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Vasario 16 Gimnazija Kodėl jie pyksta?
MIELIEJI LIETUVIAI

Vasario 16 Gimnazija buvo ir yra mū
sų visų džiaugsmas ir pasididžiavimas. 
Ją išlaikėme jau 26 metus. Apie šimtas 
mūsų abiturientų baigė ar baigia moks
lus. Daug iš jų yra gydytojai, inžinieriai, 
profesoriai, mokytojai, bendruomenių 
veikėjai. Tačiau šiai gimnazijai gresia 
pavojus užsidaryti, nes Vokietijos įstaigos 
teikia vis didesnius reikalavimus ir ypač 
reikalauja padidinti mokinių skaičių.

Man, kaip naujam Vasario 16 Gimnazi
jos Kuiratorijos Valdybos pirmininkui, 
yra pirminis uždavinys ir pareiga rūpin
tis gimnazijos išlaikymu ir gerove. Bet 
gi tai yra ir visų geros valios lietuvių gi
liausias noras. Todėl ir raginu visus šio 
tikslo siekti su meile ir pasiryžimu, nesi
bijant ir didesnės aukos.

Visų pirmiausia kreipiuosi į tėvus, 
ypač turinčius mokyklinio amžiaus vai
kus. Mes mielai dainuojame: „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais norime ir 
būt“. Iš tikrųjų, mes esame lietuviai, bet 
ar būsime jais savo vaikuose, priklausys, 
ar juos auklėsime lietuviais ir būti. Tė
vams šią pareigą atlikti yra geriausia tal
kininkė Vasario 16 Gimnazija. Leiskite 
savo vaikus i šią gimnaziją.

Kreipiuosi ir į mūsų visą jaunimą, į 
tuos, kurie lankė 'šią gimnaziją, kurie su
sitelkė į Jaunimo Sąjungą, kurie susibūrė 
prie „Jaunimo Balso“, kurie save laiko 
lietuviais, — ateikite visi mums į talką 
dėl Vasario 16 Gimnazijos gražesnės atei
ties!

Kreipiuosi į visus geros valios lietu
vius, ypač JAV ir Kanadoje, be kurių pa
galbos ši gimnazija 26 metus nebūtų išsi
laikiusi ir nebeišsilaikys, padėkite mums 
ir toliau savo nuoširdžiu rūpesčiu ir au
ka. Kur visi stos, visados daugiau pada
rys! Būkime tikri, kad mūsų vieningą 
ryžtą ir darbą Dievo palaima lydės! Vi
siems už viską nuoširdus ačiū ir pagarba.

Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
Kuratorijos valdybos pirmininkas

0 kaip mes norėtume!
Gal geriaulsiai persisotinu ;io amerikie

čių jaunimo skaudi problema buvo kadai
se atvaizduota „Life“ žurnalo piešiniu, 
kuriame jaunuolis stovi ant pat krašto 
prieš gilią prarają aukštai iškilusios uo
los ir žvelgia į begalinę tuštumą, nusitę
siančių ligi pat horizonto...

Reiškia, prieš jauno žmogaus akis — 
jokio kilnesnio idealo! Nieko brangaus, 
kas žavėtų, ko verta būtų siekti, kas 
trauktų veržtis į priekį, kas žadintų ko
voti...

Ir tur būt nenuneigsime, kad ant tokios 
pat plikos uolos pakriaušio šiandien čia 
palengva rikiuoj'asi ir didelė dalis mūsų 
išeiviškosios kilmės lietuviškojo jaunimo, 
prieš kurio žvilgsni — taip pat vien bega
linė tuščia erdvė ligi horizonto...

Skaudu.
O kaip mes norėtume, kad prieš jo akis 

toje erdvėje sumirguliuotų bent jau gra
žusis Lietuvos miražas! Rodos, kaip norė
tume įtikinti, kad už to horizonto dar yra 
jaunuolio tėvų žemė, — verta žmogaus 
gyvenimo, kovojanti ir kraujo gėlėm žy
dinti, toji, apie kurią Balio Sruogos kuni
gaikštis Kazimieras Sapiega savo tragiš
kame apžade pro senatvės ašarą prabilo: 
„Į 'Lietuvą žiemojančią einu. — Prie 
kryžkelių stovėsiu smuikeliu, — Milžin
kapiuos varpais nakčia skambėsiu, — 
Kad speiguose po stora miline — Neliau
tų plakus Lietuvos širdis...“

Kaip mes norėtume, kad ir to mūsų pa
likuonio jaunoji širdis taipogi degtų mū
sų senosios tėvynės ilgesiu, kad jis alsuo
tų mūsų mažosios šalies didžia senovine 
garbe, gaivintųs! naujųjų laikų talentais, 
prisiektų jai laisvės kovos ištikimybę!..

Kaip mes norėtume tą nepasiekiamąjį 
pasakišką kraštą parodyti savo jaunuo
liui bent literatūroje... Lituanistinėj mo
kykloj ir namie. (Keleivis)

BAZĖ ANT LEDO

Nato vadovybė Briuselyje praneša, kad 
Sovietai turi įsteigę bazę ant šiaurės aši
galio ledo lyties, kuri artėja prie Kana
dos krantų. Lyties dydis 3 x 1.5 mylių. 
Bazės įgula — 180 žmonių. Iš pradžių ba
zėje dirbę tiktai Leningrado Arktikos ir 
okeanografijos tyrimo mokslininkai, ta
čiau ledo lyčiai priartėjus prie Kanados, 
įsteigta ir antroji — kariška bazė šnipi
nėjimo reikalams. Bazėje galįs nusileisti 
lengvas lėktuvas ir keletas malūnsparnių.

Mylimai Mamytei Lietuvoje 
mirus, mūsų pirmininkę Feliciją 
Damoševičienę giliai užjaučiame

Nottinghamo Lietuvių Moterų 
Draugija

BAIGIASI LĖŠOS

Specialus A. Solženicyno sudarytas fon
das persekiojamiems dėl sąžinės laisvės 
Sovietų S-gos piliečiams šelpti yra pate
kęs į finansinius sunkumus. Iki šiol fon
das jau yra išleidęs pašalpoms £210.000, 
kurių didžiausią dalį sudarė „Gulago sa
lyno“ honorarai.

Fondo vedėja Tatjana Chodorovič pra
nešė, kad dėl labai nepalankaus pinigų 
keitimo kurso ir didelių atskaitymų vals
tybei iš užsienio gaunamosios sumos laibai 
sumažėja. A. Solženicynas taip pat nebe
norįs savo honorarais šelpti sovietų iždo.

Nuo 1974 m. fondas yra sušelpęs 1.470 
asmenų, it. y. įkalintųjų šeimų narių, pa
siųsdamas jiems maisto, rūbų ir kitų rei
kalingų dalykų. T. Chodorovič pareiškimu, 
šiuo metu esama apie 200 sąžinės kalinių 
stovyklose ir apie 15 psichiatrinėse ligoni
nėse. Be to, dalis suimtųjų dar tebelaukia 
teismo.

Pabrėžiama, kad A. Solženicyno nuro
dymu, fondas veikia pagal Sovietų įstaty
mus, t. y. visi pinigai keičiami į rublius, 
pagal oficialų, sovietų nustatytą kursą.

IMK PINIGUS, IR IŠVAŽIUOK

Prancūzijos vyriausybė, norėdama su
mažinti bedarbių skaičių, nutarė nusikra
tyti svetimšaliais darbininkais. Ji pasiūlė 
kiekvienam užsieniečiui darbininkui po 
£1.200 ir nemokamą kelionę, jeigu išva
žiuos ir nebesugrįš.

Šiuo metu Prancūzijoje yra apie 2 mil. 
svetimšalių darbininkų, kurie kartu su 
šeimomis siekia 4 milijonus. Daugiausia 
esama portugalų (883.000). Po jų seka Al
žyro gyventojai, italai, ispanai ir kt. Net 
lenkų esama 82.000.

Keliamos abejonės, ar svetimšaliai vy
riausybės pasiūlymu panorės naudotis, nes 
sugrįžę namo ir išleidę savo pašalpas, jie 
vėl pasidarytų bedarbiais. Greičiausia jie 
negautų ir bedarbio pašalpų, kurios moka
mos Prancūzijoje. Krašto komunistų .par
tija vyriausybės pasiūlymui nepritaria.

Pradžioje pasiūlymai bus išsiuntinėti 
šimtui tūkstančių darbininkų.

NEPASIKEISI PER VIENĄ DIENĄ
Pirmą kartą oficialus Lenkijos vyriau

sybės asmuo, Švietimo ministro pavaduo
tojas prof. J. Gorski viešai pripažino, kad 
Lenkijos universitetuose esama priešvals- 
tybiškai nusiteikusių studentų. Jo nuomo
ne, tokių disidentų esą apie 5.000, nors 
tikro skaičiaus, be abejo, niekas nežino. 
Prof. Gorski pripažįsta, kad apie pusė pro
cento Lenkijos gyventojų taip pat turi 
„skirtingas nuomones“. Pasak jį, kelias į 
socializmą esąs geras, bet labai sunkus. 
Per vieną dieną žmonių galvosenos nesą 
galima pakeisti.

Kalbėdamas su britų žurnalistu J. Izbic- 
ki jis užakcentavo atoslūgio ir bendradar
biavimo reikšmę. Esą, lenkai nenori pa
keisti Britanijos į socialistinį kraštą, bet 
britai taip pat neturėtų bandyti pakeisti 
lenkus.

Faktas, kad pripažįstama nors ir menka 
opozicija, jau yra geras ženklas demokra
tėjimo kryptimi.

NUBAUDĖ KAREIVIUS
Du jauni kareiviai (Grenadier Guards) 

pastebėjo (Londono Colletts knygyne, ku
ris pardavinėja vidaus ir užsienio kairio
jo sparno literatūrą, karalienės paveiks
lą, apsuptą raudonais papuošalais. Juodu 
pasipiktinę išmušė langą. Kareiviai nu
teisti sąlyginai, bet turės sumokėti po 
£400 padarytų nuostolių.

NERAMUMAI GRUNWICKE
Grumvick yra palyginti nedidelis filmų 

išaiškinimo fabrikas ar įmonė šiaurinėje 
Londono dalyje. Toji firma dar vadinasi 
ir kitokiais, klientams labiau žinomais 
vardais (Bonus pool, Trucolour, Monco- 
lour ir kt.). Jos darbininkai nepriklausė 
jokioms profesinėms sąjungoms ir dirbo 
už firmos nustatytą atlyginimą, kuris, 
anot Len Murray, buvęs apie 25 svarai už 
35 valandų darbo savaitę (Observer, lie
pos 3 d.).

Pagaliau atsirado dalis darbininkų, no
rinčių priklausyti prof, sąjungoms, kurios 
gintų jų reikalus. 'APEX prof, sąjungos 
vadovybė atėjo jiems į pagalbą. Tačiau 
firmos vadovybė atsisakė su prof, sąjun
gų atstovais bendradarbiauti. Praėjusių 
mėtų rugpjūčio 23 d. prof, sąjungoms no- 

■ rį priklausyti darbininkai, įvairių prof. 
Į sąjungų padedami, pradėjo piketuoti — 

neįleisti į fabriką norinčių dirbti darbi
ninkų. Tas piketavimas yra bene ilgiau
sias Anglijos darbininkų istorijoje, prive
dęs prie stiprių susirėmimų su tvarką pa
laikančia policija. Vienoje ir kitoje pusė
je buvo sužeistų, dar daugiau areštuotų.

Vyriausybės ir prof, .sąjungų pasiūly
mas sudaryti susitaikinimo komisiją bu
vo nesėkmingas — fabriko vadovybė ne
leidžia prof, sąjungų organizacijai per
žengti jos slenkstį. Tuo tarpu prof, są
jungų vadovai aiškina, kad jie nenori pri
versti visus darbininkus stoti į jų orga
nizaciją. Jų tikslas esąs apsaugoti intere
sus tų, kurie nori būti prof, sąjungų na
riais. Esą, jie atsisako nuo vadinamosios 
„uždarų durų“ politikos, pagal kurią tik 
prof, s-gos nariai gali dirbti įmonėje.

Fabriko vadovybė ir jos šalininkai aiš
kina, kad prof, sąjungų pastangos pri
versti darbininkus būti nariais yra demo
kratinių principų laužymas — žmonėms 
neleidžiama patiems savo reikalų tvarky
ti. Tautinės Laisvės draugijos pirminin
kas, žinomas visų nuskriaustųjų gynėjas 
John Gouriet pareiškė, kad prof, sąjungų 
elgesys rodąs, iki kur jie esą 'pasiruošę 
eiti, siekdami priversti paklusti darbda
vius.

Tuo tarpu abi pusės nenusileidžia. Ma
ža Londono firma gali pasidaryti vie
niems asmeniškų laisvių, o kitiems orga- 
nizotų prof, sąjungų galios simboliu. Vie
ni ir kiti nekantriai laukia, koks bus ga
las.

ŽINIOS IŠ GRUZIJOS

„The Times“ (liepos 6 d.) paskelbė ži
nomo žurnalisto Peter Reddaway apsau
gotų teisių straipsnį apie įvykius Gruzi
joje. Jame rašoma, kad Tiflise, kaip Mas
kvoj, Lietuvoj ir Ukrainoj,.keturi, gruzi
nai ir du žydai sudarė komisiją Helsin
kio nutarimų vykdymui sekti. Aprašomi 
tos komisijos nariai ir jų veikla. lEe kita 
ko, jie leidžia pogrindžio laikraštį (The 
Georgian Herald), kurio du egzemplioriai 
esą pasiekę Vakarus.

P. Reddaway apnašo, kaip KGB agentai 
bandę įsiskverbti į minėtąjį disidentų ko
mitetą, prisidengę JAV žvalgybos (ČIA) 
vardu. Nurodoma agento pavardė, kuris 
gegužės mėn. prisistatė disidentams kaip 
Kanados biznierius ir pasiūlė už atlygini
mą bendradarbiauti su ČIA. Jis taip pat 
pasisiūlęs disidentų žinias saugiai per
teikti Vakarams. Vieno disidento žmona, 
bijodama užsitraukti nelaimę, pranešė 
apie tą agentą KGB -įstaigai, kuri į tai ne
kreipusi jokio dėmesio.

Tuo tarpu disidentų komitetas esąs 
persiuntęs į Vakarus laišką, kuriame pra
šoma padėti išaiškinti apsimetėlo asme
nybę. Iš parašų matyti, kad visi nariai te
bėra laisvi, nes po JAV prezidento atviro 
pasisakymo dėl žmogaus teisių laužymo 
individualus persekiojimas sulėtėjęs.

PRISIMINĖ BALTŲ ŠACHMATININKUS

Šachmatų korespondentas H. Golombek 
„The Times“ (liepos 2 d.) dienraštyje pri
siminė, kad prie? antrąjį pasaulinį karą 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos šachmatų lo
šėjai užėmė pasaulinėse pirmenybėse žy
miai didesnes vietas, negu jų kraštai. Eu
ropos žemėlapyje ypačiai iškeliama Esti
ja ir jos šachmatų čempionas Keres.

1935 m. vykusiose Varšuvos olimpiados 
šachmatų varžybose Keres ypatingai pa
sižymėjęs. Tačiau po karo jis jau turėjo 
atstovauti Sovietų Sąjungai. 1954 metais 
Amsterdame jis taip vykusiai supliekęs 
čekų žaidėją Sajtar, kad sovietų kapito
nas Kotovas pareiškęs, jog -tai buvęs 
„tikras sovietinis lošimas". I tai susier
zinęs Keres atsakęs: „Ne, tai buvo tikrai 
estiškas žaidimas“.

NUBAUSTI DU UKRAINIEČIAI
Du Ukrainos kovotojai už žmogaus tei

ses — Mykolas Rudenko ir Aleksas Tichy 
nuteisti už sudarymą grupės Helsinkio 
susitarimų vykdymui registruoti. Rašyto
jas Rudenko (56 m.) nuteistas 7 metams, 
o mokytojas Tichy — 10 metų darbo sto
vyklos. Abu nuteistieji po bausmės atli
kimo dar turės pasilikti po 5 metus trem
tyje.

ARABŲ MOKYKLA

Saudi Arabijos biznierių grupė nutarė 
atidaryti Anglijoje arabų vaikams pa
ruošiamąją pradžios mokyklą (9-12 me
tų). Mokykla bus privatiška ir kaštuos 
po 2.000 svarų per metus. Ją numatoma 
pastatyti Leamington Spa vietovėje. Mo
kyklos vedėju kviečiamas vietinės paruo
šiamosios mokyklos vedėjas J. Hali.

Ispanijos komnistų vado Santiago Car
rillos knyga „Eurokomunizmas ir valsty
bė“ nustebino vakariečius ir užpykdė so
vietus. „Times“ (birž. 18 d.) įsidėjo savo 
Madrido korespondento H. Debeliaus pa
ruoštą tos knygos apžvalgą. Čia pateikia
ma keletas būdingesnių S. Carillos sam
protavimų.

Pirmiausia knygoje pasisakoma, kad 
istorinė padėtis supramonintame Vakarų 
Europoje visiškai skiriasi nuo priešrevo
liucinės Rusijos, todėl, norint Europos 
kraštus paversti socialistiškais, reikia 
vartoti kitokius metodus. Carrillos yra 
įsitikinęs, kad komunizmas Vak. Europo
je turi ateiti per parlamentą. Jau dabar 
esą aišku, kad kapitalistinė sistema 
krypstanti į socializmą. Eurokomunistai 
turį ją tiktai pastūmėti...

Eurokomunistų uždavinys nesąs stip
rinti Sov. S-gos kariškąją galybę. Priešin
gai, knygos autorius siūlo sukurti euro- 
piejišką bloką, kuris stovėtų tarp Sovie
tų S-gos ir JAV.

Jis pripažįsta, kad kai kurie komunis
tai bus nepatenkinti ir pavadins jį ereti
ku. (Bet tai būsią tie, kurie pasimetė pa
kelėj į komunizmą. Tokių daugiausia esą 
Sovietų S-gos vadų tarpe.

Demokratinė laisvė ir žmogaus teisių 
respektavimas esanti būtina sąlyga ko
munizmui įgyvendinti. Tai neatskiriama 
žmonijos progreso dalis.

Maskvos didžiausią pyktį tur būt sukė
lė šitoks S. Carrillos išsireiškimas: „Mes 
niekada ir niekam neatiduosime savo ne
priklausomybės, neatsižvelgiant, kokiais 
ideologiniais ar materialiniais sumeti
mais to būtų reikalaujama“. Ir čia pat 
pasmerkia Sovietų 'S-gą už Čekoslovaki
jos invaziją.

Autorius kritikuoja ne vien tik Sovietų 
S-gos užsienio -politikos klaidas. Jis sako, 
kad didžiausia blogybė yra partijos ir 
.valstybės suplakimas į krūvą. Vienos par
tijos sistema negalinti įgyvendinti tikro
jo socializmo. Iš tiesų, dabartinė biuro
kratinė sovietų sistema trukdanti išsivys
tyti teisingai darbininkų demokratijai, o

SeptijUios DIENOS
— Kovos su sukilėliais Rodezijoje kas

dien kaštuoja £400.000, neskaitant žmo
nių gyvybių.

— Tiesioginį telefono ryšį su Anglija 
(be sujunginėjimo) iš Rytų Europos vals
tybių turi tik Vengrija, Rytų Vokietija, 
Čekoslovakija ir Maskva (tik tas vienas 
miestas Sov. iS-goje).

— Readinge buvo pasiūlyta apdovanoti 
vilkinį Šunį, kuris ištraukė iš upės savo 
skęstantį šeimininką.

— Berlyno filmų festivalyje pirmą vie
tą laimėjo Larissos Šepelkos režisuotas 
sovietų filmas „Pakilimas“ (The Ascent).

— Arkiv. Marcel Lefebvre, kuriam gre
sia ekskomunikacija, dalyvavo lotyniško
se mišiose viename didžiausių lošimo ca
sino 'Nicoje. Mišias laikė vienas iš jo 
naujai įšventintų kunigų.

— Radioliffe-on-Trent (Anglija) rau
donkaklė (robin) išperėjo vaikus kišenė
je švarko, kuris kabėjo garaže.

— Britų komunistų partijos gen. sek
retorius Mc Lennan spaudoje pasisakė už 
nepriklausomą komunistui organizaciją 
kiekviename krašte.

— Žinomas Sovietų disidentas A. Ginz
burg, kuris buvo suimtas vasario mėnesį, 
dabar apkaltintas už priešsovietinę pro
pagandą. Jam gresia 10 metų darbo sto
vyklos.

— Prancūzijoj oficalūs valdžios sluoks
niai paneigė gandą, jog prezidentas Gis- 
cand d‘ Estaing tvirtinęs, kad L. Brežne
vas Paryžiaus vizito metu atrodęs ligonis 
ir negalėjęs savo minčių kaip reikiant 
kontroliuoti.

— Perėmęs Pakistane valdžią, gen Mu
hammad Zia al-Hug pažadėjo dar šį ru
denį pravesti demokratiškus rinkimus.

— !Eritų angliakasiai reikalauja baigti 
atlyginimo suvaržymus. Savo konferenci
joje jie nutarė reikalauti padidinti algas 
iki £135 per savaitę.

— Šveicarijoje 115.000 gyventojų parei
kalavo uždrausti vartoti automobilius 12 
sekmadienių per metus. Tą klausimą tu
rės išspręsti tautos memorandumas.

— JAV prezidentas gavo iš L. Brežne
vo laišką, kuriame šis atsisako pasimaty
ti, kol bus paruoštas susitarimas dėl gink
lų apribojimo.

— Per paskutinius 12 metų iš Anglijos 
emigravo 3.3 mil. gyventojų, o imigravo 
2.5 mil.

— Belgrado paruošiamoji konferencija 
per tris savaites nepadarė jokio progre
so.

— EI Salvadoro valdžia įsakė 47 jėzuitų
I kunigams išsikraustyti, nes kitaip jie bū

taip pat ir ūkiškai krašto pažangai. Par
tijos biurokratai, turėdami neribotą ga
lią, viską nusprendžia, neatsiklausdami 
darbininkų klasės. Dabartinė Sovietų 
valstybės forma nesanti tokia, kokią vaiz
davosi Leninas. Toji sistema prisilaikan
ti buržuazinės teisinės koncepcijos ir pa
siekusi tokios deformacijos ir išsigimimo, 
kokį būtų galima įsivaizduoti tik imperia
listinėse valstybėse.

„Po perversmo, kai buvo nusodintas 
Chruščiovas, sistema nepasikeitė, ji ne
pasidarė demokratiškesnė, o santykiuose 
su kitomis Rytų Europos valstybėmis ji 
neatsisakė prievartos.

„Masinis Stalino laikų persekiojimas ir 
naikinimas pranyko. Nuverstas Chruščio
vas mirė savo lovoje. Tai yra progresas... 
bet jis vis dar yra kai kuriose srityse ap
sunkinamas priespauda ir suvaržymais. 
Daugiausia tai pasireiškia kultūros srity
je. Valstybę, kurią būtų galima pavadin
ti darbininkų demokratija, dar reikės su
kurti“.

Šitaip rašo senas Europos komunistas 
apie Sovietų Sąjungą — pasaulinio ko
munizmo lopšį. Ir kaip gi jo už tai nepa
smerkti?

JAV AMBASADORIUI NELEIDO 
KALBĖTI

Nuo 1974 m. JAV ambasadoriui Mask
voje buvo leidžiama JAV nepriklausomy
bės šventės proga (liepos 4 d.) per tele
viziją pasakyti kalbą. Šiais metais amba
sadoriui Malcolm- Toon nepasisekė susi
tarti dėl kalbos turinio. Atvykus į TV 
studiją, buvo pareikalauta išbraukti pa
straipą, kurioje sakoma, kad „JAV ir to
liau viešai skelbs tikėjimą į žmogaus tei
ses ir viltį, kad tų teisių pažeidinėjimai 
bus sustabdyti, neatsižvelgiant, kuriame 
krašte tai įvyksta“. Ambasadorius atsi
sakė šiuos žodžius išbraukti, nes jie su
daro prezidento Carterio žmogaus teisės 
politikos pagrindą. Po pusantros valan
dos derybų ambasadorius apleido studiją, 
kalbos nepasakęs.

sią sušaudyti. Jėzuitai įtariami bendra
darbiavę su komunistais...

—■ Reuterio žiniomis, Čekoslovakijoje 
paskelbta amnestija visiems piliečiams 
(75.000), kurie pabėgo iš krašto 1968 m.

— Nuo liepos 1 dienos Europos Ben
druomenės kraštai ir Europos Laisvosios 
Prekybos Sąjunga, iš viso 16 kraštų, pa
naikino tarpusavio muitų suvaržymus.

—■ JAV prezidentas vetavo bombonešio 
B 1 gamybą. Tokio bombonešio kaina 
siektų 100 milijonų dolerių.

— Belgas A. Pypė, kuris buvo Lenin
grade nuteistas penkeriems metams ka
lėti už antosovietinės literatūros 'platini
mą, ištremtas iš Sovietų S-gos.

— Iš viešų varžytinių atšauktas W. 
Churchillio karo meto dienas darbų ka
lendorius, kuris turi jo paties ranka pa
darytų 12.000 įrašų.

— „Pravda“ paskelbė straipsnį, kuria
me sakoma, kad eurokomunizmas yra im- 
peiralistų įrankis pasaulinei komunistų 
vienybei suardyti.

—• Vengrijos komunistų laikraštis „Ne- 
pszabadsag“ nustebino vakariečius, pasi
sakydamas prieš sovietų vedamą euroko
munizmo kritiką.

— Kijevo sportininkas V. Jašenko su
mušė šokimo į aukštį rekordą, pasiekda
mas 7 pėdas ir 7į colio.

— Laiškų persiuntimas Britanijoje ir 
po naujo kainų pakėlimo yra pigesnis, ne
gu kituose Europos kraštuose.

— Šveicarijoje mirė Rusijos aristokra
tų kilmės rašytojas Vladimiras Naboko
vas, daugiausia pagarsėjęs savo romanu 
„Lolita“.
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Dr. K. Čeginskui 50 metu
Žinomam lietuvių veikėjui, mokslinin

kui ir radijo darbuotojui dr. Kajetonui 
Juliui Čeginskui 'liepos 1 d. sukako 50 
metų. Ta proga dr. J. Grinius apie jį ši
taip papasakoja:

„Kajetonas Čeginskas buvo karo iš
blokštas iš tėvynės visiškai vienas, tik 17 
metų moksleivis, kuris net brandos ates
tatą turėjo įsigyti svetur (Blomibergo lie
tuvių gimnazijoje 1946 m.), o paskui kla
joti po įvairius kraštus, beformuodamas 
savo profesiją, beieškodamas darbo ir pa
stogės sau, savo Seimai, bei galimybių 
padėti tėvynei. Tą jo bežemio dalią ge
rai pasako tik suminėjimas iš eilės kraš
tų, kuriuose jam prisėjo gyventi ligi šiol: 
Vokietija, Italija, Prancūzija, Vokietija, 
Švedija, JAV, vėl Švedija, vėl Voiketija. 
Kitas toks vienišas jaunuolis keliuose ir 
kryžkelėse gal būtų žuvęs, o jis, Dievo 
Apvaizdai gelbstint, savo talentus išvys
tė iki tokio aukšto laipsnio, kad savo dar
bais jis gali kūrybiškai patarnauti kelių 
tautų žmonėms, ypač savo tautiečiams,

J. Kuzmionis

Susimastymas
Susimąstymas — ne kartėlis: 
dangus žvaigždėtas 
Ir ne liūdesys, — 
nostalgija dausų sapnuotų 
Jau seniai einu keliu 
gruoblėtu akmenuotu, — 
saulės spinduliais jis grįstas, 
bet klampus, duobėtas 
Ir ne saulės žiežirbos — 
širdžių rauda vilioja, 
kai tamsi naktis

jas juodu calūnu apkloja.

Džiaugsmo raktai nepataiko 
durų atrakinti, 
kai už jų girdžiu
gyvybės Duonos alkio šauksmą.
Nunešu gal patį paskutinį 
žemėj džiaugsmą — 
amžinos nostalgijos 
buities slopintą mintį. 
Pelenuos dar ieškau aš 
rusenančios liepsnelės, 
kai į laužą nukrenta 
palaužtas žalias medis.

Spindulys sudužęs 
į nakties tamsas negrįžta, — 
amžino pavasario 
nostalgiją vėl kelia, 
kur dangus toks žydras, 
pievose ir soduos žalia, 
kur lelijos, rūtos, 
kraujo rožės nenuvysta.
Džiaugsmą surandu 
ir ašarų nuplautam veide, 
nors sudūžta spinduliai, 
į žemę nusileidę. 

Rima Briedytė

Senasis Londonas
(MOTERS AKIMIS)

Praėjusiais metais Londone lankėsi chica- 
gietė Rima Briedytė. Ji savo įspūdžius apra
šė ,.Draugo“ Kultūriniame priede, straipsnį 
pavadindama „Senasis Londonas — vyrų pa
saulis“. Red.

Kai rašo „Liverpool“, 
o ištaria „Manchester"

Yra senas anėkdotas apie anglų kalbą. Esą, jie 
parašo „Liverpool“, o ištaria „Manchester“. Tuo 
norima pabrėžti, kaip anglų kalbos ištarimas yra 
visai skirtingas nuo rašybos. Ir vėl man — atvykė
lei iš „Naujojo pasaulio“ — teko pačiai tai patirti.

Nesusikalbėjimas buvo su senoku taksistu, ku
ris turėjo tą tipingą, labai sunkų anglišką akcentą, 
lyg jis turėtų karštą bulvę burnoje. Tačiau, jo vei
das nutvisko raudonai, kaip pomidoras, kai man
dagiai priminiau jam, kad jis nuvežė mane ne į tą 
vietą. „Kaip drįsta ši jauna moteris, ir dar svetim
šalė, pasakyti tikram anglui, kad aš nuvežiau ją į 
klaidingą vietą“, tikriausiai jis pagalvojo. Netarda
mas nė žodelio, jis pravėrė man duris, paprašė iš
lipti ir patikrinti, ar galiu aiškiai ir gerai matyti. Po 
trumpoko įrodinėjimo mums abiems paaiškėjo, 
kad mudu abudu ištarėme skaičius visai skirtingai. 
O vis dėlto jis nė neatsiprašė, matydamas, kad už
gavau jo vyrišką ambiciją.

skaitydamas jiems paskaitų, rašydamas 
jiems studijų bei straipsnių. ,

Įdomiausia tai, kad svetur vienišas 
kaip pirštas, dr. Čeginskas su savo talen
tais veržėsi ne į saugias, praktiškas pro
fesijas, ne į technikus, ekonomistus ar 
gydytojus, 'bet į dvasinius mokslus: iį teo
logiją, filosofiją, sociologiją, istoriją, vai
nikuodamas savo žinojimą tose srityse 
moksliniais laipsniais (teologijos baka
lauru, filisofijos magistru, sociologijos 
daktaru).

•>

Tiek pasisavindamas šių mokslų žinias 
bei metodus, tiek vėliau savo žinojimą 
perduodamas kitiems, šis humanistas nie
kada nenustojo galvoti apie savo tautie
čius pasaulyje, apie savo tėvynę ir jos 
laisvę. Jo disertacija daktaro laipsniui 
Štrazburgo universitetui buvo parašyta 
apie „Lietuvių tautinį atgimimą“. Dirb
damas Uppsalos universiteto biblioteko
je, jis nuolat sielojosi lietuviškų leidinių 
fondų sustiprinimu. Organizuodamas lie
tuviškųjų studijų savaites, arba kasmet 
joms ruošdamas savo paskaitas, dr. Če
ginskas galvoja .apie Lietuvos problemas. 
„'Amerikos Balso“ ir ^Laisvės“ radijo 
žurnalistiniame darbe jis kartais pasine
ria iki užsimiršimo dėl to, kad jam, beže
miui, tai steikia gyvesnį kontaktą su tė
vyne.

Bet žurnalistinis darbas, kad ir sveti
mam radijui, dr. Čeginskui primena re
zistencinį darbą, kokį jis buvo pradėjęs 
vokiečių okupacijoje Lietuvoje. Dalyvau
damas slaptame draugų būrely, tada jau
nas moksleivis slaptai platino lietuvių 
pogrindžio spaudą, kurioje buvo demas
kuojami nacių kėslai prieš lietuvius. Da
bar, radijuje tarpininkaudamas neklasto
tų žinių perdavimui į Lietuvą, jis jaučia
si, kad tiesa stiprina savo tautiečius .ku
riuos sovietiniai Okupantai mulkina.“

LFB biulet. Nr. 4/89

Susitikimas su britų „bobby“

Mano kitas susidūrimas buvo su anglų polici
ninku, kurie Anglijoje populiariai vadinami „Bob
by“. Labai išdidus ir sustingęs, kaip statula, jis sau
gojo paminklą. Londono policininkas man buvo 
lyg ir simbolis tokio gyvenimo būdo, kur uniforma 
dar yra taip gerbiama, kad jam nė nereikia ginklo! 
(Kas visai nesuvokiama Amerikoje).

Tagi, kai nerimaujančiai ruošiausi jį fotogra
fuoti, jis staiga man pasirodė labai nusiminęs dėl 
mano „manevrų“ ir pamojo man prieiti. Prisiarti
nau prie jo kiek susirūpinusi ir prastenėjau:

— Ar man negalima jūsų fotografuoti, sir?
Jis gi šelmiškai mirktelėjo ir oficialiai tarnybi

niu balsu tarė:
— Ne, mano brangioji, — negalima, jei savo 

piršteliu uždengti aparato lęšiuką!
Nors ir susitraukiau (taip pasijutau maža jo 

akivaizdoje), tačiau [jisai papozavo man išdidžiai 
sekančiai nuotraukai. O aš sau linksmai pamąs
čiau, kad ne visi ir anglai jau taip blogi!

Kai gintarai pavilioja

Buvo ir dar vienas įvykis (greičiau nuotykis), 
artimesnis anglų santūrumo ir laiko suderinimo 
jausmui. Yra laikas ir vieta viskam, nesvarbu, kas 
tu bebūtum. Dairiausi po parduotuvių vitrinas 
ypač prabangioje Londono miesto dalyje ir paste
bėjau pilną langą nuostabiai gražių rinktiniai šau
nių gintarų dirbinių. Blykstelėjo mintis: „Kaip ma
lonu — šito angliško cirko vidury galiu susirasti lie
tuvį krautuvininką“. Įėjau į vidų. Užklausiau seną 
pardavėją, kuris gėrė arbatą, ar nebus jis lietuvis. 
Neabejotinai — jis nebuvo! Jis išvijo mane, nes ne
buvau iš anksto susitarusi. (Ir esu tikra, iš dalies 
tai įvyko dėl to, kad sutrukdžiau jo „laiką“ — po
pietinės arbatos sriūbčiojimą!) Ar bereikia stebėtis,

V. Gerulaitis teniso pažiba
Nors Vitas Gerulaitis neįveikė čempio

no Borg Wimbledone, bet laimėjo dideles 
spaudos ir žiūrovų simpatijas. Pergalė 
buvo taip arti, bet...

Po pusfinalinių rungtynių visa Londo
no .spauda rašė, kad tos rungtynės buvo 
tikrai vertos Wimbledono žaidynių šimt
mečio sukakčiai atžymėti. Štai kelios iš
traukos iš didžiųjų -Londono dienraščių 
(gegužės 1 d.).

„...Borg pagaliau įveikė galantiškąjį! 
Vitą Gerulaitį 6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 8-6 po 
gyvų, jaudinančių, vikrių ir greitų rung
tynių, dėl kurių buvo verta per naktį 
miegoti prie vartų net lietui lyjant, no
rint gauti bilietą į pirmenybes.

„Prieš atvykdami į Wimbledoną, Borg 
ir Gerulaitis slaptai praktikuodavosi kar
tu. Todėl atrodė, kad juodu net pajėgia 
skaityti vienas antro mintis. Abejotina, 
ar šiandien yra kur nors du labiau atle
tiški lošėjai su tokiu pajėgumu, atsparu
mu ir neišsemiamai pulsuojančia įtampa, 
kuri jaudino nervus publikos, stebinčios 
prieš ją vykstančią dramą“. (Guardian).

,;Borg ir Gerulaitis buvo verti vienas 
kito. Jų pusfinalinės rungtynės pasiekė 
aukštumas, vertas šimtmečio jubiliejaus. 
...Gerulaitis išvystė tokias nuostabias 
smūgių salves, jog atrodė^ kad jis vairuo
ja vienu metu du Rolls Roycus. Jo jude
siai prilygo tų nuostabių mašinų švelnu
mui ir jėgai“ (Daily Telegraph).

„Prieš metus Gerulaitis sumušė Arthur 
Asche, kuris tuo laiku buvo čempionas. 
Vakar jis beveik padarė tą patį.

„...Šitie vyrai pažįsta vienas kitą. Jie 
yra draugai ir kartu praktikuojasi. Jų as

Nauja Kronika ir Aušra
Laisvąjį pasaulį pasiekė Lietuvoje lei

džiamos Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 27 numeris, 47 numeruoti pus- 
laipai, data — 1977 m. balandžio 22 d. 
Šiame numeryje: 1. Nauji vėjai ar nauja 
klasta?, 2. Telegrama Prezidentui Dž. 
Karteriui, 3. Kratos ir tardymai, 4. Tekia 
jų moralė, 5. Pareiškimai, 6. Apie „krei
vą veidrodį“, 7. Žinios iš vyskupijų. Pa
baigoje LKB Kronika atitaiso dvi klaidas 
iŠ 26 numerio: „Rašėme, kad kunigystės 
šventimus gavo 9 klierikai. Iš tikrųjų de
vyni klierikai šventimus gavo Kauno ka
tedroje, o du Panevėžyje. 2. Eilučių „anei 
druko, anei rašto...“ autorius yra vysku
pas A. Baranauskas, o ne V. Kudirka“.

Gautas ir kito pogrindžio laikraščio 
Aušros 6/46/ numeris, 50 numeruotų pus
lapių, data — 1977 m. gegužės 12 d. Turi
nyje: 1. Pamoko, padrąsina, įpareigoja 
(mintys dr. J. Basanavičiaus mirties 50- 
čio proga), 2. Lietuvių padėtis Baltarusi
jos TSR (tęsinys, pradžia Nr. 5), 3. Eks
perimentai (ar bus dar viena švietimo 
naujovė?), 4. Veidrodis ar snukis krei
vas? (ką rašytojas J. lE'altušis atsakė Fi
garo korespondentui ir ką galima atsaky
ti J. Baltūsiui?), 5. Kaltininkai aiškūs 
(atsakymas į Stasio Tomonio laišką), 6. 
Žinios.

ŽINIOS IŠ AUŠROS 6 NUMERIO

Vilnius. 1977 m. sausio 23 d. keturi Vil
niaus universiteto studentai ir Vilniaus 
Inžinierinio statybos instituto studentė, 
visi pirmakursiai, 1958 metų gimimo, 

menybės labai gerai derinasi: Borg san
tūrus, introvertiškas, Gerulaitis išsiblaš
kęs, ekstravertas. Gimęs iš lietuvių tėvų 
Brookflyne, Gerulaitis yra 22 metų, vie
nais metais vyresnis už lEorg. Atvykęs į 
Europą jis laimėjo Italijos pirmenybes.

Būdamas pakankamai turtingas, jis ga
li pasirinkti greitus ir brangius automo
bilius. Šiuo metu jis turi du Rolls Roycus, 
Mercedes ir Porsche. Bet paliekant nuo
šaliai automobilius, pažymėtina, kad šis 
vyras turi tokią varomąją jėgą, kurios 
joks kitas teniso žaidėjas negali viršyti“ 
(The Times).

„Gerulaitis buvo nepaprastas. Šis Lie
tuvos Liūtas parodė didžiausias pastan
gas, kokias kada nors yra tekę matyti“ 
(The Sun).

Iš šitų kelių spaudos pasisakymų ma
tyti, kad mūsų tautiečio Vito Gerulaičio 
sportinė ateitis yra labai šviesi. Nors tur 
būt niekam iš Londono lietuvių nepasise
kė išiuo labai įtemptu metu su juo susi
tikti ir pasikalbėti, bet visi džiaugiasi jo 
laimėjimais ir linki ateinančiais ar dar 
kitais metais laimėti Wimbledono nuga
lėtojo titulą.

Baiigant paminėtina, kad be Gerulai
čių ,į Wimbledono pirmenybes jau treti 
metai atvyksta iš Lietuvos kilusi, .bet da
bar gyvenanti Izraelyje Paulina Peled. 
Nors ir nepasiekusi Wimbledone reika
laujamų kvalifikacijų, Vilniuje ji buvo 
tris metus jaunių (mažiau 18 m.) teniso 
čempione. Izraelyje ji yra teniso instruk
torė, o Wimbledone ji nori patekti į pir
mąją gerųjų teniso žaidėjų Išimtinę...

miesto centrinio pašto pagrindinių opera
cijų salėj nukabino nuo sienos didelį Le
nino bareljefą ir nuo Žaliojo tilto įmetė 
į Nerį. Ten juos sulaikė milicija. Po ilgų 
tardymų Romas Grigas, studijavęs mate
rialinį techninį .aprūpinimą, buvo užda
rytas į Naujosios Vilnios psichiatrinės li
goninės 6-jį skyrių, o Saulius Marcinke
vičius, studijavęs kibernetiką, Vytas Šim
kūnas, studijavęs istoriją, ir Rasa Abel- 
tenytė, studijavusi architektūrą, tardomi 
toliau. Jie visi bvo pašalinti iš komjau
nimo, vėliau iš universiteto. Teisiamas 
bus tik Romas Grigas, o likusieji turės 
prieš jį liudyti.

Černiachovskis (įbuv. Insten burgąs). 
Voldemaras Karoliūnas patalpintas į psi
chiatrinę ligoninę 1975 m. už atsisakymą 
pilietybės, parašė atsišaukimus, kviesda
mas streikuoti fabriko darbininkus.

Arvydas čechanavičius, gimęs 1949 m. 
Kaune, IV kurso medicinos .studentas. 
1973 m. balandžio 13 d. jo bute padaryta 
krata, paimtos magnetofono juostelės su 
„Amerikos balso“, „Vatikano“ ir kt. įra
šais, taip pat keletas sąsiuvinių su rank
raščiais bei eilėraščiais. Jis apkabintas 
pagal bandžiamąjį straipsnį už „privačią 
praktiką nebaigus Medicinos instituto“ 
ir pagal straipsnį „už antitarybinę agita
ciją bei propagandą“ (draudžiamos lite
ratūros laikymas). A. čechanavičius bu
vo pastatytas psichoekspertizei, kuri jam 
„nustatė“ diagnozę ,,'šizofreninė psicho
patija“ ir teismo nuosprendžiu patalpin
tas į bendro tipo psichiatrinę ligoninę. 

kodėl prigijo garsusis populiarus pasakymas, kad 
angiai dėl arbatos pralaimėjo kovas, nors karus ir 
laimėjo!

Lietuviškasis uostas anglų pasauly

Nepaisant to, kad mano „gintaro“ krautuvi
ninkas nebuvo lietuvis, tačiau turėjau malonios 
progos sutikti keletą lietuvių. Sustojau Londone 
pas Antaną ir Liliją Braždžius, mūsų šeimos senus 
(tik ne amžiumi, nes tai jauna pora) draugus. Anta
nas yra skulptorus, gerokai pagarsėjęs Anglijoje. 
Ne tiktai jis atstovavo Anglijai savo skulptūromis 
Japonijos pasaulinėje parodoje, bet yra daug žymių 
vietų Londone, kur jo moderniškos skulptūros iš
statytos. Bravo! Tikra garbė šiam moderniam lie
tuviui sename anglų pasauly! Jo žmona Lilija yra 
advokatė. Ir tai irgi didis pasiekimas moteriai „vy
ro pasauly“. Jiedu gyvena labai populiarioje Lon
dono dalyje, o vidury šios apylinkės yra Lietuvių 
klubas. Man tas lietuvių klubas buvo tikras uostas 
anglų pasauly — tame vyro pasauly. Ir įsitikinau, 
kad lietuviai ten ne visiškai sutapo su anglais, pa
sisavindami jų gyvenimo būdą. Ypač, kai jie nuo
širdžiai pritarė man, dainuodami lietuvškas dainas, 
kas taip charakteringa lietuviams.

Drėgname Londone sausas humoras

Taigi Antano ir Lilly dėka turėjau progos su
tikti kitus anglus, kurie buvo tikrai labai malonūs, 
iš arčiau juos pažinus. Gal būt, tiktai rūkas ir 
drėgmė suformuoja londoniečio temperamentą, 
jeigu tik įmanoma žmonėms prilygti jų klimatui. 
Ir vėl — tai tikriausiai todėl londoniečiai, lyg nu
galėdami tą drėgnumą, turi sausą humoro suprati
mą! Taip greičiausiai iš pirmo žvilgsnio ir paviršu
tiniškai nuteisiau juos per daug griežtai.

(Pabaiga)

Taičau dėl nežinomų priežasčių 1975 tn. 
gruodžio mėnesį perkeltas į Černiachovs
kio spec, ligoninę. Šis žmogus yra visiškai 
sveikas ir laikomas psichiatrinėje ligoni
nėje vien dėl politinių įsitikinimų.

Be lietuvių, šiuo metu Černiachovskio 
psichiatrinėje ligoninėje už politinius įsi
tikinimus kankinami:

1. Šatalovas (studentas iš Rostovo), 2. 
Popovas (maskvietis, už bandymą pereiti 
sieną), 3. Žicharovas, Eugenijus (inžinie
rius, už knygą „Didžioji afera“, 4. Keši- 
nas (Soči, žurnalistas). Viso — 25 žmo
nės. Smulkesnę informaciją pateiksime 
vėliau.

1977 m. sasio 29 d. po keturių metų ka
linimo psichiatrinėje ligoninėje vėl joti 
sugrąžintas Petras Cidzikas. Anksčiau jis 
buvo uždarytas į psichiatrinę 1973 m. lie
pos 13 d. už antitarybinės literatūros ga
minimą ir platinimą. (BK 68 str.).

(ELTA)

Su livtiu iais 
pasaulyje

RUOŠIAMAS VEIKALAS APIE RYTŲ 
LIETUVA

Spaudos žiniomis, Vilnias krašto Lie
tuvių sąjungos centro valdyba yra nuta
rusi išleisti veikalą, pavadintą „Rytų Lie
tuva“. Į šį veikalą įeitų ne tik etnografi
nės sienos, 'bet visa, kas liečia Vilnių ir 
Vilniaus kraštą, būtent: Vilniaus pradme
nis pagal paskutiniausias archelogines iš
kasenas, Vilniaus universitetą, statybą, 
tarmes, papročius ir t. t.

Vilnių savinasi ir lenkai ir gudai, vei
kalas turėtų atremti jų užmačias.

Kadangi reikalas yra skubus, jau daug 
mūsų mokslininkų išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo ir jėgos kaskart mažėja, prof. J. 
Puzinas sutiko artimiausiu laiku sudary
ti redakcinę kolegiją. Profesoriui pasiū
lius, vicepirmininkas Z. Dailidka sutiko 
būti ryšininku tarp redakcijos ir Centro 
Valdybos. Finansiniais reikalais ir tech
nišku darbu rūpinasi Centro Valdyba. Ge
rai žinodamas numatomas išlaidas, Vale
rijonas Šimkus pirmas parėmė šį suma
nymą ir įteikė 1.000 dol. čekį, taip pat pa
žadėjo dar stipriau paremti, kai veikalas 
bus išleistas. Centro Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką Onai ir Valerijonui Šim- 
kams už jų stambią auką, kartu tikisi, 
kad ir Ikiti paseks jų gražiu pavyzdžiu ir 
pagal išgales parems Valdybos pastangas 
išleisti veikalą „Rytų Lietuva“.

LIETUVA IR RYTPRŪSIAI

Tokiu pavadinimu .Draugas“ (gegužės 
5 d.) įsidėjo M. š. straipsnį, kuriame mi
nimi nauji gandai apie galimą Rytprūsių 
prijungimą prie Lietuvos. Straipsnio au
torius nagrinėja teigiamas ir neigiamas 
tokio prijungimo puses. Baigdamas jis 
pareišika, kad ši problema yra teoretiška, 
nes Lietuva neturi suvereninių teisių.

V. NOREIKA AUSTRALIJOJE
Birželio 19 d., sekmadienį, Sydnejaus 

Lietuvių klubas surengė savo nariams 
specialų „vėžių vakarą“, į kurį atsilankė 
pasigėrėtinai daug narių. Nors įėjimas 
buvo tik su bilietais, bet klubo nariai 
džiaugėsi, kad buvo surengtas toks paren
gimas. Net kiti gailėjosi, kad1 negalėjo 
patekti. Mat. klube vietų skaičius ribotas. 
Dalyvių tarpe buvo ir svečių iš Lietuvos 
— solistas Virgilijus Noreika su žmona. 
Buvo ir speciali tam vakarui programa.

„M. P.“

NAUJI LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS NARIAI

Į Lietuvių rašytojų draugiją visų narių 
slaptu balsavimu priimti poetai Tomas 
Venclova ir Pranas Visvydas.

„TĖVYNĖS SARGAS“ NR. 1
Europą pasiekė naujas (Nr. 1, 1977 m.) 

„Tėvynės Sargo“ numeris. Tai solidus po
litikos ir socialinių mokslų žurnalas, lei
džiamas Krikščionių Demokratų Sąjun
gos. Redaguoja P. Maldeikis.

Šiame numeryje įdėti jau mirusių prel. 
M. Krupavičiaus ir dr. D. Jasaičio straips
niai. Be LKDS centro komiteto pasisaky
mo dėl pažiūros į bendrines organizacijas 
bei jų veiklą, dar rašo V. Staugaitis, A. J. 
Kasulaitis, dr. J. K. Valiūnas, kun. V. 
Bagdanavičius, A. Rinkūnas, Pr. Aišėnas, 
M. Liulevičienė. Visi rašiniai rimti ir ak
tualūs. Platus mirusiųjų paminėjimas, o 
taip pat sukaktys, faktai ir problemos.

Žurnalo kaina — 3 doleriai.

V. ALSEIKA APIE ŠNIPŲ MOKYKLA

Grįžęs į Lietuvą, buvęs Vliko tarnauto
jas Vytautas Alseika „Tiesoje“ laikas 
nuo laiko spausdina straipsnių seriją 
„Faktai demaskuoja“. Daugiausia, žino
ma, čia rašoma apie Vliką, bet minimos 
ir kitos organizacijos bei pavieniai asme
nys.

Vienas rašinys, pavadintas „Markei ir 
doleriui parsidavę“ (birželio 14 d.), skir
tas specialiai žvalgyboms ir jų mokyk
loms. Čia suminima daug gerai žinomų 
asmenų, kurių žymi dalis jau yra iškelia
vę į amžinastį.

Daugiausia 'šnipų mokyklų ir agentų, 
anot V. Alseikos, buvę Vokietijoje ir 
Anglijoje. Suminėtos žmonių pavardės ir 
organizacijos.

2
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Pas Hamburgo lietuvius
VOKIETIJOS LIETUVIŲ MOTERŲ 

KLUBŲ SUVAŽIAVIMAS, BIRŽELIO 
17-19 D. D.

Skrisdamas į suvažiavimą Hamburge, 
galvojau apie moterų pajėgumą Vokieti
joje, gražiai išplėstą veiklą, ieškodamas 
priežasčių. Gal geresnis vokiečių kalbos 
mokėjimas, gal daugiau atvykstančių i!š' 
Lietuvos, įsijungiančių į darbą. Galėjau 
tik spėlioti.

Važiuodamas gatvėmis, smalsiai dai
riausi po buvusį įbomibų sudaužytą, o da
bar gražiai atstatytą, švarų miestą.

Naujieji miestai, ypač Amerikoje, turi

ąillllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIĮĮ!

1 R. Spalis
^llllllllllliiiiliiiiiiiiiliiiilliiilllllliliiiiiiiiiiiiiillllllillllllliiiliuillllli;

tendencijos tęstis tiesiomis linijomis, 
kvadratais. Tuo tarpu Hamburgas lyg se
niai statytas. Matyt, bijota nuobodumo, 
monotoniškumo, mėginta išlaikyti buvusį 
charakterį.

Tikėjausi, kad aerodromas toli už mies
to, bet lygindamas su mano kai kuriais 
kitais patirtais atstumais, nusprendžiau, 
kad nuotolis gana menkas, grįžtant nerei
kės skubėti, rūpintis.

Matau, kad rengėjos labai užimtos ir 
gausūs svečiai tik trukdo, galėjau kitaip 
susitvarkyti, bet dabar šaukštai po piet. 
Tad pasiduodu likimui, klusniai važinėju 
kartu, stebiu Hamburgą, susipažįstu su 
lietuviais, pamatau vyskupo lietuviams 
padovanotas patalpas ir tik sutemus iš
vykstame į Katalikų Akademiją, — suva
žiavimo ir mano sustojimo vietą.

Iš biblijos žinome, kad Loto žmona už 
smalsumą buvo paversta į druskos stul
pą. Šį kartą ir mes vos nenukentėjome. 
Kartu važiuojanti viešnia panoro žvilg
terti į Povilo gatvę, rajoną. Bejuokaujant 
spėju, kad tad Hamburgo „Sodomos ir Go- 
moros“ kvartalas. Man pačiam darosi 
įdomu. Deja, paklystam. Važinėjame po 
Hamburgą lyg po labirintą. Svečiams juo
kai, įdomu dairytis po svetimą miestą, 
bet vairuotojai, po dienos darbo ir rūpes
čių, menkas malonumas. Žada išsodinti 
mus vidury gatvės ir dingti. Staiga griež
tas „Halt“. Okupacijos metu Lietuvoje 
toks įprastas žodis. Patekome į gudriai 
paruoštus policijos sįpąstus. Rodėsi, kad 
tai tik eilinis judėjimo tvarkymas, o ne 
vėžiams gaudyti bučius. Tačiau šį kartą 
lengvai išsisukam ir, pamiršę Povilo gat
vę, sprunkam į Katalikų Akademiją, pa
statą, kainavusi keliolika milijonų mar
kių. Jei išorė nekrenta į akis, tai vidus 
puikus. Žavi didžioji salė, eilė mažesnių, 
graži koplytėlė, patogūs, švarūs kamba
riai svečiams.

Susitinkame pažįstami. Kiek kalbų, 
įspūdžių. Pagaliau pasuku į savo vienukę, 
plačiai atidarau langą. Anglijoje palikau 
10 laipsnių Celcijaus, čia bent 19, nors 
saulė ir dieną nebuvo dosni, dažnai besi
slapstanti už debesų.

Penktadienį punktualiai pusę trijų su
važiavimo atidarymas didžiulėje salėje. 
Jį atidarė Eugenija Lucienė, Vokietijos 
lietuvių moterų klubo pirmininkė. Jos sū
naus žodžiai, pasakyti Šveicarijoje, „Stu
dijų metu“, turėtų būti atmintini kiek
vienai lietuviškai šeimai: „Dėkingas savo 
motinai, kuri padarė mane lietuviu“.

Argi gali būti labiau pagerbta moteris, 
iškeltas jos vaidmuo tremtyje?

Dabar visa valdžia patenka į dr. L. Pa- 
šaitienės, Hamburgo moterų klubo pirmi
ninkės, rankas. Pasveikinusi atvykusius, 
palinkėjusi geros nuotaikos ir sėkmės, pa
kvietė rašantį šias eilutes skaityti pirmą
ją dienos paskaitą „Lietuvių kultūros rei
kalu“.

Neprirūkyta, erdvi, šviesi salė su gerais 
klausytojais yra palaima kiekvienam pre
legentui.

19 valanda toli, pažintys plečiasi, randu 
daug atvykusių iš Lietuvos 1950-1960 me
tais, pasikalbam apie praėjusius įvykius, 
šiuos laikus. Mes visi ir visur nešam tuos 
pačius kryžius, tuos pačius džiaugsmus.

19 vai. vėl susirenkam į tą pačią salę, 
bet greta lietuvių yra daug latvių, estų, 
vokiečių, mat, visa programa vokiškai.

Antrą kartą dr. Pašaitienė sveikina at
vykusius. Po jos trumpai pakalba dr. Vei- 
gelienė. Pirmas prelegentas dr. tėv. K. 
Gulbinas iš Vestfalijos kalba apie „Kal
bos reikšmę tautiniame gyvenime“. Jo 
vokiečių kalba išdailinta, be priekaišto. 
Po jo prof. dr. I. Laude-Cirtautienė iš 
JAV skaito apie „Meilę ir pagarbą senam 
žmogui“.

Abi kalbos neperkrautos, įdomios, ir 
jos palydimos gausiomis katutėmis.

Svečiai kviečiami užkandžių, jaukaus 
pobūvio, bet gretimame kambaryje lietu
vių-latvių gintaro bei tautodailės paroda. 
Tai ponių Lucienės, Ivinskienės ir kitų 
nuopelnas. Pilna žmonių ten. Tačiau pro
grama nebaigta. Seka Hamburgo savi
veiklininkų pasirodymai. Tautiniai šokiai 
E. Baliulienės, liaudies dainos G. Kilai- 
tienės vadovaujamos. Su daina ir akor
deonu prisideda ir p. Baliulis. Džiugu bu
vo žiūrėti iį veiklią Baliulių porą, augi
nančią trejetą vaikučių, kalbančių su jais 
tik lietuviškai. Koks geras pavyzdys šia
pus ir anapus vandenyno.

šeštadienį po dr. tėvo Gulbino pamaldų 
koplytėlėje susirinkta klausyti mūsų kul

tūros draugijos pirmininkės dr. A. Veige- 
lienės. Jos kalba — „Lietuvių kultūros iš
laikymas emigracijoje“. Daug kur cituo
ja prof. Maceiną. Po paskaitos įdomios 
diskusijos. Po to uždaroje sesijoje Liet. 
Mot. Klubų suvažiavimo posėdis. Deja, 
vyrams „griežtai uždrausta“ dalyvauti. 
Tik dėka gerų ryšių sužinojau, kad buvo 
apkalbėtas praėjusių metų veikimas, pa
siryžta sustiprinti biuletenio leidimą. 
Kiekvienas klubas pažadėjo siųsti p. Lu- 
cienei pilnai paruoštus lapus su žinutė
mis iš savo veiklos ir padėti naujai besi
steigiantiems klubams. Į naująją valdybą 
išrinktos: Lucienė, Ivinskienė, Glemžienė, 
Banevičienė, Veigelienė. Malda užbaigė šį 
darbingą susirinkimą.

17 vai. ekumeninės pamaldos su latviais 
ir estais, paminint išvežtuosius didelėje 
šv. Petro bažnyčioje.

Apie kun. šarką žinojau iš spaudos, su
pratau jį esant labai energingą žmogų, 
bet šį kartą teko pamatyti ir kai kuriuos 
jo darbus, ginančius lietuvių reikalą kiek
vienoje įmanomoje srityje. Jis tikras 
energijos kamuolys. Mačiau prakaitą ne 
varvantį, bet lyg upelį tekantį nuo kak
tos. Jį pažįstantieji pasakoja, kad jis ne
turi laiko ir išsimiegoti. Greitkelyje vai
ruodamas mašiną užmiega. Taigi sve
čiams nepatarčiau sėsti kartu su juo. Jis 
padaro per metus apie 150.000 mylių, ir 
numarina mašiną. Taigi ir tų pamaldų or
ganizatoriaus našta teko jam.

Prie bažnyčios daug žmonių. Praeivių 
akis traukia baltų tautiniai drabužiai, bet 
mažai apsiriksiu tvirtindamas, kad tai 
buvo vien lietuvių. Kai pagyriau gražiai 
atrodančias, viena gudriai šyptelėjo man, 
girdi, mūsų lietuvaitės senovėj buvo pro
tingos. Jos žinojo, kas puošia, gražina. 
Turėjau pritarti iš širdies.

Didelė bažnyčia veik pilna, nes atėjo ir 
vokiečiai, baltų draugai. Dalyvavo ir vys
kupas, didelis lietuvių bičiulis; estų, lat
vių pastoriai. Pagrindinį pamokslą pasa
kė tėv. dr. Gulbinas. Gieda geras vokie
čių choras ir pirmą kartą išgirstam mūsų 
solistus: Praurimę Ragą-Ragienę iš JAV 
ir Ričardą Daunorą, bosą iš Lietuvos, da
bar iš Paryžiaus.

Dailiai atspausti lapeliai vokiečių kal
ba primena, ikiek tūkstančių žmonių buvo 
išvežta iš baltų kraštų.

Po tos sukauptos nuotaikos keliaujame 
į garsųjį „Haus Eimbuttėl“.

Pasigėrėtina salė su gera akustika. Pro
grama gerai parinkta, įvairi, dainininkų 
balsai puikūs. Kai ką teko išgirsti tik pir
mą kartą. Tai Jurgučio ciklai, sudainuoti 
p. Rugienės.

Abiams solistams nepagailėta katučių. 
Šaukta, plota, reikalauta. Abu ne tik pa
pildė programą, bet sudainavo ir duetą, 
nors susitikę tik Hamburge.

Jei ponia Ragienė ištekėjusi, žuvusi 
vyrams, tai R. Daunoras nevedęs, aukš
tas, nepanašus į drūtą „bosą“. Nuvykęs į 
Ameriką, jis pražudys tiek širdžių, kiek 
turės koncertų.

Didelė padėka ir muzikei Ramintai 
Lampsaitytei, kuri virtuoziškai pianinu 
lydėjo mūsų solistus.

Po koncerto šokiai, grojant puikiai ka
pelai. Bufetas, loterija. Fantų sunešta 
tiek, kad veik visi laimėjo. Giedrėjo ir 
rengėjų veidai. Nutarta, kad didelės išlai
dos bus padengtos.

Linksminamasi iki po pirmos, bet po 
truputi pradedama skirstytis. Tačiau dar 
eilė nuotykių. Stovime su dr. Veigeliene, 
laukdami taksi. Daktarė kiek prislėgta. 
Jos mašina sugedo Hamburge, nežinanti, 
kada ji bus pataisyta, jos laukianti ilga 
kelionė namo. Staiga mums bekalbant, to
ji mašinua atrieda prie mūsų kojų. Lietu
viai mechanikai, nepaisydami šventės, 
sutvarkė, sutaisė, (atvežė ir atsisakė atly
ginimo. Ir dar tokie gražūs, jauni vyrai. 
Džiaugdamiesi sekame vyrus, rodančius 
kelią į Akademiją. O prie jos kita trage
dija. Viena mūsų bičiulių paliko paltą 
koncertų salėje, ir dar brangų. Tie patys 
mechanikai įsodino ją į savo mašiną, ir 
atgal. Tačiau Akademija užrakinta ir be 
pagalbos iš vidaus mūsų bičiulė neįeina. 
Viena geradarė pasiryžta jos laukti. Kad 
nebijotų, padedu jai. Sėdime didžiulėje 
patalpoje tik dviese, bet flirtas nesiseka. 
Toji ponia savo širdį atidavė solistui 
Daunorai. Koncerto metu, užpakaly ma
nęs sėdėdama, vos nesusprogdino ausies 
būgnelio, šaukdama jo pavardę, o paskui 
padovanojo jam ir vyno butelį. Tad kal
bamės tik apie Vokietiją, apie jos gyve
namą vietą Duesseldorfe, gyvenimo rū
pesčius ir džiaugsmus.

Po geros valandos grįžta mūsų bičiulė 
be palto. Dingo. Gaila nuliūdusios, silp
nas miegas jai, bet kitą dieną, sekmadie
nį, paltas pats „atžygiavo“, atsirado.

Sekmadienį ankstyvos pamaldos, bet 
moterys gundo ir koplytėlėje. Viena stai
ga veržiasi prie patarnaujančio kun. Šar
kos ir iš jo kišenės žvejoja akinius. Visos 
mano maldingos mintys išlaksto. Tai me
džiaga feljetonui! Pro kunigo Šarkos aki
nius kiekvienas mato ir pasidaro balsin
gas. Toji ponia užgiedojo lyg lakštingala!

Po pusryčių ruošiamės vykti prie Bal
tijos jūros į dr. Pašaitienės vasarvietę.

Deja, mažėja svečių skaičius, skubam 
į tolimus namus. Bet dar geras būrys su 
mašinomis traukia į pajūrį, už kokio 100 
kilometrų.

Sėdžiu p. Šidlausko mašinoje, o jis ją 

varo 150 km per valandą, taigi pirmieji 
atskrendiam. Prie jūros gerai patręšti ža
liuoja puikūs kviečiai, už jų pušynėlis ir 
pakrantė.

Mūsų mylima, putojanti prie Lietuvos 
krantų Baltija, čia liūdinti, kaip ir mes, 
kaip tas drumzlinas dangus. Čia tokios 
tingios), flegmatiškos bangelės, nesvetin
gas vanduo ir akmenys vietoje auksinio 
smėlio ir geltono gintaro. Dabar tik su
prantu, kodėl Thomas Mann atvykdavo į 
Lietuvos pajūrį.

Grįžtame į vasarvietę. Ten geros šeimi
ninkės vėl paruošusias pietus. Pono Ba
ltulio išprovokuotas, skaitau feljetoną iš 
suvažiavimo įvykių. Jis siūlo man atly
ginti. Apgailestauju, kad tokia mintis 
jam neatėjo prieš 20 metų, kai skaičiau 
pirmąjį feljetoną. Tuo pačiu atlyginama 
solistei p. Ragienei ir šeimininkei dr. L. 
Pašaitienei. Programa jau išsemta. Dai
romės į laikrodžius. Vėl p. Šidlauskas va
ro iki 150 km, ir netrukus pasiekiu Aka
demiją. Nyku, tuščia jau. Nė vieno lietu
vio. Pradeda rinktis vokiečiai.

Rytą anksti šoku, atiduodu raktus ir su 
menka našta atsiduriu mieste. Šį kartą 
neglobojamas, neprižiūrimas kaip vaikas.

Mėgstu tą svetimą, nepažįstamą aplin
ką. Nei tu, nei tavęs niekas nežino. Ne- 
blaišlko ir praeivių šnektos, nes, primiršęs 
kalbą, nekreipiu į juos dėmesio. Tokiais 
atvejais pajuntu savotišką nuotaiką, va
dinamą „Travel lust“.

Turiu daug laiko iki pirmos. Žinoda
mas, kad aerodromas ne taip toli, einu, 
dairausi. Patinka Hamburgas. Nematau 
tų aukštų dėžučių. Čia tartum Paryžiaus 
centras, tik ne toks gražus. Pagaliau pa
matau lyg ir požeminę stotį. Nusileidžiu 
pasižiūrėti, ir koks stebuklas! Nė vieno 
laukiančio žmogaus. Nesimato ir kasos. 
Suabejoju, kur esu, kai atidunda trauki
nys. Atsidaro durys, lyg Londone, kvies
damos į vidų. Įšoku. Galvoju, nenusuks 
sprando, kad ir be bilieto. Ir traukinys 
tuščias. Tokių „dyvų“ dar neregėjau. 
Pravažiuoju stotį, kitą, ir staiga pilna 
žmonių perone. Išlipu. Kažkoks didelis 
mazgas. Niekas neprašo bilieto, einu to
liau ir suprantu patekęs į Hauptbahnhof. 
Tai didžiulis pastatas. Žinau, kad čia pat 
turi būti ir atobusas į aerodromą. Einu, 
dairausi, ir nieko nerandu. Priverstas pa
siklausti. Nurodoma kryptis prie kažko
kio viešbučio. Reikia pereiti per plačią 
aikštę, o aplink siuva automobiliai ir jo
kio ženklo praeiviams. Einu per vidurį. 
Niėkas nedūduoja, ir negirdžiu „halt“. 
Perėjau, radau tą autobusą ir, patikrinęs 
laikrodį, brendu tolyn, ieškodamas prieš 
porą dienų matyto gražaus ežerėlio. Sma
gu čia, toks svetimas ir toks laisvas, vie
nas...

Kiti rašo
Besirūpinantiems, kas pavaduos iš ri

kiuotės pasitraukiančius visuomenės vei
kėjus progos susimąstyti duoda „Tėviškės 
Žiburiuose“ (Nr. 22) išspausdintas Al. Gi- 
manto straipsnis „Dingstantieji ir tirps- 
tantieji“. Jame- rašoma:

„Besižvalgydamas bendrosios veiklos 
dirbančiųjų gretose, pamatai, kad nepaju
dinamą (bet pavargstančią) veikėjų var
dų ir veidų pagrindą sudaro povidurinės 
ir vyresniosios kartos tautiečiai. Tai, žino
ma, nėra per daug džiugus vaizdas. Savai
me kyla klasimas: o kurgi dingo mūsų 
jaunesnioji karta, aukštąjį mokslą baigu
si ir profesijas turinti?

Dauguma tokių jau neblogai įsikūrę, tu
ri šeimas, neretai abu dirba, taip kad fi
nansinė padėtis visiškai patenkinama. Pa
prastai jos turi savo sodybas arba nuomo
ja prabangius butus. Antra vertus, aukšto
kas lygis, socialiniai .bei tarnybiniai įsi
pareigojimai kažkaip atima ir laiką, ir no
rą grįžti savon lietuviškon bendruomenėm

Savo metu liaupsinome jaunimą, gėrė
jomės juo ir itin daug tikėjomės. Vis dėl
to graudu, kad visoje eilėje atvejų viltys 
nepasitvirtino. Gal būt ne taip jau tragiš
ka, kad daug tų jaunų porų tarpusavyje 
kalba angliškai (tai, deja, kasdienybė, su 
kuria, lyg karčią tabletę nuriję, esame pri
versti skaitytis), bet liūdna, kad tiek ma
žai to amžiaus jaunosios kartos atstovų 
yra bent kiek aktyviau įsijungę bendroj on 
lietuvių veiklon.

Jie visi yra mums ir brangūs, ir reika
lingi. Jų visuomeninė, kai kuriais atvejais 
ir politinė padėtis yra pageidaujama ir 
vertinga. Jiems žymiai lengviau prieiti ir 
prie vietinių įstaigų bei pareigūnų, ir, rei
kalui esant, įvairių organizacijų. Jie gy
venamame krašte jaučiasi visu 100% sa
viškiais, ir jų turimi ryšiai, pažintys, įta
ka ne vienu atveju galėtų būti naudinga 
lietuviškoje veikloje.

Naivu būti klausti — kur jie visi šian
dien yra? Mes gerai žinome, kad fizine 
prasme yra netoli mūsų. Betgi jų pasiro
dymai lietuviškame gyvenime tokie riboti 
ir negausūs. Atrodo, lietuviškoji bendruo
menė jų nedomina. Šioje vietoje telktų pri
siminti, kad ne taip jau maža dalis jų yra 
lankę lituanistines mokyklas, priklausę 
jaunimo organizacijoms. Ne kartą matėme 
jų pavardes ir atvaizdus laikraščiuose. 
Taigi, kur jie, ką veikia, kuo domisi ir ko
dėl jie vis tolsta nuo likusios savo tautie
čių dalies?

Kai kurių argumentas apie savikovą, 
rietenas ir vaidus lietuvių tarpe yra ir per
dėtas, ir netoks jau atstumiantis, kaip 
piktoki priekaištautojai yra įsitikinę. Ne 
visai tiesa, kad niekas plačiai durų neati
daro ir jų nelaukia. Padėtis beveik prie-

KREPŠINIS 1937-1977
Leonas Baltrūnas

LIETUVA — EUROPOS KREPŠINIO 
NUGALĖTOJA

Šio straipsnio autorius Leonas 
Baltrūnas, didelis sporto entuziastas, 
lietuvių sportininkų Australijoje or
ganizatorius, fizinio auklėjimo dės
tytojas Melbourno technikos mokyk
loje, pats žaidė 1937 m. Lietuvos 
krepšinio rinktinėje. Jam besilankant 
Londone, redakcija paprašė parašyti 
šiėk tiek atsiminimų iš anų neužmirš
tamų dienų prie® 40 metų. L. Baltrū
nas mielai sutiko. Žemiau spausdina
mas jo straipsnis, kuriame pateikia
ma naujos, iki šiol nespausdintos me
džiagos apie krepšinio sporto išsivys
tymą Lietuvoje. Red.

Lygiai prieš 40 metų mūsų šaunieji 
krepšininkai, nepralaimėdami nei vienų 
rungtynių, išsikovojo Europos krepšinio 
Nugalėtojo titulą, šis įvykis sukėlė nepa
prastą nusistebėjimą ne tik Lietuvoj, bet 
ir kituose kraštuose, nes iki tol Lietuvos 
vardas mažai tebuvo žinomas tarptauti
niuose sporto sluoksniuose. Šia proga ir 
norėtųsi papasakoti mūsų platesnei vi
suomenei keletą būdingesnių epizodų, pa
dėjusi ii išgarsinti krepšinį Lietuvoje, o 
Lietuvos krepšininkus pasaulyje.

Kaip žinoma, 1935 m. Latvija išsikovo
jo krepšinio meistro vardą Šveicarijoje. 
Tuo būdu ji gavo teisę organizuoti sekan
čias krepšinio pirmenybes Rygoje 1937 
m.

Tų metų pradžioje gavau latvių sporto 
laikraštį „Sports“, įkuriame stambiomis 
raidėmis buvo rašoma apie latvių pasi
ruošimus būsimoms pirmenybėms. Buvo 
keliamas aukštas latvių krepšininkų ly
gis, teikiąs vilčių laimėti ir šias pirmeny
bes. Tuo labiau, kad rungtynės vyks na
mie, ir bus palaikomos savųjų žiūrovų. 
Buvo aptariamos ir kitų tautų komandos. 
Suminėta Lenkija, Estija, Italija, Pran
cūzija, bet apie Lietuvą — nė žodžio. Mū
sų kreplšininkai iki tol nors kartais ir 
žaisdavo tarptautinėse varžybose, .bet ne
sėkmingai.

Pasijutau ly ir užgautas „Sports“ laik- 
ralščio nesiskaitymu su mūsų sportinin
kais, kurių net nesiteikta paminėti. Paro
džiau jį Kūno Kultūros Rūmų sekretoriui 
Jonui Narbutui, o su šiuo kartu prisista
tėme ir pas patį Rūmų direktorių p. Au- 
gustauską. Perskaitęs, jis trinktelėjo 
kumštim į stalą ir pasakė: „Turime ką 
nors daryti, kad latviai pradėtų labiau 
respektuoti mūsų sportininkus“.

Tuč tuojau buvo kreiptasi į Lietuvos 
konsulą Amerikoje ir paprašyta nedel
siant surasti keletą žinomesnių lietuvių 
krepšininkų. Tuo pačiu metu Lietuvoje 
pradėta atrinkti aukštesnio ūgio vyrai, 
krepšinio entuziastai.

Netrukus Kūno Kultūros Rūmų didžio
joje salėje (užsirakinus duris), Amerikos 
lietuviui či'kagiečiui Feliksui Kriaučiūnui 
vadovaujant, prasidėjo labai rimtos krep
šinio treniruotės.

Greit po to atvyko dar vienas Chicagos 
lietuvis Pranas Talzūnas. Šių dviejų tau
tiečių krepšinio menas buvo perduoda
mas naujai sudarytajai krepšinio rinkti
nei. Tris mėnesius diena iš dienos buvo 
mokomasi techniškų krepšinio detalių. Po 
to, atrinkus tik 12 žaidėjų, buvo pradėta 
ruoštis taktiškiems puolimams, ko Euro
pos krepšinis iki tol dar nežinojo. Išsa
miai buvo išsiaiškinta, kad tik didelio 
darbo ir atsidavimo .dėka per trumpą lai
ką bus galima kai ko pasiekti.

Jutome pažangą krepšinio mene. Ne
trukus pradėjome formuoti reprezentaci
nę komandą, jausdami, kad mūsų naujie
ji mokytojai pakankamai suteikė žinių ir 
pasitikėjimo Lietuvai vertai reprezentuo
ti.

1937 m. gegužės 1 d. Rygos naujame 
krepšinio stadione vyko paskutinės treni
ruotės, kurias sekė visų dalyvaujančių 
tautų treneriai ir jų atstovai. Mums bai
gus 'treniruotę, apsupo visi treneriai ir 
daugybė žurnalistų. Jie nustebę klausinėjo 
apie mūsų naujus krepšinio žaidimo me
todus ir aukštą žaidimo techniką. Dide
liam mūsų nustebimui, dar prieš pirme
nybių pradžią latvių spaudos pirmuose 
puslapiuose didžiulėmis raidėmis (nors 
ir su klaustukais) pasirodė antgalvės — 
Lietuva — naujas Europos meistras?

Gaila, tuo metu dar nebuvo televizijos, 
todėl mūsų tautiečiai tik per radiją galė
jo sekti žaidynių eigą. Vis dėlto nemažas 
skaičius krepšinio rėmėjų buvo atvažia
vęs iš Lietuvos, o dar daugiau buvo Ry- 

šinga — kaip tik pageidaujama, laukiama 
jaunesnių įsijungimo ne pasyviais stebėto
jais, bet vadovais bendrinėn veiklon. Jie 
dar nepavargę, naujų idėjų, sumanymų ir 
entuziazmo sklidini. Jie galėtų pajudinti 
kiek lėčiau norintį traukti lietuviškojo 
darbo bėrį. Tegu tokių neatbaido ir gali
mas (dalinis) lietuvių kalbos primiršimas 
ar bent ribotesnis žodynas. Visa tai nėra 
rimtos kliūtys ar priežastys šalintis nuo 
lietuviškos širdies plakimo ir įgimtos pa
reigos šauksmo. Jei jau kitaip neišeina, 
tegu bando užmegzti dialogą su nutolusiais 
jaunaisiais tie vyresnieji, kurie iki šiol 
galimybių ribose vis dar bando sukti lie
tuviško vežimo ratus. Pakaita juk būtinai 
reikalinga jau dabar.“ 

gos lietuvių, kurie morališkai rėmė mūsų 
krepšininkų laimėjimus ir kėlė džiaugs
mingas ovacijas.

Pagrindinį mūsų penketuką sudarė: 
Feliksas Kriaučiūnas (kapitonas), Pra
nas Talzūnas, Leonas Baltrūnas, Zenonas 
Puzinaskas ir Artūras Andriulis. Retkar
čiais įeidavo Žukas, kuris dėl žemo ūgio 
komandai buvo mažiau naudingas. Pakai
talai: St. šačkus, L. Petrauskas, P. Ma
žeika, Nikolskis, Kepalas ir Daukša. Jie 
labai sėkmingai pagelbėdavo, esant rei
kalui.

Vienos i® įdomiausių rungtynių buvo 
su lenkais. Mums tai atrodė istorinis įvy
kis, nes tuo metu su Lenkija buvo nu
traukti visi politiniai santykiai. Įtampa 
pakilo ilki maksimumo, nes abi komandos 
gerai žinojo politinę padėtį ir stengėsi 
viena kitai neužsileisti. Kaip mes, lietu
viai, galėtume pralošti prieš Lenkiją?.. Ir 
nepralošėme. Nepaprastai sunkios žaidy
nės buvo su estais, nes jų komandoj cent
ro puolėju žaidė visoje Europoje žinomas 
aukščiausias žaidėjas Vikstenas.

Po keturiasdešimt metų, prisimindamas 
šias Europos krepšinio pirmenybes, len
kiu galvą mūsų rinktinės treneriui ir ka
pitonui Feliksui Kriaučiūnui, kuris talen
tingai paruošė mus šioms pirmenybėms 
ir sumaniai vadovavo. Negaliu nepaminė
ti Prano Talzūno, kuris buvo vienas iš ge
riausių mūsų puolėjų ir taškų medžioto
jų. Kito tokio gabaus ir pasišventusio 
žaidėjo mūsų rinkinė nėra turėjusi iki 
pat emigracijos.

Kaip visiems žinoma, ir 1939 m. mes 
laimėjome Europos krepšinio pirmenybes. 
Bet neapsiriksiu pasakęs, kad Pranui Lu
binui buvo lengviau vadovauti mūsų 
rinktinei, nes jau prieš dvejus metus Fe
likso Kriaučiūno ir Prano Talzūno dėka 
Lietuvos rinktinė buvo paruošta aukšto 
lygio krepšinio žaidynėms.

Gegužės ir birželio mėnesiais bevažinė
jant po Ameriką, turėjau progos susitikti 
su Feliksu Kriaučiūnu, Pranu Lubinu ir 
Artūru Andriuliu. Nuoširdžiai prisimini
muose sugrįždami į praeitį, šia proga 
siunčiame visiems tautiečiams — krepši
nio entuziastams — prieteliškus sveikini
mus.

ŠIS TAS IŠ KREPŠINIO ISTORIJOS
Krepšinio gimtinė yra JAV. Jo išradė

jas yra kanadietis James Naismith, 
Springfield Y, M. C. A. mokyklos instruk
torius. Jis skūrė ir parašė 13 krepšinio 
taisyklių, ir 1891 m. pabaigoje pradėjo 
mokyti žaisti.

Pirmosios viešos rungtynės buvo su
žaistos 1892 m. kovo 2 d. Krepšinis buvo 
entuziastiškai priimtas ir greitai paplito, 
ypač studentų tarpe. Tobulėjant žaidi
mui, greitai keitėsi jo taisyklės, pranyko 
vata kimštos žaidėjų kelnaitės. Buvo lai
kai, kai kiekviena grupė turėjo atskiras 
žaidimo taisykles, o rungtynėse dalyvau
davo po 50 žaidėjų kiekvienoje komando
je.

Krepšinis pradėjo plisti ir užsienyje. 
Kanadoj pirmą kartą buvo sužaista 1892 
m., Prancūzijoje — 1893 m., Londone — 
1894 m. Olimpiniuose žaidimuose krepši
nis pradėtas žaisti 1936 m. Berlyne. Da
lyvavo 21 valstybės komandos.

Krepšinio žaidimas Lietuvoje pradėtas 
kultivuoti apie 1919 m. Pirmieji pradinin
kai buvo kpt. S. Darius ir K. Dineika. 
Krepšinio komandos pradėjo kurtis Kau
ne ir kituose didesniuose Lietuvos mies
tuose. Bet krepšinis ilgesnį laiką Lietu
voje neįsigalėjo, nes mums trūko prity
rusių instruktorių. Krepšinio augimą pa
spartino 1934 m. pastatyti Kūno kultūros 
rūmai, ir 1935 m. įvykęs Kaune Pasaulio 
lietuvių kongresas. Iš atvykusių sporti
ninkų buvo surasti pasižymėję mokyto
jai, krepšinio treneriai. Per trumpą laiką 
mūsų krepšininkai įsigijo amerikietiškus 
žaidimo pagrindus, technikines bei takti
nes gudrybes ir jau drąsiai galėjo daly
vauti Europos krepšinio rungtynėse.

1937 m. gegužės 2-7 dienomis Rygoje 
įvyko Europos krepšinio antrosios pirme
nybės. Buvo užsiregistravusios dalyvauti 
9 valstybių komandos. Bet vėliau Veng
rija atsisakė dalyvauti ir liko tik 8 ko
mandos. Tuomet teko keisti rungtynių 
planą, ir komandos buvo suskirstytos į 
dvi grupes. Pirmojoje 'grupėje: Lietuva, 
Italija, Estija ir Egiptas. Antrojoje: Pran
cūzija, Latvija, Lenkija ir Čekoslovaki
ja.

Gegužės 7 d. vyko paskutinės pirmeny
bių rungtynės. Mūsų krepšininkai susiti
ko su Italija ir Lietuva laimėjo pirmeny
bes rezultatu 25:23. (Kai kur spaudoje 
rašoma, kad šitas laimėjimo rezultatas 
buvo 24:23). Mūsų krepšininkai pirmeny
bių rungtynėse nepralaimėjo nė vieno su
sitikimo. Ir taip prieš 40 metų Lietuva 
pasipuošė Europos krepšinio meistro ti
tulu. Tą garbę apgynė ir sekančiose pir
menybių rungtynėse, kurios įvyko 1939 
m.

V. Vytenietis

MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Birželio 25 d. Vilniuje prasidėjo moks

leivių dainų ir šokių šventė. Ta proga į 
Vilnių buvo suplaukusios didelės mokslei
vių minios. Vien tiktai dainininkų daly
vavo trylika tūkstančių.
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AUKOS SPAUDAI

Suprasdamos sunkią lietuviškosios 
spaudos (būklę, Nottingham© Lietuvių 
Moterų Draugija .per savo pirmininkę F. 
Damoševičienę „Europos Lietuvio“ leidi
mui paremti paaukojo 20 svarų.

Redakcija ir leidėjai mielosioms not- 
tinghamietėms Širdingai dėkoja.

Be to, lietuviškaijai spaudai paremti 
aukojo: J .Sauliūnas — 5.00 sv., P. Kra
sauskas — 5.00 sv., T. Girienėnė — 1.75 
sv.

Ačiū.

Tauots Fondui aukojo:
J. Sauliūnas — 10.00 sv.

DEMONSTRUOS FILMUS

Liepos 23 d. Manchesterio lietuvių fil
mų ir radijo vienetas atvyksta į Londoną 
nufilmuoti mūsų menininkų ir jų darbų.

Ta pačia proga jie mielai sutinka Lon
dono lietuviams parodyti savo filmus iš 
kitų lietuviškųjų kolonijų.

Savo turimuosius filmus jie demonst
ruos 6-8 vai. vak. Lietuvių Namuose. Pa
geidaujantieji juos matyti, kviečiami ap
silankyti.

ANSAMBLIO GASTROLĖS EUROPOJE

O. Razutienės vadovaujamas Los Ange
les Jaunimo ansamblis „Spindulys“ at
vyksta j Europą liepos 18 d.

Tautinių šokių ansamblis ir choras ap
lankys šiuos miestus Olandijoje, Vokieti
joje, Italijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje: 

liepos 19 d. Amsterdamas (koncertas), 
liepos 22 d. — Huettenfeldas, liepos 24 d.
— Muenchenas (koncertas), liepos 27 d.
— Roma (audiencija pas Popiežių), lie
pos 28 d. — koncertas Romoje, liepos 30- 
31 d. d. — Paryžius (pamaldos bažnyčio
je ir koncertas).

Rugpiūčio 2 d., antradienį, atvyksta i 
Londoną.

Rugpiūčio 3 d., trečiadienį, 18 vai. pa
sirodymas Lietuvių Sodyboje per Jauni
mo ir Skautų stovyklos uždarymą.

Rugpiūčio 5 d., penktaidenį, 20 vai. — 
pasirodymas Studijų Savaitės salėje, Eg- 
ham.

Rugpiūčio 7 d. ansamblis grįžta į Los 
Angeles.

STUDIJŲ SAVAITĖ
Studijuojančiam jaunimui remti fondui 

D. Britanijoje aukojo:
P. Varkala — 50 svarų, Tautietis (pra

šo pavardės neskelbti) — 50 svarų, dr. 
J. Mockus — 20 svarų ir P. Požerskis — 
10 svarų.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėko
ja

Studijų Savaitei Rengti Komitetas

KAS APLANKO?
„Dziennik Polski“ (Nr. 159) įsidėjo 

reportažą apie Sue Rider Fundacijos iš
laikomą prieglaudą Hickleton Hali vieto
vėje (prie Doncasterio). Rašoma, kad 
prieglaudos gyventojai esą buvę vokiečių 
ir sovietų kacetų kaliniai, daugiausia len
kai. Tačiau minimi taip pat jugoslavų, 
latvių, vengrų, lietuvių ir anglų kamba
riai.

!Eūtų įdomu patirti, kiek toje prieglau
doje yra lietuvių, ir ar kas nors juos ap
lanko?

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Trečioji liepos mėnesio savaitė dauge

lyje kraštų yra laikoma pavergtųjų tau
tų savaite.

Britų Europos Laisvės Lyga, remiama 
kitų organizacijų, liepos 19 d. (antradie
nį) 7.30 vai. ruošia ta proga specialų mi
tingą, kuriame visi kviečiami dalyvauti. 
Mitingas bus York Hall, Caxton Hall, 
Caxton Street (off Victoria St.) SVV1.

Kalbą tema „Komunizmo pavojus Euro
poje“ pasakys britų parlamento narys 
Richard Body M. P.

Mitingo rengėjai kviečia visus dalyvau
ti ir atsivesti draugus.

LATVIŲ FESTIVALIS LONDONE
Liepos 26-31 d. d. Londone ruošiamas 

milžiniškos apimties ketvirtasis latvių 
dainų festivalis Europoje, į kurį atvyksta 
keletas tūkstančių latvių iš viso pasaulio. 
Festivalis yra įjungtas į karalienės Si
dabrinio jubiliejaus iškilmių programą. 
Žemiau nurodomi svarbesnieji festivalio 
parengimai. Iš jų matyti, kokios apimties 
šventę latviai yra užsimoję suruošti.

Liepos 26 d. susipažinimo vakaras Im
perial College, Prince Consort Rd., SW7.

Liepos 27 d. Festivalio atidarymas 
Westminsterio centr. -salėje. Po to, 14.30 
vai. ekumeninės pamaldos St. Paul's ka
tedroje, o 20.00 vai. koncertas Imperial 
College.

Liepos 28 d., 14.30 vai. Švedijos latvių 
teatras vaidins A. Dzilumo „Ritausma“ 
Naujajame Londono teatre, Drury Lane.

20.00 vai. koncertas, All Souls, Langham 
Place.

Liepos 29 d. svarbiausias įvykis bus 
simfoninis koncertas, Wembley Conferen
ce Centre. Konduktoriai — L. Apkalns ir 
M. Biagolu-slki. Pradžia 20.00 vai.

Liepos 30 d. toje pačioj salėje (Wemb
ley) 14.30 vai. Latvijos tautiniai šokiai. 
Iš ryto (10 vai.) bus poezijos skaitymas, 
o vakare (20.00 vai.) koncertas.

Liepos 31 d. — 10.00 vai. teatras, 14.30 
vai. masinis chorų koncertas Albert Hall, 
20.00 vai. festivalio balius, Wembley.

Liepos 18 — rugp. 6 d. Leighton House 
(12 Holland Park Rd.) vyksta Jurio ir Ni- 
kolajs Soikanų meno paroda.

Bilietus iš anksto užsisakyti: Mr. J. Ja- 
kars, 3 Groundwell Rd., Swindon, Wilts. 
SN1 2LT, England.

BRADFORDAS
DIDYSIS SĄSKRYDIS

Didysis lietuvių — giminių ir (bičiulių 
sąskrydis šiais metais, kaip buvo nutarta 
DELS-gos suvažiavime, rengiamas Brad- 
forde rugpiūčio 13 d.

-Sąskrydis įvyks didelėje ir gražioje Vic
toria Hall salėje, Shipley (2 mylios nuo 
Bradford©).

Sąskrydžio programoje koncertinė-meni- 
nė dalis ir pasilinksminimas-šokiai su vi
sais kitais priedais.

Sąskrydžio pradžia 5.30 vai. vak. Pabai
ga 12 vai.

Sąskrydis rengiamas anksčiau, nes vė
liau negalima buvo gauti tinkamos salės.

Visi, vietovių vadovybės ir pavieniai as
menys, maloniai kviečiami pradėti ruoštis 
tradiciniame sąskrydyje dalyvauti.

Rengėjai: DBLS skyrius ir Vyčio 
klubas

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.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Bradfordo Vyčio klubo valdyba šaukia 
pusmetinį narių susirinkimą, kuris įvyks 
liepos 24 d., 2.30 vai. p. p. Vyčio klubo sa
lėje.

Dienotvarkėje — klubo valdybos pra
nešimas ir diskusijos.

Prašome visus klubo narius gausiai da
lyvauti.

Vyčio klubo valdyba

LEIQH
MIRĖ ALFONSAS GUDONIS

Birželio 19 d. buvęs -mūsų slkyiraus na
rys Alfonsas Gudonis (57 m.) atsiskyrė 
su 'šiuo pasauliu. Mirties priežastis — 
'nervų pairimas. Palaidotas Leigh miesto 
kapinėse, su visomis katalikiškomis apei
gomis. Laidotuvėse dalyvavo apie 20 žmo
nių, nes tai Ibuvo darbo diena.

Kilimo Alfonsas buvo iš Panevėžio 
miesto, užaugęs neturtingoje šeimoje. Ar
tėjant frontui, pasitraukė į Vakarus.

Karui pasibaigus, kaip ir dauguma, 1947 
m. atvažiavo į Angliją ir dirbo anglių ka
syklose. Po kiek laiko sukūrė šeimą. Ta
čiau ne ilgai teko ramiai pagyventi. Po 
keletos metų mirė jo žmona, ir Alfonsas 
pasiliko su trim vaikais, iš kurių du mo
kyklinio amžiaus. Neturėdamas savos pa
stogės, gyveno gana vargingai. Gal tai 
pagreitino ir jo ligą.

Šiaip jis buvo draugiškas ir susipratęs. 
Paliko tris sūnus Anglijoje ir seserį Ame
rikoje. Ar yra kas nors iš jo šeimos Lie
tuvoje, neteko sužinoti.

Tebūnie jam lengva Anglijos žemelė.
J. P.

DERBY
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ MINĖJIMAS
Liepos 24 d. (sekmadienį), Derbyje yra 

ruošiamas pavargtųjų tautų iškilmingas 
minėjimas, kuris įvyks puikioje Ukrai
nian Youth Centre Hall, Weston-on-Trent 
vietovėje, (visai prie Derby) 4.00 vai. p.
P-

Šiame minėjime dalyvaus bent 3-4 Par
lamento nariai, miesto burmistras, spau
dos bei televizijos atstovai, pavergtųjų 
tautų reprezentantai ir visa eilė kitų žy
mių asmenų.

Po oficialiosios dalies bus DIDYSIS 
KONCERTAS, kuriame prie mūsų tri
spalvės pasirodys ir lietuviškos pajėgos.

Visus vietos ir Midlando tautiečius bei 
svečius maloniai kviečiame į (šį minėjimą 
gausiai atvykti, kad nepasirodytume ne
beegzistuojanti etninė grupė.

Be kita ko, pažymėtina, kad ši ukrai
niečių vietovė yra jų „Sodyba“ čia Mid- 
lande, todėl suvažiavusieji galės gražiai 
ir jaukiai praleisti laiką gamtos prie
globstyje.

Rengėjai

MELDĖSI UŽ POLITINIUS KALINIUS

Derby laikraštis „Evening Telegraph“ 
(liepos 2 d.) aprašė politinių kalinių mi
nėjimą Derbyje.

Be kita ko, rašoma, kad daug žmonių 
katalikų katedroje budėjo per visą naktį 
ir meldėsi už viso pasaulio politinius ka
linius. Laikraštis pažymi, kad lietuviai ta 
proga giedojo savo bažnytines giesmes.

LEICESTERIS
SERGA B. KUDŽMA

Leicesterio .DELS skyriaus narys Bro
nius Kudžma per neapsižiūrėjimą nusi
degino vienos kojos pirštus. Iš pradžių 
neatkreipus tinkamo dėmesio, prisimetė 
gangrena, ir prisiėjo visus kojos pirštus 
nuplauti. Koją pavyko išgelbėti.

Dabar B. Kudžma guli ligoninėje, ap
lankomas ne tik savųjų, bet ir kitatau
čių. Ypačiai uoli lankytoja yra Bronė Ja- 
mantaitė.

Linkime ligoniui greitai pasveiksti ir 
sugrįžti namo.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
SOLISTŲ KONCERTAS

Birželio 30 d. Muencheno jaunimo 'gru
pė „Ratukas“, drauge su „Susitikimo na
mų“ vadovybe suruošė .solisto Ričardo 
Daunoro (bosas) ir pianisto Algio Drau
gelio dviejų dalių rečitalį.

Pirmoje dalyje pagrindinai skambėjo 
lietuvių liaudies dainos, iš kurių daugiau
sia .plojimų susilaukė Miko Petrausko 
harmonizuota „Šią naktelę per naktelę“ 
ir Tallat-Kelpšos harm, „žaloijoj lanke- 
lėj“. Antroje dalyje solistas atliko klasi
kinę programą, kurią paruošė Vilniaus 
konservatorijoje, besimokydamas vokali
nio meno pas savo įžymųjį brolį Vaclovą 
Daunorą. Skambėjo Bacho, Beethovenb, 
Puccini ir kt. Vakarų Europos kompozito
rių kūriniai. Savo pasirodymą Daunoras 
užbaigė tiėk vokaliai, tiek vaidybiniai su
dėtinga Don Bazilio šmeižto arija iš Ros
sini operos „Sevilijos kirpėjas“.

Solistui akomponavo pianistas Algis 
Draugelis, studijuojantis Paryžiuje or
kestro dirigavimą ir kompoziciją. Pirmo
je dalyje jis pagrojo du savo kūrinius: 
variacijas lietuvių liaudies dainos „Oi, 
žiba žiburėlis“ tema, paraižytas XX amž. 
kompozicijos principals (modalizmo, di
sonansinės harmonijos ir veržlus išopeniš- 
kos nuotaikos noktiurną. Be to, buvo at
likta Bramso „Intermezzo“ op. 119 ir 
Beethoveno „Patetinė sonata“.

V.

DVEJOS VESTUVĖS

lEirželio 7 d. medicinos studentas Pet
ras Buračas vedė Hannelore Wagner, 
vaikų darželio auklėtoją iš Gilchingo. 
Liudininkais buvo Milda ir Rudolfas Lan
dai.

Birželio 18 d. Wuerzbunge iškėlė ves
tuves Katrin Olsson, prof. Liudos Lauri
navičių tės iš Ohajaus duktė, studijuo
janti Muenchene, ir Manfred Drescher. 
„Ratuko“ atstovai Kristina Žutautaitė ir 
Marius Dresleris buvo liudininkais ir pa
sveikino jaunavedžius lietuviškojo jauni
mo vardu.

APRAŠYTI BIRŽELIO TRĖMIMAI

„Oldenburgische Volkszeitung“ (birž. 14 
d.) įsidėjo platų birželio trėmimų aprašy
mą su St. Motuzo medžio drožinio iliustra
cija.

Straipsnio autorius, paminėjęs kun. V. 
Šarkos pareiškimą ir eukumenines pamal
das Hamburge ryšium .su trėmimų minė
jimu, ipereina prie Vechtos prieglaudoje 
gyvenančio St. Motuzos papasakotos trė
mimų istorijos.

Buvęs burmistras St. Motuzas pateikė 
gausiai medžiagos apie trėmimų eigą, ir 
kaip jis pats stebuklingu būdu tų trėmimų 
išvengė.

Ta pačia proga pažymima, kad Vechtoje 
jau yra likę tik penki lietuviai, susiradę 
čia naują tėvynę.

ŠVEICARIJA
POEZIJOS VAKARAS

Liepos 3 d. Zuericho lietuvių grupė su
sirinko J. Jakaičio bute pasiklausyti lie
tuviškos poezijos iš neseniai iš Lietuvos 
gautų plokštelių. Janinos Degutytės ei
les skaitė Irena Leonavičiūtė, o Maironio 
ir Mickevičiaus poeziją įkalbėjo Laimo
nas Noreika.

Zuericho lietuviams buvo labai įspū
dinga po tiek metų išgirsti profesionalų 
perduodamą sparnuotą lietuviškos poezi
jos žodį. Maironis savo posmais priminė 
Lietuvos didybę ir ragino rengtis ateities 
kovoms. J. Degutytės 'poezija jau daugiau 
individualių nuotaikų bei vaizdų reiš
kimas. Iš A. Mickevičias .poemų labiau
siai imponavo iš Konrado Valenrodo 
„Puota“.

Taip paki'liotie nuotaikoje bėgo laikas 
ir praskambėjo paskutiniai J. Degutytės 
poezijos žodžiai: „...ir sniege rašau rau

donomis raidėmis vieną žodį — Lietuva“. 
Kiekvienam stojosi prieš akis kunigaikš
čių, knygnešių ir LKB Kronikos Lietu
va, o ateities vizijoje rodėsi Čiurlionio 
karalių delnuose viltimi šviečiantis gim
tasis kraštas.

J. J.

Brazilija
REQUIEM VIENAM KRYŽIUI

Vieną 1976 metų dieną Sao Paulo 
priemiestyje Vila Zelinoje, Brazilijo
je, nuvirto lietuviškas kryžius, dau
gelį metų rymojęs lietuvių parapijos 
šventoriuje. Į tai portgalų kalba 
straipsneliu Mūsų Lietuvoje kovo 17 
d. atsiliepė kryžiaus mecenato ir vie
no iš Brazilijos LEi steigėjų duktė. 
Straipsnio vertimą išspausdino „Pa
saulio Lietuvis“. Čia jis pakartoja-
mas.

Pradžioje buvo tik sumanymas, kuris 
po truputį įgavo sapno platybę, pavergė 
širdį ir tapo tikrove.

Jo siluetas buvo aiškus, nors ir gimęs 
jausmų įvaizdyje: pradžioje norėta pa
gerbti mirusius tėvus, vėliau ir brolius, 
užmigusius mirtyje, be kryžių, kurie liu
dytų jų amžinojo miego vietą.

Jo siluetas buvo aiškus, kad kilo prisi
menant kitus tokius: ar tokie nestovėjo 
senų laikų prisiminimų kryžkelėse? Lais
voje Tėvynėje?

Atkeliavo tada menininkas, jam įžiebė 
gyvybę popieriaus laikšte: Vladas Vijei- 
kis; buvo ir kitas, kuris jį pažadino me
dyje: Herbert Harugel.

1949 metų liepos 24 dieną, po iškilmin
gų mišių Vila Zelinos Šv. Juozapo bažny
čioje, jis buvo, procesijai palydint, nuneš
tas į šventorių ir ten įkastas, misionie
riui jėzuitui tėvui Jonui Kidykiui laimi
nant. Ne daug kas prisimena, bet ir tuo
met pakilo didžiulis vėjas ir atėjo audra, 
kuri išvaikė minią. Prie stovinčio kry
žiaus liko nedaugelis: Matelionio šeima, 
misionierius, stalius...

Bet vėjas kryžiaus nenuvertė.
Laikas bėgo, o (kryžius stovėjo, dengda

mas dalį dangaus saulėje ir lietuje, atro
dė, kad jis įaugo lietuvių parapijos ap
linkumom

Nelaime, nors ir iš .medžio, jis nebebu
vo augalas: jis buvo kryžius, šaknų neiš
leido, apipuvo. Niekas nepastebėjo. Ga
lop vieną dieną vėjas iš pasigailėjimo jį 
nuvertė žemėn.

Šiandien jis, dulkinas ir nereikalingas, 
užima vietą patalpose prie bažnyčios, ku
ri neturi pareigos jo priglausti —• to sve
timojo šventoriaus.

Poilsis palaikams.
Cementu užlyginama kryžiaus duobė; 

reikia užtikrinti, kad, laikui bėgant, ten 
neišdygtų klevas, kuris amžinai primin
tų, iš kur mes kilę ir kokia yra mūsų mi
sija.

Marija Matelionytė-Tijūnėlienė
(iš portugalų kalbos vertė R. K.)

Skautiškuoju keliu
AUKOS ATSTOVŲ KELIONEI 

Į AUSTRALIJĄ

VVolverhamptono ir apylinkės lietuviai 
per 'E. Kaminskienę prisiuntė £32.25. Iš 
viso aukotojų buvo 30. Tame skaičiuje 
DBLS Wolverhamiptono skyrius £5.00.

Rochdale lietuviai per V. Motuzą at
siuntė £16.50. Aukotojų Skaičius— 13.

Peterborough lietuviai (3 asmenys) 
per St. B. Vaitkevičių prisiuntė £5.00.

Birminghamo lietuviai prisiuntė £25.70. 
Iš viso aukotojų 22 asmenys.

Be to, birminghamietis S. čerešlkevi- 
čius dar aukojo skautų-jaunimo stovyk
lai £5.00.

SKAUTŲ-JAUNIMO STOVYKLAI

Halifax© lietuviai per R. Giedraitį pri
siuntė £13.50, P. Šablinškas (L. Sodyba) 
£9.25.

Visiems skautų rėmėjams reiškiame 
nuoširdžiausią padėką. Kartu atsiprašo
me, kad nepaskelbtos atskirų aukotojų 
pavardės. Tai nepadaryta dėl dviejų prie
žasčių: 1) ne visos pavardės įskaitomos, 
2) norint sutaupyti laikraštyje vietos. Ti
kimės, kad mielieji aukotojai tai supras 
ir mūsų per daug nepasmerks.

v.s. J. Maslauskas, Lėšų vajaus vadovas

Jaunimui
JAUNIMO IR SKAUTŲ STOVYKLOS 

LITUANISTINĖ PROGRAMA

1977 m. liepos 26 d. Lietuvos istorijos 
apžvalga — A. Vilčinskas.

Liepos 27 d. Dabartinė Lietuva — A. 
Vilčinskas.

Liepos 28 d. Lietuvių kalba — I. Press 
(Univ, of London).

Liepos 29 d. Lietuviai išeivijoje — A. 
Vilčinskas.

Liepos 30 d. Lietuviai D. Britanijoje — 
J. Alkis.

Rugpiūčio 1 d. Lietuvių jaunimas išei
vijoje — R. Baltrušaitytė (PUS — JAV).

Rugpiūčio 2 d. Tautos siekimai — R. 
Šova.

Tikimasi, kad diskusijose dalyvaus ir 
daugiau svečių (iŠ šiaurės Amerikos, Vo
kietijos bei D. Britanijos).

Skautai ir jaunimas raginami kuo grei
čiau registruotis, kol stovykloje dar yra 
vietų. Atvyksta didelis būrys jaunimo iš 
Vokietijos ir apsilankys Jaunimo An
samblis iš Kalifornijos. Skautai regist
ruojasi pas J. Maslauską, 7 The Crescent, 
Mayfield Nr. Ashbourne, Derbys DE6 
2JB. „Civiliai“ registruojasi pas A. Vil
činską, 2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT.

aVČ

AUKOS VASAROS STOVYKLAI

Skautų ir Jaunimo stovyklos rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja šiems Prestono DBLS 
Skyriaus nariams už paramą vasaros sto
vyklai:

S. Macurai, A. Mameniškiui, M. Ramo
nui, S. Survilai, P. Šarūnui ir M. Valiko- 
niui.

Iš viso paaukota £15.50.

Lakštingalų naktys
Kiekviena tauta savaip šlovina lakštin

galą. Alpių kalnuose rytais žaliais kloniais 
nuvinguriuoja neapsakomai gražios Tiro
lio melodijos. Ne kiekvienas dainininkas 
sugeba miško, slėnių, tarpeklių aidus 'at
kurti. Tikima tik to žmogaus talentu, ku
ris po pirmosios perkūnijos, lakštingalų 
naktį, po „lakštingalų žvaigžde“ yra gi
męs.

Danijoje lakštingala laikoma tyrumo ir 
amžinos meilės simboliu.

Senojoje Bucharoje spindi Rytų archi
tektūros perlas Samanidų valstybės valdo
vo Ismailo Samani mauzoliejus. Jau dau
giau kaip tūkstantis metų stovį jo lengvos 
tarsi iš sidabro iškaltos sienos, nuo ma
žiausio garso aidi kupolas. Keli milijonai 
miniatiūrinių plytelių suklota į mauzolie
jaus sienas. Legenda byloja: unikalų pa
statą meistrai mūrijo mėnesienos naktimis 
— ir tik suokiant lakštingaloms. Iš jų 
giesmės ir gimė šis Rytų stebuklas.

Profesorius Tadas Ivanauskas lakštin
galai paskyrė tokius poetiškus žodžius: 
„Lakštingalos giesmelė paliko gilius pėd
sakus žmogaus vaizduotėje. Tad ją mini 
poetų kūriniai ir liaudies dainos nuo žilos 
praeities iki mūsų laikų. Gilesnė priežas
tis gal yra ta, kad ji girdima tuo metų 
laikotarpiu, kai visa gyvoji gamta išvysto 
savo pilną grožį ir gyvybė plaka pilniausiu 
tempu. Baltais žiedais aplipę sodai, mėnu
lio sidabruota šviesa ir trumpos nakties 
švelni prieblanda — štai aplinka, kurioje 
aidi nuostabūs paukštelio tonai...“

Iš tiesų lakštingalos užburianti giesmė 
pažįstama kiekvienam iš vaikystės dienų. 
Bet žmonių, kurie 'regėjo lakštingalą iš ar
ti ir galėtų ją atpažinti, ne tiek daug. Di
džiai nustembame, pamatę šį puikų voka
lo virtuozą savomis akimis. Tai pilkut pil
kutėlis paukštelis, dėvintis kukliausią ap
darą iš visų sparnuočių. Ūgiu lakštingala 
prilygsta žvirbliui. Tik uodega ir sparnai 
ilgesni, suteikiantys čiulbuonėlei grakštų^, 
mo.

Be galo graži ir gera dainorė artima 
lakštingalos giminaitė — mėlyngurklė ar
ba mėlynoji lakštingala. Ji koncertuoja 
Tolimosiuose Rytuose, Usūrijos atvašy
nuose, (Sibiro maumedžių taigoje.

Vakarų lakštingala sveikina saulę Už
karpatėje, Krymo slėniuose, Vidurinėje 
Azijoje, Užkaukazėje. Rytų lakštingala, 
toji, kuri lakštuoja ir pas mus, gyvena 
teritorijoj nuo pietinės Karelijos iki Kau
kazo priekalnių, nuo Vakarų Baltarusijos 
girių iki Uralo kalnų. Vakarų lakštingalos 
giesmė — švelni, lyriška. Rytų — mūsų 
lakštutės — skambi, iškilminga.

Daugelis mūsų upių — Nemunas, Neris, 
Minija, Žeimena, Merkys, Dubysa, Šven
toji — vadinamos lakštingalų upėmis. Mat 
upių krantai apaugę tankiais ievų krū
mais, mėgstamiausia giesmininkių vieta. 
Lakštutė — taip vadinamas skaidrus 
Apaščios intakas šiaurės Lietuvoje.

Lakštingalos į Lietuvą atskrenda beveik 
kartu su gegutėmis, sprogstant beržams. 
Seni žmonės sako: „Lakštingala pradeda 
suokti tada, kai atsigeria vandens iš beržo 
lapelio“. Rasotuose gojuose pražysta pa
kalnutės — lakštutės „sidabrą puse saujos 
beria“, šermukšniams, jazminams svaigi
namai pakvipus — lakštingalos „upelin 
sidabrą beria“. Pražydus liepoms, nutyla 
lakštingalų posmai.

O dabar — tik klausykimės...
L. Grudzinskas (Valst. laikr.)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — liepos 17 d., 12.30 v. ip. p. 
NOTTINGHAME — liepos 17 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
DERBYJE — liepos 17 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
9.15 vai., 

d., 11.15 

d., 11.15 

d., 11.15

MANCHESTER — liepos 24 d., 
lietuvių klubo patalpose.

NOTTINGHAME — liepos 24 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — liepos 31 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 7 
vai., Liet. Židinyje.
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