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Abejonės del jaunimo 
kongreso Europoje

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungoje 
prasidėjo diskusijos dėl IV Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongreso, kuris buvo nu
matytas 1979 m. liepos mėnesį Europoje. 
Tam kongresui jau buvo pradėta ruoštis 
nuo 1976 m. vasaros. Nuo to laiko jau at
likta daug darbo, ieškant kongresui patal
pų, planuojant programą, ekskursijas ir 
it. t. PLJS-gos vadovybė norėtų, kad tas 
darbas nenueitų veltui. Todėl S-gos pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė ragina visų kraštų 
liet, jaunimo organizacijas ruoštis tam 
kongresui, rinkti lėšas ir sudaryti morali
nį užnugarį komitetui Europoje.

Tas paraginimas buvo tikrai reikalingas, 
nes kongresui suruošti visų pirma reika
lingos stambios lėšos. Visiems buvusiems 
jaunimo kongresams, kurių ligšiol buvo 
trys, lėšas telkė PLB Valdyba per kraštų 
Bendruomenes. Iš bendro iždo buvo iš da
lies finansuojamos atstovų kelionės išlai
dos ir apmokamos kitos kongreso išlaidos. 
Ketvirtajam kongresui susidaro kitokios 
aplinkybės.

Kaip paaiškėjo per PLB Centro Valdy
bos posėdį (vasario mėn), kai į Ameriką 
buvo nuvykęs komiteto pirm. A. Šmitas 
iš Vokietijos, dabartinė PLB Centro Val
dyba nėra pasiruošusi remti jaunimo kon
greso lėšomis. Ji teisinasi, kad jos kaden
cija baigiasi 1978 m. liepos mėn., todėl ne
gali daryti pažadų, kuriuos turės vykdyti 
nauja valdyba. Nežinoma, kiek galės pri
sidėti Europos kraštų bendruomenės. Tai 
pasunkina lėšų telkimo problemą. Tad da
bar jaunimui telieka viena išeitis — ban
dyti sutelkti lėšas savo pastangomis. Aiš
ku, tai reikštų su vyresniųjų pagalba, ku
rios kiekvienas kraštas turėtų prašyti pa
gal savo sąlygas. Kongreso ruošai finan
sus telkti yra pasižadėjusi PLJS Valdyba 
ir pats Ruošos komitetas. Taigi, kraštų at
sakomybėje liktų tfinansų telkimas savo 
atstovų bei dalyvių nusiuntimui į kongre
są. Kaip dabar atrodo, prie kraštų atstovų 
išlaidų nebus galima prisidėti iš bendros 
kasos. Dabar PLJS Valdyba laukia kraš
tų valdybų pasisakymo, ar naujomis sąly
gomis jos vistiek norėtų, kad 1979 m. Jau
nium kongresas įvyktų Europoje, kas 
reikštų, kad visi kraštai pasižada jam su
rinkti lėšas savo pastangomis.

Antras klausimas, kuris rūpi jaunimui, 
tai PLB Seimas, kuris numatytas 1978 m. 
liepos mėn. Kanadoje. Dabartinė PLB Val
dyba labai pageidautų, kad sekančiame 
PLEi Seime dalyvautų Jaunimo Sąjungos 
atstovai. Seimas yna lietuvių Bendruome
nei lygiai toks pat įvykis, kaip Jaunimo 
kongresas Jaunimo Sąjungai. Norima, kad 
dalyvautų visų kraštų Jaunimo Sąjungų 
pirmininkai. Tas taip pat pareikalautų lė
šų. Seimo metu Toronte kartu bųį ir Dai
nų Šventė bei Sporto Olimpiada. Visas 
įvykis vadinsis Pasaulio Lietuvių Dienos.

Tačiau PLJS jau dabar yra atstovauja
ma PLB Valdyboje PLJS pirmininkės G. 
Juozapavičiūtės, kuri dalyvaus Seime kaip 
PLB Valdybos narė. Tad ar yra reikalas 
suvažiuoti pirmininkams iš visų kra'štų? 
Juk tas brangiai kainuoja, ir reikia telkti 
lėšas Jaunimo kongresui, kuris įvyks po 
metų.

PLB siūlo jaunimui atidėti kongresą iki 
1980 m. Bet Kongreso data ir vieta buvo 
sutarta III-me Jaunimo kongrese, daly
vaujant PLB Valdybos pirmininkui ir Val
dybos nariams. 1979 metai atrodė pato
giausi, nes 1978 m. turės susirinkti PLEi 
Seimas, o 1980 m. numatyta sekanti Tau
tinių Šokių šventė. Todėl PLJS Valdyba 
galvoja, kad Jaunimo kongresas turėtų 
įvykti 1979 m. Europoje sudarytas Ruošos 
Komitetas jau yra padaręs kai kuriuos 
iparuošiamuosius darbus.

Dabar PLJS Valdyba yra išsiuntinėjusi 
visų kraštų LJS Valdyboms bendralaiškį, 
užklausdama, ar kraštų valdybos norėtų 
siųsti savo pirmininkus į PLB Seimą, ku
ris įvyks 1978 m. Toronte, ar pasitikės sa
vo centro organais — PLJS pirmininke ir 
valdyba, kurie gali atstovauti jaunimui be 
didelių išlaidų. Ir pagaliau ar atsisakyti 
savo kongreso, kuris numatytas 1979 m. 
Europoje?

VERGŲ DARBAS

„The Observer“ (geguž. 15) paskelbė 
vieno skaitytojo laišką, kuriame nurodomi 
įstatymai, draudžią importuoti kalinių ga
mintas prekes. Tas skaitytojas primena 
apie pigiomis kainomis Anglijoje pardavi
nėjamus sovietiškus radijo aparatus, ku
riuos sakosi gaminęs ir neseniai iš stovyk
lų į Vakarus išleistas dr. šteroas.

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
PRANĄ POŽERSKĮ ir 

FILOMENĄ WOODHOUSE bei 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

J. O. Liobės

Londonas, 1977 m. gegužės 24 d.

NELEIDŽIA Į VILNIŲ

„Daily Telegraph“ (gegužės 16 d.) įsidė
jo kacetininko „uniformoje“ tarp dviejų 
plakatų prie Sovietų ambasados Londone 
nufotografuotą lenką Julijan Iwaszkie- 
wicz'iu, kilusį iš Vilinaus. Viename plaka
te užrašyta „Sovietų Sąjunga, leiskite man 
po 23 metų pamatyti vienintelį mano bro
lį“. Antrojo plakato tekstas: „Brežnevai, 
jūs neleidote man, Belzeno kaliniui, pasi
matyti su mirštančia motina“.

J. Iwaszkiewicz antrojo karo metu buvo 
paimtas į nelaisvę, o vėliau perėjo Dachau 
ir Belseno stovyklas. Vėliau kartu su ki
tais lenkų kariais per Italiją pateko į Ang
liją. Jo brolis Juozapas liko Lietuvoje ir 
dalyvavo pogrindžio kovose. Dabar jis gy
vena Vilniuje.

Po penkių dienų J. Iwaszkiewicz buvo 
pakviestas į Sovietų konsulatą pasikalbė
ti. Čia jam buvo pasakytą, kad jis nieka
da savo brolio daugiau nebepamatys.

Tuo tarpu jis pats yra pasiryžęs stovė
ti prie ambasados vartų, kol brolis ir jo 
žmona gaus leidimą atvykti į Londoną.

SIŪLO SUJUNGTI ENERGIJOS 
IŠTEKLIUS

Energijas ministras Anthony Benn, po 
apsilankymo .Maskvoje ir kitose Europos 
sostinėse pareiškė, kad formuluojant tarp
tautinę energijos politiką, į ją turėtų būti 
įjungta ir Sov. Sąjunga. Svarbiausioji 
priežastis esanti tai, kad Sov. Sąjunga tu
rinti 57% pasaulio akmens anglies atsar
gų, daugiau kaip 40% dujų, 10% durpių, 
12% hidroelektrinės energijos ir trečdalį 
naftos.

Dėl didoko laiko skirtumo, esą lengva 
būtų išbalansuoti energijos tiekimą, jei 
Sov. Sąjungos šaltiniai būtų įjungti į Va
karų Europos sistemą.

NEPRIĖMĖ SADŪNAITEI GELBĖTI 
PETICIJOS

Londono katalikų laikraštis „Universe“ 
(gegužės 13 d.) rašo, kad Sovietų ambasa
da Londone atsisakė priimti peticiją, ku
rią pasirašė daugiau kaip 5.000 žmonių, 
Jų tarpe yra Norfolko kunigaikštis, vysku
pas Mahon, daug lordų ir parlamento na
rių.

Peticiją organizavo Right to Believe 
Committee, sudarytas jaunų žmonių per
sekiojamiems tikintiesiems gelbėti. Šį kar
tą jie prašė paleisti trejiems metams nu
teistą Nijolę Sadūnaitę.

Ambasados atsakymas komiteto atsto
vams buvęs gana griežtas „Mes niekada 
nepriimame jokių peticijų“.

Dabar peticija siunčiama tiesiai L. Brež

Susideginusiuju istorija
,East-West Digest“ (Nr. 9) išspausdino 

Sovietų Sąjungoje savanoriškai susidegi
nusių ar bandžiusių susideginti žmonių is
torijas. Nors tuo būdu žuvusieji nėra pa
likę rašytų dokumentų, tačiau iš jų pa
reiškimų prieš mirtį galima spėti, kad kai 
kurių susideginusiųjų motyvai buvo poli
tinio pobūdžio.

Pradėdama nuo nežinomo gyventojo, ku
ris 1977 m. sausio 13 d. apsipylęs benzinu 
susidegino prie Lenino mauzoliejaus Mas
kvoje. Mauzoliejus tuo metu buvo uždary
tas, bet įvykį matė du švedų žurnalistai ijr 
prancūzų turistas. Oficialiai tas pilietis 
buvo paskelbtas nepilnapročiu. Apie jo 
mirtį paskelbė pogrindžio spauda ir už
sienio radijas.

Be čia aprašytojo įvykio „Einamųjų įvy
kių kronikos“, pradėtos leisti 1968 m., yra 
paskelbusios; šiuos susideginimo atsitiki
mus.

Vosylius Makucha (50 m.). Mokytojas 
iš Dnepropetrovsko, prieš tai buvęs Stali
no darbo stovyklose, 1968 m. lapkričio mė
nesį susidegino pagrindinėje Kijevo gat
vėje. Kai susirinkę žiūrovai bandė užge
sinti jo drabužius, Makucha vis šaukė: 
„Tegyvuoja laisva Ukraina!“ Du ukrainie
čiai gavo po du metus stovyklos už plati
nimą lapelių apie Makuchos mirtį.

Nikolas Breslavskis (45 m.), buvęs sto
vyklų kalinys, mokytojas, trijų vaikų tė
vas bandė susideginti Kijevo universitete. 
Jis nebuvo paskelbtas bepročiu. Žaizdoms 
sugijus, buvo pasiųstas trims metams į 
griežto režimo stovyklą. Breslavskio trage
dija įvyko 1969 m. vasario mėnesį.

Ilija Rips, Rygos universiteto studentas 
(20 m.) bandė susideginti 1969 m. balan
džio 13 d. Su savim jis turėjo plakatą su 
užrašu: „Protestuoju prieš Čekoslovakijos 

nevui. Be to, kreiptasi į užs. reikalų mi
nistrą dr. D. Owen‘ą, prašant išsiaiškinti, 
kodėl Sovietų ambasada nepriima peticijų.

Grupės vadovė Joanna Nash pareiškė, 
kad peticija buvusi paruošto remiantis 
Helsinkio susitarimais dėl žmogaus teisių. 
„Tačiau komunistai, atrodo, apie tokius 
dalykus visiškai nenori nieko žinoti. At
rodo, kad Helsinkio konferencijos nutari
mai jiems neegzistuoja, jie elgiasi lygiai 
taip pat, kaip prieš 20 ar 30 metų.“

KINAI PRANAŠAUJA KARĄ

Kinijos gynybos ministras maršalas Yeh 
Chien-ying pasakė ilgą kalbą, kurioj (pra
nešė apie krašto pasiruošimą moderniš
kam karui. Kinija turinti būti pasiruošu
si, nes „didelis karas gali greitai kilti tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos“.

Atsakydama į šį pareiškimą, „Pravda“ 
išspausdino labai ilgą straipsnį, kuriame 
sakoma, kad Kinija ruošiasi naujoms glo
balinėms skerdynėms.

ŠNIPAI
John Barron'o knygoje „KGB — The 

secret work of Soviet secret agents“ rašo
ma ir apie KGB veiklą Lietuvoje. Užsie
nyje veikiančių ir veikusių šnipų sąraše 
paminėtas Ričardas Vaigauskas, buv. So
vietų ambasados Londone pareigūnas ir 
Anatoli S. Kaplin, Sovietų ambasadorius 
Dubline, į kurį kreipėsi Airijos katalikai, 
norėję nuvežti į Lietuvą Švč. Mergelės sta
tulą.

ČIA KALBA MASKVA!
(Gegužės 16 d. BEC radijo reporteris Jim

my Young transliavo angliškai iš Maskvos. 
Jo programoje dalyvavo keturi angliškai 
gerai kalbą asmenys: du vyrai ir dvi mo
terys

Pasikalbėjimų temos buvo labai įvai
rios: pradedant mokyklinio amžiaus vai
kais, baigiant žmogaus teisių klausimais ir 
blynais. Britų spauda šį pirmąjį radijo pa
sikeitimą vertina teigiamai, nes progra
mos dalyviai buvę nuoširdūs ir nebandę 
gyvenimiškąsiias problemas nudažyti vien 
tik baltais dažais.

DEMONSTRACIJOS KROKUVOJE
Ryšium su studento Stanislovo Pyjas 

tragiška mirtimi Krokuvoje apie 5.000 
žmonių minia su juodomis vėliavomis de
monstravo gatvėse. S. Pyjas artimai ben
dradarbiavo su Darbininkų Gynimo Ko
mitetu, todėl įtariama, kad jis buvo nužu
dytas. Tuo tarpu oficiali lenkų agentūra 
skelbia, kad S. Pyjas buvo girtas, eidamas 
nukrito nuo laiptų ir užsimušė.

okupaciją!..“ Pagal Latvijos konstitucijos 
65 paragrafą jis buvo kaltinamas priešso- 
vietine 'agitacija, bet paskelbtas nepilna
pročiu ir uždarytas į beprotnamį.

1969 m. rugsėjo mėnesį nežinomas pilie
tis susidegino Lenino paminklo papėdėje 
prie Finlandijos gelžkelio stoties Lenin
grade. Jo vardo „Kronikoms“ nepavyko 
sužinoti.

Genadijus Trifinovas, „Kalinino“ fabri
ko darbininkas bandė susideginti prie 
Smolny institute esančio Lenino pamink
lo Leningrade, 1970 m. sausio mėn. Prie
žastys nurodomos — sunkus gyvenimas. 
Jo gyvybė buvo išgelbėta,bet likimas ne
žinomas.

Romas Kalanta (19 m.) susidegino Kau
ne, šaukdamas „Laisvės Lietuvai!“ Jo lai
dotuvės sukėlė riaušes, kurių aštuoni da
lyviai buvo nuteisti trejiems metams .ka
lėjimo. Kaip žinoma, Kalanta susidegino 
1972 m. gegužės 14 d.

Stonis, 23 metų darbininkas padegė pats 
save 1972 m. gegužės 29 d. Varėnos mies
telio aikštėje. Prieš tai jis buvo iškėlęs 
Lietuvos tautinę vėliavą. Nors iš pradžių 
jam pavyko pasislėpti, bet birželio 10 d. 
mirė kariškoje ligoninėje.

Andruškevičius, (60 m.) darbininkas pa
degė pats save 1972 m. birželio 3 d. Kau
ne. Mirė karo ligoninėje sekančią dieną ir 
buvo slapta palaidotas.

Žaličkauskas, (62 m.) darbininkas, 1972 
m. birželio 10 d. bandė susideginti Kapsu
ke (Marijampolėje). Nugabentas į karo 
ligoninę.

Olegas Spirdonovas 1975 m. gale ar 1976 
m. pradžioje bandė susideginti Vladimiro 
kalėjime. Po dviejų dienų iš kalėjimo nu
gabentas į karo ligoninę.

Komunizmas čia ir ten
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 

konferencijoj, įvykusios Helsinkyje 1975 
m., baigiamasis aktas buvo žymiai plačiau 
išgarsintas Rytuose, negu Vakaruose. So
vietų spaudoje tas aktas buvo atspausdin
tas ištisai, tuo tarpu kai Vakarų spaudoje 
pasirodė 'tik santraukos.

Tad nenuostabu, kad komunistų valdo
muose kraštuose susidomėjimas tuo doku
mentu yra didesnis, negu demokratiniame 
pasaulyje. Sovietų Sąjungoje ir Rytų Eu
ropos kraštuose atsirado žmonių, ypatin
gai inteligentijos sluoksniuose, kurie pra
dėjo tyrinėti, kaip tas tarptautinis susi
tarimas yra vykdomas jų gyvenamuose 
kraštuose. Susikūrė komitetai Maskvoje, 
Ukrainoje ir Lietuvoje Helsinkio susitari
mų vykdymui 'sekti. Panašaus pobūdžio 
organizacijos atsirado Lenkijoje ir Čeko
slovakijoje.

Visų tų kraštų pagrindinis dėmesys yra 
nukreiptas į žmogaus teisių, aprašytų bai
giamajame akte, įgyvendinimą. Komunis
tų valdomuose kraštuose į sąjūdį įsijun
gė mokslininkai, rašytojai ir kita inteli
gentija. Jų atsišaukimai į Vakarų pasau
lį rado atgarsį ne tik liberaliniuose sluoks
niuose, bet pastaruoju laiku ir komunisti
niuose bei kraštutiniai socialistiniuose.

Vienas iš to reiškinio pavyzdžių — va
dinamasis eurokomunizmas Italijoje ir 
Prancūzijoje. Jis, kaip žinome, yra gimi
ningas su Dubčeko „komunizmu su žmo
nišku veidu“, kuris 1968 m. buvo sutriuš
kintas po sovietų tankų vikšrais Čekoslo
vakijoje, bet jo idėja liko gyva. Komunis
tiniame pasaulyje įvyko dar vienas skili
mas. Šalia kinietiško komunizmo atsirado 
europietiškas, atskilęs nuo Maskvos.

Vakarų Europos kraštuose komunistai 
vis daugiau pradeda kritikuoti sovietinį 
komunizmą, šiais metais Londone net pra
dėtas leisti tam tikslui žurnalas, kurio 
vardas yra „Labour Focus on Eastern Eu
rope". Žurnalo tikslas, kaip sako pirmojo 
numerio vedamasis, skatinti įvairias kai
riojo sparno organizacijas, kad reikalautų 
paleisti ,politinius kalinius Sov. Sąjungoje 
ir Rytų Europos kraštuose; skelbti socia
listinėje ir profsąjungų spaudoje politinės 
priespaudos atvejus; siųsti į Sov. Sąjungą 
informaciją apie politinius kalinius ir 
pan.

Tas darbas, žurnalo leidėjų nuomone, 
yra reikalingas, nes politinė priespauda 
Rytų Eurppoje kenkia socializmui kituose 
kraštuose. Ta priespauda padedanti kapi
talistinių kra'štų propagandai prieš socia
lizmą. Todėl žurnalas ketina duoti patiki
mą informaciją apie politinę priespaudą ir 
žmogaus teisių laužymą šioje pasaulio da
lyje.

Pirmame žurnalo numeryje jau randa
me ilgus straipsnius apie padėtį Sov. Są

Segios DIENOS
— Pakistanu 'skaičius D. Britanijoje 

praėjusiais metais pasiekė 1.770.000 ir su
daro 3.3% visų gyventojų.

— Maskvos apylinkėse uždrausta skinti 
laukines gėles, nes, anot „Komsomolskaja 
Pravda“, kai kurios jų rūšys baigiamos iš
naikinti.

— Lenkijoj mirė vienas žymiausių Len
kijos ir Europos geologų, prof. Roman 
Kozlowski (88 m.).

— Suomijoje visos politinės partijos, 
įskaitant komunistus, sutiko sudaryti koa
licinę vyriausybę.

— Pernai sunaikintą Kinijos miestą 
Tangšan neseniai ištiko naujas žemės dre
bėjimas. Nuostoliai nežinomi.

—- Londone mirė buvęs Lenkijos egzili- 
nės vyriausybės narys, „Dziennik Polski“ 
leidyklos direktorius ir rašytojas J. Sa- 
kowski.

— Praėjusį mėnesį britų prekybos ba
lansas turėjo £111 milijonų perteklių. 
Skaitoma, kad daugiausia pagelbėjo Šiau
rės jūros nafta.

— Pokerio čempionas Adrian Doyle Las 
Vegas mieste jau du metus iš eilės laimė
jo £200.000 su tokia pat korta (trys de- 
šimakės ir dvi dvejukės).

— Pietinėje Anglijoje pagarsėjusi ėjimo 
čempionė, rusų kilmės Barbara Moore (71 
m.) mirė vienoje Londono ligoninėje. Ji 
buvo vegetarė ir skelbė išgyvensianti 150 
metų.

— „East-West Digest“ (Nr. 9) paskelbė 
ištisai Tomo Venclovo liudijimo JAV at
stovų rūmuose tekstą.

— Gegužės 15 d. mirė žinomas britų fil
mų direktorius H. Willcox, sulaukęs 85 m. 
amžiaus.

— Nors šių metų žiema ir pavasaris 
skaitomi lietingiausi per 100 metų, bet po
dirvio vandens rezervas sumažėjęs dėl 
praėjusios vasaros sausrų, dar nėra pa
kankamas.

— Jaunutei rumunų gimnastei Nadiai 
Comaneci Prahos turnyre gavus tik antrą 
vietą, rumunai apkaltino sovietų, R Vo

jungoje, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Rytų 
Vokietijoje ir Rumunijoje. Viktoro Fain- 
bergo straipsnis apie sovietų disidentą 
Vladimirą Borisovą. Kitame straipsnyje 
H. Jamieson rašo aipe įvairias grupes, ku
rios kovoja dėl žmogaus teisių Sov. Sąjun
goje.

Labai plačiai rašoma apie „Čarter 77“ 
grupės veiklą Čekoslovakijoje, ši grupė 
paskelbė žmogaus teisių manifestą, kuris 
remiasi valdžios įstatymu Nr. 120, pa
skelbtu 1976 m. spalio 26 d. Jis buvo at
spausdintas knygos pavidale ir tuoj pat 
išparduotas. Knygoje buvo tarptautinės 
konvencijos, kurias Čekoslovakija yra pa
sirašiusi, liečiančios žmogaus teises. Pa
skelbus tas konvencijas, atsirado grupė in
telektualų, kurie pradėjo reikalauti, kad 
jos būtų įgyvendintos. Tada įsikišo polici
ja ir suėmė keletą iniciatorių. Byla pagar
sėjo visame pasaulyje, pradėjo plaukti 
moralinės paramos telegramos ir laiškai. 
Tarp kitų yra pažymėta, kad ir Lietuvoje 
veikiantis komitetas Helsinkio susitari
mams sekti taip pat pasiuntė solidarumo 
pareiškimą su 37 pjarašais.

1976 m. birželio 24-25 d. d. riaušės Len
kijoje ir vėlesnė darbininkų gynybos ko
miteto veikla aprašyta šešiuose ilguose 
straipsniuose.

Toliau britų profesinių sąjungų darbuo
tojas Ernie Roberts pasisako dėl jo orga
nizacijos pažiūros į padėtį Rytų Europoje. 
Jo nuomone, britų darbo klasė turėtų rei
kalauti, kad žmogaus teisės būtų įgyven
dintos Rytų 'Europoje, tuo labiau, kad sa
koma, jog ten valdžioje yra darbininkai. 
Britų kairieji raginami solidarizuoti su 
demokratinio socializmo sąjūdžiu Sov. Są
jungoje ir Rytų Europoje.

J. R.

TIK DU BERI, YNAI

„Pravda“ priekaištauja Anglijai, Pran
cūzijai ir JAV už pareiškimą lygių teisių 
į visas keturias Berlyno zonas. Laikraštis 
pabrėžia, kad vakariečiai esą pamiršę, jog 
tokios zonos jau seniai nebeegzistuoja. 
Esą, dabar žinomas .tik vakarinis Berlynas, 
okupuotas amerikiečių, anglų ir prancūzų, 
ir antrasis — Rytų Vokietijos sostinė.

NORI IŠLAISVINTI N. SADŪNAITĘ
„Doncaster Evening Post“ (bal. 28) įsi

dėjo žinutę apie Nijolę Sadūnaitę. Joje, be 
kita ko, sakomai, kad Londono bažnyčiose 
j.aunų žmonių grupė renka parašus petici
jai, kuri bus įteikta užs. reik, ministrui 
drD. Owen'ui. Joje prašoma padėti išlais
vinti N. Sadūnaitę, nuteistą už pogrindžio 
spaudos platinimą.

kietijos ir Čekoslovakijos teisėjus viena
šališkumu ir demonstrantai išvyko namo.

— Jei Ugandos prezidentas Amin atvyks 
į Angliją, jis bus traukiamas teisman už 
Doros Bloch nužudymą lėktuvo pagrobimo 
metu.

— šimtas Rodezijos negrų vaikų atskri
do į Maskvą, kur jie bus ruošiami partiza
niniam karui.

— Anglų Davy Powergas firma laimėjo 
konkursą pastatyti Sov. Sąjungoje 160 mil. 
svarų vertės methanol chemikalo fabriką.

— Gegužės 18 d. prie Vak. Vokietijos 
ambasados Maskvoje suimti 8 Volgos vo
kiečiai, kurie buvo atvykę prašyti pagal
bos išvykti į Vokietiją.

— Britų užs. reik, ministras dr. Owen 
kalbėdamas parlamente pabrėžė busimo
sios Belgrado konferencijos reikšmę, ry
šium su Helsinkio nutarimų vykdymu.

— Izraelyje laimėjus dešiniajam spar
nui, arabai baiminasi, kad naujasis min. 
pirmininkas M. Beigin gali paaštrinti žy- 
dų-arabų konfliktą.
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Lietuvos vergijos kronika
Ir tribunuoluos išdidžiai 
teisiuosius smerkia žmogžudžiai...

V. Mykolaitis-Putinas

Kai žmonės, per dieną nusidirbę, pavar
gę grįžta į namus, visų pirma gerai pasi
stiprina ir, truputį apsitvarkę, įjungia te
levizijos dėžes. Pasirinkimas didelis: nuo- 
nuolatinių streikų ir kylančių kainų, ligi 
kaubojiškų išdaigų ir nesibaigiančių žu
dynių.

Kartais nusitveriama ir lietuviškų laik
raščių bei knygų. Tačiau tam reikia dau
giau ramaus laiko ir tikro noro praturtin
ti savo žiniją.

Betgi yra viena nepaprasta knyga, ku-

J. Kuzmickis
rioje galima atrasti ne tik deginančių ži
nių apie kovojančią lietuvių tautą, bet ir 
Sibirą siekiančių mūsų tautiečių epopėjų, 
kuriose šmižinėja rūstūs sekliai, keršto iš
troškę KGB agentai, įtūžę tardytojai, tie
sos nepaisą teisėjai, įvalkios psichiatrinės 
ligoninės, paniurę kalėjimai ir krauju bei 
prakaitu pažliugę kacetai. Toje knygoje 
visti ryškumu vaizduojama žūtbūtinė ko
va, kai „Maskvos replės siekia uždusinti 
lietuvio dvasią, numarinti lietuvišką min
tį“ (94 psl.).

Kas tai per knyga? Ogi garuojančiu lie
tuvių krauju rašoma „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika“, kurios III-me tome 
surašyti 1975-1976 m. įvykiai.

1  
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atsišaukimų ar teoretinių įrodinėjimų po
grindžio spauda: tai lietuvių, persekiojamų 
dėl tėvynės Lietuvos ir Dievo meilės, kan
čios šauksmas, pagrįstas šiurkščiais per
sekiojimo faktais. Jie gerai žino, kaip „per 
pasaulį persirita protestų banga“, kai Is
panijoje ar Čilėje spustelėjami raudonie
ji teroristai, „o kai kankinami1 žmonės už 
tiesą, laisvę, įsitikinimus ir Bažnyčios rei
kalus, protesto balsai — tokie silpni ir ne
drąsūs“. Dėl to, kreipdamiesi į Berlyno 
Kardinolą Alfredą Bengsch, 1975 m. rug- 
piūčio 22-16 d. d. vizitavusi Lietuvą, „Kro
nikos“ leidėjai prašo ne tylėti, o drąsiai 
pradengti geležinę tylos uždangą:

„Tarybų Sąjungos vyriausybė kaip tik 
šito siekia — tylos naktyje uždusinti Lie
tuvos katalikus. Kas nori šiandien padėti 
mums ir visiems, kurie myli tiesą ir lais
vę Tarybų Sąjungoje, privalo visomis 
priemonėmis kelti viešumon persekiojimo 
faktus, nuplėšti melo šydą, kuriuo priden
giama prievarta“ (179 psl.).

Iš tikrųjų, persekiojimo faktai Lietuvos 
okupantų ir jų tarnų apdengiami melo šy
du, kad vakarai nesužinotų apie nežmo
nišką persekiojimą ir žiauresnę nei caro 
priespaudą.

Nieko nepadeda nė garsiosios Europos 
tautų konferencijos Helsinkyje nutarimas, 
pasirašytas 35 valstybių atstovų, kad „da
lyvaujančios valstybės gerbs žmogaus tei
ses ir pagrindines laisves, įskaitant min
ties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų lais
vę, visiems be rasės, lyties, kalbos ir reli
gijos skirtumo“. Kai Niorių klebonas kun. 

’ Feliksas Ralickas

Pirmosios gyvenimo 
dienos Brazilijoje
Iš knygos LIETUVIŲ IMIGRACIJOS 

BRAZILIJON PENKIASDEŠIMTMETIS

(Sutrumpinta)

1927 m. spalis.

Stotis kaskart tolo ir pasislėpė už kalno. Mūsų 
sunkvežimis-automobilis su trylika lietuvių šeimų 
smarkiai lėkė lygiu siauru keliu, keldamas tirštų, 
raudonų dulkių debesis.

Slinko pro šalį tai tušti dirvonai, apaugę sausa 
žole, tai reti miškai, kur augo toli nuo viens kito re
ti maži medžiai, tarp aukštos žolės. Toliau stūksojo 
kalnai, apžėlę tropikų miškais, tai driekėsi platūs 
slėniai, kur ne kur numėtyti aukštomis palmėmis. 
Kai kur kalnų pašlaičiais stovėjo baltų mūrinių na
mų kaimelis. Tolimam horizonte mėlynavo aukštos 
kalnų viršūnės.

Pats vidurdienis. Niekur nei gyvos dvasios, vi
sur amžina tyla. Saulė neapsakomai degina mūsų 
dar neįpratusius kūnus. Važiuojame į kavos planta
ciją. Bet kur ta mūsų pažadėtoji kavos plantacija — 
mes nežinojom.

Artinomės prie didelio miško. Automobilis su- 
triūbavo ir įlėkė į mišką. Liko vėsu, gera. Saulės 
spinduliai vos begalėjo prasiskverbti pro tankias vi
joklių šakas — tai tropikų miškas.

Čia vėl ta pati ramybė. Tik auto terškimas su
trukdė tylą, nuaidėdamas toli per tankumyną. Kur 
medžių šakos praretėdavo ir prasiskverbdavo sau
lės spinduliai, klajojo daugybė drugių ir kolibrų po 
vijoklių ir žydinčių medžių žiedus.

Išvažiavę iš miško, pamatėme plačią kavos jū

J. Grabovskis, Vitebsko komunistinės val
džios pareigūnų puolamas už religinę 
veiklą, aiškinosi rėmęsis Helsinkio konfe
rencijos nutarimais, buvo atsakyta, kad 
„tos konferencijos nutarimus L. Brežne
vas pasirašė būdamas girtas, ir todėl anti
religinė kova lieka ta pati“ (385 psl.).

Vykdant šią kovą, griaunami ne tik kie
mų, pakelių, bet net kapinių bei istorinių 
vietų kryžiai (Meškuičių kryžių kalne), 
sprogdinamos ar sudaužomos Švč. Mari
jos koplytėlės (Zarasuose) bei statulos 
(Simne, Vilniuje ir k.), atleidžiami religi
ją praktikuoją mokytojai (St. Jasiūnaitė, 
O. Brikinienė, A. Kezytė ir k.).

Bažnyčių lankyti nebijo tik kolūkiečiai 
ir darbininkai: „Inteligentai darboviečių 
vadovų dažnai yna perspėjami..., kad ne
lankytų bažnyčios, nes kitaip turėsią ne
malonumų darbe, todėl jie priversti slėpti 
savo įsitikinimus ir tik slapta atlikinėti 
religines pareigas“ (176 psl.).

Kaip laiške Kard. A. Bengsch pažymi
ma, „jei šiuo metu Kat. Bažnyčia Lietuvo
je neprisitaikytų prie katakombinių sąly
gų, jai grėstų pravoslavų Bažnyčios liki
mas Rusijoje — ji baigiama uždusinti“ 
(175 psl.).
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mokinių, mokytojų, aukštesnes pareigas 
einančių pareigūnų; ne tik neleidžiama 
kunigams lankyti ligonių senelių namuose 
ir ligoninėse; ne tik jėga atimamos mal
daknygės, rožančiai bei devocionalijos, 
bet stengiamasi lietuvius nutautinti, asi
miliuoti, nes, nors natūralizacijos asimi
liacijos procesas yra skaudus, „kaip tik 
pateisinamos visos priemonės, greitinan
čios tautų susiliejimą“ (302 psl.). KGB- 
istas majoras Laščenko, tardydamas A. 
Terlecką (kuris, 21 metus kalintas, saugu
mo kom. pirm. I. V. Andropovą paklausė
— „kodėl rusai, arabai, afrikiečiai di
džiuojasi savo nacionalizmu, o lietuvis tu
ri jo gėdytis; kodėl meilė Rusijai mūsuose 
laikoma tarybiniu patriotizmu, o meilė 
Lietuvai — buržuaziniu nacionalizmu?“
— šūktelėjo:

„Jūs nematėte, kaip mes sutriuškinome 
Vengrijos kontrrevoliuciją. Jeigu būtumė
te matę, jūs, lietuviai, nekeltumėte savo 
galvų. Lietuva! Jūsų Lietuva kaip blusa,
— štai kaip (didžiojo piršto nagu padarė 
išraiškų žestą), ir nėra jos!“ (302 psl.).

Oficialiai neva pagerbiami rašytojai Pr. 
Vaičaitis, Vienuolis, Maironis, Vaižgantas, 
Putinas ir net vysk. M. Valančius, tačiau 
praktikoje sintautiečiams trukdoma savo 
mokyklą pavadinti Pr. Vaičaičio vardu 
(131 psl.): buldozeriu „buvo išverstas, su
triuškintas ir jo likučiai paslėpti po dega
lų cisterna“ vysk. M. Valančiaus atmini
mui pastatytas kryžius“ (146 psl.); Kreke
navoje buvo įsakyta nuimti paminklinę 
lentą Maironiui nuo šventoriaus medžio 
(161 psl.); vienas inteligentas „buvo kal
tinamas už lietuvių literatūros klasiko 
Juozo Tumo-Vaižganto rinktinių raštų ir 
Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščio „Vivos 
plango, mortuos voco“ platinimą“ (298 
psl.); A. Terlecką kaltino „lietuvių litera
tūros klasiko Antano Žukausko-Vienuolio 
kalbų ir testamento platinimu“ (297 psl.). 
Pasirodo, A. Vienuolis 1956 m. LTSR 
Aukščiausios Tarybos sesijoje „pasmerkė 

rą, ir truputį pakalnėje stovėjo baltų mūrinių namų 
kaimas. Tikrai jau čia bus toji „Sao Jose“ beveik 
visi kartojome, tartum nujausdami kelionės galą.

Palengva nusileidome į pakalnę, įvažiavome į 
kaimą, kuris buvo lyg išmiręs. Niekur nė gyvybės. 
Mat, visi darbavosi lauke. O likusios moterys ir ma
ži vaikai sau triūsėsi trobos viduje. Auto terškimas 
sudrumstė kaimo tylą. Iš kelių trobų išėjo juodos 
negrės, kaikurios iš jų rūkė pypkes. Iš kitų trobų 
išlėkė keletas juodų ir baltų, saule nudegusių, vai
kų; visi susitepę raudona žeme, basi, rėkaudami bė- 
go paskui vežimą. Beveik pačiame kaimo gale su
stojome prie kelių, matyt, niekieno negyvenamų 
trobų. Mus sutiko keli vyrai, iš kurių vienas, čeko- 
slovakas, netaisyklinga rusų kalba tarė: „Kiekviena 
šeimyna gali užimti po vieną namelį“, ir dar pridė
jo, kad visais reikalais galėsią kreiptis pas jį, o jis 
kalbėsiąs su šios plantacijos ūkvedžiu (fiškalu). Ir 
parodė vieną rudą vyrą. Jo tamsių, rudų akių žvilgs
niai tankiai lakiojo nuo vieno prie kito lietuvio vei
do. Narsus žmogus, pamaniau. Pagyvensime, susi
pažinsime.

Štai ir gavome „rūmus“ — mažas namelis, lan
gas viename šoniniame kambaryje, langas kitame, 
iš kito namo šono ir vėl langas trečiojo užpakali
nio kambario. Nei vienas neturi rėmų, nei stiklų, tik 
medinės langinės kabojo lango šone iš vidaus užda
romos. Iš kiemo prilipdyta prie trobos maža virtu
vė. Ji lango jau nebeturėjo, tik maža skylė dūmams 
išeiti. Grindys — paprastos: pilkos žemės, minkšta 
asla. Vietoj lubų — tuštuma ir pro ją aiškiai maty
ti krėklių ir molio lentelių reginys. Visur išlandžio
jau, viską apžiūrėjau; sakau, kad barškuolės gyva
tės nebūtų kur kampe susirangiusios.

„Bus gerai čia gyventi, motute“, — tariau jai, 
bestovinčiai prie durų.

Mačiau, kaip ji bailiai peržengė slenkstį ir kaž
kaip liūdnai ir abejingai metė žvilgsnį iš vienos vie
tos į kitą. Ji gerai žinojo, kad užtektų vienos ašaros 
jos akyse, ir visų taip įtempta nuotaika nutrūktų ir 
įpultų į didžiausią nusiminimą. Todėl, stengdamasi 
neparodyti savo nusiminimo, dirbtinai šyptelėjo ir

Vilniaus krašto polonizaciją, o 1957 m. pa
vasario sesijoje jam neleido ginti mūsų 
tremtinių Sibire". Testamente gi „prašė 
pastatyti ant jo kapo kryžių“ (297 psl.).

Dar daugiau: tikrųjų Lietuvos šulų, ne
paisančių komunistų spaudimo ir gąsdini
mų, atrandami lavonai liudija apie „rafi
nuotą, klastingą ir nuoseklų lietuvių tau
tos kūrybinių asmenybių naikinimą“ (291 
psl.). Ir taip 1975 m. „po traukiniu žuvo 
talentingas poetas ir mokslininkas Min
daugas Tamonis“, ilgus mėnesius laikytas 
Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje; 1969 
m., „nukamuotas nuolatinių grumtynių 
dėl teisės būti sąžiningu menininku ir lie
tuviu, mirė nuo insulto talentingas grafi
kas Arūnas Tarabilda“; 1970 m. „rudenį 
mįslingomis aplinkybėmis žuvo gabus 
mokslininkas. Vilniaus universiteto lietu
vių kalbos prof. dr. J. Kazlauskas“. Viso 
to akivaizdoje pavergtieji lietuviai prašo 
mus „tarti protesto žodį dėl mums daromų 
skriaudų, dėl mūsų inteligentijos slopini
mo ir rafinuoto jų naikinimo“ (291 psl.).
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įkvėptos kantatos apie lietuvių siekiamą 
laisvę ir teisingumą: tai turininga ir gili 
Nijolės Sadūnaitės gynimosi kalba Aukšč. 
Teisme. Seno Mokytojo apmąstymai, kad 
„religija yra visai ne tokia, kokią pažino 
iš ateistinių brošiūrų“ (106 psl.) ir Gvi
dono Dovydaičio, buvusio Lukšių viduri
nės mokyklos mokinio, laiškas tos mokyk
los ketoStyvui (379 psl.).

Kai N. Sadūnaitė didžiadvasiškai prisi
pažįsta, kad .jos teismo diena „už tiesą ir 
meilę žmonėms“ esanti „laimingiausia 
mano gyvenime“. nes „meilė žmonėms 
— visų didžiausioji meilė, o kovoti už 
žmonių teises — gražiausioji meilės dai
na“ (72 psl.), — senelis mokytojas po 10 
metų odisėjos Gulago salyne, po klampy
nių ateizmo liūne, praturtėjęs taip sun
kiai įsigyta patirtimi, pagerbia Nijolės 
kankinystę dramatiškai žodžiais: „Lietu
vis, kovojąs prieš Bažnyčią, yra savo tau
tos duobkasys, nes Bažnyčia yra vieninte
lė dar neuždrausta įstaiga, kovojanti už 
lietuviškų tradicijų išsaugojimą, i.r beveik 
vienintelė etikos mokytoja“ (109-10 psl.). 
G. Dovydaitis užbaigia šią trilogiją, pasi
sakydamas prieš savo mokyklos direkto
riaus aršų ateizmą, netaktą, mokinių tero
rizavimą: „Už savo įsitikinimus persekio
jami mokiniai ir jų tėvai nori, kad visi tie 
gražūs nutarimai (konstitucijoje ir Hel
sinkyje. J. K.) būtų ne tik pasirašyti, pa
skelbti, bet ir vykdomi. Priešingu atveju, 
tuščios tada kalbos apie laisvę, lygybę ir 
džiaugsmą“ (384 psl.).

Knyga išleista gražiai. Ją puošia sese
lės Mercedes puikios viršelio ir .atskirų 
skyrių iliustracijos. Dėkingi ’ esame mece
natams, kad savo parama padėjo šią ver
tingą knygą išleisti.

Tačiau, nors „LKEi Kronika“ spausdin
ta lietuviškoje spaustuvėje, tekste palikta 
apsčiai rėkiančių korektūros klaidų: veid- 
mauniauti, priesagai, paisūlė, pasityžęs 
mirti, tikitn.ti, tikienčiųjų, elgaiamsi ,n.u- 
sįpriktas, nuvirtusį taukinį (tur būt, trau
kinį), buv(o), hosptalizaliją, neapylantą, 
deklaciją, pastaoracija,, atviai, agėminiu, 
nėšią žmoną, Lietva, pirispažinti, tikrjų !r 
t. t. ir t. t. Tai nedovanotinos klaidos, už
garinančios pogrindyje rašiusius lietuvius 
ir jų darbą.

Šią „LKB Kroniką“ turėtų perskaityti

Studijų savaitė
XXIV EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS PROGRAMA

Londonas, 1977 m. liepos 31 — rugp. 7 d. d.
Paskaitos:
1. Dr. J. K. Čeginskas — Dr. Jonas Ba

sanavičius ir lietuvių tautinis atgimimas.
2. Dr. kun. S. Matulis — Lietuviai atei

viai D. Britanijoje.
3. V. Bartusevičius, M. A. — Jaunimo 

Kongreso tikslų beieškant.
4. Dr. A. Štromas — Politinė sąmonė 

Lietuvoje ir atsispindinčios jojo krašto 
ateities vizijos.

5. Dir. V. Natkevičius, M. A. — Meilė 
M. Pečkau'skaitės-Šatrijos Raganos kūry
boje.

6. Prof. dr. Vyt. Vasiliūnas —- Žemės ir 
kitų planetų magnetosferos.

7. Dr. J. Girnius — Kur šiandien stovi 
lietuviškoji išeivijos bendruomenė, virtu
si jubiliatine?

8. Dr. S. Kuzminskas — Žvilgsnis į Lie
tuvos ateities problemas.

Los Angeles LB Jaunimo ansamblis, kuris nuo liepos 18 d. iki rugpjūčio 7 d. lankysis 
Europoj ir pasirodys Studijų Savaitėje Londone. Vadovės O. Razutienė ir D. Razu- 
tytė

kiekvienas lietuvis, kurio širdyje dar ne
išblėso kenčiančios Lietuvos meilė. Skai
tant, mūsų vidų turėtų sugraudinti jau
nuolių, pastačiusių rūtomis išpuoštą kry
žių šventvagiškai išniekintame Meškuičių 
piliakalnyje, prasminga malda:

— Viešpatie, duok mums jėgų drąsiai 
išpažinti tikėjimą ir įrodyti, kad mylime 
Tave! Viešpatie, padėk mums nugalėti šių 
dienų mūsų tautos blogybes: netikėjimą, 
neskaistumą ir girtavimą! Viešpatie, gel
bėk Lietuvos jaunimą, mūsų miestą ir vi
są tautą!.. (322 psl.).

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKA. Trečias tomas. Pogrindžio lei
dinys. Nr. 16-22, 1975-1976 m. Išleido L. K. 
Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga. Tiražas 
— 5.000 egz. Kaina 4 dol. Chicago, 1976 m„ 
424 psl.

tarė: „Taip, žnoma, bus gerai ir gyvensime, kad tik 
Dievas padėtų“.

Mūsų trobelė, dar tik neseniai buvusi tuščia, 
prisipildė gyvybės. Viename kambary jau buvo iš
klota asla sausomis ilgomis žolėmis, kurių tėvelis 
prpiovė vieno lietuvio atvežtu piautuvu. Tai bus žo
lių patalas artėjančiam nakties poilsiui. Virtuvėje 
jau virė dar naujam puode ryžių košė.

Gatvėje prie mūsų trobų vėl prisirinko daugy
bė vyrų ir moterų ir dar daugiau vaikų. Visi jie bu
vo juodi ir tamsiai raudoni, kiti buvo balti, saulėje 
nudegę. Vyrai dėvėjo baltas ar pilkas kelnes, su
juostas diržu, prie kurio kuone visi: turėjo ilgą siau
rą ir labai smailų peilį, įmautą į išgražintą mautu- 
vą. Peilio (faca) rankena buvo gražiai išmarginta 
ornamentais. Vilkėjo įvairių spalvų marškiniais, 
ant galvos dėvėjo plačių sparnų skrybėles, sudulkė
jusias raudonos žemė dulkėmis. Kai kurių skrybė
lės jau buvo kiauros, ir kyšojo išlindę plaukai. Visi 
vaikai ir kai kurie vyrai buvo basi, kiti dėvėjo rau
donos odos pusbačius. Visų rūbai buvo apdulkėję 
ir vietomis sutepti raudona žeme.

Moterys vilkėjo ilgomis, paprastos medžiagos 
sukniomis. Kai kurios turėjo pasisodinę ant vieno 
ar kito šono vaikus. Jie nepaliaujamai žiūrėjo į 
mus, klausė mūsų kalbos garsų ir kažin ką tarp sa
vęs kalbėjo.

S9aulė pasislėpė už kalnų, greitai temo. Tūstan
čiai žvaigždžių mirgėjo tamsioj dangaus mėlynėj. 
Ėmiau ieškoti Grigo ratų, bet niekur neradau. Siety
nas buvo kažkur daugiau šone pakilęs. Tūkstančiai 
žiogų įvairiausiais balsais čirškė aplinkui.

Pavalgėme pirmąją plantacijos ryžių vakarie
nę. Visi labai pavargę. Sugulėm ant minkštos žolės, 
tačiau nei vienas užmigti negalėjom. Lindo mintys 
viena po kitos, maišėsi įkyrėjusios kelionės vaizdai. 
Kokia bus ateitis? Kas laukia sekančią dieną? Šalti 
šiurpuliai nukrato visą kūną. Lauke jau viešpatavo 
tyla. Toliau už mūsų trobos stačiam griovyje ūžė, 
sidarė šviesu ir pirmieji saulės spinduliai užkrito 
akis, nuvydamas visus rūpesčius.

(bus daugiau)

9. Tomas Venclova — Lietuvos disiden
tai.

10. Dr. A. Gerutis — Lietuva kaip tarp
tautinės valstybių bendruomenės narys.

11. A. Rubikas — Darvino santykis su 
Apreiškimu.

12. Dr. J. Grinius — Donžuanas ir mei
lė Oskaro Milašiaus kūryboje.

Literatūros vakaras:
dalyvauja rašytojai ir poetai —■ R. Spalis, 
K. Balėnas, E. Cinzas, Irena Joerg, Eglė 
Juodvalkytė ir Vladas šlaitas.

Pramoginė programa:
Los Angeles liet, tautinių šokių ansamblis 
ir choras, solistai: Violeta Rakauskaitė, 
Nerija Linkevičiūtė ir Ričardas Daunoras.

Pratęsiama registracija
.Registracija į Europos Lietuviškųjų Stu

dijų Savaitę yra pratęsta iki birželio 15 d. 
Norintieji dalyvauti kviečiami neatidėlio
jant užsiregistruoti. Rašyti: Committee for 
Lithuanian Study Week, 2, Ladbroke Gar
dens, London, Wil 2PT.

Su lietuviais 
pasaulyje

APIE BRAŽINSKUS
Trumpą pranešimą apie Algirdo Etra- 

zinsko bylą Bostono imigracijos teisme 
paskelbė ten leidžiamas „Keleivis“. Savo 
balandžio 11 d. posėdyje teismas atmetė 
A. Bražinsko prašymą leisti jam pasilikti 
JAV ir pasisakė už deportavimą. Kilus iš
trėmimo pavojui, A. Bražinskas vėl galės 
kreiptis į teismą, o tėvo Prano byla balan
džio 21 d. turėjo būti svarstoma Niujorke.

Britų dienraštis „Guardian“ (gegužės 14 
d.) įsidėjo tokią žinutę: „Du lietuviai, ku
rie pagrobė Sovietų lėktuvą 1970 m., iš
tremiami iš JAV. Amerikos ambasados 
kalbėtojas pareiškė, kad jie nebus atiduo
ti sovietams. Kovojant dėl lėktuvo, buvo 
nušauta sovietų lėktuvo palydovė. Grobi
kai greičiausia bus ištremti į Venecuelą.

MIRĖ E. KRIAUČELIŪNAS
Chicagoje vėžio ligos pakirstas mirė 

jaunas ir gabus studentas Eugenijus 
Kriaučeliūnas (19 m.). Jo tėvas, dr. L. 
Kriaučeliūnas yra žinomas JAV lietuvių 
veikėjas. III ir IV tautinių šokių šventės 
rengimo komiteto pirmininkas.

KNYGA APIE SIBIRO LIETUVIUS
Jau baigta paruošti knyga „Lietuviai 

kaliniai ir tremtiniai Sibire“. Rankraščio 
susidarė 255 puslapiai. Čia yra atsimini
mai 17-kos buvusių Sibiro tremtinių ir ka
linių, 6 pasakojimai liudininkų, mačiusių 
trėmimus. Antrą dalį sudaro ištraukos iš 
116 laiškų, gautų iš Sibiro. Knygai iliust
ruoti surinktos 208 Sibire darytos nuo
traukos. Medžiaga gauta, vedant plačius 
susirašinėjimus su įvairių miestų lietu
viais Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europo
je ir Aust ralijoje bei apklausinėj an t lais
vąjį pasaulį pasiekusius buvusius Sibiro 
kalinius ir tremtinius. Knygą spaudai pa
ruošė Juozas Prunskis. Ji atiduodama 
spausdinti Amerikos Lietuvių Bibliotekai, 
Ine. Taip pat turimi sąrašai apie 40.000 į 
Sibirą ištremtų lietuvių, ir iš šios medžia
gos galės susidaryti antra knyga.

Tolimoje Azijoje, Buriat-Mongolijos sri
ty, Colano apylinkėse yra lietuvių kalinių 
ir tremtinių kapai. Čia yra ir bendras ce
mento paminklas, nulietas tremtinio Jono 
Vileišio, su lietuvišku kryžiumi, nukaltu 
Jono Krasausko. Paminkle yra toks įra
šas:

A. A.
Lietuvių tremtinių kapai 

1948-1957
Mes esam iš Gintaro Krašto

Iš garbingos gimtinės Lietuvos. 
Kas išskaitys vargus be rašto, 
Ką iškentė.jto didvyriai jos?!

Ši knyga apie lietuvius kalinius ir trem
tinius Sibire bus raštas, kuris daugiausia 
jų pačių žodžiais ir vaizdais nors iš dalies 
išsakys jų vargus.

(Draugas, kult, priedas)
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Maži dalykai iš .pažiūros dažnai sukelia 
didelius, žmogaus valia sunkiai suvaldo
mus įvykius — mažos cigaretės dar ma
žesnė žarija sudegina milžiniškus miškų 
plotus; tik vieno žmogaus nužudymas iš
sprogdina kontinentus ir nužudo milijo
nus. (Taip atsitiko pirmojo pasaulinio ka
ro metu).

Šia linkme galvojant, šiuo metu būtų 
pravartu atkreipti dėmesį į tris labai ma
žus, gal jau pamirštus, o daugelio gal vi
sai ir nepastebėtus, įvykius.

1. Rodos, prieš metus Izraelio saugumas 
susekė ir suėmė penkių teroristų grupę. 
Iškračius teroristus ir vietovę, be papras
tų ginklų, įskaitant kulkosvydžius, buvo 
rasta irgi viena tolimo skridimo raketa, 
žinoma, Maskvoj pagaminta.

2. Prieš savaitę ar dvi Italijos mieste 
Turine negalėjo įvykti teismas suimtiems 
teroristų grupės „Raudonoji brigada“ na
riams teisti, nes dalis .teisėjų ir prisieku
siųjų iš baimės neatvyko į teismą. Jie bi
jojo teroristų keršto.

Mokslininkai jau pasisakė, kad atominė 
bomba ar raketa gali būti pagaminta na
miniu būdu, jeigu tik „gamintojams“ pa
sisektų gauti medžiagos. Kadangi tokios 
medžiagos yra apstu, o laikui bėgant at
siranda vis daugiau, tai galimybės prie 
jos prieiti, įsilaužti į sandėlius, išvogti, 
vis lengvėja.1976 metų pavasarį Argenti
noje teroristai buvo įsilaužę ir užėmę ato
minę jėgainę; tik jų nelaimei nieko ten ne
rado, nes jėgainė buvo baigiama statyti 
ir dar neveikė.

Tai ir viskas šiam kartui. Nepamirški
me šių įvykių taip lengvabūdiškai, kaip 
esame pratę. Patartina pasilaikyti juos sa
vo atminty — gal kada prireiks... niekada 
žmogus nežinai, nes mūsų laikai tokie 
„įdomūs“ ilr neapskaičiuojami.

Mielas skaitytojau, tik vienai trumpai 
akimirkai įsivaizduok, kad gyveni Turine 
ar kitame kuriame mieste, kur teismas ne
posėdžiauja, kur policija veikiau slapsto
si, negu rodosi, nes bijosi teroristų.

Neseniai į šį smilkstantį mišką buvo at
vykęs JAV prezidentas Carteris ir kitų di
džiųjų valstybių vadai — Prancūzijos, 
Vak. Vokietijos. Italijos, D. Britanijos, 
Kanados .ir Japonijos. Suvažiavimo vieta 
buvo Londonas, o suvažiavimo tikslas — 
veikiau išryškinti esamas problemas, ne
gu rasti kelius joms pašalinti. Taigi labai 
kuklus tikslas. Ir kaip gi kitaip, nes bet 
kuri problema, liečianti visas suvažiavi
me atstovaujamas valstybes, ar ji būtų 
ekonominė, ar politinė, ar socialinė, ar tų 
kraštų bendros apsaugos, yra tokia sudė
tinga ir paini, kad vien tik mėginimas ją 
išspręsti būtų padaręs dalyvius juokda
riais, o suvažiavimą cirku.

JAV prezidentas Carteris. prieš išvyk
damas į kalbamą konferenciją, teisingai 
įspėjo savo tautą, kad jis vyksta ne spren
dimų daryti, bet tik artimiau susipažinti 
su draugingų valstybių vadovaujančiai
siais; .patirti, kokios jų kraštų problemos, 
kiek jos sutampa su JAV problemomis ir 
kaip vienodai galvojama bei ieškoma bū
dų gerbūviui ir taikai užtikrinti pasauly
je. Jei atsirastų skirtumų, tai juos išlygin
ti.

Iš viešai paskelbto konferencijos atlik
tų darbų komunikato aiškėja, kad buvo 
paliestos šios problemos: nedarbo, inflia
cijos, energijos, tarptautinio fondo pa
didinimo pramonei finansuoti, ekonomiš
kai stiprių valstybių (Vak. Vokietijos, Ja
ponijos) galimybės padėti silpnesniems 
ir t. t. Trumpai — nieko naujo. Šios visos 
problemos ir jų vardai nuvalkioti, pasta
rųjų keturių metų bėgy jie linksniuojami 
kiekvienoj konferencijoj, kasmet kartoja
mos laikraščiuose, kasdien politinių išmin
čių kalboje. Bet jos lieka neišspręstos.

Kuo tad ši konferencija skyrėsi nuo ki
tų, jau buvusių .anksčiau?

Visų pirma gal tuo, kad tokia konferen
cija pirmą kartą įvyko Vak. Europoje — 
daugiausia pašlijusioj, lengviausiai pažei
džiamoj, pavojingiausioj ir tuo pačiu me
tu svarbiausioj pasaulio vietoj. Šalia JAV 
Vak. Europa vis dar yra svarbiausias pa
saulinio gerbūvio šaltinis.

Antra, konferencija įvyko JAV vyriau
sybės .ir naujojo prezidento Carterio .ini
ciatyva. Tai, žinoma, ne tik svarbu, bet 
gal ir esminga. Jeigu konferencija ir užsi
baigė be aiškių sprendimų, o tik su visų 
dalyvavusių suderintais pageidavimais, 
tai JAV yra vienintelė valstybė, kuri turi 
daugiausia veiksmingų priemonių primin
ti konferencijos pageidavimus ir paska
tinti jų realizavimą. Jeigu tai pasisektų, 
tai JAV pamažu vėl taptų Vakarų pasau
lio vadovu.

Tuo tarpu dar būtų per anksti ir šališka 
tvirtinti, kad prezidentas Carteris veikė 
tuščių asmeniškų amibicijų vadovauja
mas, kaip būdavo labai dažnai pastebima 
Nixono ir kartais Fordo prezidentavimo 
laikais. Carteris veikia daugiau ir gal net 
išimtinai savo gilių įsitikinimų vedamas, 
palikdamas savo asmenį užpakaly, savo 
veiksmų šešėlyje. Beveik galima būtų tvir
tinti, jeigu Nixonas .ir net Fordas dar bū
tų buvę prezidentais, tai, Kissingerio ve
dini, jie būtų pirmoje eilėje nuskubėję į 
Maskvą, nors ir kokių bereikšmių sutarčių 

i pasirašyti, savo .asmens blizgesio parody- 
i "

ti. Žinoma, Kremlius už kiekvieną blizgu
tį nebūtų pašykštėjęs nulupti gerą kainą.

Iki šiol Carterio didelis nuopelnas, jau ir 
yra tai, kad jis, vos perėmęs prezidentavi
mą, per savo užsienio reikalų ministerį 
Vance įteikė Kremliui naujus nusiginkla
vimo ir ginklų apribojimo pasiūlymus su 
laisvo žmogaus teisių pagarbos prierašu, o 
pats išskubėjo į Europą su viltimi ją kaip 
nors sukonsoliduoti ir pastatyti vėl ant 
stiprių kojų. Carterio ryžtas, neabejotinai 
teisingas, yra vertas aukštos pagarbos, 
taip kaip ir pats tikslas vertas mėginimų 
iki paskutinio atodūsio, nes „ar“ ir „jei
gu“ čia tikrai labai dideli, beveik milžiniš
ki. Štai tik keli iš jų.

Pagrindinės konferencijos problemos, 
reikalaujančios skubaus sprendimo, buvo 
dvi — nedarbas, kuris Vakarų pasaulyje 
jau siekia 15 milijonų, ir infliacija (kainų 
greitas kilimas), kuri ne tik .alina visą 
kraštą, bet ir .augina nedarbą. Nedarbą ga
lima būtų sumažinti tik tuomet, jeigu eko
nomiškai stipresni kraštai (Vokietija, Ja
ponija ir Amerika) sumažintų savo gamy
bą ir daugiau pirktų iš ekonomiškai silp
nesnių. Ar Vokietija ir Japonija tai galės 
padaryti, būdamos mažos valstybės ir tu
rėdamos savų bedarbių gana skaitlingą 
armiją?

Kitas būdas nedarbui pašalinti yra in- 
dust.riškai atsilikusių, neturtingų kraštų 
supramoninimas bei jų praturtinimas. 
Tam reikalingi milžiniški finansiniai iš
tekliai. Tuos išteklius turi arabai. Ar ara
bai sutiks duoti (paskolinti) savo milijar
dus Afrikos tarpusavyje vis dar kariau
jančioms tautelėms be tikros ateities, ar 
jiems nebus patogiau ir pelningiau po tru
putį supirkinėti Vakarų Europą, pirmoje 
eilėje D. Britaniją? Arabai konferencijoje 
nedalyvavo, jų nuomonės dar niekas ne
klausė ir nežino. Tuo tarpu yra žinoma tik 
tai, kad arabai nori kiek galima aukščiau
sių kainų už parduodamas žaliavas, kurių 
Vak. Europai verkiant reikalinga. Jeigu 
Europa sutiktų ar būtų priversta sutikti, 
tai kainos pradėtų kilti iš naujo, .atseit in
fliacija padidėtų, kuri savo ruožtu alintų, 
kartu ir didintų nedarbą. O arabai pradė
tų supirkinėti Vakarų Europą jau nebe 
gabaliukais, bet gabalais!

Užmaskuota tiesa
„Komunisto“ redaktorius G. Zimanas 

važinėjo po Kanadą, o ten patirtus įspū
džius .aprašė „Tiesoje", straipsnių seriją 
pavadindamas „Susitikimai Kanadoje“.

1 Iš daugelio paliestų temų gial daugiau
sia dėmesio verta yra jo nuomonė apie 
Kanadą sudarančias bei valdančias tautas 
(jis vadina nacijomis) ir jų kalbą.

„Važinėjant po Kanadą, neišvengiamai 
iškyla klausimas, ar čia jau susiformavu
si vieninga kanadiečių nacija? Į tai gali
ma išgirsti daug atsakymų. Oficialus atsa
kymas toks: žinoma, kanadiečių nacija su
siformavo, ne kaniadiečiaii-angliai, ne fca- 
nadiečiai-prancūzai, o vieninga kanadie
čių nacija. Visokiais būdais stengiamasi 
sustiprinti kanadiečių nacionalinę .savi
monę.

Kanada yra trijų valstybių ir trijų na
cijų kūdikis.

Pirmieji, kurie davė .pradžią Kanados 
egzistaVimuų buvo prancūzai. Jie pirmieji 
.atvyko į Kanados platybes, pirmieji ją ko
lonizavo, .statė miestus, bet nesugebėjo jos 
išlaikyti. Kvebeke turistams rodo citadelę 
ir būtinai pasakoja, kaip prancūzai XVIII 
amžiaus antrojoje pusėje čia pralaimėjo 
lemiamą mūšį ir tuo pačiu prarado Kana
dą.

Didžiosios Britanijos sudėtyje Kanada 
buvo ne taip ilgai, tačiau. Anglija sugebė
jo visur palikti savo tradicijas. Kanados 
parlamentų pastatai visur primena Brita
nijos parlamento pastatą.

Dabar vis stiprėja galingo Kanados kai
myno — Jungtinių Amerikos Valstijų įta
ka. Ji jaučiama ne tik ekonomikoje, kur 
šeimininkauja JAV monopolijos, bet ir 
visur kur — pradedant visuomenine nuo
mone ir baigiant neabejotina politine įta
ka.“

Toilau G. Zimanas įrodinėja, kad JAV 
kapitalas, monopolijos, spauda ir politika 
yna taip užgožę Kanadą, kad kraštas tie- 
siiog yra pasidaręs Amerikos imperializ
mo auka. Tačiau jis nustemba, kai žymus 
Kanados žurnalistas jam .atsako:

— Jokio imperializmo dabar nėra, — 
ryžtingai pareiškė jis.

Netikėjau savo ausimis, tačiau vis dėlto 
paklausiau:

— O kur jis pasidėjo?
— Imperializmas numirė, jo daugiau 

nebėra.
— Kada jis mirė?
— Tada, kai buvo išrasta atominė .bom

ba. Dabar niekas nebegali kariauti, o jei
gu negali kariauti, tai nėra ir imperializ
mo.

Štai kokie yra tie „ar“ ir „jeigu“. Bet 
yra jų dar žymiai daugiau — daug pai
nesnių ir žiauresnių. Ir visgi, konferenci
jai besibaigiant, Carteris dar nepritrūko 
kvapo iškelti ir laisvo žmogaus teisių pa
garbos klausimą. Uždarytame ir gal net 
dviem raktais užrakintame kambary po
sėdžiavo keturi konferencijos nariai — 
JAV ir Prancūzijos prezidentai ir Vak. 
Vokietijos ir D. Britanijos ministerial pir
mininkai. Posėdžiui pasibaigus, preziden- 
Cartenis viešai pareiškė tik tiek: „Buvo 
svarstomas Berlyno sienos klausimas. Ma
nau, kad tai bus sudėtingas ir sunkiai iš
sprendžiamas klausimas.“

Bet kuriame diplomatų salone toks pa
reiškimas beveik prilygtų karo paskelbi
mui. Jo garsas turėjo prasmukti pro storų 
Kremliaus sienų geležinius vartus.

Visa, kas apie šią konferenciją pasaky
ta suglaudžiarit į krūvą, atrodo, kad ir ne
noromis tenka prieiti šios išvados: pra
leista daug gerų progų; daug klausimų, 
kuriuos svarstė konferencija, galima bū
tų buvę išspręsti žymiai lengviau, jeigu 
sprendimo būtų buvę griebtasi anksčiau. 
Pasaulyje jau metų metais rungtyniauja 
blogis su gėriu, vis mažiau palikdamas 
vietos pastarajam.

Tuo tarpu Afrikos katilas verda ir net 
kunkuliuoja. Sovietai bei jų satelitai apsė
dę jį aplinkui nesnaudžia — rūko Havanos 
cigarus,, geria Angolos kavą ir kursto ug
nį. Katile verda sriuba daržovių, augintų 
įvairiuose Afrikos kraštuose, su raudonais 
pipirais iš Mozambiko...

Sovietų žygis iš Angolos į Zairą nepasi
sekė; reikia manyti, tik laikinai. Už tai 
Etiopijoje šimtanuošimtinis pasisekimas. 
Kariškos valdžios atstovai, nuvykę į Mas
kvą, gavo pilną pritarimą jų būsimai „po
litikai“ ir neribotą ginklų kiekį saviems 
buržujams naikinti. Todėl Etiopijos sosti
nėje per vieną dieną buvo nužudyta dau
giau kaip 500 studentų. Ieškoma pabėgu
sių „buržujų“ ir Lenino mokslo „išdavi
kų“. Iš viso tokių būsią daugiau kaip 
300.000. Visas kraštas panikoje, išskyrus 
triumfuojančią valdžią ir Sovietų amba
sadą.

Kinija dar kartą vėl viešai pasisakė, 
kad jai reikia skubiai ginkluotis.

***

Dr. G. Valančius rašo: „Po Melno taikos 
1422 metais, lietuvių karams su kryžiuo
čiais pamažu aptilus, rytų Prūsus vis la
biau pradėjo apgyvendinti lietuviai, ėmė 
kurtis lietuviški kaimai taip, kaip dabar
tinėse Mozūrų žemėse kūrėsi lenkai.“

Lietuvi, begyvendamas užsienyje nepa
miršk, kad Suvalkai ir Gardinas yra Lie
tuvos miestai.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

— O monopolijos? Tarp kitko, kaip jūs 
žiūrite iį JAV monopolijas Kanadoje?

— Monopolijos egzistuoja, tas tiesa, bet 
mes galime bet kuriuo momentu jas likvi
duoti...

Nusivylęs tokiu atsakymu, G. Zimanas 
pasidaro tokią išvadą: „Jis tikrai nesupra
to, kad baisūs atominio karo padariniai 
■nebaugina monopolistų, jeigu jie jaučia, 
kad kvepia pelnu“.

Kielk daug čia tiesos pasakyta, tik tas 
pasakymas neužbaigtas. G. Zimanas ne
galėjo juk rašyti, kad ir už JAV didesni 
imperialistai sėdi Kremliuje, kurie tikrai 
nepabūgs atominio karo, jei tik pajus, kad 
gali sunaikinti „kapitalistus“ ir užgrobti 
jų žemes.

Dar įdomesnis kalbos klausimas. G. Zi
manas pacituoja tokią marksistų nuomo
nę:

„Svarbų vaidmenį vaidina, žinoma, kal
ba. Kažkada marksistai sakė, ikad nacija 
negali kalbėti dviem kalbomis. Skirtingos 
nacijos gali kalbėti viena kalba tačiau 
viena nacija negali kalbėti dviem kalbo
mis, nes kaipgi čia įmanoma bendrauti?“

■Greitai susigriebęs, kad šis marksisti
nis dėsnis Sov. Sąjungoje nebepraiktikuo- 
jiamas, jis našo:

„Dabartiniai laikai verčia mus d'ar sykį 
patikrinti šį teiginį. Dabar yra įvairių na
cijų, kalbančių ne viena kalba. Tokių na
cijų yra kapitalistinėse šalyse, tačiau ryš
kiausių pavyzdžių pateikia tarybinė vi
suomenė. Vienintelė sąlyga, kad nacija 
kalbėtų dviem kalbomis, yra tik ta, kad 
būtų viena kalba, suprantama visiems na
cijos nariams. Tarybinėje visuomenėje, 
pavyzdžiui, Baltarusijoje, Ukrainoje kal
bama dviem kalbomis, tačiau nei baltaru
siai, nei ukrainiečiai, kalbantys rusiškai, 
neatsisako savo tautybės ir tebelaiko sa
ve baltarusiais ir ukrainiečiais.“

Nors G. Zimanas pripažįsta, kad daugu
moje Kanados vietų laikomasi dvikalbiš- 
ikumo, tačiau Kvebekas esanti ■išimtis. Ten 
tik viena kalba — prancūzų.

„Šiuo klausimu man teko plačiai kalbė
tis su vienu Kvebeko valdininku. Jis yra 
aukštame poste, matyt, gerai apmokamas, 
puikiai įkalba angliškai.

— Kodėl Kanados prancūzai nenori mo
kytis angliškai? Jeigu visi Kanados pran
cūzai išmoktų angliškai, 'tai vieningos ka
nadiečių nacijos politinės konsolidacijos 
klausimas būtų išspręstas.

— Tai tiesa, bet supraskite, kad pran
cūzai nenori atsisakyti savo kalbos ir sa
vo tautybės, nenori tapti anglais. Mano tė-

Krepšinis
Šiais metais sukanka 40 m., kai Lietu

va tapo Europos krepšinio nugalėtoja. 
Įžangai į tą sukaktį susipažinkime su tos 
sporto šakes pradžia Lietuvoje.

Krepšinio žaidimas Lietuvoje pradėtas 
kultivuoti apie 1919 m. Pirmieji pradinin
kai buvo kpt. S. Darius ir K. Dineika. Pir
mosios krepšinio rungtynės buvo suruoš
tos Kaune 1922 m. Žaidė Kauno rinktinė 
su LFLS komanda. Tų metų pabaigoje bu
vo suruoštos ir Lietuvos moterų krepšinio 
pirmenybės. Laimėjo LFLS moterų ko
manda. Apie 1923 m. Kaune buvo 18 vyrų 
ir 24 moterų komandos. Jos turėjo 5 žai
dimų aikšteles. Apie tą laiką pradėjo kur
tis krepšinio komandos ir kituose dides
niuose Lietuvos miestuose. 1925 m. Lietu
vos vyrų rinktinė sužaidė pirmąsias tarp
tautines rungtynes Rygoje su Latvijos 
rinktine. Rungtynes laimėjo latviai. Bet 
deja, krepšinis Lietuvoje neįsigalėjo ir 
apie 10 metų beveik buvo užmirštas. 
Mums trūko prityrusių instruktorių, o mū
sų kaimynai latviai ir estai jau buvo ge
rai pažengę krepšinio žaidime. 1935 m. 
Latvija jau buvo Europos krepšinio meis
teris.

1934 m. Lietuvoje buvo pastatyti' Kūno 
kultūros rūmai su žaidimų sale. Tuomet 
krepšinis vėl atgimė ir pradėjo žengti 
spartesniu žingsniu. Ypatingai lietuviams 
buvo reikšmingi 1935 m. Tais metais Lie
tuvoje įvyko Pasaulio lietuvių kongresas, 
kuris .paspartino ir mūsų krepšinio našes
nį augimą. Iš atvykusiųjų sportininkų bu
vo surasti pasižymėję mokytojai, krepši
nio treneriai. Tuo pirmuoju treneriu suti
ko būti Amerikos lietuvis dr. K. Savickas. 
Jam talkininkavo sunkaus svorio boksi
ninkas, bet gerai susipažinęs su krepšiniu, 
Amerikos lietuvis Knašas. 1936 m. ,į Lie
tuvą atvyko P. Liubinas, kuris taip pat 
daug prisidėjo prie krepšinio išugdymo 
Lietuvoje. Vėliau dar treniravo Amerikos 
lietuvis Žukas ir kt. Ir taip per trumpą 
laiką mūsų krepšininkai įsigijo amerikie
tiškus žaidimo pagrindus ir technikines 
bei taktines gudrybes. Tai daug padėjo 
pasivyti gerokai krepšinio žaidime pažen
gusias valstybes ir atnešė Lietuvai laimė
jimų.

V. Vytenietis

GRĮŽTA Iš SOV. SĄJUNGOS
Po 1936-1939 m. pilietinio karo Sov. Są

jungoje buvo atsidūrę apie 12.000 ispanų. 
Daugiausia t.ai buvo evakuoti vaikai, ku
rie dabar yra sovietinėje sistemoje išau
ginti piliečiai, žymi jų dalis dar nėra grį
žę į Ispaniją, bet su sovietų pagalba ruo
šiasi sugrįžti. Užmezgus su Sov. Sąjunga 
diplomatinius ir prekybinius santykius, šie 
žmonės bus labai .naudingi tarpininkai ir 
tarnautojai. Jau dabar Sovietai turi Mad
ride 170 diplomatinių bei komercinių tar
nautojų bei žurnalistų. Turint galvoje Is
panijos vaidmenį Nato organizacijoje, šis 
skaičius, be abejo, didės, sudarydamas ne
mažą galvosūkį Ispanijos vyriausybei.

DISIDENTAS PRISIPAŽINO ESĄS 
ŠNIPAS

Maskvoje buvo suorganizuota speciali 
spaudos konferencija, kurioje buvo pra
nešta, kad Amerikos diplomatai Sov. Są
jungoje užverbuoją žydų disidentus būti 
ČIA (žvalgybos) agentais. Dr. S. Lipavs- 
kis parodęs Vakarų spudos koresponden
tams jam ČIA agentų duotą Parker 
plunksnakotį, kurį atsukus, randmos' šni
pinėjimo instrukcijos. Tą plunksnakotį 
įteikęs diplomatas Levickis dabar esąs 
perkeltas į Vašingtoną.

vas prieš mirtį man pasakė — kad ir kas 
būtų, ibūk prancūzas. Noriu būti ištikimas 
savo tėvo atminimui.

— Bet juk anglų daugiau, juos sunkiau 
priversti išmokti prancūziškai. Be to, juk 
niekas jūsų neverčia užmiršti prancūzų 
kalbą. Svarbiausia, kad jūs galėtumėte 
susikalbėti.

— Tai ne itaip paprasta. Mes norime, 
kad žmogus, mokantis tik prancūziškai, 
visoje šalyje turėtų tokias pačias galimy
bes, kurias turi kalbantis angliškai žmo
gus. Jeigu to nebus, tai mes, Kvebeko gy
ventojai, turėsime padaryti išvadas.“

Kiek daug teisybės, nors ir užmaskuo
tos, čia pasakyta. Sukeiskime tik vardus 
— pavadinkime Kanadą Sov. Sąjunga, o 
Kvebekas tebūnie Lietuva — ir suprasi
me, kodėl lietuviai nenori tapti rusais. 
Suprasime ir šitokį paties G. Zimano ap
rašytą įvykį, pasikartojantį ir Vilniuje.

„Kanados policijos karininką paklau
siau, kaip rasti vieną įstaigą. Jis neatsakė 
dėdamasis mano klausimo neišgirdęs. Aš 
teiravausi angliškai ir pamaniau, kad jis 
manęs nesuprato. Klausimą pakartojau, 
bet jis ir vėl apsimetė negirdįs. Priėjau 
arčiau ir paklausiau dar sykį.

Pagaliau j.ils atsigręžė ir gryniausia ang
lų kalba paaiškino. Neištvėriau ir prie
kaištingai paklausiau, kodėl reikėjo klau
simą kartoti tris kartus.

— Esate Kvebeko valstijoje, ’tai malo
nėkite kalbėti prancūziškai. Negi nežino
te, kad Kvebekas — prancūziška 'teritori
ja.

— Prancūzijoje man visada atsakydavo 
angliškai.

— Čia ne Prancūzija, o Kvebekas, 'aiš
ku?“

LIETUVOJE
SVEČIAVOSI LIETUVOJE

„Gimtasis kraštas“ (Nr. 18) rašo, kad 
„Tėviškės“ draugijos kvietimu neseniai 
Lietuvoje dvi savaites svečiavosi 18 lietu
vių ar lietuviškos kilmės jaunuolių iš Vak. 
Vokietijos. Esą, jie apžiūrėjo Vilnių, Kau
ną, Druskininkus, Palangą, Buivydiškių 
žemės ūkio mokyklą ir kitas vietas.

Viešnagės pabaigoje, kaip rašo minėtas 
laikraštis, svečiai turėjo atsakyti į kvietė
jų anketą su „tradiciniais klausimais“ — 
kiek tiki šiol jie pažino Lietuvą ir kaip 
jiems čia patiko? Daugelis tų atsakymų 
išspausdinta tame pačiame „Gimtajame 
krašte“. Čia pakartojame vieną iš dauge
lio (Muensterio universiteto studentės R. 
Žutautaitės) atsakymą:

„Lietuvybė yra mano .asmenybės dalis ir 
kartu savotiška problema. Vokietijos FR 
esu svetimtautė, Lietuvoje esu vokietė...

Viešnagė buvo turtinga, daug pamatėm, 
kartais programa net perkrauta, neleido 
per daug gilintis. Man atrodo, būtų gerai 
dar daugiau (ypač kelionės pradžioje) su
sitikimų su jaunimu.

Galiu pasakyti, kad ši kelionė mane as
meniškai praturtino. Kiekvienam šiek tiek 
subrendusiam žmogui patarčiau važiuoti į 
Lietuvą apsilankyti!“

Laikraštyje sakoma, kad daugelis jau
nuolių yra lankę arba šiuo metu lanko iš- 
eivišką lietuvišką gimnaziją, skaito iiš Lie
tuvos gaunamą spaudą ir susirašinėja su 
giminėmis.

Nieko tikrai nepasakyta, kieno kaštais 
Vokietijos jaunimas ekskursavo po Lietu
vą. Tačiau iš pranešimo, kad jie buvo „Tė
viškės“ draugijos pakviesti, gal galima 
spręsti, kad toji draugija parūpino ir ne
mokamas atostogas.

SKUMBRĖS IR ALYVA
J. Sarapinavičius „Tiesoje“ skundžiasi: 
„Nupirkau dėžutę konservų. Parėjęs na

mo atidariau, o ten viena alyva, skumbrės 
nė kvapo. Tada grįžau į tą pačią parduo
tuvę, nusipirkau antrą dėžutę tų pačių 
konservų. Kas per stebuklai! Šioje alyvos 
lyg nebūta — vien žuvis.“

KŪRYBINGIAUSIAS MOKSLININKAS
Kūrybingiausiu Lietuvos mokslininku 

Kaune pripažintas Mokslų akademijos Fi
zikinių techninių energetikos problemų in
stituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, 
technikos mokslų kandidatas Vytautas 
Kaminskas. Mokslininkui trisdešimt me
tų.

Antruoju mieste pripažintas vyresnysis 
dėstytojas, technikos mokslų kandidatas 
Vytautas Vasauskas, paskelbęs 30 moksli
nių darbų, kartu su tėvu, instituto docen
tu Stasiu Vasausku, išradęs prietaisą 'su
virintų metalo siūlų kokybės ir stiprumo 
dinaminiam tyrimui lauko sąlygomis.

STOKA PUBLICISTŲ
„Literatūra ir menas“ (Nr. 19) įsidėjo 

pasikalbėjimą su „Tiesos“ redaktorium, 
Žurnalistų sąjungos valdybos pirmininku 
A. Laurinčiuku. Pastarasis nusiskundžia, 
kad publicistikos laukas dar vis nesąs 
toks vešlus, kaip pageidautų skaitytojai..

„Skaitytojus džiugina mūsų publicistų J. 
Baužytės, R. Borovkovo, L. Grudzinsko, S. 
Kašausko, T. Sakalausko, J. šiupšinsko, 
D. Šniuko ir kitų kūriniai (aš čia suminė
jau tik Žurnalistų sąjungos narius). Šalia 
minėtų neretai matome ir jauniausios kar
tos publicistus. Deja, jų labai nedaug, dar
bai dar gan neryškūs, todėl sunku juos 
rimčiau įvertinti. Kodėl tokie nedrąsūs 
jauni publicistai, reikėtų panagrinėti pla
čiau ir atidžiau, matyt, esama įvairių prie
žasčių: pasimetimas informaciniuose žan
ruose, drąsos, o gal ir talento stoka ir 
t. t.“

IŠLEIDŽIA JOKŪBYNĄ
Lietuviškosios spaudos žiniomis, Kęstu

tis Jokūbynas, 17 metų išbuvęs Sibiro la
geriuose, pastaruoju metu gyvenęs Vilniu
je, po labai ilgų dr didelių pastangų paga
liau gavo leidimą išvykti Kanadon pas sa
vo brolį, gyvenantį Hamiltone. Tai naujas 
laimėjimas, iškovotas daugelio asmenų 
iniciatyva. Kas nulėmė K. Jokūbyno išlei
dimą, nėra žinoma, tačiau daugiausia jo 
iškvietimu rūpinosi brolis Hamiltone. Jam 
talkino ir kanadiečiai, ir amerikiečiai. 
Daug padėjo ir Kanados vyriausybė.

SOVIETAI NELEIDŽIA STUDENTŲ Į 
ULSTER!

Konservatorių studentų federacija kei
čiasi studentų ekskursantų grupėmis su 
sovietais. Anglams besilankant Sov. Są
jungoje, jie esą dažnai klausiami, kodėl 
šiaur. Airijoje persekiojami žmonės, ka
da ten baigsis britų imperializmas? Ma
tydami, kad jų paaiškinimais netiki, bri
tai suplanavo ateinantį mėnesį atvykstan
čią sovietų studentų grupę nugabenti į 
Ulsterį, kad jie patys tą „imperializmą“ 
pamatytų. Deja, Sov. Sąjungos ambasada 
pranešė, kad neleis savo studentams va
žiuoti į Šiaur. Airiją.

Dabar konservatorių studentų federaci
ja planuoja nugabenti svečius į Essex'o 
universitetą ir parodyti, kokią laisvę tu
ri komunistų studentai šitame krašte.
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Lietuvių Kronika

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Baltų Tarybos Londone ruošiamas Bir

želio trėmimų minėjimas — pamaldos 
įvyks šeštadienį, birželio 18 d. 18 vai. St. 
Martin in the Fields bažnyčioj, Trafalgar 
Square.

■Lietuviai kviečiami skaitlingai dalyvau
ti.
KARALIENĖS SIDABRINIS JUBILIEJUS

D. lEiritanijoje oficialiai paskelbta, kad 
birželio 7-oji diena, antradienis, bus ne
darbo diena — karalienės sidabrinio ju
biliejaus iškilmių diena. Tą dieną Londo
ne bus jubiliejinė procesija.

Procesija prasidės 10.25 vai. rytą nuo 
Buckingham© rūmų, iš kur karališka šei
ma su kavalerijos palyda vyks i šv. Povi
lo katedrą. Po pamaldų (apie 12.20 vai.) 
karalienė išeis iš katedros ir eis į miesto 
rotušę (Guildhall). Apie 3.15 vai. grįš at
gal į Buckinghamo rūmus.

Nuo gegužės pradžios ligi rugpjūčio pa
baigos Londone ir provincijoje ruošiami 
koncertai, parodos, regatos ir kt.

Birželio 10 d. Royal Albert Hall salėje 
karalienės garbei ruošiamas Vid. ir Rytų 
Europos tautų šokių ir dainų festivalis, 
kuriame pasirodys ir lietuvių tautinių šo
kių ansamblis. Bilietai į tą festivalį jau 
parduodami.

MIRĖ MOTINA

Lietuvoje gegužės 17 d. (1977 m.) pasi
mirė dviejų ketteringiečių motina, Ona 
Požerskienė-Liaugaudienė. Praneša nuliū
dę duktė Filomena ir sūnus Pranas.

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, Hadkney 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.

INŽ. RAIMONDAS KUDUKIS LONDONE

Praėjusią savaitę inž. Raimondas Ku
dukis su žmona Gražina iš Cleveland©, 
JAV, atvyko dalyvauti tarptautinėje van
dens švarinimui palaikyti konferencijoje, 
kurioje jis skaitė paskaitą.

Sekmadienį, gegužės 15 d. dalyvavo pa
maldose. Vėliau susitiko su Lietuvių Ben
druomenės bei Anglijos Katalikų Bendri
jos Londono tarybos nariais ir pasidalijo 
įspūdžiais apie JAV ir Anglijos lietuvių 
gyvenimą.

Gegužės 19 d. R. G. Kudukiai išskrido į 
Stockholmą dalyvauti panašioje konferen
cijoje kaip Londone. Inž. R. Kudukis yra 
Cleveland Regional Sewer District prezi
dentas ir JAV Lietuvių Bendruomenės di
delis veikėjas.

, S. K.

ANGLIJOS ETNINIŲ GRUPIŲ 
KATALIKŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 21 d. Londono vokiečių šv. 

Bonifaco bažnyčios salėje įvyko Anglijos 
etninių grupių katalikų kunigų suvažiavi
mas apsvarstyti etninių grupių sielovados 
reikalus. Suvažiavime dalyvavo Anglijos 
Lietuvių Sielovados vedėjas kun. dr. S. 
Matulis, MIC, kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, Londono lietuvių bažnyčios rekto
rius.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA
Visi platintojai prašomi sugrąžinti bi

lietų šakneles ir pinigus iki gegužės 25 
dienos.

Platintojams rengėjai reiškia didelę pa
dėką.

GRAŽUS DAINAVIEČIŲ BALIUS

Gegužės 21 d. darbščiųjų Londono dai- 
naviečių surengtasis pavasario balius nors 
ir nebuvo labai gausus, bet gražus ir nuo
taikingas. Puikiai išpuoštoje salėje grojo 
daugiau vyresniųjų nuotaikoms pritaiky
tas orkestras. S. ir P. Ruseckai pasirūpi
no skaniais valgiais. Šokių metu „Daina
vos“ pirmininkė J. Kerienė pravedė tur
tingą loteriją. Svečių matėsi ne tik iš Lon
dono bei provincijos, bet ir iš kitų konti
nentų.

TARPTAUTINIS KRYŽIŲ ŽYGIS UŽ 
PEDSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ

Šiais metais Persekiojamoji Bažnyčia 
bus daug plačiau paminėta D. Britanijoje.

Šį paminėjimą rengia Tarptautinė „AID 
TO THE CHURCH IN NEED“ organizaci
ja, kuriai vadovauja kun. WERENFRIED 
VAN STRAATEN.

Minėjimas prasidės kryžių žygiu Ayles- 
forde prie Maidstone, gražioje Kento gra
fystėje.

Sekmadienį, birželio 19 dieną bus tokia 
programa:

11 vai. Persekiojamos Bažnyčios paro
dos atidarymas;

11.30 vai. Koncelebracinės Mišios, ku
rias atnašaus kun. Werenfried Van Straa- 
ten su visais etninių grupių kunigais;

14.45 vai. Kryžių Žygis ir Rožinis.
16.30 vai. pamokslas, kurį sakys kun. 

Werenfried van Straaten. Po pamaldų gie
dami etninių grupių tautiniai himnai. Po 
jų palaiminimas. Kaip dalyvaus Loondono 
lietuviai — pranešime .vėliau.

GLASGOWE Persekiojamos Bažnyčios 
paminėjimas rengiamas trečiadienį, birže
lio 22 dieną, Glasgow Diocesan Centre, 14 
NEWTON PLACE, GLASGOW, G3.

19 vai. — Skaidrės — Bažnyčios padėtis 
Vidurio ir Rytų Europoje, persekiojamos 
bažnyčios paroda.

20.15 — Koncelebracinės Mišios, pa
mokslą sakys kun. Werenfried van Straa
ten.

21.30 vai. — simpoziumas apie Persekio
jamą Bažnyčią.

lEdrželio 21 d. tokio pat pobūdžio minėji
mas Motherwell diecezijos centre 12-20.30 
vai.

BIRMINGHAiME minėjimas rengiamas 
ketvirtadienį, birželio 23 dieną GRIM
SHAW ROOMS, THE CATHEDRAL 
HALL, ST. CHAD'S CATHEDRAL, 
QUEENSWAY.

14 vai. — Persekiojamos Bažnyčios Pa
rodos atidarymas;

18 vai. — Skaidrės. Bažnyčios padėtis 
Vidurio ir Rytų Europoje,

19.30 vai. — Koncelebracinės Mišios St. 
Chad's katedroje; pamokslą sakys kun. 
Werenfried van Straaten.

MANCHESTERYJE minėjimas rengia
mas penktadienį, birželio 24 dieną, ST. 
AUGUSTINE'S, GROSVENOR SQUARE, 
MANCHESTER 15.

14 vai. — Persekiojamos Bažnyčios pa
rodos atidarymas

18 vai. — Skaidrės;
19.30 vai. — Koncelebracinės mišios, 

kun. Werenfried van Straaten pamokslas.
Kadangi ši tarptautinė organizacija rū

pinasi ir mūsų Lietuvos Katalikų Bažny
čios gynimu, tad mums, lietuviams, reikė
tų kuo gausingiau dalyvauti šiuos minėji
muose.

S. Kasparas

B. K. BALUČIO GIMINĖS LONDONE

Praėjusią savaitę Londone lankėsi bu
vusio Lietuvos ministro B. K. Balučio bro
lio sūnus su žmona iš JAV. Viešnagės me
tu aplankė Lietuvos atstovą V. Balicką, 
Lietuvių bažnyčią ir B. K. Balučio kapą 
šv. Patriko kapinėse, kur juos palydėjo 
kun. J. Sakevičius, MIC.

Apgailestavo, kad negalėjo dalyvauti 
laidotuvėse, nes nepakako laiko kelionės 
formalumams sutvarkyti. Pasidžiaugė gra
žiu, prasmingu paminklu.

S. K.

BRADFORDAS
ŠVC. MARIJOS ŠVENTĖ

Gegužės 15 d. šv. Onos bažnyčioje susi
rinko apstus būrys lietuvių pasimelsti už 
.pavergtą Lietuvą ir atnaujinti pasiaukoji
mą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai: lygiai 
prieš 60 metų Fatimoje apsireiškusi Švč. 
Marija prašė, kad pasaulis, o ypačiai Ru
sija būtų paaukota Jos Nekalčiausiajai 
Širdžiai, o 1951 m. gegužės 13 d. lietuvių 
vyskupai, vadovaujami arkivysk. Juozapo 
Skvirecko, pavedė lietuvių tautą Švč. Ma
rijos globai.

Po artimos visų širdžiai kun. A. Straz
do „Pulkim ant kelių' giesmės, kun. J. 
Kuzmickis pradėjo šv. Mišias, kurių metu 
visų dvasias kėlė dangopi I. T. Dickinson 
ir Pr. Dzidoliko .giesmės. Svečias iš Škoti
jos įsijautęs perskaitė sekmadienio lekci
jas. Pamokslo metu kun. kapelionas per
skaitė V. Europos lietuvių vysk. Antano 
Deksnio ganytojinį laišką, raginantį pra
šyti Viešpatį, kad Jis išlaikytų Lietuvą 
krikščionišką ir kad jos žmonės po skau
džių bandymų atgauti tikėjimo laisvę, o 
tauta savo nepriklausomybę. Po to prie 
švč. Marijos statulos, mirgant žvakių 
liepsnelėms, visų vardu paaukojo Lietuvą 
ir jos žmones Nekalč. Marijos Širdžiai ir 
suigedojo „Regina oaeli“ giesmę. Pamaldų 
pabaigoje visi su dideliu entuziazmu įsi
jautę užtraukė jaudinančią „Marija, Ma
rija“ giesmę.

Kaip miela ir gražu, kad lietuviai nepa
miršta savo pamaldų ir gausiai dalyvauja 
didesnių švenčių metu.

MIRĖ LIETUVOJE
Al. Kadžionis gavo telegramą iš Lietu

vos, kad gegužės 11 d. Bebrūnuose, Ko- 
varskovls., mirė jo motina Petronėlė, su
laukusi 83metų amžiaus.

Velionė, giliai pamaldi ir tautiškai su
sipratusi moteris, dešimtis metų gyveno 
skaudžiame sielvarte: ilgėjosi ne tik sū
naus Aleksandro, gyvenančio Anglijoje, 
bet ir kito sūnaus, ligi šio laiko kalinamo 
S. Rusijos griežto režimo kalėjime už tau
tinę veiklą. Kun. kapelionas, sūnaus pa
prašytas, atnašavo ketvertas Mišias už a. 
a. Petronėlės vėlę.

Giliai užjausdami Aleksandrą tokiu 
skaudžiu metu, tariame: 'amžiną atilsį jo 
motinai, o broliui — laisvam sugrįžti į 
numylėtą Tėvynę.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Pavergtųjų tautų komitetas, reprezen

tuojąs lEialtarusiją, Estiją, Latviją, Lietu
vą, Ukrainą ir Vengriją, nutarė tą savaitę 
pradėti liepos 17 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
p. p. anglikonų katedroje.

Šiose pamaldose dalyvaus visų minėtų 
tautų dvasiškiai, aktyviai dalyvaudami 
maldų apeigose. Būtų labai gražu, kad pa
maldose ir eisenoje dalyvautų ko daugiau 
lietuvių.

HALIFAXAS
MIRĖ V. DIDŽIŪNAITIENĖ

Gegužės 16 d. Halifaxo ligoninėje mirė 
a. a. Viktorija Didžiūnaitienė, sulaukusi 
68 metų amžiaus.

Velionė, dar Lietuvoje sukūrusi šeimą, 
prieš metus neteko savo vyro ir gyveno 
viena atsiminimų paveikslais ir nuotrau
komis išpuoštuose namuose. Buvo stipraus 
būdo, savaranki, jautri , ir daug mąstanti 
moteris. Mėgo pasikalbėti gyvenimiškomis 
temomis, visuomet išreikšdama savo nuo
monę, susidarytą ilgo gyvenimo patirtimi. 
Neužmiršo ir antgamtės, pati nulydinusi 
paminklą savo kapui. Mintimis skrisdavo 
pas savo dukterį Adelę ir sūnų Algį, gy
venančius Kanadoje, o taipgi — pas jau
niausią sūnų, Halifaxo mokyklos mokyto
ją, kuris dažnai ją aplankydavo ir paguos
davo. Rėmė lietuvišką spaudą, skaitė žur— 
nalus ir knygas. Kol galėjo ir pajėgė, da
lyvaudavo lietuvių pamaldose. Buvo vai
šinga ir kalbi, tipiška lietuvė.

Paskutinius mėnesius jautėsi pavargusi, 
prislėgta. Nuvežta į ligoninę ir artimųjų 
lankoma, ėmė vyžti kaip lietuviška gėlė ir, 
kun. kapeliono aprūpinta Sakramentais, 
užmigo Viešpatyje. ,

Gegužės 20 d. kun. J. Kuzmickis, švč. 
Marijos bažnyčioje paaukojęs gedulingas 
Mišias, su būreliu lietuvių palydėjo ją į 
kapines ir atsisveikino visų vardu. '

Amžiną atilsį!
J. K.

NOTTINQHAMAS
ŠAUNIOS IR ĮDOMIOS VESTUVĖS

Gegužės 7 d. St. Bernard Katedroje 
Nottinghame kun. St. Matulis, MIC sutuo
kė pasiturinčios persų giminės jaunuolį 
M. Nakazad su nottinghamiške Laima 
Šimkute.

Jaunavedžiai ^usipažino besimokydami 
Londone. M. Nakazad neturi šiame krašte 
daugiau giminių, todėl ir vestuvėse iš ar
timųjų niekas daugiau nedalyvavo. Tik 
brolis iš Amerikos prisiuntė puikią vestu
vinę dovaną — automobilį...

Jaunosios tėveliai Ig. ir A. Širnkai iškė
lė savo vienturtei dukrelei šaunias vestu
ves. Lenkų Baltojo erelio klube buvo su
sirinkęs gana didelis būrys Laimos drau
gų bei draugių ir tėvelių kaimynų. Iš viso 
dalyvavo apie 60 svečių. Jaunavedžiams 
sugiedota Ilgiausių Metų, o jaunasis jau 
sugebėjo lietuviškai padėkoti už vaišes ir 
sveikinimus. Šiuo metu jaunoji pora iš
vyko praleisti medaus mėnesį Persijoje, 
bet nuolatinės apsigyvenimo vietos dar nė
ra apsirinkę.

k.į b.

GLOUCESTER
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Birželio 5 dieną Gloucesterio-Stroudo 
DBLS skyrius rengia ekskursiją į Lietuvių 
Sodybą. Iš Gloucesterio autobusas išvyks
ta 8 vai. rytą nuo ukrainiečių klubo, o iš 
Stroudo miesto centro 8.30 vai. Prašome 
nesivėluoti.

Skyriaus valdyba

PADĖKA

Gloucesterio-Stroudo DBLS skyrius di
džiai dėkoja E. Šovai ir šeimai už atsilan
kymą į mūsų suruoštą Motinos dienos mi
nėjimą, už gražią paskaitėlę ir už filmą, 
kuris ilgai pasiliks jaunimo ir senimo at
mintyje.

Taip pat dėkojame kun. S. Matuliui už 
paskaitą trimis kalbomis (lietuvių, anglų 
ir italų).

Skyriaus valdyba

MIRĖ K. BACEVIČIUS

Gegužės 8 d. mirė Kazimieras Bacevi
čius, sulaukęs 62 metų amžiaus.

Dirbant fabrike, buvo paralyžuotas, ir 
nevaldė dešinės kūno dalies. Mirė Stroudo 
ligoninėje. Paliko sūnų ir tris dukreles. 
Kilimo buvo iš Pakuonio valsčiaus.

Kazimieras buvo darbštus, draugiškas 
ir susipratęs lietuvis.

Atsisveikinimo žodį tarė kun. S. Matu
lis ir P. A. Valentą. Sugiedota Marija, Ma
rija. Laidotuvėse dalyvavo ir gėlėmis ka
pą papuošė Gloucesterio-Stroudo lietuviai, 
italai, latviai ir lenkai.

Ilsėkis, Kazimierai, aukštam Stroudo 
kalnelyje!

J. Vilimas

Selby
MIRĖ J. KALECKAS

Gegužės 12 d. Selby staiga mirė Juozas 
Kaleckas, gimęs 1915 m. kovo 11 d.

Vokiečių okupacijos metu dirbo Panevė
žyje Maisto fabrike.

Rusų frontui pridbtėj.us prie Panevėžio, 
su Vietinės apsaugas daliniais pasitraukė į 
Vokietiją.

Po karo emigravo į Angliją. Čia susira
do lietuvaitę ir sukūrė lietuvišką šeimą. 
Visą laiką dirbo žemės ūkyje.

Paliko liūdinčius žmoną, dukrą ir sūnų. 
Palaidotas su katalikiškomis apeigomis, 
gegužės 18 d., Selby miesto kapinėse.

Ilsėkis, Juozai, ramybėje.
B. Masėnas

MANCHESTERIS
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“

Draugijos susirinkimas, planuotas bir
želio 11 d. yra atkeliamas į sekmadienį, 
gegužės 29 dieną, 5 vai. p. p.

Susirinkimas įvyks Manchesterio Lietu
vių klube. Draugijos valdyba apgailestau
ja, kad dėl nenumatytų priežasčių turėjo 
susirinkimo datą pakeisti.

LIET. SODYBA
TRADICINIS SĄSKRYDIS

Šiais metais tradicinis lietuvių sąskry
dis (jau 23-čias) Sodyboje įvyksta birže
lio 4-5 dienomis. Kadangi itai 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.

PROTONOTARAS LADAS TALUBA 
LIETUVIŲ SODYBOJE

Per Lietuvių Sąskrydį Sodyboje pamal
das laikys ir pamokslą pasakys protonota- 
ras Ladas Taluba, Romos Lietuvių kolegi
jos rektorius.

Sekmadienį, gegužės 29 dieną jis daly
vaus Škotijos lietuvių tradicinėje procesi
joje Carfine.

VOKIETIJA
KONFERENCIJA BAVARIJOJE

Gegužės 6-8 d. Bad Kreuth, netoli 
Mūncheno, vyko svarbi konferencija, 
kurioje svarstyti Maskvos vyriausybės 
vykdomi Helsinkio nutarimų pažeidimai. 
Posėdžiai vyko ryšium su birželio vydu- 
ryje šaukiama Belgrado konferencija.

Helsinkio nutarimų esmę ir jų sukeltus 
padarinius ypač kraštuose už gelžinės 
uždangos aptarė tokie kompetenitingi- 
asmenys, kaip Mūncheno universiteto 
rektorius prof. N. Lobkowicz, Wurzburgo 
universiteto prof. D. Blumenwitz, St. 
Galleno (Šveicarija) prof. E. Kux, Berno 
universiteto prof. L. Revesz ir kiti. Prane
šima apie žmogaus teisių gynimo judėji
mą Sov. Sąjungoje padarė A. Amatrikas, 
žinomas rusų disidentas.

Pranešimus apie padėtį atskiruose 
Maskvos užvaldytuose kraštuose padarė 
atitinkamų tautų atstovai. Apie žmogaus 
teisių laužymą sovietinėje Lietuvoje išsa
mų pranešimą padarė iš Vašingtono pa
kviestasis prof. dr. Domas Krivickas, bu
vęs Vilniaus universiteto prorektorius. 
Pranešėjas pateikė konkretinių ir gerai 
dokumentuotų duomenų apie įvairius var
žymus ir persekiojimus, nesuderinamus 
su Helsinkio nutarimais. Profesorius savo 
pranešimą pailiustravo gausiais pavyz
džiais.

Dr. A. Gerutis atkreipė dėmesį i tautinę 
diskriminaciją, praktikuoj(amą Sovietų 
Sąjungoje. Jis išvedė, kad Hitlerio “Mein 
Kampf“ išdėstytos vokiečių dominacijos 
bei svetimų tautų naikinimo pažiūros 
skiriasi nuo Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos programos tik taktikos požiūriu. 
Maskva vykdo beatodairinę kitų tautų 
rusifikaciją, o partijos programoje užsib
rėžtasis tikslas — "suliedinti“ tautas į 
vieną „sovietinę tautą“ — tikrumoje reiš
kia galutinį nerusi’škų tautų surusinimą, 
kas lygu dvasiniam genocidui.

Paskutinę Bad Kreuth konferencijos 
dieną surengtas pasikalbėjimas, kuriame 
dar katrą svarstytos aktualios problemos, 
susietos su žmogaus teisėmis. Ypač daug 
diskusijų sukėlė tikyboj persekiojimas 
Sovietų Sąjungoje. Keliais atvejais pami
nėta “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro

nika“ bei tikinčiųjų persekiojimas Lietu
voje.

Konferencijoje, be jau minėtųjų dr. A. 
Geručio ir prof. Krivicko, dalyvavo J.Lu- 
košius, Vokietijos lietuvių bendruomenės 
reikalų vedėjas.

Konferencijos išvados bus įteiktos 
Belgrado konferencijos dalyviams. Konfe
renciją suorganizavo Luzeme veikiančioji 
žmogaus ir laisvo apsisprendimo teisėms 
ginti draugija (jos valdybos narys- yra 
.mūsų tautietis A. Gerutis), St. Gallene 
į-sikūrusioji organizacija Communio Nova 
Bohemica (ji siekia vidurinės Europos 
tautų taikingo sugyvenimo) ir Hanns 
Stiftung (Bavarijos valdančiosios CSU 
partijos studijų centras). Konferencija 
vyko minėtosios fundacijos būstinėje — 
bavarų hercogų pilyje, žavioj Bad Kreuth 
vietovėje. Konferencijai plioimininkavo 
Mūncheno universiteto rektorius, o iš 
šveicarų vadovavo Dr. X.Leu, liucemiš- 
kės draugijos pirmininkas.

Dd. A. Gerutis ir prof. D. Krivickas apie 
konferencijos darbus įkalbėjo “Laisvės 
Radi j aus“ .studijoje Mūnchene į dikta- 
foną. Sudaryta apie vieną valandą trun
kanti programa, kuri transliuojama 
Lietuvon.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ HOMBURGE, 
SAARO KRAŠTE

Saairo krašto lietuvių veikėjas A.Pala- 
vinskas, bendradarbiaudamas su Miesau 
LB apylinkės valdyba, suorganizavo gra
žų lietuvių susitikimą š. m. gegužės 14 
Homburgo mieste. Pradėta pamaldomis 
evangelikų ir katalikų bažnyčiose. Evan
gelikų kunigas Fricas Skėrys meldėsi su 
gražiu būriu tikinčiųjų miesto evangelikų 
bažnyčioje. Jų maldas pagražino vargonų 
muzika. Katalikams pamaldas laikė jų 
kapelionas kun. Bronius Liubinas Dievo 
Kūno parapijos bažnyčioje. Vargonais čia 
grojo atvykęs iš Vasario 16 gimnazijos 
Valteris Banaitis. Pamaldose buvo prisi
mintos trys progos: 1. Nekalčiausios Mari
jos širdies šventė, buvusi gegužės 13-tąją. 
Perskaitytas tai dienai skirtas ganytojiš
kas laiškas Europos lietuvių vyskupo 
Antano Deksnio 2. Motinos diena — ta 
tema pagrindinis pamokslas ir 3.Penkerių 
metų .sukaktis nuo Romo Kalantos suside
ginimo Kaune 1972 gegužės 14.
Liturginius skaitymus atliko Juozas Ne- 
vulis ir Algis Palavinskas. Pamaldose 
dalyvavo tikrai gražus būrys tautiečių.

Betarpiškai po abiejų pamaldų vyko 
katalikų parapijos salėje pasaulietiškoji 
šventės dalis. Ją atidarė A. Palavinskas 
ir pakvietė savo dukrą Marytę skaityti 
paskaitos. M. Palavinskaitė vokiškai kal
bėjo apie jaunimo žvilgsnį į ateitį, o 
lietuviškai apie motiną.
Sekė meniškoji — pagrindinė susirinkimo 
dalis. Joje pirmiausia reiškėsi Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių šokėjai, vado
vaujami mokytojos Marytės Dambriūnai- 
tės. Sušoko, bene, 6 šokius, susilaukdami 
šilto susirinkusiųjų įvertinimo. Galia tįsia 
vyko Violetos Rakauskaitės—Landienės 
dainų koncertas. Jame dainininkė atliko 
ilgą programą, trukusią daugiau nei va
landą. Dainavo be jokios pertraukos. 
Dalyviai džiaugėsi puikiu koncertu.

Pabaigoje toj pačioj salėje vyko mielas 
pasisvečiavimas, grojant šokių muzikai. 
Muzikantų vadovas — Miesau LE1 apy 
linkės valdybos pirmininko sūnus Franz 
— Josef Daubaris.

L. B.
SIELOVADOS CENTRAS

Prieš dešimt metų (1967 m.) balan
džio mėnesį Kneippo įkurtame van
deniu gydymo kurorte Bad Woerishofene, 
Vokietijoje, buvo įsteigtas V. Europos lie
tuvių sielovados centras. Jį įsteigė a.a. 
vysk. Pr. Brazys, MIC, gavęs iš Augsbur
go vyskupo Stimpfle atskirus namus kun. 
A. E'ungos vadovaujamoje St. Ulrich para
pijoje. Vysk. Braziui netikėtai mirus, 1969 
m. V. Europos lietuvių sielovadai vadovau
ti buvo paskirtas vysk. dr. Antanas Deks- 
nys, kuris iki šiol tą misiją poliai ir sėk
mingai tęsia. Jo artimiausiu bendradarbiu 
yra prel. dr. P. Celiešius.

Lietuvių sielovados dentro dešimtmetį 
plačiai paminėjo Bad Woerishofeno sa
vaitraštis „Kurzeitung“, iškeldamas A. 
Deksnio kilnią asmenybę ir plačią veiklą. 
Su pasididžiavimu laikraštis nurodo, kad 
Bad Woerishofenas jau 10 metų yra lietu
vių vyskupo sostinė. Pabrėždamas vysku
po (Populiarumą, jį vadina „unser Bischof".

(Tėv. Žib).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

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

LEAMIINGTONE 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.

HARROGATE, St. Robert's bažn. — gegu
žės 29 d„ 1 vai. p. p. Tą patį sekma
dienį 3 vai. p. p. KNARESEOROUGH 
St. Mary's bažn. p. Smilgių kūdikio 
krikštas.

BRADFORDE — birželio 5 d„ 12.30 vai.

4


	1977-05-24-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1977-05-24-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1977-05-24-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1977-05-24-EUROPOS-LIETUVIS-0004

