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30 m. Anglijoje
Nors dalis jaunų lietuvaičių ir kitų tau

tybių moterų iš Vokietijos stovyklų atvy
ko j Angliją j.au 1946 metais, bet ■tikroji 
emigracija prasidėjo tik 1947 m. balan
džio mėnesi. Taigi šiais metais sukanka 
30 metų, kai kadaise gausi Britanijos lie
tuvių kolonija, kuri po antrojo pasaulinio 
karo buvo gerokai nusilpusi, gavo naujo 
lietuviško kraujo.

Anglai buvo pirmieji, kurie po karo 
pradėjo domėtis jų zonose Vokietijoje ir 
Austrijoje esančiais, bet j .savo gimtuo
sius kraštus grįžti nenorinčiais pabėgė
liais. Vien tiktai lietuvių tose zonose buvo 
24.150. Tad buvo iš ko pasirinkti tinka
miausius darbininkus per karą sunaikin
tam ukiiui padėti atstatyti.

Pirmieji suverbuoti pabėgėliai buvo at
gabenti 1947 m. balandžio 21 d. Didžiau
sias lietuvių kontingentas atvyko tų pa
čių metų gegužės mėnesį. Iš viso lietuvių 
pagal „Baltic Signet“ ir „Westward Ho“ 
schemas buvo atgabenta į Angliją 5.732 
asmenys (4.763 vyrai ir 969 moterys). At
vežtiesiems buvo taikomi tam tikri suvar
žymai, jie turėjo dirbti ten, kur daugiau
sia trūko darbo jėgos (žemės ūkyje, ang
lių kasyklose, ligoninėse). Naujai atvyku
sieji darbininkai gavo EVW (European 
Voluntary Workers) vardą. Maždaug po 
2-3 metų jiems buvo leista laisvai pasi
rinkti darbus.

Lietuviai greitai apsisprendė važiuoti į 
Angliją dėl kelių priežasčių: a) tai buvo 
pirmas kraštas, pasiūlęs badmiriau j an
tienas stovyklų gyventojams darbą, b) čia 
jau nuo seno gyveno didžiausia Europoje 
lietuvių emigrantų kolonija, c) Anglija 
buvo artiimausias kraštas, iš kurio tikėta
si greitai sugrįžti į Lietuvą.

Nors lietuviai (ir visi baltai) iš karto 
Anglijoje gražiai užsirekomendavo ir bu
vo beveik visur palankiai priimti ir įver
tinti, bet didelė dalis atvykusiųjų nebuvo 
patenkinti karo nuvargintos Anglijos są
lygomis ir dairėsi, kur būtų galima išvyk
ti. Tad nenuostabu, kad jau 1948 m. pra
sidėjo nauja emigracija į Australiją, Ka
nadą ir Ameriką, kuri 1951 m. virto tikra 
emigracijos karštlige. Kiek lietuvių emi
gravo iš Anglijos į kitus kraštus — nega
lima tiksliai pasakyti. Bet reikia manyti, 
kad apie pusė visų atvykusiųjų persikėlė 
per Atlantą ar pasiekė dar .tolimesnius 
kraštus. Svarbiausia, kad emigruoti pir
mieji pasišovė veikliausieji bendruomenės 
nariai ir .įvairių rūšių specialistai, tuo bū
du gerokai susilpnindami likusiųjų darbą.

Atvykdami iš stovyklų, lietuviai atsine
šė ir stiprų organizacinį pajautimą. Jau 
pirmaisiais (1947) metais liepos 2 d. buvo 
įsteigta Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
junga, kuri kolonijose kūrė savo skyrius, 
o centre suėjo į artimą ryšį su vyresnio
sios kartos įsteigtomis organizacijomis. 
Dirbo visi, kaip kas išmanė: organizavo 
chorus, taut, šokių grupes, vaidintojų bū
relius, sporto klubus, sekmadienines mo
kyklas ir kt. Greitai atsirado savas laik
raštis, bendrieji Lietuvių Namai, o vėliau 
ir Sodyba. Vien tik per pirmuosius metus 
.provincijoje įsisteigė 46 DBLS skyriai, 
kurių skaičius vėliau buvo išaugęs iki 78 
ir turėjo daugiau kaip 3.000 narių. Jauni
mas įsteigė savo organizaciją — skautus, 
kuri ir šiandien tebeveikia.

Šaila bendrinės DBLS steigėsi įvairios 
politinės organizacijos, susiorganizavo 
„Vienybės“ klubas, o kiek vėliau atsirado 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Kultūri
nei veiklai skatinti šalia nuolatinio savait
raščio buvo suorganizuotas Nidos Knygų 
Klubas, kuris šiais sukaktuviniais metais 
ruošiasi išleisti šimtąjį savo leidinį.

Nors pokarinių ateivių skaičių labai 
smarkiai sumažino emigracija, bet jų 
veikla, išsišakojusi į daugelį sričių, gyvai 
tebesireiškia iki šiai dienai. Neįmanoma 
trumpame rašinyje suminėti visus tuos 
darbus, kuriuos Britanijos lietuviai yra 
nudirbę ir dabar tebedirba. Su pasididžia
vimu galima konstatuoti, kad beveik iš 
nieko sukurtos lietuviškosios institucijos 
dar ilgai liudys apie atliktus darbus, kai 
pirmoji darbininkų karta bus iš aktyvios 
veiklos pasitraukusi arba iškeliavusi am
žinybėn.

Baigiant šią labai paviršutinišką ap
žvalgą norisi priminti skaitytojams ir kar
tu pasidžiaugti, kad mūsų veiklos rezulta
tai yra labai kruopščiai ir išmaningai su
registruoti K. Barėno parašytoje knygoje 
arpe D. Britanijos lietuvius, kuri netru
kus turės pasirodyti. Toji knyga bus tiksli 
mūsų darbų atskaita ir istorinis liudiji
mas apie iš savosios gimtinės ištremtus 
lietuvius, kurie buvo įsikūrę šioje drau
giškoje saloje. Ji turėtų būti kiekvieno 
lietuvio lentynoje ir perduota ateinan
čioms kartoms, kad jos matytų, kokie vin
giuoti ir tautiniu atžvilgiu labai nedėkin
gi yra lietuvio išeivio keliai.

J. Vikis

Londonas, 1977 m. gegužės 17 d.

JAV PREZIDENTAS PAS GEORDIES

Geordies — tai šiaurės rytų Anglijos 
gyventojai, kurių tarmė yra tokia skirtin
ga nuo „Queens English“, kad net ir arti
mesni kaimynai (Yorkshiro gyventojai) 
dažnai jų nesupranta, šitame krašte yra 
senas bažnytkaimis Washington, prie ku
rio kartais pridedamos raidės GB (Great 
Britain), kad atskirtų nuo amerikoniško
jo Washingtono DC. Iš čia yra kilę pirmo
jo JAV prezidento George Washingtono 
protėviai, nors pats prezidentas jau buvo 
gimęs Amerikoje (1732 m.).

Tad tos vietos ir atvyko aplankyti da
bartinis JAV prezidentas J. Car.teris, .pir
mą kartą po išrinkimo į prezidentus, įkė
lęs koją Į Europą.

Anglai, o ypatingai Geordies tuo apsi
lankymu buvo nepaprastai patenkinti. 
Juos sužavėjo ne tik JAV prezidento gra
žus mostas aplankyti George Washingto
no kilmės vietą, bet ir jo nuoširdumas bei 
paprastumas. Tūkstantinės minios užtvin
dė gatves miestų, kuriuose lankėsi prezi
dentas. Vargu ar būtų iškilmingesnio pri
ėmimo susilaukusi ir pati Anglijos kara
lienė. Net Londono baruose galėjai tą va
karą išgirsti niūniuojant: „He is a jolly 
good fellow“...

KARALIENĖ PRIEŠ SKILIMĄ

Gegužės 4 d. Lordų rūmuose, sidabrinio 
jubiliejaus iškilmių proga karalienė pasa
kė kalbą lordams ir parlamento nariams. 
Toje kalboje buvo vienas sakinys, kuris, 
pasak spaudos, sulaužė suvereno tradici
ją. Karalienė pasakė: „Aš niekada nega
liu užmiršti, kad buvau vainikuota Jung
tinės karalystės, Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurinės Airijos karaliene“, šituo saki
niu karalienė Elžbieta II pasisakė prieš 
Jungtinės karalystės suskaldymą, t. y. 
prieš visišką Škotijos ir Valijos atsisky
rimą. Ankstesniuose sakiniuose ji pareiš
kė sutinkanti su plačios savivaldybės idė
ja, bet visiška nepriklausomybė — ne.

Šituo savo pareiškimu karalienė, jei ir 
ne visiškai tiesiog, įsivėlė į politiką, ko 
britų monarchai visada vengia. Tas jos 
pasisakymas sukėlė pasitenkinimą Angli
jos parlamentarų tarpe, bet Škotijos na
cionalistų partijos atstovai pasijuto lyg 
ir įžeisti.

Britų vyriausybė pasiskubino .pareikšti, 
kad šį kartą karalienė pati pasirašė savo 
kalbą ir jokių įtaigojimų iš vyriausybės 
pusės nebuvo padaryta.

ŽMOGAUS TEISĖS — TURTINGŲJŲ 
PRIVILEGIJA

Anglijos Lordų rūmuose buvo diskutuo
jama Tarptautinė žmogaus teisių deklara
cija. Tų diskusijų metu lordas Gladwyn 
pareiškė, kad žmogaus teises šiandien

Bukovskis Berlyne •
Antrojo pasaulinio karo užbaigimo me

tinėse V. Bukovskis Berlyne pasakė labai 
stiprią kalbą, kurioje kritikavo Vokietiją 
■ir Vakarų pasaulį. „The Times“ (gegužės 
10 d.) pirmame puslapyje įsidėjo pilną 
kalbos tekstą ir išspausdino ta pačia te
ma įžanginį straipsnį.

V. Bukovskis pirmiausia išaiškino lais
vės sąvoką, pareikšdamas, kad žmogus 
savo viduje gali būti laisvas ir kalėjime 
ar stovykloje, jeigu tik nesiduoda išprie
vartaujamas. Jis sako, kad Vakaruose 
žmonės dažnai ramina savo sąžinę koriko 
filosofija: jei aš nepakarsiu — kitas pa
kars. „Kiek kartų aš tai girdėjau ir iš Va
karų Vokietijos pramonininkų. „Jei aš ne
parduosiu vamzdžių sovietams, mano kon
kurentas gaus užsakymą: aš turiu parū
pinti darbo 1.500 žmonių.“

Lengviausias kelias kalėjime ir laisvėje 
esąs tylėti, nesakyti nieko. Tuo keliu dau
gumas ir pasuka, prarasdami tikrąją lais
vę.

Kalbėdamas apie Helsinkio susitarimą, 
V. Bukovskis klausia: „Su kuo, pasirašy-1 
darni sutartį, jūs numatote Rytuose ben
dradarbiauti — su žmonėmis, ar su valdo
vais?“

„Pradžioje mes manėme, kad Vakarų 
pasaulis reikalaus visiško Helsinkio susi
tarimų vykdymo. Dėl to atsirado „Helsin
kio judėjimas“ Sov. Sąjungoje ir Rytų Eu
ropoje. Maskvoje, Ukrainoje, Gruzijoje, 
Lietuvoje ir Armėnijoje buvo įsteigtos or
ganizacijos nutarimų vykdymui stebėti. 
Jie surinko daug medžiagos ir skundų, ži
nodami, kad Sov. Sąjunga maitins Vaka
rus klaidinga informacija. Bet jie neži

■saugoja tik turtingieji ir turintieji senas 
demokratijas kraštai. Tuose kraštuose dėl 
žmogaus teisių kovojama, jos laikomos 
kiekvieno piliečio privilegija.

Lordas Gladwyn nurodė, kas dedasi to
talitariniuose kraštuose. Pvz. Kambodijo- 
je j.au išžudyta vienas penktadalis gyven
tojų, Ugandoje baigiamos išnaikinti išti
sos gentys, kitose naujai susikuriančiose 
■valstybėse vyksta panašūs dalykai. „Žmo
gaus teisės iš tiesų yra dalis gero gyveni
mo; tai savotiška prabanga, kuria netur
tingieji kraštai galės naudotis tik tada, 
kai jų ekonominė padėtis vieną dieną pa
gerės“, pareiškė lordas Gladwyn.

APSIKAPOJO ŽODŽIAIS

Prancūzijos prezidentas Giscard, ginda
mas Concorde lėktuvo teises nusileisti 
New Yorke, pareiškė, kad lėktuvo triukš
mas negali pakenkti žmonėms, nes jis 
skrenda per jūrą, o jūroj gyvena ne žmo
nės, bet žuvys. Amerikiečiai dėl to įsižei
dė. Senatorius Sheldon Farber atsikirto: 
„Jei prezidentas Giscard mano, kad mes 
esame žuvys, .tai jis pats yra beždžionė“.

PAISLEY MALDA

Laisvosios presbiterionų bažnyčios ku
nigas, Ulsterio streiko organiatorius ir ar
šus katalikų priešas, parlamento narys 
Ian Paisley praėjusį sekmadienį meldėsi, 
kad pasisektų streikas ir Dievas apsaugo
tų protestantus nuo ministro Masono. Jo 
malda skambėjo maždaug ‘šitaip: „Viešpa
tie, pasirūpink Ulsterio ministru (Mr. 
Mason) ir .apsaugok mus nuo jo tironi
jos“. Maldininkai jam atsakė: „Amen!“

DOKUMENTAI Iš ČEKOSLOVAKIJOS

Buvęs Dubčeko šalininkas, dabar pate
kęs į V. Vokietiją, Karel Kaplan paskelbė 
„Times“ žurnale, kad jis atgabenęs į Va
karus daug slaptų dokumentų. Jis sakosi 
turįs bylas apie Stalino .planą pulti Vak. 
Europą 1952 m„ apie buv. užs. reikalų mi
nistro Jan Masaryko „savižudybę“ 1948 
m„ apie A. Dubčeko santykius su Sov. Są
junga prieš 1968 m. invaziją ir kt. K. Kap- 
lanas atsisakęs nurodyti, kaip dokumentų 
mikrofilmus ir kopijas jam pavyko gauti, 
nes tais pačiais keliais jis dabar dar gau
nąs slaptų žinių.

AMNESTIJA RUMUNIJOJE

Ryšium su šimto metų sukaktim nuo iš
sivadavimo iš Turkijos jungo, Rumunijoj 
paskelbta .amnestija kaliniams, nuteis
tiems iki trijų metų. Jų skaičius — apie 
28.000. Taip pat .amnestuota apie 8.500 
žmonių, laukiančių teismo. Manoma, kad 
tai palies ir politinius kalinius, nors ofi
cialiai tokių Rumunijoj nėra.

nojo, kad Vakarai yra pasiruošę lengvai 
tą klaidingą informaciją priimti...“

Daro priekaištų V. Bukovskis ir Socia
listų Internacionalui, kurie savo konfe
rencijoje balsų dauguma nutarę Belgra
de „nereikalauti per daug,“ kad nebūtų 
pakenkta atlydžiui. .Aš nesuprantu, ką 
reiškia pasakymas „nereikalauti per 
daug“. Vakarai privalo reikalauti ne dau
giau ir ne mažiau, kas parašyta baigiama
jame akte. Kam tada iš viso tas aktas pa
sirašytas?

Savo vedamajame „The Times“, pripa
žindamas V. Bukovskiui teisę pasisakyti, 
rašo, kad aiškinant atlydžio klausimą, 
nuomonės yra suskilusios i dvi dalis. Vie
ni (pvz. Bukovskis) teigia, kad tik griežti 
ir neatlaidūs reikalavimai galį priversti 
Sov. Sąjungą vykdyti susitarimus. Nuolai
dos vedančios į konfliktus, kuriems iški
lus, laimi Sov. Sąjunga (Čekoslovakijos 
atvejis).

Kiti teigia, kad sterili konferencija nie
ko negalinti duoti. Europos padėtis nega
linti būti keičiama naujais šaltais ar karš
tais karais. Laikraštis mano, kad Bukovs
kis klysta teigdamas, kad atlydis Rytų Eu
ropos tautas tik nuvylė ir apgavo. Nutari
mų įvykdymas esąs sunkiai sprendžiamas 
klausimas, bet būtų neteisinga sakyti, kad 
ir eiliniai žmonės visiškai nieko nėra lai
mėję. Esą, gal ir pats Bukovskis nebūtų 
turėjęs progos laisvai savo mintis Berlyne 
išdėstyti, jei Helsinkio aktas nebūtų bu
vęs pasirašytas.

Laikraščio nuomone, geriausias būtų vi
durio kelias — neužsikirsti, bet ir nepa
taikauti.

Londono konferencija
DIDIEJI PRAMONININKAI

Šiek tiek duomenų apie septynias di
džiausias Vakarų pasaulio pramonės vals
tybes, kurių vadai Londone dvi dienas dis
kutavo ekonominius, gynybos ir žmogaus 
teisių reikalus.

D. Britanija — gyventojų skaičius — 
56.4 mil.; bedarbių — 5.6%; infliacija — 
15.8%; metinis pramonės augimas — 1%.

JAV — gyventojų — 214 mil.; bedarbių 
— 7%; infliacija — 6.6%; metinis pramo
nės augimas — 5.2%.

Kanada — gyventojų — 23 mil.; bedar
bių — 9.1%; infliacija — 7.9%; metinis 
pramonės augimas — 4.8%.

Prancūzija — gyventojų — 53.3 mil.; be
darbių — 4.8%; infliacija — 9%; metinis 
pramonės augimas — 5%.

Vak. Vokietija — gyventojų — 61.8 
mil.; bedarbių — 4.6%; infliacija —_4%; 
pramonės augimas — 5.6%.

Italija — gyventojų — 56.2 mil.; bedar
bių — 3.9%; infliacija — 22.3%; pramo
nės augimas — 5.1%.

Japonija — gyventojų — 112 mil.; be
darbių — 2%; infliacija — 9.3%; pramo
nės augimas — 6%.

Iš šių duomenų matyti, kad daugiausia 
bedarbių yra Kanadoje, didžiausia inflia
cija — Italijoje, mažiausias pramonės au
gimas — Britanijoje.

SEPTYNIŲ DIDŽIŲJŲ SEPTYNI 
NUTARIMAI

Gegužės 8 d. Londone posėdžiavę septy
nių valstybių vadovai paskelbė šitokį sep
tynių punktų baigiamąjį ekonominį komu
nikatą:

1. Bandyti sumažinti nedarbą, ypatin
gai kreipiant dėmesį į jaunuosius; kovoti 
su infliacija.

2. Išlaikyti tautos ūkio augimo numaty
tus -planus.

3. Padidinti Tarptautini piniginį fondą 
(IMF), kad jis galėtų daugiau skolinti pi
nigų.

4. Remti bendrąsias (daugiatautes) pre
kybos derybas, kovoti su protekcionizmu.

5. Bandyti išsiversti su mažesniais im
portuotos naftos kiekiais.

6. Atsiklausti ekspertų, kaip sumažin
ti atominių įrengimų pavojų.

7. Padėti atsilikusioms tautoms, plečiant 
prekybą ir teikiant paramą.

JAV IR NATO
Londone įvykusiame 15-kos Nato vals

tybių posėdyje JAV prezidentas J. Carte- 
ris pareiškė:

SefiliĮnioS DIENOS
— Vokietijos kanclerio įstaigoje suimta 

viena tarnautoja, įtarta šnipinėjimu.
— Gegužės 5 d. Vokietijoje mirė buvęs 

kancleris Ludwig Erhard, krašto „ekono
minio stebuklo“ kūrėjas.

— Arabų naftos valstybės paskolino 
Egiptui 1.000 milijonų svarų, norėdamos 
padėti atstatyti jo pašlijusią ekonominę 
padėtį.

— Britų atstovas J. Tautose stipriai kri
tikavo J. Tautų žmogaus teisių komisiją, 
kuri visiškai nesirūpina, kaip tos teisės 
pažeidinėjamos Ugandoje.

— Persijoje surasta nauji akmens ang
lies klodai, siekią apie 25.000 milijonus to
nų.

— Dortmunde du vyskupai ir trys kuni
gai apsinuodijo mišių vynu, į kurį nežino
mu būdu pateko hidrochlorido rūgšties.

— Apie 150 įvairių partijų britų parla
mento narių pasirašė atvirą laišką J. Tau
tų žmogaus teisių deklaracijos komisijai, 
reikalaudami išleisti iš Sov. Sąjungos žy
dų vadą Anatolijų šaranskį. Laiškas pa
skelbtas „Times“ dienraštyje.

— Concorde lėktuvas, skrisdamas per 
Atlantą, turėjo grįžti iš pusiaukelės atgal 
į Ameriką, nes buvo sugedęs vienas mo
toras. Gedimo metu lėktuvas buvo stipriai 
sukrėstas.

— Ugandoje kareiviai beveik mirtinai 
primušė žemės ūkio ministrą ir jo sūnų.

— Britų tarpmiestinis traukinys pasie
kė pasaulinį greičio rekordą, nuvažiavęs 
iš Bristolio į Londoną (1173 mylių) per 
68.20 minutes, arba 103.5 mylių per va
landą.

— Prancūzijoje paskelbtos varžytinės 
parduoti paskutinius Maginot linijos bun
kerius. Pradinė kaina, atsižvelgiant į dy
dį, nuo 2.40 iki 400 svarų.

— Londono „Evening News“ (gegužės 7 
d.) pranešė, kad šv. Petro bazilikoje nuo 
lietuvių koplyčios vartų pavogtas Lietu
vos herbas.

— JAV bedarbis B. J. Trayer bandė 
„zuikiu" nuvažiuoti į Maskvą, nes ten esą 
„viskas elektrifikuota ir maistas be che
mikalų“.

— JAV prezidentas J. Carteris, sugrį
žęs iš pasimatymo su Sirijos prezidentu

„Mes ir toliau stengsimės, kad ši sąjun
ga būtų mūsų užsienio politikos pagrin
das. Mes pasiliksime ištikimi sąjunginin
kai. Mes jungiamės kartu su jumis, norė
dami politiškai, ekonomiškai ir kariškai 
sustiprinti mūsų sąjungą. Mes pasiklausi- 
me jūsų patarimo, o taip pat pareikšime 
savo draugišką nuomonę.

Jungtinės Amerikos Valstybės remia 
dabartinę apsigynimo strategiją. Tai stra
tegijai išlaikyti mes ir toliau tieksime rei
kalingas priemones. Palaikysime ir toliau 
strategines apsigynimo pajėgas, palikda
mi Europoje moderniškus atominius gink
lus ir stiprindami įprastines karo priemo
nes.

Mes privalome efektyviau jungti ir ko
ordinuoti savo tautines ūkio programas; 
privalome surasti naujas priemones mūsų 
ginkluotųjų pajėgų technologijai patobu
linti; turime teikti didesnę pirmenybę sa
vo kariškosioms pajėgoms ir padidinti jų 
pasiruošimą.“

Tiems uždaviniams įgyvendinta jis pa
siūlė Nato gynybos ministrams paruošti 
ilgalaikę gynybos programą.

JAV PREZIDENTAS APIE BELGRADO 
KONFERENCIJĄ

„Kitą mėnesį 35-kių kraštų delegatai 
susirinks Belgrade peržiūrėti Helsinkio 
baigiamąjį aktą. Mes remiame visų kraš
tų pastangas, siekiant įgyvendinti visus 
akto nutarimus. Mes dalyvaujame toje 
konferencijoje ne konfrontacijos, bet ben
dradarbiavimo dvasioje.

Amerikos susirūpinimas žmogaus teisė
mis nėra noras kitiems primesti jos poli
tinius ar socialinius potvarkius. Tai yra 
tik gili JAV gyventojų jausmų išraiška. 
Mes norime, kad pasaulis žinotų, kur mes 
stovime. Mes neturime jokių iliuzijų, kad 
mūsų nuomonė ir mūsų veiksmai šioje 
srityje gali iššaukti staigių pasikeitimų 
kitų kraštų politikoje. Bet mes netikime, 
kad pasaulio viešoji nuomonė nebūtų 
efektyvi.

Mes reikšime ir toliau savo nuomonę ne 
vien tik todėl, kad norime likti ištikimi 
patys sau, bet ir todėl, kad esame įsitiki
nę, jog geresnio pasaulio sukūrimas pri
klauso nuo kiekvienos tautos aiškaus pa
sisakymo apie vertybes, įprasminančias 
tos tautos gyvenimą...“ .

Šveicarijoje, pareiškė optimizmą dėl gali
mybių susitarti Vidur. Rytuose.

— John Hopkins universitetas Baltimo- 
rėje gavo 250.000 dolerių tyrimams, kurie 
padės nustatyti, ar radiacija mikro-bango- 
mis galėjo sukelti vėžį JAV tarnautojams 
Maskvoje.

— Ministeris Ulsterio reikalams Roy 
Mason nepasisekusio streiko organizato
rių Ian Paisley apkaltino norėjusį pasida
ryti dirbtiniu kankiniu.

— „The Times“ gegužės 11 d. atspaude 
10.000-ąjį numerį. Jis buvo pradėtas leisti 
1785 m.

— Maskvos aerodrome įvedus griežtą 
kontrolę, sustabdytas narkotikų transpor
tas per Maskvą iš Azijos į Vak. Europą.

— Pasak spaudos, JAV vyriausybės 
sluoksniuose reiškiamas nepasitenkinimas 
britų vyriausybės nutarimu skirti naują 
ambasadorių P. Jay. Esą. dabartinis am
basadorius sir Peter Ramsbothom jau bu
vęs užmezgęs artimus ryšius su Carterio 
vyriausybe.

— Markso proanūkė Frederika Maskvo
je išlaikė egzaminus ir gavo teisę dėstyti 
rusų kalbą ir literatūrą Prancūzijoje.
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Laiškas iš Tel Avivo
šis laiškas buvo išspausdintas 
„Tėviškės žiburiuose“ (Nr. 16) 
antrašte Laiškas Amerikos lietu
viams. Manydami, kad jis gali 
būti įdomus ir „E. Lietuvio“ skai
tytojams, perspausdiname ištisai.

Red.

Esu žydų tautybės, Izraelio pilietė, 
mokytoja, atvykusi iš Lietuvos prieš 
penkerius metus. Su manim atvyko vy
ras, mokytojas, du sūnūs inžinieriai. 
Lietuvoje mokytojavau apie 20 metų 
vienoje didžiausių lietuvių vidurinėje 
mokykloje Kauno mieste (Nr. 4).

Straipsnis apie žydiškas ir lietuviš
kas neapykantas „Ko vertas toks atsi
sveikinimas?“ „Tėviškės Žiburių“ laik
raštyje Kanadoje 22. 7. 1976 Nr. para
gino mane pasidalinti mintimis su au
toriumi ir su kitais lietuviais, kurie do
misi savo tautos likimu.

Iš anksto prašau mane suprasti ge
rai, prašau suprasti mano gerus norus 
ir siekius, nors tarp malonių pergyve
nimų paminėsiu ir keletą liūdnų faktų, 
kurie jaudina mus, žydų tautybės žmo
nes, ir jus, lietuvius. Mano viltis yra 
ta, kad tas mano priešpastatymas įvai
raus pobūžio faktų nukreips dabartinį 
jaunimą (kurios tautybės bebūtų) į tei
singesnį ir tikslingesnį gyvenimo idė
jos pasirinkimą.

Ir štai atsitiktinis įvykis Naujųjų 
Metų išvakarėse išjudino mane tai at
likti dabar. Pirmą valandą naktį paža
dino mane garsiai skambanti lietuviš
ka daina „Ilgiausių metų“. Daina 
skambėjo iš kaimyninio namo, kuria
me gyvena žydų tautybės šeima, atvy
kusi iš Lietuvos. Kitomis pobūvių pro
gomis galima kartais irgi girdėti lietu
viškas dainas iš kelių butų, kuriuose 
gyvena atvykę iš Lietuvos žydų tauty
bės žmonės.

štai dar vienas faktelis apie tai. Pra
ėjusiais metais įvyko Lietuvos žydų 
jaunimo susirinkimas. Tai įvyko kaip 
tik Tel Avive Lietuvos žydų organiza
cijos salėje. Daug kas iš jaunuolių pa
sakė kalbas lietuviškai. Kai paklau
siau, ar jie dar nemoka hebrajiškai, tai 
atsakymas buvo, kad jie moka, bet 
jiems malonu prisiminti praeities die
nas.

Taigi, kur toji neapykanta, apie ku
rią kalba minėtas straipsnis? Argi to
kie faktai nekalba priešingai?!

Tiesa, ano straipsnio autorius kriti- 
kuojakalbą, pasakytą p. Oleiskio, Lie
tuvos žydų organizacijos pirmininko 
Izralyje. Aš nesu čia užsimojusi ką 
nors kaltinti, tačiau, išgyvenusi 50 me
tų Lietuvoje, negaliu likti abejinga ir 
nutylėti, tikriau pasakius leisti, kad 
liktų toks galvojimas, jog visi lietuviai 
nekenčia žydų ir priešingai. Taip juk 
tikrai nėra. Juk p. Oleiskis savo kal
boje paminėjo štai ką: „Jewish Lithua
nia is a concept with a wide range of 
meanings including spiritual and cul
tural life. The soul of the Lithuanian 
Jew soared in a pure Jewish world“ 
(„Gachelet“, page 1, April 1976, Tel 
Aviv). Kalbėdamas apie fašistus žudi
kus, jis turėjo gal paminėti skaičių ar 
nuošimtį. Tuomet dalykas kitaip būtų 
atrodęs skaitytojui. Panašiai gal ir 
„TŽ“ straipsnio autorius perdėtai kal
ba apie žiaurumus, kuriuos parodė žy
dų jaunimas lietuviams, rusams atėjus 
į Lietuvą. Iš mažo skaičiaus jaunuo
lių, apsvaigusių idėja, negalima dary
ti išvados apie visą tautą.

Aplamai kalbant ir objektyviai žvel
giant į lietuvių-žydų santykius, nebus 
klaidos, jeigu sakysime, kad mes, at
vykę į Izraelį, likome draugiškuose 
santykiuose, štai mes — aš, mano 
draugai, kaimynai ir šiaip pažįstami 
pasikeičiame laiškais su lietuvais drau
gais, su kaimynais, su geradariais ir 
panašiai. Pridedu ča pat kopiją dalies 
tų laiškų, kuriuos gauname ir dabar, 
po penkerių metų nuo išvykimo. Pasi
keičiame mintimis, dovanomis ir t. t. 
Matyt, netaip jau paprastai, netaip jau 
lengvai įvyko mūsų atsisveikinimas, 
kaip mano „TŽ“ autorius. Nenoriu čia 
kalbėti kitų vardu ir pasakoti, kaip 
jiems vyko atsisveikinimas, šiame laiš
ke papasakosiu, kaip aš atsisveikinau 
su Lietuva, su žmonėmis. Tikėkite, 
man buvo labai sunku atsisveikinti su 

je, stiprus mano siekimas tapti lygia 
su kitom tautom, turinčiom tėvynę, — 
vsa tai palengvino man sakyti sudiev. 
Išvykę iš Lietuvos, išsinešėm nemažai 
dvasinių gėrybių, už kurias esu be ga
lo dėkinga savo ir savo sūnų mokyto
jams bei dėstytojams. Manyje liko kuo 
geriausi prisiminimai apie mokytojus 
ir darbuotojus, su kuriais dirbau 20 
metų vienoje mokykloje. Ten buvo tik
rai puikus kolektyvas mokytojų. Tarp 
jų buvo gabių mokytojų, rašytojų, 
skaitovų, dainininkų, šokėjų, artistų... 
Ir ko ten nebuvo! Kaip galima užmirš
ti tą gera, kaip neįvertinti!

Kai kas klausia, ar jutau kokį skir
tumą būdama žydų tautybės? Ne, tik
rai ne. Ateidama dirbti į tą mokyklą 
pokariniais metais, gal aš pati buvau 
tada per daug jautri, žiūrėdama į lie
tuvius, bet pagyvenusi mačiau, kad vi
si darbuotojai buvo nuoširdūs, nepavy
dėjo pasakyti gero žodelio draugui, 
žydų tautybės mokytojai. Draugavome 
ir mokykloje, ir namuose pobūvių me
tu. Labai dažnai galvodama apie pra
eitį, maloniai prisimenu tuos kultūrin
gus žmones, su kuriais bendravau.

Be to, aš likau dėkinga dideliam bū
riui kaimo lietuvių, kurie ištiesė man 
ranką vokiečių okupacijos metais. Jų 
dėka likau gyva. Labai dažnai prisime
nu tuos darbščius kaimo žmones, ku
rie sugeba dirbti nuo saulės užtekėji
mo iki nakties. Ir kokių darbų nemo
ka tie kaimo žmonės: ir lauko darbi
ninko, ir staliaus, ir siuvėjos, ir mezgė
jos, ir siuvinėtojis... O šeštadienio va
karais moka padainuoti ir pašokti. 
Tikrai sunku išvardinti visus tuos pui
kius dalykus, kurie liko mano atmin
tyje ir kurie praturtino mano gyveni
mo žinias. Likau jiems be galo dėkin
ga.

Dabar pereinu į liūdnesnius prisimi
nimus. Prisipažįstu, kad man sunku 
užmiršti anuos žvėriškus vokiečių oku
pacijos metus. Sunku man ir atleisti 
nekaltų kūdikių žudikams. Ne dėl kerš
to, ne. Keršto jausmas priklauso nuo 
atskiro žmogaus charakterio, kurios 
tautos jis bebūtų. Yra žmonių, kurie 
sako: atleisk jiems, Dieve, nes jie neži
no, ką darą. Yra tokių, kurie norėtų 
bloguosius pamokyti taip, kad žinotų 
kiti ir to blogio nepakartotų. Tačiau 
nežinome tokių faktų. Tuo atveju no
rėčiau sutikti su minėtu „TŽ“ autoriu
mi B. R„ kuris sako, kad „žaizdas, ku
rios likimo kryžkelėje pasitaikė, gal 
reikėtų gydyti, suprasti.“ Tačiau man 
ir kitiem sunku sutikti su tuo, kad žu
dikų darbus reikėtų nuslėpti. Nuslėpti 
visa tai, kas bloga, reiškia prsidėti prie 
džiunglių įstatymų įsigalėjimo pasau
lyje — žudyk ir gyvenk! Jeigu mums, 
tėvams, kurios tautybės bebūtumėm, 
rūpi vaikų ateitis, tai tuomet turim jau
nimui priešpastatyti tai, kas gera, ir 
tai, kas žema, bjauru. Turime parody
ti, kad kerštas yra blogybė. Matyda
mas įvairius faktus ir jų rezultatus, 
jaunimas galės pasirinkti žmoniškes- 
nius gyvenimo kelius. Matydamas aki
vaizdžiai, kuo baigiasi budelių'entu
ziazmas, jaunimas teisingiau nuspręs, 
kokią gyvenimo pasaulėžvalgą pasi
rinkti. Be abejonės, jis tada panorės 
taip elgtis, kad neužsitarnautų sau am
žinos kančios, sielvarto ir gėdos savo 
tautai.

Čia norėčiau papasakoti keletą fak
tų. Aš likau gyvas grabas. Būdama vo
kiečių laikais Lietuvoje, mačiau savo 
akimis įvairius įvykius. Mačiau, kas 
vyko prieš antrąjį pasaulinį karą, karo 
metu ir pokariniais metais. Kelis kar
tus keitėsi valdantieji sluoksniai Lietu
voje. Vieni kilo, kiti krito ir atvirkš
čiai kelis kartus. Rezultatai buvo tie 
patys — visuomet baigėsi tuo, kad 
brolis brolį žudė, skriaudė.

1. Štai 1938 m. buvau Klaipėdos 
Lietuvių Pedagoginio Instituto studen
tė. Hitlerininkams atėjus į Klaipėdą, 
mačiau savo akimis, kai jie atėjo į In
stitutą, mėtė lauk mokslo priemones, 
brangius mikroskopus ir dar šaukė: 
„Klumpen und Juden heraus!“ Tada 
mūsų, žydų, ir lietuvių tragedija buvo 
bendra.

2. 1940 m. rusams atėjus į Lietuvą, 
dalis jaunimo — entuziastai komunis-

praeitimi. Tik mano istorinės tėvynės 
Izraelio meilės jausmas, mano troški
mas gyventi ir dirbti istorinėje tėvynė-

tai griebėsi darbo. Prie jų prisijungė 
žydų tautybės komunistai ir draugei 
skriaudė savuosius. Daug lietuvių iri

I žydų tada ištremta į Sibirą, štai antrą 
[ kartą žydų-lietuvių likimas bendras.

3. 1941 m. atėjo vokiečiai į Lietuvą. 
Buvę kovotojai už komunizmą išbėgo į 
Rusiją. Iškilo kita jaunimo banga, ku
ri skatino jaunuolius padėti vokiečiams 
hitlerininkams. Jie sakėsi einą gelbėti 
Tėvynės. Toj dalis aktyviai prisidėjo 
prie nekaltųjų žydų tautybės žmonių 
skerdynių.

Čia įdomu paminėti faktą, kurį ma
čiau savo akimis. Autobusai su ukrai
niečiais ir latviais atvyko į Lietuvą pa
gelbėti atlikti žydų tautybės žmonių 
žudymą Lietuvos miesteliuose. Kartu, 
apsvaigę hitlerininkų fašistų idėjomis, 
žudė nekaltus senelius ir kūdikius. Ta
čiau ir jų entuziazmas greit praėjo.

Štai 1943-44 m. vėl mačiau savo aki
mis, kaip Kupiškio miestelyje tie fašis
tai jaunuoliai bėgo slapstytis nuo vo
kiečių, kurie tuomet jau gaudė lietu
vius ir vežė juos į vokiečių stovyklas. 
Vėl kraujas liejosi, jeigu kas mėgino 
priešintis. Tada mano likimas ir dau
gelio kitų žydų tautybės, kurie slapstė
si kaimuose, buvo bendras su tų lietu
vių fašistų likimu. Vokiečiai buvo 
bendras mūsų priešas, tačiau kraujo 
liejimas dar nesibaigė.

5. Karui einant į galą, vėl grįžo 
rusai į Lietuvą. Grįžo tas lietuvių jau
nimas ir ta dalis žydų, kurie buvo iš
bėgę į Rusiją. Prasidėjo kerštas. Bro
lių lietuvių kraujas liejosi nuo savo 
brolių rankos. O kiek skriaudos pada
ryta kaimus pertvarkant! Verkė tėvai, 
netekę sūnų, drebėjo Lietuvos žemelė 
savo žmonių krauju persunkta. Tai 
liūdniausias mūsų istorijos lapas, liūd
niausias mums, žydams, liūdniausias 
ir lietuviams.

'Čia norisi paminėti, kad žydų tauty
bės žmonės ir vėl nukentėjo 1946-47 
m. Tai žmonės, kurie buvo atsidavę 
komunistai, bet žuvo nuo komunistų 
rankų. Taip buvo nužudyta kalėjimuo
se rašytojai Kvetko, Fefer... Ir kodėl?

Visos tos žudynės buvo pridengtos 
beprotiškos idėjos šydu.

Argi mūsų dienomis nevyksta pana
šūs žiaurumai, panašios žudynės? Vėl 
brolis brolį žudo. Argi įvykiai Airijoje, 
Libane nėra aiškūs įrodymai, kad pa
saulis eina į bedugnę?

Gyvename tokiame laikotarpyje, kai 
žmonės skrenda į Mėnulį, modemiš- 
kiausi atominiai ginklai gali sunaikin
ti žmoniją. Argi dar neatėjo laikas, 
kad jaunimas pasakytų gana: gana er
zinti žmogų prieš žmogų, tautą prieš 
tautą? Gana keršto, šalin žvėrių įsta
tymai! Gal jau atėjo laikas jaunimui 
surasti tokią idėją, kuri padėtų žjnogui 
surišti žudikų rankas, idėją, kuri pa
mokytų žmogų mylėti žmogų ir ištiesti 
ranką silpnajam. Deja, nei komuniz
mas, nei krikščionybė nepajėgė tai pa
daryti antrojo pasaulinio karo metu.

J. Kuzmickis

Tėviškės ilgesys
Stabdau save, 
kad tik apie tave aš nekalbėčiau, 
nors tu nesutelpi bedugnėj žodžių. 
Gal būt, vienodas, siauras pasirodžiau-------
tos pačios menės, ir varpai, ir gėlės, 
tos pačios versmės, kloniai, ramunėlės, 
jog aš stabdau save, 
kad tik tavęs dažnai taip neminėčiau.

Verčių save 
melsvom bangom į jūras nusiirti 
ir vėjo šuoliais siausti, šokinėti, 
vandens lašeliais saulėj suspindėti, 
užmiršt suraižytą vargužiais žemę, 
kurios laukai ir ežerai aptemę. 
Ir aš verčiu save
melsvų bangų kaskadomis pabirti.

O negaliu
tavęs baltos žuvėdros skrydy nematyti, 
o negaliu tavęs klyksme jos negirdėti, 
kada tie patys vakarai žvaigždėti 
paryma ilgesiu prie sodo vartų, 
kada kalbu, dainuoju vis apkartęs.
O negaliu nurimt, 
kai drumsčios bangos ilgesiu man švyti.

Dėl to turiu
ir vėjo, ir jūružių pasiklausti, 
ar vis su berželiu verkūnu rymai, 
ar mato tavo ilgesį arimai, 
ar vis žiūri, kur saulė nusileidžia, 
ar lūkestis, skausmu pražydęs, žaidžia... 
Dėl to turiu nutilt 
---------------------- žodžius užlaužti.

P. Mašioto jovaras
Vytautas Žemkalnis-Lar^dsbergis apra

šė istoriniu virtusi jovarą, augusį Prano 
Mašioto tėviškėje (Lit. ir menas, Nr. 13).

„Visi Lietuvoje žino Praną Mašiotą, vai
kų knygų autorių ir vertėją, kurio naujai 
leidžiamą „knygynėlį“ skaito jau kelinta 
karta. Ne vieną iš vyresniosios kartos jis 
yra mokęs, o mane su juo sieja ir gimi
nystės ryšiai.

Laikas nenumaldomai bėgo, ir P. Ma
šioto tėviškėje Pūstelninkuose (Vilkaviš
kio raj.) beliko vienintelis, tačiau itin 
gražus atminimas — milžiniškas jovaras, 
mylimas ir globojamas aplinkinių žmonių. 
Buvo tai retas, įspūdingas, 25 m. aukščio 
medis. P. Mašiotas apie jį rašė: „...gilia
jai duobei senojo sodo gale neduodavo iš
džiūti į ją pasvirę riešutų krūmai. I tą 
duobę nubyrėdavo rudenį gardžiausieji, 
išnokę riešutai, tie. kurių neprieidavom iš 
anksto nuraškyti. Iš aukšto dengė ją tirš
ta jovaro kepurė. Tai buvo didelis galin
gas medis žaliu, tik apačioje vintuotu, 
paskui lygiu kamienu, baltais, pasidab
ruotais lapais. ,

Pašešupių žvejai siūlė už jovarą gerus 
pinigus: norėjo nusikirsti, laivelį iš jo pa
sidaryti. Bet visa šeima gynė puikų medį, 
kurs iš tolo rodė kelią į mano tėviškę, pir
mutinis pamatydavo ir iš tolo sveikinda
vo namiškius, grįžtančius iš tolesnės ke
lionės — žiemą iš girios, vasarą iš atlai
dų“.

Jovaras žaliavo iki 1976 m. gegužės 24 
d. Tuo metu čia buvo statomi lietinimo 
sistemos įrengimai. Medis pasirodė esąs 
„užgrobęs“ kelis metrus drėkintinos teri
torijos. Jam ėmė grėsti mirtis. Kai jova
ro gyvybei iškilo pavojus, Kudirkos Nau
miesčio vidurinės mokyklos kraštotyrinin
kai, vadovaujami mokytojos N. Manikie- 
nės (jie rūpinosi jovaru), kreipėsi į LTSR 
Kultūros ministerijos Muziejų ir kultūros 
paminklų apsaugos valdybą, rajono vyk
domąjį komitetą, rajono gamtos apsaugos 
komitetą, atskirus atsakingus asmenis. Ta
čiau visi rūpesčiai nuėjo perniek. Ir štai 
minėtą dieną atbėgo pas savo mokytoją 
apsiašarojusi mergaitė ir pasakė: „Nukir
to šį rytą jovarą“.

Šių metų pradžioje aš apsilankiau Pūs
telninkuose. Buvęs P. Maišoto kaimynas 
V. Stiklius papasakojo, kaip viskas dėjo
si. Meliatoriai, nukirtę jovarą ir savo ma
šinomis aplamdę šakas, pasiūlė žmonėms 
jį pasiimti. Žmonės atsisakė. Tada melio
ratoriai nutempė gražuolį į netoliese bu
vusią duobę ir „palaidojo“...V. Stiklius 
pasakė, kad jovaras buvęs sveikas, stip
rus medis. Jo viršūnėje, nupiovę dvi ša-

Tad mes, tėvai, kurios bebūtumėm tau
tybės, savo jaunimo ateities dėlei ieš
kokime tokios idėjos, kuri padėtų įgy
vendinti tokį pasaulį, kuriame mūsų 
vaikai jaustųsi saugesni ir nedrebėtų 
pamatę stipresnį žvėrį žmogaus pavi
dalu. Tada galėsime tikėtis, kad tikrai 
priartės laikai, apie kūrinos pranaša
vo senovės žydų pranašas Ješajahu: 
„Ateis laikai, kad žmogus mylės žmo
gų, vilkas ir ėriukas gyvens kartu, o 
mažas vaikas ganys juos.“

Seina Gertnerienė 

kas, karo metais kareiviai buvo įrengę ap
žvalgos aikštelę. Karui pasibaigus, ten įsi
kūrė gandrai. Nei aikštelė, nei gandrai jo
varui nepakenkė. Aš netikiu, kad jo nebu
vo galima išsaugoti ir dąbar!“

Su lietuviais 
pasaulyje

ALT ĮSIGIJO NAMUS
Amerikos Lietuvių Taryba įsigijusi 

nuosavus namus Chicagoje. Lietuvos lais
vės reikalams ginti sudarė kelias komisi
jas. Joms vadovaus: politinių reikalų ko
misijai — dr. K. Šidlauskas, visuomeninių 
ryšių — T. Blinstrubas, ALTos skyrių —
J. Talandis, finansų — J. Skorubskas, 
jaunimo — O. Baršketytė, teisių — dr. V. 
Šimaitis, informacijos — kun. dr. J. 
Prunskis, namų administravimo — J. Ta
landis. Narius į šias komisijas pasikvies 
jų vadovai. Visų komisijų ir visų darbų 
vyr. koordinatorium bus ALTos pirm. dr.
K. Bobelis.

V. SIDZIKAUSKO ATSIMINIMAI
Vaclovo Sidzikausko atsiminimus „Dip

lomatijos paraštėje“ pradėjo spausdinti 
„Dirva“. Jie apima platų dilpomatinės 
veiklos laikotarpį, susietą su šio politiko 
gyvenimu. Lietuvai V. Sidzikauskas yra 
atstovavęs Berlyne, Tautų Sąjungoj, tarp
tautiniame Hagos tribunole, dalyvavęs re
zistenciniuose sąjūdžiuose, Pavergtųjų 
Tautų Seime, VLIKo veikloje.

KAI JAUNIMAS MYLI SAVO VADĄ
Jau pora mėnesių, kai iš Brazilijos iš

sikraustė tėvai jėzuitai, o jų vietą užėmė 
saleziečiai. Kovo 18 d. išvyko ir buvęs 
Brazilijos lietuvių jaunimo vadas kun. A. 
Saulaitis, kurį jaunimas buvo nepaprastai 
pamilęs. „Mūsų Lietuva“ bent dviejuose 
numeriuose spausdina graudžius atsisvei
kinimus. Štai vieno tokio su natūraliai pa
mėgtu jaunimo draugų atsisveikinimo iš
trauka.

„Penktadienį, kovo 18 dieną, 12.30 va
landą iš Congonhas aerodromo išskrido 
mūsų mylimas kunigas, Tėvas Saulaitis.

Aerodromas buvo pilnas jo draugų. Nuo 
11 valandos jau pradėjo rinktis žmonės ir 
ligi jo išskridimo valandos vis didėjo jo 
draugų skaičius. Po vieną, po du ir grupė
mis vis rinkosi daugiau žmonių.

Tenai matėsi jaunimas iš „Nemuno" 
grupės, iš „Rūtelės“, tiek ir iš tolimesnių 
rajonų.

Buvo labai liūdna. To nereikia nei sa
kyti. Visi mes tą atsiskyrimą vienodai 
pergyvenome. Labai sunku atsisveikinti 
su žmogumi, kurį taip mylime. Mūsų šir
dyse ir mintyse liks visuomet tie momen
tai ir prisiminimai, kaip mes kartu dirbo
me, kartu stovyklavome ir kartu žaidėme.

Aš žinau, kad mes visi ir jis taip pat vi
suomet tai prisiminsime. Sugrįš į atmintį 
tie momentai, kaip „Pabaigus kūrenti lau
žą, vieni į kitus pažiūrėdavome kartais ir 
nieko nesakydami, bet pakeldami mūsų 
mintis į Dievą, jausdami Jo artumą.“

Mums buvo labai svarbu pažinti Tėvą 
Saulaitį. Jis. mus išmokė ne vien tik lie
tuviškų dalykų ir įdiegė mumyse didesnę 
meilę mūsų Tėvų žemei, bet taip pat buvo 
mums pavyzdys kasdieniniame gyvenime.

Mes visi jo pasigesime. Bet, nežiūrint 
tai, turime ir toliau tęsti tą lietuvišką dar
bą, remdamiesi dalykais ir pavyzdžiais, 
kuriuos mums davė per tuos 7 bendradar
biavimo ir sugyvenimo metus.“

ATEITININKŲ KONGRESAS
CLEVELANDE

'Devintą kartą Ateitininkijos šeima su
sirinks į savo kongresą. Laukiama atstovų 
iš viso laisvojo pasaulio. Pavergtos Tėvy
nės idėjos broliai1 ir seserys, dejai, tiktai 
mintimis ir malda galės jungtis su kon
grese dalyvaujančiais.

Nepriklausomoje Lietuvoje yra buvę ke
turi kongresai: pirmieji trys Kaune ir ket
virtasis Telšiuose. Šiaurės Amerikos kon-
■tinenite surengti keturi Ateitininkų kon
gresai, iš kurių trys Chicagoje (1954, 1960 
ir 1970 m.,) ir vienas Toronte, Kanadoje 
1965 m. Taigi, 1977 metų kongresas yra 
devintasis 66 metų istorijoje. Jis šaukia
mas Darbo dienos savaitgaly, rugsėjo 1-4 
dienomis Clevelande. šiame kongrese bus 
paminėta ir Palangos reorganizacinės kon
ferencijos 50 metų sukaktis, kada ateiti-
n in kai persiorganizavo į moksleivių, stu
dentų Ir sendraugių sąjungas.

Vienas iš Kongreso renginių bus specia
li dramos premjera (dramaturgas Algir
das Landsbergis, siužetas iš Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikų, režisierius — 
Jonas Jurašas), į kurią kviečiami visi lie
tuviai.

BALČIKONIS — REVOLIUCINIS 
. DAINIUS

„Lit. ir menas“ (Nr. 18) rašo, kad žino
masis Lietuvos kalbininkas, „Lietuvių 
kalbos žodyno redaktorius, profesorius 
Juozas Balčikonis (miręs 1969 m.) jau
nystėje rašęs populiarias revoliucines dai
nas. Jam priskiriama apie 1905-1907 m. 
atsiradusi Kalinio daina, prasidedanti žo
džiais „Paskutinį jau kartą šiandieną...“ 
Šią liaudyje paplitusią dainą harmoniza
vęs kompozitorius J. Švedas (1957 m.).

Vėliau J. Balčikonis atsidavęs vien tik 
kalbos mokslui ir eilėraščių nebekūręs.

2
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Iš Romos Tėvynę pasiekė žinia, kad 
vyskupas dr. Matulaitis-Labukas prašosi 
Romos Kurijos iškviečiamas tvarkyti Lie
tuvos Bažnyčios reikalų — tikriausiai tar
tis dėl naujų vyskupų paskyrimo. Tie Baž
nyčios reikalai tikrai nenormalūs, šiuo 
metu nei viena Lietuvos vyskupija neturi 
savo vyskupo Ordinaro, daugumą vysku
pijų valdo ne vyskupai, o valdytojai, du 
vyskupai — J. Steponavičius ir V. Sladke
vičius — jau virš 15 metų be teismo iš
tremti iš savo vyskupijų. Ar normali pa
dėtis, kad Lietuvos katalikai neturi mal
daknygių, katekizmų, o jaunimas prievar
ta bedievinamas? Nenormali padėtis, kad 
Kunigų seminarijai vadovauja tiek Tėvy
nėje, tiek visame pasaulyje susikompro
mitavęs dr. V. Butkus.

LKB Kronika kaip vienintelis laisvas ti
kinčiųjų ir kunigų balsas jaučia pareigą 
pareikšti:

Lietuvai reikia ne naujų vyskupų, o 
naujų kunigų.

Vyskupas tarybinėje sistemoje nėra pa
jėgesnis už paprastą kunigą — vyskupijos 
valdytoją tvarkyti Bažnyčios reikalų. Net 
vaikai Lietuvoje žino, kad kunigus į pa
rapijas skirsto ne vyskupas ar valdytojas, 
o valstybinis saugumas bedievio K. Tumė
no rankomis. Neperdėsime tvirtindami, 
kad keliems klierikams ir šv. aliejams 
pašventinti šiuo metu Lietuvoje vyskupų 
yra pakankamai. Bažnyčios ateitis Lietu
voje priklausys ne nuo vyskupų ar valdy
tojų skaičiaus, bet nuo pasišventusių eili
nių kunigų darbo pastoraciniame fronte. 
Šiuo metu bedieviška valdžia siekia vys
kupo fioletais pridengti Lietuvos Katali
kų Bažnyčios tragediją prieš pasaulio vie
šąją nuomonę. Dabartinėje padėtyje Mas
kva į Vyskupus nepraleis ne tik gerų, bet 
ir vidutinių kandidatų, tai kokia nauda 
Bažnyčiai iš naujų vyskupų paskyrimo?

LKB Kronika kreipiasi į visus, kuriems 
rūpi persekiojamos Bažnyčios reikalai — 
įspėkite apaštalų sostą dėl bedievių kėslų. 
Tai gyvybinis Lietuvos Katalikų Bažny
čios reikalas.

Į Kauno Kunigų seminariją yra nu
kreiptos daugelio akys. Geros valios žmo
nės pergyvena, kad Maskva bedievių ran
komis ją smaugia. Nauji kunigai neužpil
do mirusiųjų kunigų paliktų vietų. 1976 
m. mirė 25 kunigai, o Seminariją baigė 
vos devyni. Jau aštuoni metai pasaulis 
šaukia — bedieviai trukdo jaunuoliams 
įstoti į Seminariją, nustato stojančiųjų li
mitą ir pan. Pavadinkime tuos bedievius 
tikruoju jų vardu. Tai KP CK ir VSK — 
partija ir saugumas. Kad nesusirinktų 
■perdaug audros debesų, šie Seminarijos 
„globėjai“ padidino stojančiųjų skaičių 
nuo 5 iki 10, o dar vėliau nuo 10 iki 19. 
Kad niekas neabejotų bedievių gera valia, 
skleidžiamos kalbos — ateityje seminaris
tų skaičius bus dar padidintas.

Kas pažįsta KP ir VSK taktiką, tas po 
šio saugumo manevro iš karto susirūpino: 
jei bus padidintas seminaristų skaičius, 
■saugumas smaugs Seminariją kitokiu bū
du. Tur būt ne atsitiktinai 1976m. vasarą 
stojantieji į Kunigų seminariją taip uoliai 
buvo verbuojami būti Bažnyčios priešų 
talkininkais — VSK neetatiniais agentais. 
Kai kurie kandidatai net po šešis kartus 
buvo kviečiami „pasikalbėjimams“. Klie
rikų verbavimas būti čekistų agentais gra
žiausiai pailiustruoja valstybės ■atskyrimo 
nuo Bažnyčios įgyvendinimą Tarybų Są
jungoje. Gali būti kunigas, net ir vysku
pas, bet būk kartu ir čekistas, mes — ta

Naciu kolaborantu klausimas 
b •

JAV LB visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkė Aušra Mačiulaitytė-Zerr ir 
krašto valdybos ryšininkas Washingtone 
Algimantas Gureckas sausio 1 d. lankėsi 
Valstybės departamente ir JAV imigriaci- 
jos-natūralizacijos įstaigoje, kur plačiau 
stengėsi pasiinformuoti apie tariamų na
cių kolaborantų patraukimą teisminėn at
sakomybėn su tikslu juos deportuoti. 
Valstybės departamente susitikta su Pa
baltijo skyriaus viršininku Thomu Gerth 
ir sovietinių reikalų specialistu R. Wil
liams. Imigracijos-natūralizacijos įstaigoj 
tartasi su vicekomisionieriaus asistentu 
Marvin Gibson ir tardytoju John H. Ste
venson. Nors klausimas buvo liestas abie
jose įstaigose Skyrium, bet čia pateikia
mas pranešimas yra skirtingų' pokalbių 
suvestinė.

LB atstovai savo dėmesį tariamų nacių 
kolaborantų klausimui aiškino kaip norą 
nekltai kaltinamus ir spaudoje neetiškai 
„teisiamus“ asmenis mayti kuo greičiau 
išteisintus. Sovietams neturėtų būti lei
džiama teisti asmenų už nusikaltimus 
Baltijos valstybėse, nes šiuo metu Lietu
vos, Latvijos ir Estijos teismai neegzis
tuoja. Okupuotose Baltijos valstybėse vei
kia tik sovietiniai teismai, kurių jurisdik
cija ir bet kokia teisminė dokumentacija 
negali būti pripažįstama. Jei jau kalbėti 
apie jurisdikciją, gal tik vokiečių teismam 
ji galėtų būti pripažįstama, nes nusikalti
mai prieš žydus ir kitas tautybes Pabalti
jy buvo įvykdyti Vokietijos okupacijos 
metais ir tik su vokiečių karinės ar civili
nės valdžios žinia. Taip pat be kokios 
ginkluotos pajėgos, į kurias vietiniai lie

rybų valdžia — tau duosim gerą parapiją, 
tik tu netrauk jaunimo į bažnyčią, mes 
tau leisime važiuoti į Ameriką, tik tu ten 
skelbk apie tikėjimo laisvę Tarybų Sąjun
goje arba bent tylėk, mes tau leisime ben
drauti su šv. Sostu, tik tu padėk realizuo
ti mūsų planus — efektyviau griauti Baž
nyčią.

Klierikų ir kunigų verbavimas Bažny
čios griovimui yr(a vienas iši didžiausių 
VSK nuskaltimų, kuris turi būti iškeltas 
Belgrade vyksiančiame patikrinime, kaip 
įgyvendinami Helsinkio nutarimai.

Nedaug mažesnis Kunigų seminarijai 
VSK padarytas nusikaltimas yra nuolatos 
vykdoma stojančiųjų į Seminariją atran
ka. Pagal VSK planą, Seminarijoje gali 
mokytis šitokie klierikai: pasirašiusieji 
dirbti VSK agentais, invalidai, negabūs ir 
abejotino moralinio kilnumo, pvz„ vienas 
vilnietis, 1976 m. vasarą įstojęs į Semina
riją, taip išsireiškė: „Ot pagersiu, kai bū
siu kunigas!“ (LKB Kronika kol kas jo 
pavardės neskelbia, laukdama, kad netru
kus jis pats paliks Seminariją). Vienas 
kitas kandidatas ir su geromis savybėmis 
pralenda pro VSK koštuvą, — žiūrėkite, 
saugumas nesikiša į seminaristų reikalus!

O gal VSK pareigūnams jau užteks, kad 
seminaristai įbauginti, nepasitiki vieni ki
tais, kad vos perkanda filosofijos ir teo
logijos mokslus ir nuolatos reikalingi vais
tų ir poilsio? Ne, jų apetitas per daug di
delis, kad nurimtų.

V. Kudirka prieš 100 m. rašė: „Anei 
druko, anei rašto mums turėt neduoda,/ 
Nori, kad Lietuva būt ir tamsi, ir juoda“.

Persisunkę ta pačia caristine dvasia, 
VSK pareigūnai budi, kad seminristų vi
sas dėmesys būtų nukreiptas į sportą, vai
šes, .Seminarijos drausmės laužymą ir per
dėtą susirūpinimą sveikata bei buitinė
mis sąlygomis. Kad seminaristų interesai 
nepakiltų iki Bažnyčios ir Tėvynės vargų 
atjautimo, saugumas pasistengė, kad Se
minarijoje nebūtų klausoma net Vatika
no radijo laidų. Seminaristams uždrausta 
turėti tranzistorius, skaityti LKEi Kroni
ką, naujus religinius leidinius, kursuo
jančius savilaidos būdu. Šiais mokslo me
tais klierikams buvo uždrausta švarko at
lape nešioti net kryželį, kad juo nepapik
tintų .atsitiktinai sutikto tarybinio jauni
mo.

O gal dar nurims pareigūnai iš VSK? 
Ne, ne! Jiems per maža, kad klierikų dva
sią maitina komunistinis laikraštis Tiesa 
ir Sportas. Kitokios spaudos Seminarijoje 
neužtiksi. Saugumiečiams neramu, kad, ko 
gero, atsiras tokių „atsilikusių“ klierikų, 
kurie per mažai domėsis komunistine 
„tiesa“. Tokiu būdu 1976 m. Kunigų semi
narijoje įvestos politinformacinės paskai
tos. Panašiai kaip kariuomenėje ar lage
riuose. 1976 m. gruodžio 4 d. Seminarijoje 
buvo surengtas TSRS Konstitucijos mi
nėjimas. Seminarijos rektorius dr. V. But
kus kalbėjo apie didelius TSRS laimėji
mus visose gyvenimo srityse ir apie de- 
moknatiškiasią pasaulyje tarybinę Kons
tituciją. Po to klierikams pristatė lekto
rių iš Žinijos draugijos, sakydamas, kad 
„gerbiamas lektorius atsilankys pas mus 
dažniau ir paskaitys ištisą politnių pa
skaitų ciklą“. Iš tikrųjų gruodžio 16 d. Ži
nijos lektorius skaitė Seminarijoj paskai
tą „TSRS tarptautinė padėtis, jos santy
kiai su kitomis šalimis ir apie didėjančią 
socialistinio bloko reikšmę“. Lektorius 
neužmiršo .suniekinti ir akademiką Sacha
rovą, kuris, girdi, nors didelis žmogus, bet 
ideologiškai neišsilavinęs, svaičiotojas.

(ELTA)

tuviai buvo įjungti, buvo vokiečių valdo
nėj tarnyboj, ir tik su vokiečių žinia buvo 
leidžiama turėti ginklus.

LB atstovams paaiškinta, kad JAV val
džios sluoksniai, įskaitant ir imigracijos- 
natūralizacijos tarnybą, nesiekia teisti as
menų dėl tariamų įvykdytų nusikaltimų, 
o tik bando nustatyti, ar kaltinamieji ne
atvyko į JAV-bes neteisėtai, nuslėpdami 
savo kolaboravimą su naciais. Dabartiniu 
metu, vykdant administracinę teisminę 
procedūrą (ji skiriama nepiliečiams) ir 
reguliarią teisminę procedūrą (ji skiria
ma JAV piliečiams), jokie liudininkai ir 
įrodymai negali būti atmetami, nesvarbu, 
iš kur jie yra atėję, įskaitant ir Sovietų 
Sąjungą. Teisėjams atiteks pareiga ap
klausinėti liudininkus ir nustatyti jų pati
kimumą. Nepatikimi liudininkai ir jų pa
teikti įrodymai bus atmetami. Po pirmojo 
sprendimo egzistuoja galimybė apeliuoti į 
aukštesniuosius administracinius ir regu
liarius teismus. Tokiu būdu yra pakanka
mai savisaugos priemonių nekaltam asme
niui būti išteisintam. Aišku, visa tai gali 
būti eilę metų besitęsianti procedūra.

Patirta ,kad Valstybės departamentas ir 
imigracijos-natūralizacijos tarnyba ilgus 
metus priešinosi siūlymui naudotis sovie
tų pateiktais parodymais. Tačiau, kai ku
riems kongreso nariams spaudžiant, šis 
nusistatymas buvo pakeistas. Dabartiniu 
metu įrodymai iš S. Sąjungos yra priima
mi, tačiau reikalaujama, kad jie būtų pa
remti įrodymais iš kitų, skirtingų (neso
vietinių) šaltinių.

Asmenį radus apgavikiškomis priemo
nėmis atvykusį į JAV-bes, jis privalo bū-

„E. Lietuvis“ (Nr.. 19) paskelbė britų 
užs. reikalų ministerijos atsakymą į lietu
vių memorandumą, kuarime dėmesys nu
kreipiamas į jauno užs. reikalų ministro 
dr. Owen‘o kalbą Commonwealth© diplo
matų ir žurnalistų (ar rašytojų?) Sąjun- 
matų ir žurnalistų (ar rašytojų?) sąjun
goje. Ką iš tikrųjų dr. Owen‘as ten pasa
kė? Į šį klausimą bandoma atsakyti 
„East-West Digest“ (Nr. 8) diplomatinia
me skyriuje.

„Jau praėjusiame šimtmetyje buvo aiš
ku, kad yra įtik laiko klausimas, kol tokio 

•dydžio kraštas kaip Rusija, turėdama tiek 
gyventojų ir žaliavų, iškils kaip globalinė 
jėga. Galvojimas, kad detentė turėtų ar 
galėtų šį procesą sulaikyti, yra absurdas“.

Komentuodamas šį pareiškimą, straips
nio autorius rašo: „Nesąmonė. Neturime 
jokio įrodymo, kad nekomunistinė Rusija 
būtų siekusi sukomunistinti Rytų Europą 
ir Kubą“. Jis sako, kad žmonės, kurie ne
siekia įvesti tuose kraštuose tikrosios de
mokratijos, patys išduoda demokratiją, 
nesvarbu, ar ji būtų parlamentarinė, ar 
socialistinė.

Dr. Owen'as, tikėdamas atoslūgio (de- 
tentės) veiksmingumu, sako: „Kai kas 
klausia, ar verta ją dar toliau puoselėti?“ 
Jis pats atsako, kad verta, nes dabartinė 
padėtis dar nėra pastovi, dar tebėra pa
vojus padaryti nepataisomas klaidas.

Komentatorius pabrėžia, kad Rytuose ir 
Vakaruose to atslūgio supratimas yra vi
sai skirtingas. „Vakarams jis reiškia 
įtampos mažinimą, palaikant dabartinį 
status quo, Rytams atslūgis sudaro progą 
revoliucinei klasių kovai, kurios galutinis 
tikslas yra komunizmo viešpatavimas pa
saulyje“.

Nurodydamas į Kubos konfrontaciją 
1962 m„ dr. Owen'o kritikas rašo, kad mi
nistras visiškai nepažįsta Rytų-Vakarų 
kovos, jeigu jis sako: „Auksinė taisyklė 
privalo būti, kad net vienas kraštas ne
siektų tokios politikos, kuri vestų prie 
konfrontacijos ir sudarytų grėsmę pačiam 
atslūgtai“.

Kalbėdamas apie Helsinkio biagiamąjį 
■aktą, dr. Owen'as sako: „Galutinis aktas 
nėra sutartis, kurią tarptautiniai įstaty
mai galėtų patvirtinti kaip galutinį status 
quo Europoje“.

Jo kritikas atsako: „Akademiškai tai 
yra tiesa, bet Sovietai naudoja aktą, kaip 
tiktai užsitikrinti Rytų Europos ir Balti
jos kraštų kontrolę, nes Vakarai su tuo 
yra teisiškai sutikę“.

Tuos,kurie sako, kad Helsinkio aktas 
nėra vertas popieriaus, ant kurio jis pa
rašytas, ministras vadina trumparegiais, 
siekiančiais ilgalaikį progresą pakeisti 
trumpalaike politine retorika.

I tai jo oponentas atsako: „Dar prieš 
sutarties pasirašymą mes sakėme, kad ji 
nebus veiksminga. Ir štai kodėl — tikras 
dr laisvas idėjų, žinių ir žmonių pasikeiti
mas tarp Rytų ir Vakarų .sudarytų Sovie
tų vadams išsilaikymo grėsmę, todėl jie 
niekada neleis tai daryti“.

Ministras pareiškė, kad įvykiai Europo
je rodo, jog Helsinkio aktas davė inspira
cijos tiems, kurie pageidauja savo visuo
menę taikiu būdu pasukti atviresne kryp
timi.

Su kartėliu ir sarkazmu jam nurodoma 
į 1968 metų Čekoslovakijos įvykius — kas 
atsitiko, kai kraštas pabandė pasukti „at
viresne kryptimi“. Pasak jo oponentą, dr. 
Owen'as naiviai galvoja, kad besikeičiant 

ti deportuojamas. Kiek tai liečia deporta
ciją į Sovietų Sąjungos žinioj esančius 
kraštus, verta žinoti, kad tarp Sov. Sąjun
gos ir JAV-bių neveikia ekstradikcijos su
tartis. Kaltu rastas asmuo Sov. Sąjungai 
negali būti išduotas, o kiek tai liečia de
portaciją, jis gali apeliuoti į Amerikos 
teismus, remdamasis faktu, kad ten per
sekiojamas totalitarinio režimo. Teismui 
suradus, kad toks pavojus tikrai egzistuo
ja ir jokiai kitai valstybei nesutinkant įsi
leisti kaltu rasto asmens, jam teks JAV- 
bėse likti neribotą laiką. Deportacija į Vo
kietiją yra galima tik Vokietijai pareika
lavus nusikaltėlį išduoti ekstradikcijos 
proceso būdu.

Šiuo metu 200 asmenų yra investiguoja- 
mi dėl jų galimo dalyvavimo nacių nusi
kaltimuose. Apie 10 procentų šio skaičiaus 
yra kilę iš Lietuvos. Nė vienas iš kaltina
mųjų nėra kaltinamas nusikaltimais Sov. 
Sąjungos teritorijoje, o tik Lietuvoje. Nė
ra reikalo aiškinti, kad investiguojamųjų 
pavardžių imigracijos-natūralizacijos tar
nyba 'šiuo metu atskleisti negali.

Iš turėtų pokalbių LB atstovai susidarė 
įsjūdį, kad tėra maža pavojaus nekaltam 
asmeniui būti rastam deportuotinu, ypač 
naudojantis apeliacinėmis priemonėmis. 
Tačiau, jei kuris nors rastas kaltu, Ame
rikos teisminė procedūra yra tokia, kad 
jis niekada nebus deportuotas, bylai tę
siantis metų metus. Net ir suradus nusi
kaltėlį esant deportuotinu, neatsiras to
kios netotalitarinės valstybės, kuri sutik
tų jį priimti. Kaltu rastas asmuo bus pri
verstas gyventi su amerikiečių spaudos 
vykdomais „nacių tarp mūsų“ pobūdžio 
puolimais ilgus metus, iki savo mirties.

Valstybės departamente ir imigracijos- 
natūralizacijos tarnybos įstaigose LB at
stovai taip pat palietė žmogiškosios teisės 
pažeidimų pavergtoj Lietuvoj, netikslumų 
Baltijos valstybių žymėjimo JAV-bių že
mėlapiuose, Bražinskų ir kitus klausimus.

LB Inf. 

žmonėmis ir idėjomis, galima pasiekti pa
stovios taikos. „Mes visada sieikame pa
sikeisti nuomonėmis su Sovietų ir Rytų 
Europos vadais“, sako ministras. Tai, esą, 
nebūtų kišimasis į kitų žmonių vidaus 
reikalus.

„Pagal sovietinę koncepciją tai būtų ki
šimasis. Bandymą įgyvendinti laisvą idė
jų pasikeitimą jie laiko grėsme savo sau
gumui ir tai vadina „subversyviniu aktu“ 
Esą, Sovietų piliečiams tokia prabanga 
niekada nebus leista. Jų vadai vienodai 
kovoja su savais žmonėmis, kaip ir su va
kariečiais.

Kalbėdamas apie britų vyriausybės po
litiką, ministras pažymėjo, kad vyirausy- 
bė neketina imtis agentų ar provokatorių 
vaidmens, besireikšdama šališkai (pvz. 
žmogaus teisių atveju) bendrame Rytų- 
Vakarų santykių komplekse.

Jo kritikas šį pareiškimą priima kaip 
tylos politiką: „Niekas nereikalauja vy
riausybę imtis provokatorių vaidmens. 
Vienintelis dalykas, kurio mes prašome, 
yna — pasakyti per BBC tiesą apie komu
nistų nežmonišką elgesį pvz. Ukrainoje, 
Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje, šitaip tu
rėtų apsispręsti kiekvienas užsienio reika
lų ministras, bet to niekada, net per mi
lijoną metų, nepadarys dr. Owen'as.“

Baigdamas dr. Owen'as apgailestauja, 
kad vyriausybės pareiškimai negali būti 
tokie jausmingi, kaip kai kurių Rytų Eu
ropos egzilų vadų. Jis suprantąs tų žmo
gių įsitikinimus ir nesmerkiąs tų, kurie 
išgirsta anų balsą ir jiems pritaria.

Persekiojimo baimė
Britų Raudonasis kryžius padarė didelį 

„atradimą“. Jo tarnautojai surado, kad 
Britanijoje esama dugybė iš Rytų Euro
pos kilusių pabėgėlių, kurie serga perse
kiojimo manija. Iš -apie 250.000 europie
čių pabėgėlių žymi dalis (apie 80.000) jau 
esą pasenę ir reikalingi priežiūros. Gana 
didelis jų skaičius negalįs užmiršti nacių 
stovyklose išgyventų žiaurumų, kurie se
natvėje sugrįžta atmintin ir kartojasi 
vaizduotėje.

Spaudoje aprašoma daugelis šiurpą ke
liančių atsitikimų, kurių tik maža dalelė 
iškyla viešumon. Pvz. viena senutė Čeko
slovakijos pabėgėlė išlaikė penkis mėne
sius savo vyro lavoną, nežinodama, kur 
■kreiptis ir bijodama apie tai prasdtsrti.

■Pietiniame Midlande kažkur gyvena už
sibarikadavęs lenkas, kuris, bandantiems 
pas jį įeiti, šaukia „Gestapo, Gestapo“.

Senutė rusė Midlande kasdien vaikšto 
pas šaltkalvį prašydama padaryti stiprius 
užraktus, kad negalėtų įsilaužti .persekio
tojai. Kiekvienas jos namo lauko ir vidaus 
durys turi po tris kabančias spynas.

šiaurinėje Anglijoje gyvenąs vienas 
lenkas, ilgą laiką išbuvęs koncentracijos 
stovykloje, negali jos vaizdų niekaip atsi
kratyti. Jam atrodo, kad naciai prileido jo 
kambarį žiurkių, kurios turės jį suėsti. 
Jis yra labai agresyvus, nesikalba net su 
kunigu.

Čia pateikti tiktai keli pavyzdžiai. Iš tie
sų jų yra šimtai, o gal ir tūkstančiai. 
Raudonojo kryžiaus darbuotojai, deja, su
rado tik tokius, kurie serga nacių perse
kiojimo baime. Bet yra ir kitokių ligonių, 
besibaiminančių kitų .persekiotojų. Nesu
tiksi nei vieno Baltijos kraštų naujojo at
eivio, kuris nežinotų visos eilės savo tau
tiečių, sergančių NKVD (dabar KGB) per
sekiojimo baime. Žmonės perėję per so
vietinius kalėjimus, o karo pradžioje išsi
laisvinę, žiauriai tardyti, spėję pasislėpti 
nuo trėmimų į Sibirą, išlikę gyvi po lavo
nų krūvomis —- negali taip lengvai pasą
monėje likusių pergyvenimų užmiršti. Vi
si tokius ligonius žinome ir jų gailimės.

įGera žinia, kad tokiais žmonėmis pra
dėjo rūpintis Raudonasis kryžius. Tik gai
la, kad tas ■susirūpinimas yra kol kas 
menkas ir gerokai pavėluotas.

IB. Š.

SAULĖS ENERGIJOS SANDĖLIAI

Canberros (Australijoje) universiteto 
mokslininkai, vadovaujami prof. S. Kar 
neff, skelbiasi suradę dar galutinai' neiš
tobulintą būdą, kaip išlaikyti sutelktą 
saulės energiją. Šioje srityje jie esą pra
lenkę Amerikos mokslininkus.

Sistemos pagrindą sudaro karštį absor
buojanti cheminė reakcija, paverčianti 
amoniaką į azoto ir vandenilio dujas, ku
rios savo ruožtu, vykstant atitinkamiems 
procesams, gali atpalaiduoti šiluminę 
energiją.

Šio išradimo grupės vedėjas dr. P. Car
den pranašauja, kad ateityje saulės ener
gija galės būti transformuojama net į ki
tas vietas, turinčias mažiau saulėtų die
nų.

BANDO MIRTIES SPINDULIUS

Žurnalas „Aviation Week and Space 
Technology“ paskelbė, kad sovietai jau 
aštuonis kartus išbandė didelės energijos 
mirties spindulius (laser beams). Tie 
spinduliai esą naujausias ginklas, skiria
mas sunaikinti priešo atomines raketas, 
dar nepasiekusias tikslo.

Panašių pranešimų iš abiejų pusių yra 
buvę ir anksčiau.

■Į■'"m *"*

LIETUVOJE
NEPAMIRŠTAMI BRAŽINSKAI

„Tiesa“ paskelbė Tasso agentūros nau
jausias žinias apie Bražinskus. Ten, be 
kita ko, rašoma:

„Balandžio 21 d. Niujorke buvo numa
tyta nagrinėti Bražinsko vyresniojo bylą 
dėl JAV imigracinių įstatymų pažeidimo. 
Tačiau byla nebuvo klausoma: nusikaltė
lis tiesiog neatvyko į teismą. Jo advoka
tas, kurį pasamdė tie, kas slepia oro pira
tus ir remia juos materialiai, pareiškė, 
kad Bražinskas persikėlė gyventi į Kali
forniją. Tai reiškia, kad nuo šiol jo „by
lą“ turi nagrinėti Kalifornijos valdžia.

Niujorko imigracijos tarnybos atstovas 
H. Vagneris pokalbyje su TASS-o kores
pondentu .pripažino, jog, galimas dalykas, 
praeis keli mėnesiai, kol Kalifornijos Te
midė malonės atkreipti dėmesį į Bražins
ko asmenybę, jeigu ji apskritai nuspręs 
tai padaryti. Paklaustas, kas bus, jeigu 
iki to laiko nusikaltėlis nusidangins dar 
kur nors kitur, pavyzdžiui, į Techasą, 
valdininkas tik patraukė pečiais.“

PRASKIESTAS VYNAS

D. Jušaitytė „Tiesoje“ aprašo tokį įvy
kį „Tauro“ kavinėje:

„Balandžio 10 dieną keturiese nuėjome 
į „Tauro“ kavinę. Užsisakėme butelį na
tūralaus vyno ir po kepsnį. Kai padavėja 
atnešė šermukšnių vyną, jame plūduriavo 
putos. Gėrimo skonis daugiau priminė vy
nu praskiestą vendenį, o ne tikrą vyną. 
Todėl pasikvietėme padavėją ir paprašė
me pakeisti gėrimą kokybiškumu. Ji lie
pė mums „atsikabinti“, mat, čia ne jos 
„reikalas“, o bufetininkės.

Mums atrodo, kad kaip tik čia jos rei
kalas. Ji neprivalo ir ne negali imti iš bu
fetininkės atidarytų butelių.

Po kiek laiko vėl atėjo padavėja ir sa
ko:

— Priekabių ieškot? Įdomu, už kieno pi
nigus vaišinatės“.

Valgytojos surašiusios svečių knygoje 
skundą, bet abejoja, ar kas nors jį skai
tys.

MILICIJA Į DARBO STOVYKLĄ

„Valst. laikraštis“ (Nr. 57) aprašė ne
įprastą įvykį — milicijos pareigūnų elge
sį su gyventojais.

„Praėjusių metų vieną lapkričio dieną 
Kėdainių rajono „Rytų aušros“ kolūkio 
agronomas J. Račkauskas nutarė aplanky
ti savo artimuosius netoli Ariogalos. Pa
sisvečiavęs pas brolį Vytautą, sumanė nu
vykti ir pas tėvus. Broliai sėdo ant moto- 
rblerio. Susigriebė, kad Juozas neturi ap
sauginio šalmo.

— Netoli. Nuvažiuosime ir taip, — nu
mojo Vytautas, ir motoroleris nuparpė Že
maičių plentu.

Kiek pavažiavus, brolius Račkauskas 
aplenkė „Žiguliai“ ir sustojo skersai ke
lio.

— Ko stabdomi neštoj at, Kodėl be šal
mo? Matyt, girti! — iššokęs iš automobi
lio, šaukė uniformuotas pareigūnas. Po to 
sekė smūgiai. Per prievartą brolius Rač
kauskus pasodino į „Žigulius“. Mušė prie 
Ariogalos kapinių, milicijos apylinkės in
spektorius tarnybinėse patalpose. Primuš
tas Juozas neteko sąmonės. Daugiau kaip 
du mėnesius išgulėjo Raseinių ir Kėdai
nių ligoninėse.

...— Stoti! Teismas eina.
— Kaltinamųjų suole trys: Ariogalos 

milicijos apylinkės inspektorius A. Degu
tis, Raseinių rajono Vidaus reikalų sky
riaus vaikų kambario inspektorius A. 
Kauneckas ir rajono Buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinato darbuotojas A. 
Tvaranavičius.

Teisme išaiškėja, kad milicijos darbuo
tojai A. Degutis ir A. Kauneckas visą die
ną girtavo Ariogalos restorane ir pas gy
ventojus. Po to išsikvietė su asmeniniu 
automobiliu A. Tvaranavičių ir nutarė 
„padirbėti“ Žemaičių plente. Girtiems pa
reigūnams pirmieji pakliuvę broliai Rač
kauskai. Mušę, girdi, už tai, kad neklau
sę. Tiesa, J. Račkauskas pažeidė eismo 
taisykles — važiavo be šalmo. Tačiau pa
reigūnai už tai neturėjo įstatyminio pa
grindo sulaikyti ir juo labiau mušti.

Raseinių rajono Liaudies teismas Ario
galos milicijos apylinkės inspektorių A. 
Degutį pripažino kaltu, padarius nusikal
timą, numatytą Lietuvos TSR BK 18 str. 
2 d„ ir nuteisė jį laisvės atėmimu 5 
metams ir 6 mėnesiams, atliekant bausmę 
sustiprinto režimo pataisos darbų koloni
joje. Pagal šį straipsnį nubaustas ir A. 
Kauneckas 4 metams ir 6 mėnesiams lais
vės atėmimo, atliekant bausmę sustiprin
to režimo pataisos darbų kolonijoje. A. 
Tvaranavičius nuteistas 3 metus kalėti.

DAILININKU MUGĖ

Balandžio 23 d. Vilniuje vienoje aikš
tėje buvo surengta dailės darbų paroda — 
pardavimas. Mugėje parduoti 68 vaizduo
jamosios dailės kūriniai. Gauta apie 2.000 
rublių. Tokios taikomosios dailės parodos 
— išpardavimai vasaros metu labai po
puliarūs Londone, Bayswater gatvėje, prie 
Hyde parko.
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Europos __
Lietuvių Kronika

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
P. R. — 16.OO sv., P. Grenda — 2.62 sv., 

J. Pukteris — 0.50 sv., A. Černiauskas — 
0.50 sv., J. Vaškelis — 0.50 sv.

DIDYSIS FESTIVALIS

Royal Albert Hall administracija savo 
skelbimuose plačiai reklamuoja „Song 
and Dance Gala Festival“, kuris įvyks bir
želio 10 d., 7.30 vai. Skelbiama apie Rytų 
Europos tautų gražius tautinius drabu
žius, šokių grupes, chorus ir muziką. Taip 
pat dalyvaus Karališkosios artilerijos or
kestras.

Festivalis yra sidabrinio jubiliejaus 
programos dalis. Dalyvauja lenkų, čeko- 
slovakų, estų, vengrų, latvių, lietuvių ir 
ukrainiečių tautiniai vienetai. Nepamirš
kite laiku įsigyti bilietų. Jų kaina — nuo 
3 svarų iki 50 p.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON

"Šiais Britanijos karalienės sidabrinio 
jubiliejaus metais Anglijos lietuviai su
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.

PROTESTO DEMONSTRACIJA 
LONDONE

Sekmadienį, gegužės 8 d., kad septynių 
didžiųjų valstybių galvos buvo bebaigian
čios savo posėdžius Downing Street de
šimtame numeryje, .artimoje Tr.afalgar‘o 
aikštėje, vos pora šimtų metrų nuo D. Bri
tanijos ministerių kabineto, lietuje stovė
jo kelių šimtų .minia, susirinkusi protes
tuoti prieš žmogaus teisių laužymą Sov. 
Sąjungoje ir Rytų Europos kraštuose.

Mitingą buvo sukvietusi nauja britų or
ganizacija, sutrumpintai vadinama CAPA 
(Campaign Against Psychiatric Abuse — 
kova prieš psichiatrijos piktinaudojimą), 
kovojanti prieš disidentų „gydymą“ psi
chiatrinėse, ligoninėse Sov. Sąjungoje. Mi
tinge kalbėjo vos prieš kelis mėnesius iš
leistas iš Sov .Sąjungos kalėjimo žinomas 
rusų disidentas Vladimiras Bukovskis, uk
rainiečių disidentas Leonidas Pliuščas, 
buvusi Leningrado psichiatrinės ligoninės 
gydytoja Marina Coichanskaja ir Rytų 
Europos egzilų Londono organizacijos 
(Liaison Group) vicepirm. St. Grochols- 
kis.

V. Bukovskis ir L. Pliuščas — tai gyvie
ji liudininkai nežmoniškų metodų, kuriuos 
naudoja Sov. Sąjungos valdžios įstaigos 
kovoje prieš vidaus opoziciją. Gyd. M. 
Voichanskaja galėjo paliudyti, kaip ji pa
ti buvo verčiama „gydyti“ sveikus žmo
nes. Ji šiais metais vyks į pasaulinį psi
chiatrų kongresą Honoluluose.

St. Grocholski'S kalbėjo visų Rytų euro
piečių vardu apie tarptautinių konvencijų 
ir Helsinkio baigiamojo akto nuostatų 
laužymą Sov. Sąjungoje ir Rytų Europos 
kraštuose. Paliesdamas Lietuvą, jis nuro
dė Nijolės Sadūnaitės pavyzdį. Jos portre
tas buvo išstatytas prie Nelsono paminklo 
greta kitų kankinių, kurie yra laikomi So-

Už pareikštą užuojautą, mylimai 
žmonai, motinai ir seseriai

JANINAI VYMERIENEI mirus, 
nuoširdžiai dėkojame

Vyras Povilas, sūnus Laimutis, 
sesuo Elena šovienė 

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

PAVASARIO GELIU BALIU
I t

LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7,30 vai Gros puikus orkestrą.®
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 80 p.

Smaliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

vietų kalėjimuose ir psichiatrinėse ligoni
nėse.

Nustojus lyti, susirinkimas išklausė 
laiško, kurį nutarta tuoj pat nunešti į 
Downing Street ir įteikti posėdžiaujan
čioms didžiųjų valstybių galvoms: JAV 
prez. Carteriui, Prancūzijos prez. Giscard 
dIEstaing, Vak. Vokietijas ka^d^riui 
Schmidtui, D. Britanijos min. pirm. Cal- 
laghanui, Kanados min. pirm. Trudeau ir 
Italijos min. pirm. Andreotti. Tokie pat 
laiškai bus .išsiųsti paštu visų kraštų, da
lyvavusių Helsinkio konferencijoje, vy
riausybėms. Laiške prašome atkreipti dė
mesį į tos konferencijos nutarimus, ku
riuos Sov. Sąjunga ir kitos komunistinės 
valstybės Europoj nevykdo. Atskiras laiš
kas buvo įteiktas prez. Carteriui, prašant, 
kad jis paskatintų Europos valstybių vy
riausybes, kurių užs. reikalų ministerial 
šiais metais susirinks Belgrade, reikalau
ti, kad Sov. Sąjunga vykdytų savo įsipa
reigojimus žmogaus teisių srityje.

Priėmus šiuos nutarimus, .susirinkimo 
dalyviai nužygiavo į Sovietų ambasadą 
įteikti protesto laišką Sovietų S-gos atsto
vui.

Dienraštis „The Times“ (9. 5. 77), apra
šydamas mitingą, citavo V. Bukovs'kio 
kalbą, kurioje jis pabrėžė, kad politiniai 
disidentai gali būti išvaduoti tiktai Vaka
rams viešai protestuojant.

D. B.

MOTINOS DIENA

Londoniečiai šiais metais atšventė Mo
tinos dieną antrąjį sekmadienį, gegužės 
8 dieną.

Motinos dienos minėjimas prasidėjo pa
maldomis lietuvių šv. Kazimiero švento
vėje, kurias atnašavo kun. dr. J. Sakevi- 
čius, MIC.

Po pamaldų parapijos svetainėje buvo 
motinų pagerbimas, kurį pravedė Ignas 
Dailidė, pasakydamas trumpą kalbą apie 
motinos pareigą savo vaikui, šeimos aplin
kai dr lietuviškosios bendruomenės atei
čiai.

Justas Černis sudainavo lietuviškų dai
nų. Parapijos šv. Kazimiero klubas paren
gė motinoms užkandžius.

LONDONO LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTOVĖS REKTORIAUS KUN. DR. J. 
SAKEVIČIAUS 45 METŲ KUNIGYSTĖS

IR 70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTYS
Londono lietuviai pagerbs savo kleboną 

kun. dr. Joną Sakevičių, švenčiantį 45 me
tų kunigystės ir savo septyniasdešimtąjį 
gimtadienį.

Pagerbimo vakarienė bus birželio 25 
dieną (šeštadienį) 7.30 vai. vak.'Sporto ir 
Socialinio klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, E9.
r Londoniečiai kviečiami dalyvauti savo 

klebono pagerbime. Vakarienės bilietus 
galima įsigyti pas šv. Kazimiero klubo ba
ro vedėją M. Žvirblį ir pas organizacinio 
komiteto narius: Igną Dailidę, M. Damida- 
vičienę ,A. Kriaučiūnienę, S. Starolį, A. 
Knabiką, S. Kasparą. Bilieto kaina du sva
rai. Mūsų parapijos vyresniojo amžiaus 
mariai, sulaukę 75 metų amžiaus, dalyvau
ja nemokamai, bet vistiek turi pasiimti 
bilietą pas aukščiau išvardintus asmenis.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 7 d. Manchesterio liet, skautų 
tėvų k-tas surengė M. L. S. klube Motinos 
dienos minėjimą, į kurį prisirinko pilna 
salė žmonių, jų buvo iš arti ir toli.

Minėjimą atidarė ir pravedė .skautų tė
vų kJto ir kartu klubo pirm. V. Kupstys, 
pakviesdamas .atsistojus tylos minute pa
gerbti visas mirusias lietuves motinas.

Paskaitą skaitė V. Bernatavičius, nu
šviesdamas lietuvės motinos padėtį Lietu
vos istorijos bėgyje iki šio laiko bei jos 
garbingą laikyseną kovoje už lietuvių 
tautos gražią ir garbingą ateitį, kartu iš
reiškiant jai meilę ir pagarbą.

Lietuvės motinos itin svarbi pareiga iš
auginti skaitlingas šeimas šiuo laiku, kai 
nuolatiniai mūsų tautos priešai pareika
lauja vis daugiau aukų gyvybėmis už jos 
išsilaisvinimą ir tolimesnę egzistenciją. 
Skaitlingos lietuviškos šeimos turi būti 
gerbiamos ir palaikomos. Jų reikalui tu
rėtų būti skelbiami lietuviškos šeimos 
metai, kuriuose būtų labiau iškeliama lie
tuviškos šeimos svarba lietuvių tautai.

Po paskaitos skautės visas motinas ap

dovanojo gyvų gėlių puokštėmis ir atvi
rutėmis, sveikinant jas Motinos dienos 
proga.

Salės kampe stovėjo žalymynaiis ir tau
tiniu kaspinu papuošta motinai Lietuvai 
simbolinė kėdė. Tautinė vėliava buvo 
perrišta juodu kaspinu, liudijančiu jos 
esamą padėtį. Tai meilės ir pagarbos 
ženklas jai.

Meninę dalį atliko skautai-ės, kurią pa
ruošė skautė J. Bematavičiūtė. Jie lietu
viškai ir angliškai padeklamavo motinos 
garbei eilėraščių ir padainavo dainų, pra
dedant Oi, Lietuva motinėle.

Minėjimas baigtas giesme Marija, Ma
rija.

Po minėjimo visoms motinoms buvo su
rengtą arbatėlė, o paskiau vyrams. Ją pa
ruošė A. Podvoiskienė.

Šalia to vyko nuotaikingas pasižmonėji- 
mas, kurio metu skautų reikalams pra
vesta pasisekusi loterija. Ją pravedė I. 
Gerdžiūnienė.

Ta pačia proga Skautų Tėvų k-tas nuo
širdžiai dėkoja M. L. S. klubui už patal
pas ir piniginę paramą, V. Bernatavičiui 
už įdomią paskaitą, J. Bematavičiūtei už 
programos paruošimą, skautams-ėms už 
programos atlikimą, I. Gerdžiūnienei už 
gėlių paruošimą ir loterijos pravedamą, A. 
Podvoiskienei už užkandžių paruošimą, 
visuomenei už atsilankymą ir visiems 
tiems, kurie vienakiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie šio minėjimo pasisekimo.

A. P-kis

KETTERINQAS
RAMUS GYVENIMAS

Kažin ar Anglijoje yra kitas toks ramus 
miestas, kaip Ketteringas? Ramūs čia ne 
tik vietos gyventojai, bet ir lietuviai — 
jokių suėjimų, jokių pramogų, pasikalbė
jimų. Nors DBLS skyrius sudarytas iš 
dviejų vietovių — Ketteringo ir Corby, 
bet jo veikloje viskas labai ramu. Kai kas 
nusiskundžia, kad dėl tos ramybės jau ir 
•lietuviškai kalbėti užmiršę... Taigi, kas 
norėtų ramiai praleisti vienišas senatvės 
dienas, '.siūlyčiau persikelti į Ketteringą, 
nes ramiau niekur nerasi.

J. Liobė

LIET. SODYBA
TRADICINIS SĄSKRYDIS

Šiais metais tradicinis lietuvių sąskry
dis (jau 23-čias) Sodyboje įvyksta birže
lio 4-5 dienomis. Kadangi tai yra gana il
gas atostogų savaitgalis, tai laukiama sve
čių iš visų salos kampų.

Kaip ir seniau, šeštadienio vakarą ruo
šiami šokiai jaunimui ir senimui. Gros 
geras orkestras. Sekmadienio programa 
bus pranešta vėliau.

Norintieji užsisakyti kambarius, prašo
mi nedelsiant tai padaryti. Jei atsirastų 
ekskursijų ar šiaip didesnis skaičius žmo
nių, tai nakvynėms būtų .parūpintos pala
pinės. Organizuojantieji ekskursijas, pra
šomi kiek galima greičiau apie tai pain
formuoti Sodybos administraciją.

Tad visi kviečiami į tradicinį sąskrydį, 
atlaidus ir kermošių.

VOKIETIJA
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS HANAU

Gegužės 1 d. (sekmadienį), Šventos Dva
sios bažnyčioje minėjimas pradėtas eku
meninėmis pamaldomis, kurias laikė tėvas 
A. Bernatonis ir evang. kunigas Fr. Skė
rys. Tai dienai pritaikytą pamokslą tema 
„Gerbk savo tėvą ir motiną, kad tau ge
rai .sektųsi ir tu ilgai gyventai ant žemės“, 
pasakė kunigas F,r. Skėrys. Visi .darniai 
giedojo evangelikų ir katalikų giesmes.

Po pamaldų tautiečiai susirinko į para
pijos salę paminėti Motinos Dieną. VLB: 
Hanau apylinkės pirmininkas Albertas 
Kėmeraitis atidarė minėjimą,, pasveikin
damas salėje esančias mamytes ir močiu
tes. Taip pat pasveikino iš toliau atvyku
sius .šeimos narius, kurie, pasimatę su ar
timaisiais, pasidžiaugę, išsikalbėję, sugrį
žę namo vėl kiekvienas tęs savo paskir
ties kelią. Pasveikino ir Vasario 16 gimna
zijos tautinių šokių grupę įsu jos vadove 
Maryte Dambriūnaite. Pasidžiaugė, kad 
po septynių metų moksleiviai vėl pasiro
dė Hanau mieste.

Po to jis žodį perdavė Fr. Skėriui, kuris 
skaitė paskaitą tema: „Meilė — šeimas 
pagrindas“. Jis pasirinko tekstą iš I Jono 
4, 7: ,Mylimieji, mylėkime vienas kitą, 
nes meilė yra iš Dievo, ir kiekvienas, ku
ris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta 
Dievą“.

Savo išsamioje paskaitoje jis priminė, 
kad pasaulis reikalingas gerų šeimų. Jų 
pasigendame. Šeima yra tautos ir valsty
bės pamatas. Prigyvenome laikus, kai šei
mos pagrindas nebesaugomas ir išgyvena 
krizę. Šeima šiame technikos amžiuje kai 
kur atrodo, tik kaip šaltas, dirbtinis tie
kėjų ir vartotojų vienetas. Tėvas dažnai 
nebeturi autoriteto. Motinos j.ausmai es
mėje .pažeisti, dažnokai piktam išnaudoja
mi ir sužalojami. Neretai pačios motinos 
būna iškrypusios, kratosi motinos pareigų.

Nestebėtina, kad lietuvių šeimose pasi
taiko nesklandumų ne vien dėl skirtingų 
ideologinių pažiūrų, bet ir dėl nesugebėji
mo kalbėti tėvų (lietuvių) kalba. Ši Moti
nos Diena teprimena mums tą didžią ir 
nelengvą pareigą auklėti jaunąją kartą 
lietuviškoje dvasioje, kad mes ir svetimo
je aplinkoje, platesnio masto suvažiiavi- 

muose dar lietuviškai pajėgtume susikal
bėti. Tinkamai įvertinkime ir branginkime 
tą gimtosios kalbas mokytoją. Vasario 16 
gimnaziją, kuri pavaduoja tėvus, kai pas
tarieji dėl įvairių priežasčių nepajėgia sa
vo pareigų atlikti.

Po paskaitos vyko kultūrinė programa. 
Pranešėjo rolę perėmė tėvas A. Bernato
nis. Solistė V. Landienė-Rakauskaitė pa
dainavo dvi dainas „Tau, mama...“ — me
lodija A. Raudonikio, žodžiai J. Lapašins- 
ko, dr „Mano draugas“ Dž. Marjonavičiaus 
(lietuviško teksto autorius Sau lynas).

Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė, palydima akordeonu Valdo Kėme- 
raičio, pašoko 5 šokius: Šustą, Kubilą, Sa- 

, dutę, Čigonėlį ir Gyvatarą. Kėmeraitienė 
ir dukrelė Lina padainavo duetą „Motinos 
valsas“. Trio — Kalvaitienė, Kėmeraitie
nė ir Lina Kėmeraitytė padainavo „Lauk
siu tavęs .ateinant“.

Broliai Gintaras ir Helmutas Hasenhai- 
čiai trimitais atliko uvertiūrą — Andreas 
Muntschdk — ir dvi giesmes „Aš meilės 
garbinu galybę“ ir „Už rankų imk meilin
gai“. Jauniausia Hasenhaičių dukrelė Re
nate padeklamavo eilėraštį „Kaip saulutė, 
taip šviesi“. Albina Weiheriene paskaitė 
eilėraštį „Atiduotų ir savo širdį“. Pianinu 
dar paskambino Lina Kemėraitytė keletą 
dalykėlių.

Pabaigoje Rutkauskas kalbėjo apie ma
myčių ir močiučių pasiaukojimą vaikams 
paskutinio karo metu ir apie Kalantos lai
dotuves. Pateikė keletą puikių pavyzdžių 
iš gyvenimo.

Kultūrinei programai pasibaigus, VLB 
Hanau apylinkės pirmininkas Albertas Kė
meraitis padėkojo dvasiškiams už ekume
nines pamaldas, kunigui Fr. Skėriui už 
paskaitą, gimnazijos tautinių šokių grupei 
už puikius šokius, solistei V . Landienei- 
Rakauskaitei už gražias dainas (abiem 
įteikė po gėlių puokštę) ir visiems ki
tiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie programos ir šios šventės suruošimo. 
Mamytėms ir močiutėms įteikė po gėlę.

Prie suneštų valgių ir gėrimų visi šne
kučiavosi ir bendravo iki 22.00 vai.

Fr. Skėrys

LIETUVIAI „EUROPOS DIENOJE“ 
MUENCHENE

Gegužės 7 d. prieš Muencheno rotušę 
vyko „Europa-Uniion“ ruošiama demonst
racija, pavadinta „Europos diena?, ruo
šiantis 1978 m. Europos parlamento rinki
mams .

Keturiais valandas trukusioje progra
moje kalbėjo ilga eilė žymių politikų ir 
kultūrininkų. Meninę programos dalį iš
pildė bavarų chorai, orkestras, šokėjai; 
'šoko ir .škotų tautinių šokių grupė; iš eg
zilų pasirodė tik rumunai ir lietuviai. 
Muencheno tautinių šoklių grupė .Ratu
kas“ gražiai reprezentavo mūsų tautą. 
Ypač mergaičių „Sadutė“ turėjo pasiseki
mo. Šokėjos buvo fotografuojamos iš dau
gelio objektyvų. „Sadutė“ pateko ir į te
levizijos I programą ir į „Muenchner Mer- 
kur“ laikraštį.

Šokiai ir drabužiai bei gintaras atkrei
pė daugelio dėmesį ir sukėlė simpatijas 
gražioms merginoms — tat negalėjome at
siginti nuo klausimų ir fotografų. Įdo
miausia, kad atsirado tautiečių, kurie gy
vena jau keleri metai Muenchene ir nebu
vo sutikę lietuvių. Vienas šaukte šaukė 
„koks aš laimingas, vėl sutikęs lietu
vius“... Nustebo ir iš Chicagos ekskursan
tai!, pamatę nelauktai tautiečius šokant 
aikštėje... Taigi, įspūdžių buvo gražių.

TIK PUSĖ NOTOS...

.Sovietų 'ambasadorius Kaire norėjo 
įteikti 'Egipto užs. reikalų ministrui nuo
rašą memorandumo, kurį Sovietų vyriau
sybė buvo išsiuntinėjusi 'kitiems arabų 
kraštams, aiškindama, kad Egiptas ruo
šiasi pulti Libiją ir pasiimti jos naftos 
šaltinius. Egiptas šį memorandumą palai
kė grynu prasimanymu ir atsisakė jo nuo
rašą priimti. Tada Sovietų ambasadorius 
Poliakovas notą padalijo į dvi dalis. Pir
mąją dalį, liečiančią Libijos reikalus, pa
siliko sau, o lantrąją — mažiau jiautrią — 
priėmė Egipto užs. reikalų ministras Is
mail Fahmi. Diplomatinis memorandumas 
buvo išgelbėtas diplomatišku būdu...

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.

NOTTINGHAM® — 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.

NOTTINGHAME — gegužės 19 d., šešti
nėse, 20 vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — gegužės 29 d.. Sekmi
nėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje.

LEAMlINiGTONE SPA —■ gegužės 29 d., 14 
vai., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE —- gegužės 29 d., 16 vai., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAME — birželio 5 d., Švč. 
Trejybės šventėje, 11.15 vai., Liet. Ži
dinyje.

Skautiškuoju keliu
SESĖS IR BROLIAI,

Midlando Bradfordo, Manchesterio, Not- 
tinghamo, Štoko ir apylinkių skautams ir 
jaunimui pakartotinai primenam, kad yra 
užsakytas autobusas į skautų-jaunimo sto
vyklą, kuri įvyksta nuo liepos 24 d. ligi 
rugpjūčio 4 d. Lietuvių Sodyboje. Prašo
me užsiregistruoti pas savo vadovus arba 
pas J. Maslauską iki birželio 1 d. Tai pa
lengvins susitvarkyti su brangiu transpor
tu, užsakyti maistą ir palapines.

Liepos 24 d., sekmadienį 9.30 vai., rytą 
išvykstame iš Manchesterio Liet. Soc. klu
bo (121 Middleton Rd.). Bradfordo, Man
chesterio ir .apylinkių skautai ir jaunimas 
prašomi minėtoje vietoje būti laiku.

Pakeliui į Sodybą autobusas sustoja 
Derbyje, geležinkelio stotyje, 1 vai. Not- 
tinghamo, Štoko, Derby ir apylinkių skau- 
tai-jiaunimias prašomi šioje vietoje laiku 
būti.

Iš Manchesterio į Derby yra tolima ke
lionė. Atostogų laiku autobusas į Derby 
gali nebūti'punktualus. Prašome laiku už
siregistruoti, kad, turėdami sąnašą, esant 
reikalui, vieni kitų galėtume palaukti.

Dar kartą prašome visus laiku užsire
gistruoti.

Su skautiškais linkėjimais ir iki pasi
matymo kelyje ir stovykloje.

Budėkime,
v. s. J. Maslauskas

Auka stovyklai
V. Zdanavičius, Londonas — 1 sv. 
Nuoširdus skautiškas ačiū.

Skautų-jaunimo stovyklos rengėjai

NĖRA GERESNĖS DOVANOS 
DRAUGAMS IR SAU PAČIAM

Ramonas — DULKĖS RAUDONAM SAU
LĖLEIDY, romanas, 400 psl. £4.70.
P. Jurkus — JUODVARNIAI, pasaka-poe- 
ma:

...„Kaip naktužė tyli
Pas Tave ateinu,—

Visam kaimo kely 
Negirdėti dainų.

Miega vėjas kleve
Ir žvaigždelės languos,—
Kas, Motule, Tave
Šią naktelę paguos?

Poema iliustruota, 200 psl. £4.00
V. Vailionis — LIKIMO AUDROSE, 344 
psl., romanas £5.40
J. Daumantas — FIGHTERS FOR FREE
DOM. 'Lithuanian Partisans Versus the 
USSR. 250 psl. £7.50
M. Aukštuolis — THE EAGLE OF FREE
DOM, The voice outside the Iron Curtain. 
156 psl. £3.20
A. Jonušaitė-Abromaitienė — NYKŠ
TUKŲ MOKYKLA, didelio formato, spal
votos iliustracijos. Puiki Velykų dovana 
vaikams. £2.40
Kainos, įskaitant persiuntimo išlaidas.

amora
14, PRIORY RD, 
KEW, SURREY. 

Tel. 940-6377
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DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
KITAS ŠALIS

Siuntinys 1, 1977,
Labai gera eilutei medžiaga su įaudimu 

„Ali wool mede in England"; crimpleno 
medžiaga moteriškam kostiumėliui; nailo
no gėlėta medžiaga suknelei; 1 vyriški nai
lono marškiniai; 1 vilnonė gėlėta arba su 
ornamentais skarelė; 2 poros vyriškų arba 
moteriškų nailoninių kojinių.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiun
timo išlaidomis £85.00.
Į šį siuntinį dar galima įdėti 5 m me
džiagų arba kitokių prekių iki 10 svarų 
svorio. Žemiau siūlome keletą populiares
nių dovanų.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui

£40.00 
Jeans „Wrangler", vyriškos arba moteriš
kos 21.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas 13.50
Geresnis nertinis 16.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailo
no 1.50
Tights 1.80
Vilnonė medžiaga suknelei 12.00
Crimpleno medažiga suknelei 9.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiu
mėliui 15.00
Nailono apatinis 5.00
Nailono marškiniai 5.50
Geresni marškiniai 7.50
Vilnonė skarelė 5.50
Lietsargis telescopic 6.00
Angliška vilnonė labai gera eilutei 
medžiaga 25.00
Geresnė medžiaga eilutei 28.00

Sudarant visai naują siuntinį, dar rei
kia pridėti 13 svarų persiuntimui.

Sudarome testamentus, administruoja
me nuosavybes .persiunčiame palikimus į 
Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores LTD. 11 London Lane, 
Bromley, Kent. Tel. 01 460 2592.
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