA

„Klausantis Vakarams siunčiamų Mas
kvos radijo pranešimų apie Ortodoksų Ve
lykas, galima pagalvoti, kad tikinčiųjų 
krikščionių kelias Sov. Sąjungoje yra ro
žėmis klotas“. Taip rašė žinomas britų 
žurnalas „Economist“ balandžio 16 d. O 
toliau pateikiami duomenys iš Kestono 
Kolegijos leidinio „Christian Prisoners in 
the USSR“, kuriame išvardinta 120 kali
namų ;ar ištremtų tikinčiųjų, įspėjant, 
kad tas skaičius galįs siekti 2.000.

Žurnalas specialiai pamini baptistų pas
torių G. Vins ir lietuvį Petrą Plumpą, nu
baustą aštuoneriems metams už LKB 
Kronikos platinimą.

Baigiant pažymima, kad tose Sovietų 
nerusiškose respublikose, kur religija daž
nai susipina su tautiškumu, bausmės 
esančios ypatingai griežtos.

Kilir rašo
Lituanistiniai kursai Vilniuje jau yra 

gerokai apsidėvėjusi tema. Tačiau ji šiek 
tiek atsinaujina, kai į diskusijas įsijungia 
patys tų kursų dalyviai.

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 15) Atžalos 
slapyvardžiu pasirašiusi kursų dalyvė at
sako į aukščiau padarytus ‘kito asmens 
(Jono Aušros) priekaištus. Tairant, kad 
šis atsakymas pateikia bent žymios dalies 
kursų dalyvių nuomonę, dalį jo .perspaus
diname mūsų skaitytojams susipažinti, o 
gal ir pareikšti savas nuomones. Tuo la
biau, kad ir iš Europos kai kas nuvyksta į 
Lietuvą ne tik šešių savaičių, bet ir ilges
nėm studijom.
„Galėčiau paminėti daug įvykių, kurie, 

nors nelietė lituanistikos, buvo nepropa- 
gandiniai. .Eet negaliu sakyti, kad propa
gandos nebuvo. Aiškiai buvo ir visados 
bus, nes, kaip .mes visi žinome, Vilniaus 
universitetas negali rengti tokių kursų be 
Maskvos sutikimo. Programa turi būti jos 
patvirtinta. Išskyrus paskaitas, visos po
pietės ir susirinkimai, pvz. „Kultūros Ba
ruose“, „Gimtajame Krašte“, „užsienio 
reikalų ministerijoje“ ir pan., nebuvo pri
valomi. Lankė, kas norėjo ir visados ma
žas skaičius. Iš 29 kursantų mažiau kaip 
pusė lankė tas popietes, ir vis skirtingi as
menys. Į paskaitas turėjome eiti, bet ma
nau, kad nė vienas kursantas nepatikėjo, 
ką dėstytojai sakė apie filosofiją ir istori
ją. Dauguma kursantų buvo daugiau kaip 
21 metų amžiaus, universitetų studentai ir 
beveik visi lankę lituanistines mokyklas 
Šiaurės Amerikoje. Manau, kad studijavę 
tikrą Lietuvos istoriją ir girdėję apie re
liginį .persekiojimą iš tėvų ir išeivijos mo
kytojų nė vienas iš mūsų to nepamiršo. 
Negaliu patikėti, kad per paskaitos valan
dą dėstytojas gali pakeisti subrendusio 
žmogaus .nuomonę. Be to, daugelis paskai
tų ir popiečių, kurios buvo įrašytos į pro
gramą, buvo atšauktos. Užtat negalima 
suvesti statistikos ir padaryti išvadas vien 
perskaičius programą.

Minima, kad geriausia būtų, jeigu išeivi
jos studentai galėtų praleisti 6 savaites 
Lietuvoje be kursų. Savaime aišku, tai bū
tų labai gerai, ir visi mes to norėtume, bet 
visi žinome, .tai yra neįmanoma. Vilniaus 
kursai leidžia jaunimui, kas kitaip neįma
noma, pamatyti Lietuvą, praleisti daug 
laiko su giminėm, susipažinti su Vilnium 
ir Lietuvos jaunimu. ,

Man visada ausis rėžia, kai girdžiu, kad 
mes neturime pakankamai proto atskirti 
tiesą nuo melo. Mes esame jūsų išauklėti 
— nejaugi jūs nepasitikite savo darbo vai
siais? Juk per 6 savaites mes patys galė
jome pamatyti, kąd sovietinis gyvenimas 
nėra geras. Per propagandines paskaitas 
turėjome progos išgirsti, kaip žiauriai iš
kraipyta yra mūsų istorija, ir turėjome 
progos pateikti klausimus dėstytojams. 
Buvusieji kursantai žinojo daugiau apie 
filosofiją, negu pats dėstytojas!

Iš Toronto jaunimo jau yra 11 asmenų, 
kurie dalyvavo tuose kursuose. Kuris iš 
mūsų yra bent truputį paraudęs? Kai ku

,,Kas nedirba tas nevalgo“
Senas lietuvių priežodis sako, kad kiek

vieno pirštai į save linkę. Šitas dėsnis ly
giai galioja kapitalistams ir komunistams, 
nes tai, atrodo, yra žmogaus prigimta sa
vybė. Upės rašalo išlieta per 60 metų ibe- 
bandant įtikinti, kad tarybinis žmogus, o 
ypačiai komunistų partijos narys, nepri
valo būti savanaudis, grobstytojas, 
skriaudikas. Visa tai mažai padėjo — 
žmogus pasiliko, koks buvęs. Jeigu kapi
talistiniuose kraštuose grobstytųjų yra 
kiek mažiau (statistikos duomenų čia nie
kas nėra patiekęs), tai tik todėl, kad čia 
nėra visokių draugiškų teismų, susirinki
mų, sienlaikraščių. Prasikaltai — imk sa
vo dokumentus ir palik darbovietę, netek
damas darbo, įmonėse praktikuojamos 
materialinės .pašalpos išėjus į pensiją ir 
gero vardo.

Kita priežastis, kodėl komunistinėje 
bendruomenėje tiek daug grobstymų, tai 
beveik nesugriaunamas įsitikinimas, kad 
valdiškas turtas yra visų. Jį pasisavinti
— nei nuodėmė, nei sarmata. O toje ben
druomenėje beveik nieko nėra privataus
— viskas priklauso valdžiai.

Kaip grobstymo ar vogimo liga yra pa
plitusi Lietuvoje, vaizduoja žurnale „Ko
munistas“ (Nr. 3) išspausdintas straipsnis 
„Vagia ir pelė, ir skylė“. Grobstymas ap
rašytas ne kokioje nors mėsos ar sviesto 
gamybos įmonėje, kur darbininkai galėtų 
teisintis negalį atsispirti grobstymo pa
gundai, nes tų produktų pritrūksta krau
tuvėse, bet paprasčiausiame trikotažo 
fabrike Telšiuose.

Norint papasakoti apie „Mąsčio“ fabri
ke esančią netvarką ir grobstymus, reiktų 
beveik visą straipsnį pakartoti. Tad pasi
tenkinsime primindami, kad tų grobstyto- 
jų apstu visuose fabriko skyriuose ir vi
sokiuose postuose. Štai brigadininke Žilie
nė grobsto pirštines, brigadininke Zembie- 
nė kartu su vyru paketais veža vaikų tre
ningus, skyriaus vedėja Šilgalienė pasi
grobė marškinių už 6.740 rublių, tinginys 
šarkauskas aptraukė direktoriaus pava

rie straipsniai, ypač JAV lietuvių spaudo
je, apšaukia kursantus ir komunistais, ir 
net politrukais. Tai mus labai graudina. 
Gal būt Vilniaus kursai nėra geriausi li
tuanistikoje, bet šiuo tarpu jie duoda pro
gos ilgiau pabūti Lietuvoje, visą laiką kal
bėti tik lietuviškai ir pajusti lietuvišką 
dvasią, kuri dar nėra nei numinusi, nei 
persunkta sovietine įtaka. Jei .reikia ką 
nors smerkti, smerkite tuos tautiečius, ku
rie laiko save .komunistais išeivijoje, o ne 
jaunimą. Leiskite mums pamatyti tėvų že
mę, nes be to Lietuva liks mums tik pasa
ka. Jeigu jūs patys nepasitikite, kad jūs 
mus teisingai išauklėjote, kaip gi mes ga
lime tęsti jūsų darbą?“

GANDRAS
Retas kitas paukštis mūsuose taip ge

rai pažįstamas, gerbiamas ir globojamas. 
Gandras lydi artoją, šienpjovius, lydi ga- 
nyklon išvarytus gyvulius. Visų akį trau
kia jo originali išvaizda, gracinga laiky
sena, kilnus skrydis. Tradicinės žmogaus 
ir gandro draugystės simbolis — senas ve
žimo ratas ar akėčios, įkelti į medį ar ant 
stogo, — net šiais laikais būdinga Lietu
vos kaimo peizažo detalė.

Gandras — bene geriausiai ištirtas 
paukštis. Jau 1934 metais Tarptautinis 
paukščių apsaugos komitetas surengė 
gandrų apskaitą 13-oje Europos valstybių. 
1958 metais pasaulyje atlikta dar plates
nė gandrų apskaita. Europoje tyrinėjimų 
objektu tapo 93 tūkstančiai gandrų lizdų. 
Tarybų šalyje tada suskaičiuota gyvenant 
26 tūkstančiai gandrų porų, o Lietuvoj — 
arti 9 tūkstančių porų. Dabar daugiausia 
gandrų laikosi apie Pagėgius, Priekulę, Ši
lutės, Klaipėdos, Tauragės rajonuose — 
nuo 200 iki 300 lizdų kasmet.

Kiekviena tauta turi nacionalinį paukš
tį. Indai sandalo medžio kvepalus smilki- 
na gražuoliui povui. Austrai nacionalinio 
paukščio laurus patikėjo baltajam gar
niui, norvegai — kalnų upokšnių gyvento
jui — vandeniniam strazdui. Olandai ger
bia pelkėse perinčią girnovę, islandai — 
kilnų medžioklinį sakalą. Korėjoje nacio
naliniu paukščiu išrinkta visų naujienų 
nešiotoja šarka. Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje — kivi, dedanti 450 gramų 
kiaušinius. Kivi atvaizdas puošia Naujo
sios Zelandijos miestų herbus, pinigus, 
pašto ženklus.

Jeigu nuvažiuosite į Estiją, pastebėsite, 
kad ant plakatų, 'raginančių saugoti tėviš
kės gamtą, ant knygų, pasakojančių apie 
sparnuočius, viršelių atspaustas skelta- 
uodegės kregždės atvaizdas. Estų naciona
linis paukštis — šelmeninė kregždė.

O mūsų populiariausio paukščio rinki
muose daugiau kaip prieš dešimt metų 
laimėjo gandras. Gandras — dar ir star
kumi, busilu, gužučiu, becionu vadinamas.

Baltieji gandrai — ištvermingi kelei
viai, skrendantys žiemoti net už 10 tūks- 

duotojo Petrovo automobilio sėdynes vog
ta medžiaga ir t. t. ir t. t.

Siuvimo cecho viršininkas Kluonis pa
taria darbininkėms nekišti nosies, kur ne
reikia, o draugiškųjų teisme „nusikaltė
liai kartais ne tiek barami, kiek stengia
masi pabrėžti jų nuopelnus įmonei“. Daž
nai teismas nebaudžia, o pasitenkina 
„draugiškais įspėjimais“ ir „viešais pa
peikimais“. Ką gi — ranka ranką prausia.

Nesąžiningumų esama ne tik draugiš
kuose teismuose, bet ir nežinybinės ap
saugos bei tardymo organų darbe. Straips
nyje tai įrodoma pavyzdžiais.

Svarstant klausimą, kaip apsaugoti fab
riko gaminius nuo išgrobstymo, buvę pa
siūlyta užkaišioti fabriką supančios tvo
ros skyles... Tačiau straipsnio autoriai re
zignuoja: „Bet netgi aukščiausios tvoros 
ir dešimtys nežinybinės apsaugos bei mi
licijos darbuotojų nepadės išvengti grobs
tymų, jei fabrike bus nesutvarkyti mate
rialinių gėrybių apskaitos reikalai, jei į jų 
apsaugą neįsijungs visi fabriko dirbantie
ji“. Jeigu...

O tos apskaitos kaip tik ir nesutvarky
tos. Vien tik per dvejus metus pereikvota 
62 tūkstančiai kaprono. Niekas neanali
zuoja sunaudotų siūlų išeigos, dirbtinai 
sudaromos žaliavų ekonomijos, bloginant 
gaminių kokybę.

Pagaliau vagia net ir tie, kurie prekes 
perveža. Pvz. pagal sargų vedamą regist
racijos knygą viena automašina į fabriką 
įvažiavo tik vieną kartą, o išvažiavo še
šis kartus, o kita mašina įvažiavo devy
nis kartus, o išvažiavo 25 kartus...

Straipsnio pabaigoje cituojamas Lenino 
reikalavimas įgyvendinti principą „kas 
nedirba, tas nevalgo“. Esą reikia perauk
lėti tuos, „kurie valstybę veltiną taip, kaip 
vertino seneliai ir proseneliai — atseit, 
duok valdžiai mažiau darbo ir išlupk iš 
jos daugiau pinigų“. Taigi grįžtama prie 
to, kas buvo kalbėta šio rašinio pradžioje. 
„Mąsčio“ fabriko vaizdas rodo, kad Leni
no pasiūlytas dėsnis veikia atvirkščiai: 
„kas mažai dirba, tas gerai valgo“. 

tančių kilometrų į Pietų Afriką. Mūsų 
gandrai tėviškėn nuo Nilo sugrįžta per 
Egiptą .Palestiną, Mažąją Aziją, Bosforo 
sąsiaurį.

Lietuvoje gandrai pasirodo pirmomis 
balandžio dienomis,- o 19-ąją balandžio, 
sako, parskrenda paskutinis gandras su 
„rasoda snape“. Pirmasis atskrenda pati
nas, po to — jo žmona. Eet jeigu pati žū
va kelionėje ar susiranda kitą gyvenimo 
draugą, gandras nenašlauja, o tuoj perša
si kitai. Tokia nerašyta gamtos taisyklė: 
būtinai reikia išsaugoti gandralizdį, išpe
rėti gandriukus. Peri abu gandrai. Pati
nas — dienomis, patelė — naktimis.

Vos ne šventu paukščiu gandras laiko
mas Turkijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, 
arabų tautose. Turkai senovėje mirties 
bausme bausdavo žmogų, užmušusį gand
rą.

Visos tautos gandrą apdovanojo ant
gamtine išmintimi. Gandras, girdi, nujau
čia sausmetį ir tuomet iš lizdo išmeta vie
ną gandriuką. Išpranašauja perkūniją ir 
ilki žaibui uždegant namą įspėja žmones. 
Gandras keršija skriaudikui, atnešdamas 
snape žarijų. Gandras — draugiškas ir 
teisingas.

L. Grudzinskas (Valst. laikr.)

LIETUVOJE
■S-S—g—
KONCERTAI VILNIAUS KATEDROJE

(Paveikslų galerijoje)
Jau daug metų vilniečiai ir sostinės 

svečiai džiaugiasi sekmadieniniais koncer
tais, vykstančiais Paveikslų galerijoj. Pa
justi muzikos gilumą, jos žavesį padeda 
pati aplinka, kurianti palankią atmosferą, 
iškilmingą nuotaiką, verčianti susikaupti. 
Be to, galerijoj nevargina tavęs eilės prie 
rūbinės, gali ateiti Ir nekostiumuotas, sės
ti ten, kur tau patogiau, o gal ir atsistoti 
nuošalinėj kertėj ir, nieko nevaržomas, at
siduoti muzikos pasaulio garsams.

Tačiau pastaruoju metu ši jauki aplin
ka, apeliuojanti į klausytojų išprusimą, 
elgesio kultūrą ir jautrumą vienų kitiems, 
atsigręžia antruoju galu. Žiūrovai į gale
riją suleidžiami bet 'kuriuo metu, koncer
tui prasidėjus ar įpusėjus, niekas jų ne
kontroliuoja, neperspėjau ypač atvykusių 
•iš kitur, kad čia skambės rimta muzika, 
kad negalima bus goglinėti po salę. Apie 
tai nė žodžio — svarbu, kad eina, kad au
ga lankytojų skaičius. Ir net nespėjus nu
skambėti pirmam kūriniui, tariamieji mu
zikos mylėtojai ryškėja kaip grybai iš po 
samanų. Jie čeža, muistosi, gaudo varnas 
•arba neiškentę sukyla ir ima žingsniuoti 
iš vieno katedros galo į kitą. Ypač tai ryš
ku šoninėse navose, kurios tampa pasi
vaikščiojimo takeliais, fone aidint iškil
mingos klasikos garsams. Kai kurie paisi- 
junta lyg sugauti, ieško durų, pro-kurias 
galima būtų išsmukti. Tokioj atmosferoj 
ir atkakliausiam muzikos mėgėjui nelieka 
jėgų kovoti su blaškomu dėmesiu, nekal
bant jau apie įsigilinimą į atliekamą kū
rinį. (Literatūra ir menas)

KNYGA APIE VILNIŲ

Jonas Mulokas Australijoje parašė 114 
psl. knygą VILNIUS LENKŲ OKUPACI
JOJE. Jos įžangoje autorius sako, kad tai 
yra iš įvairių šaltinių surinkti duomenys 
apie 'sunkias Vilniaus dienas lenkų okupa
cijos metais.

Spausdino „Tėviškės Aidų“ spaustuvė, 
18 Henry St., Kensington Vic. 3031, Aust
ralia. Kaina nepažymėta.

BLOGAS ŽIEMKENČIŲ DERLIUS

Lietuvos komunistų partijos centre bur- 
vo susitikę partiniai darbuotojai su žemės 
ūkio specialistais. Per šį susitikimą Žem
dirbystės instituto direktorius A. Būdvy
tis pranešė, kad šiemet žiemkenčiai blo
gesni, negu bet kada per pastarąjį dešimt
metį. Patarė bandyti išnykusius plotus ap
sėti vasarojų rankomis.

KAS MOKA?

„Valst. laikraštis“ (Nr. 49) įsidėjo žinu
tę iš Anglijos, pavadintą „Nenori bankru
tuoti — nesirk“. Ten rašoma:

„Nuo balandžio 1 dienos mokestis už li
gonių gydymą Anglijos valstybinėse ligo
ninėse padidėja nuo 10 iki 24 procentų. 
Viena diena ligoninėje kainuos 63.6 svaro 
sterlingų (1 svaras — 1.27 rb). Kartu tri
gubai pabrango pacientų gydymas ambu
latorijose.

Šiuos duomenis paskelbė Anglijos Svei
katos apsaugos ministerija.“

Kaip žinoma, Anglijos gyventojai už gy
dymą valstybinėse ligoninėse nemoka nei 
vienos kapeikos. Tad apie kokį bankrotą 
kalba laikraštis?

Tas pats laikraštis suskaičiavo, kad 
Londone net 100.000 butų stovi tušti, nes 
benamiams jie per brangūs.

SUVALGĖ DRAUGO KEPENIS
Lusakos universiteto profesorius, ugan- 

dietis John Kibukamusoke papasakojo, 
kaip 1973 m. Ugandos prezidentas Amin 
suvalgęs dalį kepenų savo užs. reik, mi
nistro M. Ondago, kurio kūnas buvo ras
tas Nilo upėje. Esą, Amin tiki, kad suval
gius nužudyto žmogaus kepenų gabalą, jo 
dvasia nebegalinti persekioti žudiko. Prof. 
J. Kibukamusoke buvęs prezidento Ami
no asmeninis gydytojas.
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Lietuvių Kronika
KADA PASIRODYS KNYGA?

Skaitytojai Anglijoje ir JAV teiraujasi, 
kada pasirodys skelbtoji knyga apie DBLS 
ir Britanijos lietuvius? Knygos leidėjai 
(DBLS) praneša, kad dėl vieno spaustu
vininko netikėtos mirties ir kitokių prie
žasčių knygos spausdinimas gerokai susi- 
trukdė. Šiuo metu ji visiškai baigiama su
rinkti. Jau pagamintos klišės iliustraci
joms. Tikimasi, kad prieš metų pabaigą 
knyga bus išleista.

Skaitytojai prašomi knygą nedelsiant 
užsisakyti, nes reikia žinoti, kiek egzemp
liorių spausdinti. Iš anksto knygą užsisa
kant, jos kaina £5.00 arba 12.00 dolerių.

Užsakymus siųsti DBLS Centro valdy
bai, 2, Ladbroke Gardens, London, Wil, 
2PT, Great Britain.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Baltų Tarybos Londone ruošiamas Bir

želio trėmimų minėjimas-pamaldos įvyks 
šeštadienį, birželio 18 d. St. Martin* s in 
the Fields bažnyčioje, Trafalgar Square.

DAINŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALIS
Karalienės Elžbietos II Sidabrinio Jubi

liejaus proga, Vid. ir Rytų Europos išei
viai D. Britanijoje ruošia tautinių šokių 
ir dainų festivalį, kuris įvyks penktadie
nį, birželio 10 d. Royal Albert Hali rū
muose, Londone. Festivalyje dalyvaus če- 
koslovakų, estų, latvių, lietuvių, lenkų, 
ukrainiečių ir vengrų ansambliai, iš viso 
450 šokėjų. Pradžia 7.30 vai. vak.

Bilietai į festivalį bus parduodami nuo 
gegužės 7 d. Royal Albert Hall kasoje. Bi
lietų kaina nuo 50 p iki 3 svarų. Festiva
lis yra įrašytas į Sidabrinio Jubiliejaus 
oficialią programą, todėl yra laukiama 
daug svečių. Nors salėje yra 8.000 vietų, 
norintiems pamatyti šį spalvingą spektak
lį patartina bilietus įsigyti iš anksto.

Princui Charles festivalyje atstovaus 
lordas Windlesham, o atidaromąją kalbą 
pasakys Europos pavergtųjų tautų drau
gas lordas St. Oswaldas.

Lietuvių programą išpildys Londono 
tautinių šokių ansamblis, vadovaujamas 
V. Jurienės ir F. Senkuvienės. Latviams 
atstovaus jų choras, o estams — tautinių 
■šokių ansamblis. Lenkai turės jungtinį 180 
dainininkų chorą, du tautinių šokių an
samblius ir kaimo kapelą.

•Bene įdomiausia lenkų programos da
lis bus jų tautinis šokis ,.Mazūras“ iš St. 
Moniuškos operos „Baisusis dvaras“, ku
rį atliks Karališkosios Artilerijos orkest
ras, choras ir šokių ansamblis.

Netenka abejoti, kad ukrainiečiai, če
kai ir vengrai taip pat pasirodys su savo 
geriausiais vienetais.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Alfonsas Gudonis, kilęs iš 

Panevėžio miesto, ir iki 1958 gyvenęs Ang
lijoje. Ieško sesuo Antanina Eudžinaus- 
kienė.

Jis pats arba žinantieji jo adresą, pra
šomi rašyti:

A. Budžinauskienė, 5 White Rose Ave., 
Waterbury, Conn. 06708, USA.

LONDONAS
GIMĖ DUKTĖ

Michael ir Eugenijos Cornish'ų sūnus 
Adrian-Eugenijus gegužės 1 d. susilaukė 
sesutės Aldonos-Michelės.

Advokatas M. T. Cornish yra lietuvių 
draugas, dalyvauja lietuviškojo jaunimo 
veikloje ir, esant reikalui, padeda teisi
niuose reikaluose.

Eugenija Cornish-Drazdytė yra Ameri
kos lietuvaitė, su vyru persikėlusi į Lon
doną. Ji taip pat palaiko artimus ryšius 
su lietuviais.

Mieliems Michale ir Eugenijai Cornish'- 
ams linkime daug šeimyninės laimės ir 
džiaugsmo.

MIRĖ J. MIŠEIKIS
Rytiniame Londone balandžio 29 d. mi

rė vos 56 metų sulaukęs Jurgis Mišeikis. 
Velionis buvo viengungis, kilęs nuo Tau
ragės.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON

Šiais Britanijos karalienės sidabrinio 
■jubiliejaus metais Anglijos lietuviai su

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus gegužės 21 d., šeštadienį į

PAVASARIO GELIU BALIU
I I

LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai Gros puikus orkestrą*
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 80 p.

Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel: 727 2470.

važiuoja savo Sodybon tradiciniam susiti
kimui. Tai įvyks sekmadienį, birželio 5 
dieną.

Londono lietuviai negali atsilikti nuo 
kitų vietovių, jie vyksta autobusu, kuris 
išvažiuoja nuo Lietuvių bažnyčios, 21 The 
Oval, Hackney Road, E2, 8.30 vai. ryto, 
pro Lietuvių Namus (1-2 Ladbroke Gar
dens), paimdami keleivius 9 vai. rytą. Iš 
abiejų vietų autobusas išvyksta punktua
liai, nieko nebus laukiama.

Norintieji pasinaudoti autobusu, prašo
mi tuojau užsirašyti Lietuvių klebonijoje, 
pas Igną Dailidę, N. žvirblį, P. Mašalaitį 
ir S. Kasparą. Lietuvių Namuose — pas 
A. Žukauską.

Kaina vienam asmeniui £2.20. Užmoka
ma užsirašant.

LENKŲ BIBLIOTEKA LONDONE

Gegužės 3 d. Lenkų visuomeninio ir kul
tūrinio centro — POSK — rūmuose buvo 
iškilmingai atidaryta Lenkų biblioteka. Iš
kilmėse dalyvavo Lenkijos egzilinės vy
riausybės Resp. prezidentas St. Ostrovs
kis, vyriausybės nariai, vysk. V. Rubinas, 
kaimyninių tautų atstovai ir pilna salė 
Senkų visuomenės veikėjų bei kultūrinin
kų.

Lenkų biblioteka Londone buvo įsteigta 
1942 m., bet ligšiol ji buvo prisiglaudusi 
išnuomotose patalpose. Dabar ji persikė
lė į naujai pastatytus rūmus 238-246 King 
Street, W6, kur jai yra skirtos patogios 
patalpos. Naujieji POSK rūmai yra įspū
dingas pastatas, pastatytas lenkų išeivi
jos aukomis. Tų rūmų statyba dar neuž
baigta, bet jau kaštavo daugiau kaip mili
joną svarų sterlingų. Rūmuose bus teat
ras, salės susirinkimams, restoranas, ba
rai, įvairių organizacijų patalpos, knygų 
parduotuvė ir biblioteka, susidedanti iš 
dviejų dalių: nuolatinės ir kilnojamosios, 
iš kurios knygos yra siuntinėjamos į ki
tas bibliotekas.

Biblioteka šiuo metu turi daugiau kaip 
šimtą tūkstančių knygų. Tai knygos lenkų 
kalba, o taip pat ir svetimomis kalbomis, 
kur rašoma apie Lenkiją, jos istoriją ir 
pan. Saugomi turtingi rinkiniai žemėlapių 
ir spaudos komplektai.

Biblioteka naujose patalpose yra mo
derniškai įrengta. Lentynos yra mechani
zuotos, tad palyginti nedideliame plote ga
li sutilpti daug knygų, ir priėjimas prie tų 
knygų yra patogus.

Atidarymo kalbose buvo pabrėžta bib
liotekos vaidmuo kultūrinėje kovoje dėl 
tėvynės laisvės. Lygiagrečiai buvo prisi
minta 'Lenkų biblioteka Paryžiuje, įsteig
ta „didžiosios emigracijos“ po 1830 metų 
nepavykusio sukilimo Lenkijoje ir Lietu
voje. Paryžiaus biblioteką steigiant ir per 
kant jai namus, anuo metu daug pasidar
bavo poetas Adomas Mickevičius ir kiti 
to laikotarpio lenkų rašytojai bei kultūri
ninkai. Kai skaitlingas bibliotekas ir pri
vačius knygų rinkinius tėvynėje caro val
džia naikino, knygas cenzūravo, — Pary
žiaus biblioteka ir užsienyje leidžiamos 
knygos suvaidino svarbų vaidmenį puose
lėjant nepriklausomybės mintį. Londono 
bibliotekos uždavinys yra panašus, šioje 
bibliotekoje lenkų studentai ir istorijos 
tyrinėtojai ras medžiagą, kuri vaizduoja 
neiškreiptą Lenkijos praeitį. Jie taip pat 
čia pasisems įkvėpimo kovai dėl savo tė
vynės laisvės ir nepriklausomybės.

Atidarymo iškilmių pabaigoje lenkų 
mišrus choras atliko kelis lenkų kompozi
torių kūrinius ir suigedojo tautos himną. 
Po to svečiai buvo pakviesti į kitas sales 
kuklioms vaišėms.

Visa atidarymo ceremoniją buvo pra
vesta labai tvarkingai ir iškilmingai.

D. B.

MANCHESTERIS
PADĖKA

Vladas Narbutas, paremdamas Lietuvių 
Filmo ir Radijo vienetą Manchesteryje, 
padovanojo vieną savo aliejumi tapytą 
paveikslą. Vieneto darbuotojai V. Narbu
tui už šią vertingą dovaną nuoširdžiai dė
koja. Paveikslą žada parduoti.

Gegužės 1 d. Eradfordo lietuvių „VY
ČIO“ klube I. Gerdžiūnienė ir M. Gry
bienė Lietuvių Filmo ir Radijo vieneto 
reikalams pravedė loteriją, per kurią su
rinko 23 sv. 30 penų.

Vieneto darbuotojai nuoširdžiai dėkoja 
klubo valdybai už leidimą pravesti loteri
ją, o taip pat I. Gerdžiūnienei ir M. Gry
bienei už jos pravedimą.

L. F. R. vienetas

DERBY
PAMINĖJIMAI

Lietuviškų pamaldų proga gegužės 15 
d., 14 vai. bus paminėta Motinos Diena, 
prisimenant ir mūsų didžiuosius tautie
čius: arkiv. Jurgį Matulaiti, dr. Joną Ba
sanavičių ir Mariją Pečkauskaitę.

Kviečiami visi.

GLOUCESTER
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 14 dieną Gloucesterio-Stroudo 
DBLS skyrius ukrainiečių klubo patalpo
se, 37 Midland Road, ukrainiečių klubo 
patalpose rengia motinos dienos paminė
jimą. Bus pagerbtos lietuvės motinos ir 
dalyvaujančio jaunimėlio mamytės, ku
rios prisideda prie mūsų veiklos. Taip pat 
bus vietinė programėlė — pasirodys mūsų 
jaunimėlis, vadovaujamas Marytės Galva- 
nauskienės. Minėjimas prasidės 6 v. v. 
Prašome atvykti visus iš toli ir iš arti, 
vietos užteks. Minėjimas prasidės punk
tualiai.

Skyriaus valdyba

BRADFORDAS
MEILĖS MOZAIKA MOTINAI

Kaip galima, sutelkus įvairaus amžiaus 
žmones, sukurti meninio pasigėrėjimo mo
zaiką, gražiai įrodė Bradfordo gal net tri
jų kartų žmonės: DBLS skyiraus valdyba 
nutarė surengti motinos minėjimą; Vyčio 
klubas tą nutarimą parėmė dosnia ranka; 
kas kuo galėjo, prisidėjo, dalyvaudamas 
programoje, — ir menine mozaika pagerb
ta lietuvė motina.

Gegužės 1 d. vėliavomis išpuoštoje Vy
čio klubo salėje mūsų veteranas, skyriaus 
pirm. A. Bučys džiugiai apsidairė ir, pa
matęs gausiai susibūrusius lietuvius, taręs 
kelis žodžius motinos garbei, paskaitai pa
kvietė kun. J. Kuzmickį. Prelegentas, iš
ryškinęs pasikeitusį socialinį gyvenimą, 
įdarbinusį mūsų lietuvę moterį, iškėlė jos 
dvasinius sparnus, prisiminęs Š. Raganos 
Mamatę. V. Mykolaičio-Putino Nepažįsta
mąją, V. Krėvės Šarūno motiną bei žmo
ną, ir nuvedė į pasaulinės literatūros plo
tus. Strindbergo moteris, pajungiamas vy
rui, į savarankiškumo sunkų kelią vedė 
genialusis Ibsenas, o kaimynystėje gyve
nusios seserys Šarlotė, Emilija ir Ona 
Brontės, tegalėjusios užsidirbti, būdamos 
vos guvernantėmis, savo apysakose vaiz
davo moteris ir mergaites, kovojusias dėl 
savo teisės šeimoje ir visuomenėje. Kitas 
mintis paskaitininkas iliustravo Putino 
„amžinosios moters“, Pr. Raščiaus nesusi
kalbančios poros, iišeivės laiško likusiai 
motinai ir Z. Kz. prie motinos kapo susi
mąstymo poezija.

Po paskaitos į priekį išėjo jaunoji kar
ta. Po R. Adamonio atidžiai padeklamuoto 
J. Aisčio „Našlaičio“ eilėraščio, Laureta 
Šilingaitė perskaitė pačios anglų k. su
kurtą eilėraštį, kaip švelniai plaukia mo
tinos įkvepianti meilė, davusi daugiau nei 
galima išsakyti. M. Budrytė padeklamavo 
„Prisiminimą“, atgaminantį snaudžiančias 
ramunes tėvynės laukuose bei ramybės 
nuotaiką, o M. Zundaitė anglų k. pažymė
jo, kad gražiausia esanti motinos diena, 
apmąstant motiniškos širdies meilę.

Dabar atėjo eilė pasirodyti viduriniajai 
kartai. Nuoširdi lietuvių bičiulė mokyt. 
I. T. Dickinson, pati skambindama piani
nu, pagiedojo mistinę „Jeruzalės“ giesmę. 
Toliau sekė P. Vasio suorganizuoto vyrų 
chorelio (J. Adamonio, St. Eudrio, Pr. Bu- 
genio, R. Karaliaus, A. Leščinsko ir Ed. 
Zundos) keturios populiarios dainos: Vai 
atsimenu, Tu, mano motinėle, Vai Lietuva 
motinėle ir Pilki keleliai dunda. Pagaliau, 
geros nuotaikos kupini, visi, pianinu 
akomponuojant, balsingai sutraukė Mai
ronio „Lietuva brangi“ ir Tautos Himną.

Susirinkimo motinos buvo pagerbtos, 
apdovanojant jas rausvais tulpių žiedais 
ir M. Budrytės bei M. Zundaitės padėkos 
bučiniu.

Minėjimo programa, beveik trijų kartų 
mozaika, buvo paprasta, bet įdomi ir tu
rininga. Klubo valdyba pabaigoje pager
bė motinas lietuviškomis vaišėmis. Nepa
miršti buvo ir kiti programos dalyviai.

Sekmadienį lietuviai labai gausiai susi
rinko šv. Onos bažnyčioje. Prie gėlėmis 
papuošto altoriaus kun. J. Kuzmickis at
našavo Šv. Mišių auką už gyvas bei minu
sias motinas, pamoksle priminęs A. Vie
nažindžio, A. Strazdo ir Maironio apdai
nuotus lietuvės moters vargus ir aukštųjų 
padangčių ilgesį, kuris ir šiandien tebe
traukia jas į šventovę nusilenkti Viešpa
čiui. Mišių metu solo giesmes pagiedojo 
I. T. Dickinson.

LK RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJAI
Nežiūrint sunkesnių laikų, lietuviai 

mielai paremia LK Religinę šalpą. „Lie
tuvos K. Bžn. Kronikos“ III tomą įsigijo 
7 Bradfordo ir 3 Halifaxo lietuviai. Kiti 
dar tebelaukia sekančios siuntos. Pinigi
nėmis aukomis Rel. šalpos vaiklą remia 
ne tik dirbantieji, bet ir pensininkai.

Aukos priimamos bažnyčioje po lietu
viškų Mišių.

HALIFAXAS
MUSŲ LIGONIAI

Prieš kelias savaites dėl kraujoplūdžio 
iš nosies ligoninėj atsidūrė Juozas Paukš
tys, 'šiaip dar tvirtas ir judrus pensinin

kas. Draugai ir pažįstami neužmiršo jo 
aplankyti ir moraliai sustiprinti. Po poros 
savaičių ligonis sustiprėjo ir grįžo namo.

Toje pačioje Royal Infirmary liginasi 
M. Didžiūnaitienė, kuri, vyrui mirus, vie
na gyveno tyliuose atsiminimų namuose. 
Jos trys vaikai gyvena Kanadoje, o jau
niausias sūnus, mokytojas — Halifaxe. 
Ligonę aplankė kun. kapelionas, o taipgi 
nepamiršta jos sūnus ir pažįstami.

Linkime, kad ir ji netrukus pasveiktų 
ir grįžtų į namus.

J. K.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Gegužio 14 d„ šeštadienį, 6.30 vai. Uk
rainiečių klube, 80 Molesworth St. kvie
čiamas DBLS Rochdalės skyriaus narių ir 
akcininkų susirinkimas, kuriame bus pa
darytas pranešimas iš DBLS atstovų ir 
bendrovės akcininkų suvažiavimo.

Narius ir akcininkus prašome skaitlin
gai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
MIRĖ JUOZAS SIMOKAITIS IŠ 

KAISERSLAUTERNO
Juozas Simokaitis, gimęs 1901 m. kovo 

7 d. E'aiting-Hallow. JAV, mirė po sunkios 
ir varginančios ligos 1977 m. balandžio 22 
d. Kaiserslauterne, sulaukęs 76 m. am
žiaus.

Kunigas Fr. Skėrys, atlaikęs balandžio 
17 d. pamaldas lietuviams evangelikams 
■Kaiserslauterne, aplankė ligonį, sukalbėjo 
maldą bei suteikė palaiminimą.

1910 m. su tėvais grįžo iš JAV į Lietu
vą, Kaniūkų kaimą, Raseinių apskr. Bai
gęs pradžios mokyklą, dirbo tėvų ūkyje.

1921 m. jis įstojo į Antrojo Ulonų Lie
tuvos Didž. Kunigaikštytės Birutės pulką. 
Pulko vadas buvo generolas Plechavičius. 
Baigęs raitelių puskarininkių mokyklą, 
tarnavo kaip liktinis viršila iki repatria
cijos į Vokietiją 1941 m.

1931 m. vedė mokytoją Adeliną Bende- 
rytę, o 1935 m. susilaukė dukrelės Rūtos, 
kuri 1960 m. ištekėjo už amerikiečio Da
vis ir dabar gyvena netoli Cleveland©, 
JAV. Balandžio 2 d. ji viena atvyko į Kai- 
serslauterną, slaugė tėvelį ir palydėjo į 
amžinybę.

1943 m. visa Simokaičių šeima grįžo at
gal į Lietuvą ir dirbo savo ūkyje. Rusų 
frontui priartėjus, jie pasitraukė siu vo
kiečių kariuomene į Vokietiją. Šeimos gal
vą Juozą Simokaitį tuojau paėmė į vo
kiečių kariuomenę. Karui pasibaigus, 1945 
m. gegužės 8 d. jis pateko į rusų nelaisvę. 
Buvo keliose belaisvių stovyklose, kur 
prarado savo sveikatą. Pasisakė esąs lie
tuvis, ir rusai jį atleido į Lietuvą. Nuo 
1946 m. iki 1957 m. jis dirbo viename miš
ko kolūkyje, iš pradžių kaip darbininkas, 
o vėliau kaip tarnautojas.

Paskutinysis karas šeimą išardė: jo 
žmona su dukrele gyveno Weimare, Rytų 
Vokietijoje, o tėvas Lietuvoje. 1948 m. 
žmona mirė, ir 13 metų dukrelę pasiėmė 
ir užaugino svetimi žmonės.

Juozas Simokaitis 1957 m. lapkričio 13 
d. trečią kartą vienas atvyko iš Lietuvos į 
Rytų Vokietiją ir su dukrele greitu laiku 
persikėlė į Vakarų Vokietiją. Dirbo Kai
serslauterne L. S. Co. 8593 ir L. S. Co. 
2040 Muensteryje prie Dieburgo.

Paliko liūdinčius dukrą Rūtą, žentą, 3 
vaikaičius, tris brolius ir sesutę Mariją 
Kukatienę,

Buvo didelis lietuvis patriotas ir susi
pratęs evangelikas. Ne tik skaitė, bet ir 
rėmė evangelikų spaudą ir knygų išleidi
mą. Nuolat lankydavo lietuviškas evan
gelikų pamaldas, kai kunigas Fr. Skėrys 
jas laikydavo Kaiserslauterne. Buvo 
darbštus, rūpestingas ir draugiškas. Už 
■tai viršininkai ir bendradarbiai jį gerbė 
ir mylėjo. Įvairiomis progomis paremda
vo lietuviškus renginius aukomis.

Laidojimo apeigas Kaiserslauterne 
miesto kapinių koplyčioje 1977. 4. 26 atli
ko kunigas Fr. Skėrys iš Mannheimo. Po 
apeigų lavonas buvo išvežtas į Landau 
miesto krematoriumą sudeginti. Urna bus 
perkelta pas dukrą į JAV. Koplyčioje apie 
40 žmonių atsisveikino su velioniu. Po 
laidojimo apeigų Rūta Davis pasikvietė 
17 žmonių pietų į vieną restoraną Kaisers- 
lauterno mieste.

Savo gyvenime Juozas Simokaitis buvo 
vėtytas ir mėtytas. Dabar suras savo am
žiną poilsio vietą netoli Cleveland©. Gra
žiai, pavyzdingai ir krikščioniškai baigęs 
šios žemės kelionę, iškentęs didelius liki
mo skausmus ir vargus, ilsėkis Viešpaties 
ramybėje, mielas Juozai, savo brangios tė
vynės Lietuvos nepriklausomybės nesusi
laukęs ir jos daugiau nebepamatęs.

Dukrai, vaikaičiams ir žentui, gyvenan
tiems JAV, broliams ir sesutei, gyvenan
tiems Kaiserslauterne, ir kitiems gimi
nėms reiškiu giliausią užuojautą.

Fr. Skėrys

MOTINOS DIENA MUENCHENE
Šiemet gegužės 1-ji, Marijai skirto mė

nesio pirmoji diena, sutapo su metine vi
sų motinų pagerbimo švente.

Balandžio 30 d., Muenchene jaunimo 
grupė RATUKAS surengė minėjimą. Pro
gramoje dalyvavo ne vien muencheniškiai, 
bet ir svečiai iš Paryžiaus ir Innsbrucko.

■Programą pravedė RATUKO seniūnė 
Kr. Pauliukevičiūtė. Minėjimas buvo pra
dėtas giesme „Marija, Marija“ ir prel. J. 

Avižos sukalbėta malda. Jaunimo vardu 
motinas sveikino poetė Eglė Juodvalkytė, 
Liet. Bendruomenės vardu — pirm. K. Au- 
siejus ir Moterų klubo pirmininkė A. Gri
nienė. Po jaunimo žodžio, visiems dainuo
jant „O, atsimenu namelį“, RATUKO 
mergaitės apdovanojo visas motinas gėlė
mis. prie kurių buvo prisegtos liet, rašy
tojų mintys apie motiną.

Iš Austrijos atvykusi rašytoja Irena 
Naudžiūtė-Joerg paskaitė jumoristinę ba
ladę ir eilėraštį motinai.

Po pertraukos, kurios metu svečiai vai
šinosi kava ir „mamos pyragais“ bei mė
gino laimę loterijoje, prasidėjo koncertas.

Iš Paryžiaus dainuoti atvyko Ričardas 
Daunoras, 1976 m. vasarą pasitraukęs iš 
Lietuvos. Jam smuiku ir pianinu akompo- 
navo Algis Draugelis iš .Los Angeles, ku
ris gilina muzikos studijas Paryžiuje.

Ričardas Daunoras sodriu, stipriu bosu 
dainuodamas lietuvių liaudies dainas ir 
tarptautinius kūrinius, -sužavėjo klausyto
jus, kurie, audringai plodami, parodė sa
vo pasitenkinimą. Koncerto pertraukos 
metu Eglė Juodvalkytė meniškai paskaitė 
Nelės iMazalaitės novelę „Motina“, apie 
partizano motiną pokario metais. Algis 
Draugelis atliko meistriškai savo paties 
kompoziciją pagal lietuvių liaudies melo
diją „Oi žiba žiburėlis“. Antroje dalyje R. 
Daunoro tiek balsas, tiek ir vaidyba ma
sino užburtus klausytojus, kurie net du 
kartus iškvietė solistą ir akomponiatorių 
bisui.

Visi programos dalyviai buvo apdova
noti gėlėmis. Tačiau tuo minėjimas nepa
sibaigė. Iki vėlyvo vakaro susirinkusios 
motinos ir jų palyda užkandžiavo, šneku
čiavosi, dainavo šiltoj, lietuviškoj, šeimy
niškoj nuotaikoj.

Muencheno lietuviškoji visuomenė ir 
jos svečiai džiaugėsi išskirtinai menišku 
motinos pagerbimu. Koncertas buvo įra
šytas „Laisvės“ radijui.

Vyga Gedmantaitė

ŠVEICARIJA
PROF. J. ŠTRAUCHO SUKAKTIS

Gegužės 7 d. prof. Jonui Štrauchui su
kako 90 metų amžiaus.

Jubiliatas gimęs vokiečių šeimoje isto
riniuose Trakuose, kur iš seno susisiekė 
kelios kultūros. Lankydamas Petrapilio 
universitetą, jaunas studentas ypač įsigi
lino į filosofiją. Baigęs studijas, jis ruošė
si profesūrai, be to, dėstė istoriją ir peda
gogiką vokiečių gimnazijoje Petrapilyje.

Lietuvos nepriklausomybės laikais prof. 
J. štrauchas Kauno universitete dėstė fi
losofijos istoriją. Tuo pat metu jis kaip 
direktorius vadovavo vokiečių gimnazijai 
Kaune. Tiek universitete, tiek gimnazijo
je jubiliatas išauklėjo gausų šviesuolių 
būrį, įdiegdamas jaunimui kilnius huma
nizmo pradus. Apie jo bepriekaištinę tole
ranciją bei beatodairinį lojalumą liudija 
faktas, kad vokiečių okupacijos metu ko
misaras atsisakė Štrauchą .patvirtinti Vy
tauto Didžiojo universiteto docentu ir lie
pė jam išvykti iš Lietuvos.

Emigracijoje jubiliatas dėstė filosofiją 
Baltijos pabėgėlių universitete Pinneber- 
ge. Netrukus profesorius atsistojo Vokie
tijon repatrijavusių Lietuvos vokiečių or
ganizacijos (Landsmannschaft) priešakiu 
ir ilgus metus jai atstovavo. Jis taip pat 
palaikė glaudžius draugingus santykius 
su lietuvių tremtinių organizacijomis bei 
atskirais veikėjais. Šalia visuomeninių 
pareigų jubiliatas neapleido mokslinio 
darbo ir ypač uoliai vertė vokiečių kalbon 
filosofo Solovjovo raštus.

Prof, štrauchas nuolat gyvena Vakarų 
Vokietijoje, Pareinyje, Linco mieste, bet 
turi antrą būstinę Bazelyje. Šveicarijoje.

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos šefas 
ministras S. Lozoraitis pasiuntė jubiliatui 
sveikinimo raštą. Profesorių taip pat pa
sveikino pasiuntinybės patarėjas dr. A. 
Gerutis, Berne, palaikęs visą laiką su ju
biliatu artimus saitus.

Skautiškuoju keliu
AUKOS STOVYKLAI

Jaunimo-skautų vasaros stovyklai auko
jo:

Jelinskas — 10.00 sv.. Klimas Erškėtis 
— 2.00 sv., Povilas Remėza — 5.00 sv.

Dosniems lietuviško jaunimo rėmėjams 
stovyklos rengėjai rieškia nuo’irdžią pa
dėką.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
GLOUCESTERYJE — gegužės 14 d., 12 

vai., St. Peter's, London Rd.
NOTTINGHAME — gegužės 15 d., 11.15 

vai.. Liet. Židinyje.
DERBYJE — gegužės 15 d., 14 vai., Brid

ge Gate. Minima Motinos Diena.
BRADFORDE — gegužės 15 d„ 12.30 vai. 

p. p.: Švč. Marija — Mergelė ir Moti
na.

LEIGH — gegužio 22 d., 5 vai., St. 
Joseph's bažn.

MANCHESTER — gegužio 29 d.„ 11 vai., 
Notre Dame vienuolyne.

STROUDE — gegužės 14 d., 16.15 vai., 
Beeches Green.

NOTTINGHAME — gegužės 15 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — gegužės 22 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — gegužės 22 d., 15 
vai., St. Wulstan's, Wolstanton.

HUDDERSFIELDE — gegužės 22 d., 1 vai. 
p. p., šv. Juozapo bažnyčioje.

4


	1977-05-10-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1977-05-10-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1977-05-10-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1977-05-10-EUROPOS-LIETUVIS-0004

