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Nusiginklavimas
Nusiginklavimo klausimas, kurį svarstė 

JTO asemblėjos speciali sesija, posėdžia
vusi nuo gegužės 23 d. Iki birželio 28 d., 
yra tiek pat aktualus šiandien, kiek buvo 
ir priėš šimtą metų. Nuo nebeatmenamų 
laikų valstybių galvos ir jų diplomatai ra
gino kitas tautas nusiginkluoti, patys ta
čiau nesiimdami iniciatyvos.

Kaip ir Socialistų Internacionalo specia
lioje nusiginklavimo konferencijoje (Hel
sinkis, balandžio 24-26 d. d.), didžiųjų 
valstybių delegatai savo kalbose pabrėžė 
pavojų talkai, kuris kyla dėl ginklavimo
si varžybų. Tas pavojus vis didėja, kai į 
kiarus tarp mažesnių valstybių įsivelia di
džiosios valstybės.

Nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos li
gi šiol buvo apie 150 karų. Tų konfiifctju 
trukmė, sudėjus juos į eilę, būtų buvusi 
400 metų. Nors sakoma, kad karas pasi
baigė prieš 33 metus, bet iš tikrųjų nuo to 
laiko tikros taikos nebuvo nė vienos die
nos. Karai vyko 70 kraštų teritorijose, ir 
juose dalyvavo daugiau negu 80 kraštų 
'karinės pajėgos. Beveik visi tie karai vy
ko „trečiajame pasaulyje“. Kasdien vidu
tiniškai vyko 12 karų.

Nuo 1945 m. dešimtys milijonų žmonių 
žuvo karuose, t. y. daugiau negu per visą 
antrąjį pasaulinį karą. Bet nuo Hirosimos 
nebuvo nė vieno karo, kur būtų buvęs pa
naudotas branduolinis ginklas.

Didžiausias pavojus branduoliniam ka
rui kilti, kaip tvirtina mokslininkai, yra 
besivystanti karinė technologija, kuriai 
inercij'a neleidžia sustoti. Karas gali kilti, 
ne kaip prez. Kenedy sakė, dėl pamišimo, 
neapskaičiavimo ar nelaimingo atsitikimo, 
bet dėl to, kad. vykstant ginklavimosi var
žyboms, bus išrasti branduoliniai ginklai, 
kurie sudarys įspūdį, kad karą galima lai
mėti. Ta pusė, kuri pirmiau pagamins to
kį ginklą, bus spaudžiama jį panaudoti, 
kad apsisaugotų nuo priešo.

Ne paslaptis, kad didžiosios valstybės 
gamina taktinius ir strateginius branduo
linius ginklus, tinkamus karui, o ne gąs
dinti. Spauda mini įvairius labai taiklius 
raketinius sviedinius. Apie 30.000 milijo
nų dolerių kasmet išleidžia JAV-bės ir 
tiek pat Sov. Sąjunga ginklams tobulinti. 
Palyginus su ta 4 tonų atomine bomba, 
kuri buvo numesta ant Hirolšimos, dabar
tinis Amerikos raketinis sviedinys sveria 
vos 100 kg, bet jo sprogstamoji galia yra 
beveik 20 kartų didesnė.

Ir Amerika ir Sov Sąjunga turi nepa
prastai didelius branduolinių ginklų arse
nalus. Abi pusės gali iššauti į priešo teri
toriją po kelis tūkstančius raketų.

Pastaruoju laiku didelę audrą sukėlė 
pranešimas, kad JAV-bės ruošiasi gamin
ti neutrono bombą, kuri fronte galės už
mušti tankų įgulas bei kareivius, bet ma
žai nuostolių tepadarys pastatams.

Didžiausią pavojų pasaulio taikai suda
ro 'imperialistinių valstybių varžybos dėl 
žaliavų Azijos ir Afrikos kontinentuose. 
Juk pirmasis ir antrasis pasauliniai karai 
buvo kilę dėl kolonijų Afrikoje, ilš kur pra
moninės Europos valstybės gaudavo žalia
vų. Trečiąjį karą taip pat gali sukelti var
žybos dėl žaliavų, ir šį kartą dalyvaus ir 
naujas varžovas — Sov. Sąjunga.

Kol vyksta tokios varžybos, pasauliui 
gresia naujas karas. O kol yra karo grės
mė ir nepasitikėjimas tarp tautų, negali
ma; laukti, kad nusiginklavimo diskusijos 
duotų kokių nors konkrečių rezultatų.

SUBRUZDIMAS DĖL 17 LENKIJOS 
ČIGONŲ

Suomijoje, jos sostinėje Helsinkyje, vi
są mėnesį karuselėje rodė savo cirkiškus 
sugebėjimus iš Lenkijos atvažiavusi 30 či
gonų trupė. Staiga 17 jų dingo (likusieji 
13 tuojau buvo atšaukti namo). Spėjama, 
kad tie dingusieji bus išsmukę į Švediją, 
kurioje jie turi giminių. Kažkas net ma
tęs lenkiškus čigonus važiuojant automo
biliu su švediškais ženklais.

Jų ieškoti atvažiavo Lenkijos teatralų 
organizacijos atstovai, bet Suomijos įstai
gos abejingai žiūri į visą reikalą. Pagal 
susitarimus su sovietiniais kraštais Suo
mija neteikia prieglobsčio Rytų Europos 
pabėgėliams, vadinas, tie čigonai negali 
pasilikti krašte. Policija sako, kad vargu 
er jos reikalas tų pabėgėlių ieškoti. Užsie
nio reikalų ministerija nieko nežinanti.

Pernai metais pakeliui į Helsinkį pabė
go penki vengrai teatralai.

MARIJAI SLIVINSKIENEI 
mirus, jos vyrui Juozui reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

G. J. Juozelskių šeima

AUSTRALIJOS SENATAS PAMINĖJO 
ROMĄ KALANTĄ

Australijos senatorius John Williams 
Knight Federaliniame Senate gegužės 31 
d. iškėlė Romo Kalantos auką dėl Lietuvos 
laisvės. Senatorius Knight jautė tinkama, 
kad dar gegužės mėnesį būtų paminėtas 
Romas Kalanta, jo susideginimo Kaune 
šeštųjų metinių proga. Jo kalba atspaus
dinta Senato oficialiame dokumentų rin
kinyje .Hansarele“ per tris puslapius, 6 
skiltis, 373 eilutes.

Seniaitorius Knight Senate nupasakojo 
Romo Kalantos susideginimą ir jo prieš
mirtinį šūkį Laisvės Lietuvai!

Priminė ir Simą Kudirką, kuris 1.970 
m. ieškojo prieglobsčio Amerikoje, bet so
vietų pagautas ir nuteistas 10 mietų kator
gos už bandymą bėgti į laisvę. Senatorius 
sako: „Aš iškeliu tuos įvykius, kadangi ge
gužės mėnuo yra šeštosios metinės nuo tų 
įvykių Lietuvoje ir Pabaltijo valstybėse, 
kai pabaltiečiai pakilo už laisvę ir nepri
klausomybę, ir šiais įvykiais pasaulis su
žinojo, kas dedasi Pabaltijo valstybėse. Re
zultate daugelis žmonių Lietuvoje ypatin
gai skaudžiai nukentėjo“.

Senatorius Knight paminėjo ir kitus lie
tuvius, kurie susidegino. Tai gegužės 28 d. 
Varėnos turgavietėje Stonis — sanitarijos 
technikas, gimęs 1949 m., ir dar kiti trys 
jo draugai iškėlė Lietuvos vėliavą. Tuojau 
milicijos buvo suimti, bet Stonis pabėgo 
ir sekančią dieną toje turgavietėje suside
gino. Jis mirė birželio 10 d. karo ligoninė
je. Birželio 3 d. Kaune susidegino darbi
ninkas Andriuškevičius, gimęs 1912 m. Jis 
mirė sekančią dieną ir policija jį slaptai 
palaidojo.

„PRIDĖKIME PRIE TO SĄRAŠO BALĮ 
GAJAUSKĄ...“

Gegužės 3 d., kaip rašoma BATUN in
formacijose, amerikiečių WNEW televizi
joje komentatorius Martin Abend šitaip 
pasakė apie Vilniuje nuteistąjį Balį Ga
jauską:

„Lietuva, Latvija ir Estija — beveik jau 
užmirštos Baltijos valstybės tenai, rytinia
me Baltijos jūros pakraštyje, įjungtos į 
Sovietų Sąjungą prieš jų valią, kaip mes 
visi žinome, prieš apie 40 metų — turi da
bar didvyrį. Ir didvyrį ne tik Lietuvai ir 
Estijai ir Latvijai, bet visiems vakarie
čiams, kurie nori žinoti tiesą, kokio pobū
džio yra sovietinė vyriausybė ir jos tironi
ja. Tas vyras — Balys Gajauskas — jau 
atkalėjo 25 metus sovietiniuose kalėji
muose iš 50 savo amžiaus metų. Pastaruo
ju metu jis buvo areštuotas, ak, gi žinote, 
už ką, kad mylėjo laisvę — ir buvo nuteis
tas dar 15 metų. Taigi jis turės iškalėti 
apie 40 metų iš labai trumpo savo gyveni
mo už laisvės meilę. Lietuviai yra Romos 
katalikų tauta, neabejotinas prieškarinis 
Vakarų civilizacijos postas tenai, Rytų ti
ronijoje, kuri vadinama Sovietų Sąjun
ga ir kuri jėga pavergė tas tautas ir laikė 
jais pavergtas tiek ilgai, kad jas beveik jau 
užmiršta amerikiečiai ir visi kiti, kuriems 
rūpi. Mes turime Solženicyną, kurį atsime
name, turime Stefen Byko, turime savo 
Thomą Jeffersoną — mes turime daug 
kankinių visur. Pridėkime prie to sąrašo 
Balį Gajauską, vyrą, kuris vertas mūsų 
meilės ir pa'sigėrėjdmo ir, Dievo vardą mi
nėdamas sakau, karštos mūsų paramos“.

LIETUVIŲ DELEGACIJA VAŠINGTONE

Birželio 13 d. Baltuosiuose rūmuose bu
vo priimta lietuvių delegacija, kurioje da
lyvavo VLIKo, Pasaulio lietuvių bendruo
menės, JAV LB. Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos, Lietuvių religinės šalpos, Litua
nistikos instituto, o taip pat latvių ir estų 
centrinių organizacijų atstovai.

Gausią lietuvių ir jų draugų pabaltie- 
čių delegaciją priėmė JAV viceprezidentas 
Walter F. Mondale. Priėmimo, kuris tęsėsi 
1 vai. 15 minučių, metu kurį laiką dalyva
vo ir pats JAV prezidentas Jimmy Carte- 
ris. Delegacija įteikė viceprezidentui 6 
puslapių memorandumą Lietuvą liečian
čiais klausimais.

Delegacijos priėmimas įvyko skaudžių- 
jų birželio įvykių Pabaltijo kraštuose pri
siminimo dieną. Jo metu nuoširdžiai ap
tartos Lietuvą, Latviją, Estiją liečiančios 
problemos: okupacijos nepripažinimas, 
Diplomatinės tarnybos išlaikymas, kolo
nializmas, rusifikacija, žmogaus teisių pro
blemos, išskirtų šeimų susijungimas.

Aptarta eilė etninių klausimų: etninių 
studijų programa, lietuviškų kolonijų iš
laikymas (kalbėta ir specialiai apie Mar
quette Parko liet, kolonijos Chicagoje liki

mą) ir apie kitus dalykus. Viceprezidentas 
Mondale pažadėjo vėliau duoti kai kuriuos 
oficialius pareiškimus.

Lietuviams delegacijoje .atstovavo Liet. 
Bendruomenės atstovai: R. Česonis, PLB 
pirm. Br. Nainys, JAV LB krašto valdybos 
pirm. A. Gečys, Alg. Gureckas, VLIKo pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, Liet, religinės 
'šalpos atstovas kun. K. Pugevičius, Pasau
lio liet, jaunimo s-gos atstovas V. Nakas, 
Lituanistikos institutui atstovavo dr. T. 
Remeikis. Priėmime dalyvavo taip pat 
Amerikos Balso korespondentė J. R. Ras- 
lavičiūtė.
Olgerds Pavslovskis atstovavo latvių cen

trinei organizacijai — American Latvian 
Association and World Federation of Free 
Latvians, estams — Maido Kari, vicepres. 
for Political and Baltic Affairs Estonian 
American National Council.“

„Draugas“ (15. VI. 78)

LIETUVIŲ KALBA NĖRA LIETUVOS 
VALSTYBINĖ KALBA

„Akiračių“ apžvalgininkas apie naująją 
Lietuvos konstituciją, be kita ko, rašo:

„Naujosios Gruzijos TSR konstitucijos 
projekte nebebuvo paminėta, kad gruzinų 
kalba yra Gruzijos valstybinė kalba. Dėl 
to Gruzijos studentai surengė protesto de
monstracijas, ir valdžia buvo priversta 
gruzinų kalbą vėl įrašyti į respublikos 
konstituciją kaip valstybinę kalbą. Netru
kus panašias nuolaidas valdžia padarė ir 
Armėnijos bei Azerbaidžano respublikose.

„Kovo 19 dieną paskelbtame LTSR nau
josios konstitucijos projekte lietuvių kial- 
ba taip pat visai nebuvo paminėta. Tai sa
vaime sukėlė didesnį dėmesį baigminiam 
konstitucijos projekto svarstymui, ypač 
kai Lietuvos spaudoje šiuo klausimu buvo 
visiška tyla.

„Tiems, kurie spėliojo, ar lietuviams ko
munistams pavyks išsikovoti tai, ką išsi
kovojo gruzinai, armėnai ir azerbaidžanie
čiai, teko smarkiai nusivilti, šių metų ba
landžio 20 dieną įsigaliojo nauja LTSR 
konstitucija, pagal kurią lietuvių 'kalba 
nėra Lietuvos valstybinė kalba. Valstybi
nės kalbos konstitucija visai nemini.

„Faktas, kad LTSR konstitucija net ne
pamini lietuvių kalbos, bus, be abejo, 
reikšmingas istorikams, kaip būdingas do
kumentas apie dabartinę lietuvių tautos 
padėtį. Tačiau nuogąstauti, kad su naują
ja konstitucija lietuvių padėtis Lietuvoje 
pablogėjo ar padidėjo rusifikacijos pavo
jus, — nėra pagrindo. Lietuvių kalba ne
buvo valstybinė kalba ir iki šiol. Apie ją 
neužsimena ir senoji, Stalino laikų LTSR 
konstitucija ('priimta 1940 m.). Iš visų 
sovietinių respublikų savo kalbai valsty
bines teises pripažino tik Gruzijos, Armė
nijos ir Azerbaidžano senosios konstituci
jos (bei šių respublikų ribose esančių ma
žesnių — 'autonominių — respublikų kon
stitucijos). Taigi ir naujose respublikų 
konstitucijose Kaukazo tautos nei'šsikovo- 
jo nieko nauja, o tik išsaugojo iki šiol tu
rėtas kalbos privilegijas. O kodėl šitokie 
konstituciniai skirtumai egzistavo iki šiol 
galiojusiose konstitucijose, galėtų paaiš
kinti tik sovietinės valstybinės teisės žino
vai“.

ŽURNALISTAS PASAKĖ TIESĄ

Londono žurnalas „Spectator“ (17. 6. 78) 
atspausdino buv. Toronto dienraščio nuo
latinio korespondento Maskvoje David 
Levi straipsnį, kuriame tas žurnalistas pa
sakoja apie sovietų disidentais ir apie už
sienio spaudos korespondentų darbo sąly
gas Sov. Sąjungoje.

Paliesdamas S. Kovaliovo bylą Vilniaus 
teisme, 'kurią jis kartu su akademiku A. 
Sacharovu stebėjo (už durų), D. Levi sa
ko, kad tuo laiku kartu su jais Vilniuje 
buvo ir dabar nuteistas Jurij Orlovas.

Užsieniečiai į teismo salę yra neįleidžia
mi, o informacijos, kurios yra suteikiamos 
užsienio korespondentams, yra melagin
gos. Jam teko dirbti daugelyje sostinių, ir 
visur teko kartais girdėti nevisai objekty
vių žinių. Bet visose tose žiniose būdavo 
šiek tiek tiesos. Tuo tarpu Maskva yra vie
nintelė pasaulyje sostinė, kur užsienio 
spaudos atstovams teikiamos informacijos 
dažnai būna 100% melas.

David Levi, daugelį metų gyvenęs Mas
kvoje ir keliavęs po Sov. Sąjungą, šią 
100% tiesą pasakė tik dabar, kai jau ne
turi vilties gauti leidimo nuvažiuoti į Sov. 
Sąjungą ir ten dirbti. Dabar jis gyvena 
Kanadoje.

Ir tylėti draužiama
Straipsnyje „Popierinės teisės“ („E. L.“ 

Nr. 21, 1978 m.) buvome paminėję LKP 
Anykščių rajono laikraščio puolimą prieš 
įkun. Juozą Janulį už pamokslą, pasakytą 
Anykščių bažnyčioje 1977 m. Kalėdų pir
mą dieną.

Gavę naujausį LKB Kronikos numerį 
(Nr. 32, ilš 1978. III. 26 d.), žemiau spaus- 
dniame jame tilpusi pilną tekstą.

Red.

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! Džiugu ma
tyti šią tūkstantinę minią, suplaukusią čia 
i'š visų parapijos kampelių, nežiūrint ne
labai palankaus oro. šlapio ir slidaus ke
lio. Smagu matyti linksmus, ramius 'jūsų 
veidus, 'kurie yra širdies atspindys. Visa 
tai dar kartą paliudija, tad Kristus tikrai 
yra gimęs, kad Jis gyvas jūsų širdyse.

Sakau, džiugu matyti jus linksmus to
dėl, Ikad aš pas jus dirbu jau pusantrų me
tų, antros šv. Kalėdos ir per tą laiką ma
čiau labai daug jūsų skausmo ir ašarų, ku
rių negaliu pamiršti net ir šią džiaugsmo 
dieną. Prisimenu, kai atvykęs vaikščiojau 
keliuku tarp šventoriaus ir ligoninės teri
torijos ir pamačiau prie keliuko esančioje 
gyvatvorėje pasislėpusią ir manęs belau
kiančią seną, nuo ligos pavargusią senu
tę, i'š kurios akių riedėjo 'ašaros. Priėjus 
arčiau, ji 'atsiprašė ir sako: „Aš labai ne
galiu, bet kai pro ligoninės langą pama
čiau, kad kunigėlis čia vaikštai, pagalvo
jau, kad dar užteks jųgų nueiti ir papra
šyti. Kunigėli, kai man bus blogiau, ateik 
pas mane su Sakramentu“. Sakau: „Gerai, 
bet tamsta turi pirma gauti vyriausiojo 
gydytojo leidimą kunigui ateiti į ligoninę“. 
— „Jei tik kunigėlis sutinki, tai leidimo aš 
paprašysiu“, — nušvito senutė. Bet leidi
mo ji taip ir negavo.

Negaliu pamiršti, kai per pamaldas, man 
sėdint klausykloje /tiesiog prie klausyk
los, iš priekio, pribėgo labai susijaudinusi 
moteris ir sako: „Kunige, mano vyrui prie
puolis, greitoji atvežė į ligoninę, kol dar 
nenumirė, ateikite suteikti Sakramentus“. 
Jūs įsivaizduojate, koks turėjo būti jos di- 
delis pergyvenimais ir skausmais. Jeigu 
kunigas kunigą ne visuomet išdrįsta su
trukdyti klausykloje, gi nelaimė neleido 
jai laukti patogaus momento. Sakau: „Ge
rai, nueisiu, bet kol jūs negausite i'š gydy
tojo leidimo, mainęs į ligoninę niekas ne
įleis“. Moteris išskubėjo, bet leidimo ne
gavo.

Atsimenu, kai man bevaikščiojant kle
bonijos talku, prie manęs priėjo verkda

Segios DIENOS
— Birželio 21 d. Maslkvcs teismas nu

teisė žydų aktyvistą dr. Vladimirą Slapa- 
ką 5 metams tremties už iškėlimą transpa
rent© savo buto balkone, 'kur buvo įrašy
tas reikalavimas leisti emigruoti į Izraelį. 
Tą pat dieną kitame Maskvos teisme Ida 
Nudel buvo nuteista 4 metams už panašų 
nusikaltimą.

— Raud. brigados teroristai Nervi' mies
te, prie Genujos, nušovė policijos valdinin
ką Antonio Esposito, važiuojantį autobu
su į darbą. A. Esposito buvo neseniai pa
skirtas anti-terorizmo kuopos vadu.

— Susidūrime su airių nacionalistais 
Belfaste, britų karinis dalinys nušovė 3 
IRA narius ir vieną nekaltą praeivį. Su
rasta ginklų ir bombų sandėlys.

— Rytų Vokietijos mokyklose bus įves
tas karinis apmokymas, kuris bus privalo
mas 14-15 m. mokiniams.

— Komunistinė Bulgarija išdavė Vak. 
Vokietijai teroristą Till Meyerį, kuris pra
ėjusį mėnesį pabėgo iš Vak. Berlyno kalė
jimo. Jis buvo suimtas Bulgarijoje kartu 
su trim moterim, viena iš kurių buvo Gab
riele Rollnick, įtariama padėjusi teroristui 
pabėgti iš kalėjimo.
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— Po Brežnevo vizito Pragoję, Čekoslo
vakijos policija pradėjo dažniau daryti 
kratas pas „Čarterio 77“ šalininkus ir tar
dyti čanterį pasirašiusius.

— Kalbėdamas Jugoslavijon komunistų 
lygos XI kongrese, prezidentas Tito per
spėjo savo tautą apie naujo pasaulinio ka
ro pavojų. Atoslūgiui tarp Vakarų ir Rytų 
dišnykiStant, didžiosios valstybės sparčiau 
ginkluojasi ir tarp jų prasideda varžybos 
Afrikoje.

— Vašingtone pasirašyta sutartis, pagal 
kurią Japonija perka JAV-bėse karo lėk
tuvų už 2.000 milijonų dolerių.

— JAV-bių senatorius Henry Jackson 
išsiuntinėjo laišką kitiems senatoriams, 
ragindamas juos paremti pasiūlymą, kad 
Helsinkio sutarimų vykdymui sekti grupės 
Sov. Sąjungoje būtų apdovanotos Nobelio 
taikos premija.

— Hagos miesto, Olandijoje autobusai 
ir tramvajai įvedė nuolatinius bilietus šu
nims. Sumokėjus vaikiško bilieto kainą, 
šunys, turėdami asmens liudijimą su foto
grafija ,gali važiuoti miesto transporto 
priemonėmis.

— Britų parlamento atstovas Sir Frede
ric Bennet (konservatorių partija) patie
kė Vakarų Eurcpos Sąjungos Asemblejai 
Paryžiuje raportą, kuriame siūloma Euro
pai užmegzti tampresnius ryšius su Kini
ja. Sir Frederic sako, kad stipri, nepri 
klausoma ir draugiška Kinija gali prisidė
ti prie Vakarų Valstybių saugumo užtikri
nimo. Sov. Sąjunga, sužinojusi apie šį ra
portą, pareiškė protestą Vak. Europos so
stinėse.

— Nepaisant Helsinkio susitarimo, Sov. 
Sąjunga atsisakė įsileisti Vakarų karinius 
stebėtojus į manevrus, kurie prasidės lie
pos mėnesį Rytų Vokietijoje, ir kuriuose 
dalyvaus apie 30.000 sovietų karių.

— Žemės drebėjimas Graikijoje padarė 
daug nuostolių. Salonikuose sugriauta 
daug namų, yra užmuštų ir keli šimtai su
žeistų.

— Santykiams tarp Kinijos ir Vietnamo 
blogėjant, Kinijos vyriausybė įsakė Viet
namu! uždaryti savo konsulatus pietų Ki
nijoje.

— Prez. Carteris su žmona liepos 14-15 
d. d. lankysis Vak. Vokietijoje ir Berlyne. 
Tai bus oficialus vizitas;

mas vyras ir klausia: „Kunigėli, ką daryti, 
mano žmona ligoninėje jau silpna. Nuėjau 
pas vyr. gydytoją paprašyti leidimo kuni
gui atvesti, o jis m'an sako: „Tu pats nu
eik pas kunigą ir atlik už ją išpažintį“. Ir 
aš pats nežinojau, ką daryti, nes jau ne 
kartą yra buvę, kad be leidimo einančiam 
pas ligonį kun. klebonui, beveik prieš pat 
jį buvo užrakinamos ligoninės durys. Pa
našių atsitikimų kun. klebonas jums gali 
papasakoti šimtus. Tad visa tai matant ir 
žinant, ar buvo galima tylėti?!

Tikriausiai girdėjote, kad šių metų 
(1977 m.) lapkričio 20 d. tuo reikalu baž
nyčioje buvo pasakytas pamokslais. Kai 
saikiau tada pamokslą, žinojau, kad už tai 
būsiu iškviestas pasiaiškinimui į rajono 
Vykdomąjį komitetą. Taip ir buvo. Maž
daug po 10 dienų iškvietė mane, šalia kitų 
dalykų, pasiaiškinti, kodėl aš šmeižiąs gy
dytojus. Tik pateikus konkrečius faktus, 
mane iškvietusieji kiek aprimo. Tada bu
vo paliesti kiti dalykai — tai jaunimo pro
cesija, susiorganizavusi per šv. Onos at
laidus, mūsų vyskupijos Ganytojui vizi
tuojant Anykščių parapiją. Kai pasakiau, 
kad jau nuo rugsėjo 1 d. procesijoje daly
vavusieji aukštesniųjų klasių mokiniai, 
ypač berniukai ir jų tėvai, buvo mokyto
jų terorizuojami. Jiems buvo grasinama: 
jeigu jaunuoliai eis į bažnyčią, jiems spe
cialiai bus parašytos blogos charakteristi
kos; jie niekur neįstos į aukštąją mokyk
lą ir t. t. Rajono pirmininko pavaduotojas 
DAILYDĖ klek nustebo, bent jau atrodė, 
kad tokiems mokytojų veiksmams nepri
taria. Tačiau deputatė BARKAUSKIENĖ 
(taip man ją pristatė pavaduotojas, tikros 
jos pareigos — Anykščių rajono KP sek
retorė ideologiniam darbui) nė kiek nenu
stebo, bet tiesiai ir išdidžiai man užtvirti
no: „Ir bus parašytos blogos char.akteris- 
tikoc, ir neįstos į aukštąją mokyklą“.

Tada man atsivėrė akys: štai kur to vi
so teroro šaknys, štai kodėl tiek daug lie
jasi nekaltų, nelaimių ištiktų žmonių aša
rų, — tai ideologinio darbo vaisius... Tu
rėjau dar ir daugiau ką pasakyti, bet iar 
buvo prasmė? Ar buvo prasmė sakyti, 
kad tik todėl, jog dalyvavo procesijoje, J. 
Biliūno mokyklos Xa klasės mokinę Ritą 
ŽALAITĘ mokyklos direktorius ir pava
duotojai išsikvietė į kabinetą ir kaip įma
nydami terorizavo: kodėl ji nekomjaunuo- 
lė, kodėl dalyvauja bažnytinėje procesijo
je ir t. t. Pirmoji neišlaikė pavaduotoja 

(Nukelta į 4 psl.)
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Naujoji dvikalbė poezijos antologija v

R. Šovos naujas fabrikas Valijoje
Vis daugėja ir daugėja lietuvių rašyto

jų kūrinių anglų kalba, o jei tokios kny
gos gali pasirodyti, tai didžia dalimi tik 
dėl to, kad Stepo Zobarsko įsteigtoji ir jo 
vadovaujamoji Manyland Books leidykla 
anglosaksiškame pasaulyje yra pamažu 
įsigijusi rimtą vardą ir išdrįsta tarpais net 
stambiai užsimoti. Tą gerą vardą liudija 
amerikiečių spaudos atsiliepimai, o lei
dyklos užsimojimus net ir vien du pasku
tinieji leidiniai. Neperseniai pasirodė lie
tuvių apsakymų-novelių nauja knyga 
(viena buvo išleista 1959 m., paskui pa
kartota naujais leidimais 1960 ir 1963 m., 
o 1977 m. išleistoji naujai sudaryta), o da
bar štai vėl įdomi naujiena iš tos S. Zo
barsko pastogės — Selected Post-war Li
thuanian Poetry (lietuvių pokarinės po
ezijos rinktinė), didelio formato 318 pus
lapių knyga, dailiai išleista, kietai įrišta, 
Vlado Žiliaus pieštu aplanku aprūpinta. 
Graži dovana būtų anglų kalbą vartojan
čių kraštų bibliotekoms, tų kraštų poezi
jos mėgėjams, o taip pat ir lietuvių kalbos 
nebemokantiems saviesiems tautiečiams, 
kurių širdis, jei dar tebesijaučią lietu
viais, galės šildyti šalia angliško teksto 
prie kiėkvieno eilėraščio atspaustasis ir 
lietuviškas originalas!

Taip, tai dvikalbė poezijos antologija, 
rodos, pirmą kartą tokia, kuri pateikiama 
kitataučiams, kad galėtų pasiskonėti ne 
tik vertimu, bet ir originalu. Vakarų di
džiuosiuose kraStuose tokie dvikalbiai po
ezijos ir net prozos rinkiniai yra kasdieny
bė, pvz. šalia vertimų į anglų kalbą pa
teikiami vokiški, prancūziški, rusiški, lo
tyniški originalų tekstai, kurie gal tinka 
studijuojantiems tas kalbas palyginti, bet 
maloni įdomybė ir tų svetimų kalbų ne
mokantiems labiau praprususiems skaity
tojams.

Šią dailią ir įdomią antologiją yra suda
ręs Jonas Zdanys, dar jaunas vyras (gi
męs 1950 m.), pats poetas, rašąs eilėraš
čius ir lietuvių ir anglų kalbomis, didžiai 
mokytas — filosofijos daktaras, studija
vęs anglų literatūrą. Tokio JAV gimusio 
ir augusio mokyto žmogaus aktyvus įsi
jungimas į lietuviškus darbus yra džiugi
nantis ir reiškia: štai ir dar turime vieną 
pajėgų vyrą toje profesorių, daktarų gal 
daugiau kaip šimtinėje, išsimėčiusioje po 
įvairius žemynus, bet tirščiausiai susitel
kusioje JAV ir šalia savo tiesioginių pa
reigų dėl duonos dirbančių lietuviškoje 
dirvoje!

Voyages Press 1962 m. buvo išleidusi 
Algirdo Landsbergio ir Clark Mills reda
guotą žymiai kuklesnę lietuvių poezijos 
antologiją anglų kalba, pavadintą „The 
Green Oak“. Anoje buvo sudėti daugiau 
atsitiktiniai vertimai, ligi tol pasirodę pe
riodikoje, pačių redaktorių papildyti nau
jais. Tuomet tai buvo maloni naujiena, 
kaip pirmas bandymas su savo poezija iš
eiti į anglosaksiškąjį pasaulį.

Šios naujosios antologijos paruošimas 
yra vien J. Zdanio darbas. Jis pats vienas 
pasirinko verstinus poetus ir jų eilėraš
čius, pats vienas visus ir išvertė. Kaip an
tologijos pavadinimais rodo, jis ir rinkosi 

Anais reikšmingais metais 
Vilniuje

Dr. Jonas Basanavičius

DĖLIAI VASARIO 16 D. 1918 M. LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

Nepriklausomos savarankiškos Lietuvos 
geisti mes turime teisės ir tautų liuosybės var
du. Mes turime vilties, jog tas mūsų geismas 
pagaliau bus patenkintas, nes doros dėsniai 
bei teisė turėtų gauti viršų ant valstybių pa
jėgos. Dėl to pat yra suprantama, jog negali 
grįžti senovės Lietuva nuo Baltijos ligi Juodų
jų jūrių. Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė, bu
vusi kitados mūsų protėvių sudaryta, bėra 
mums brangus istorijos atsiminimas, šiandie
ną mes norime Lietuvos tomis ribomis, kuriose 
iš senų senovės gyvena lietuvių giminė. Sveti
mieji tad gaivalai bus mūsų tarpe mažuma, ku
riai turėsime pripažinti tinkamas teises, kaip 
tat pripažįsta ir kitos liuososios demokratingos 
šalys: Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė, kol ji 
buvo pilna šeimininkė, savo šalyje taip pat ne
varžė nei svetimų tikybų, nei svetimų tautų; 
priešingai, ji davė liuesai gyventi. Vadinasi, 
mūsų praeitis privalo šiuo žvilgsniu būti pa- 
vaizdas mūsų ateičiai.

Į visa tat mes j au šiuo karo metu turime 
ruoštis. Mes jau dabar turime akylai žiūrėti ir 
tartis, kas padėtų išvaduoti Lietuvai. Mums vi
siems kaip vienam reikia stovėti to uždavinio 
akivaizdoje. Bendrai leidžiamas laikraštis čia 
turės būti viena svarbiausiųjų tarimosi progų“.

Taip aukščiau paduotuose „Lietuvos Aido“ 
redakcijos žodžiuose buvo tuomet išreikšta vi
sų Vilniaus lietuvių nuomonė apie tą uždavinį, 
kurio tuo laiku turėta siekti, kad įgijus tautos 
nepriklausomybė.

Kiek anksčiau, nes Liepos 10 d. 1917 m. 
platumi memorialiu, po kuriuomi buvo pasi

ne pradėdamas nuo Kristijono Donelaičio, 
bet apsiribojęs pokariu, ir knygoje pir
muoju su vienu eilėraščiu („Mažoji kara
lija“) [rikiuotas Faustas Kirša.

Antologijoje atstovaujami 27 lietuviai 
poetai, dalis emigrantų, dalis Lietuvoje 
gyvenančių ir kuriančių. Nė galvos nesu
kant Skaičiavimais ar sąrašų sudarinėji- 
mais, aišku, kad lietuviai turi keleriopai 
tiek poetų. Kad jie visi negalėjo būti su
grūsti į tą 'knygą, tai taip pat aišku. O ko
dėl tie, bet ne kiti buvo pasirinkti. J. Zda
nys antologijos įvade šitaip pasisako:

„Pagrindinis mano tikslas buvo į šią 
antologiją įjungti geriausią po antrojo pa
saulinio karo parašytąją poeziją, kokią 
surasiu, ir dėl to aš bandžiau pateikti pa
vyzdžius darbų pačių reikšmingiausių, pa
čių tobuliausių ir pačių įtakingiausių šiuo
laikinių emigrantų ir sovietinės Lietuvos 
poetų. Stengdamasis pateikti šiokį tokį 
vaizdą, kuria linkme dabar krypsta poezi
ja. įjungiau taip pat 'kūrybinių pavyzdžių 
keleto jaunesni uiti rašytojų, kurie a!rba 
teikia vilčių, arba jau suspėjo susidaryti 
ypač gerą vardą ir turi sekėjų. Deja, yra 
ir tokių talentingų poetų, kurių negalėjau 
įjungti, nes man pasirodė, kad jų eilėraš
čiai daugiausia neišverčiami“.

Tokiu pasisakymu pateisinamas pasirin
kimas. Jeigu kuris nors už knygos pusla
pių paliktas poetas išdrįstų skųstis, kad jo 
eilėraščiai, rodos, ir tobuli, ir reikšmingi, 
ir įtakingi, tai gal gi jie bus buvę neišver
čiami. Bet poetai moka ir kuklūs būti ir 
nereikšti pretenzijų...

Su vienu eilėraščiu antologijoje prista
tomi F. Kirša, L. Švedas, V. Mačernis, V. 
Bogutaitė. Alb. Žukauskas, J. Degutytė, su 
dviem K. Grigaitytė, L. Andriekus, J. Me
kas. K. Boruta, Just. Marcinkevičius, su 
trim Bem. Brazdžionis, Alg. Mackus, V. 
Bložė. M. Martinaitis, T. Venclova, su ke
turiais J. Aistis, J. Kėkštas, A. Nyka-Ni- 
liūnas, V. šlaitas, V. Mykolaitis-Putinas, 
K. Kubilinskas, su penkiais H. Nagys, -su 
šešiais K. Bradūnas, J. Vaičiūnaitė, su de
šimt S. Geda, su penkiolika H. Radauskas,

Apžvalginę šešeto puslapių lietuvių po
ezijos studijėlę antologijai yra parašęs 
prof. R. Šilbajoris.

Visų antologijoje atstovaujamųjų poetų 
yra įdėtos fotografijos ir trumpos biogra
fijos, kuriose išvardijamos jų išleistosios 
knygos.

Nors šis laikraštis yra vienkalbis, bet 
kai antologija dvikalbė, sakau, gal -skaity
tojai atleis, jei pateiksime pabaigai verti
mą nedidelio eilėraščio, parašytą vienin
telio į tą knygą patekusio europiečio lie
tuvio poeto — Vlado šlaito (lietuvių kal
ba tas eilėraštis pavadintas „Nuotaika“):

Mood
The shadow of the sedge
and the shadow of the old crumbling 

house 
weigh the same,

so the sedge shadow differs from the 
house shadow 

only in mood.
That's why the larger shadow that

covers me

rašę d-ras J. Basanavičius, A. Smetona, A. 
Žmuidzinavičius, d-ras J. šaulys, kun. d-ras J. 
Bakšys, -kun. d-ras Stankevičius, P. Klimas, 
d-ras A. Vileišis, A Gylys, A. Stulginskis, č. 
Landsbergis, kun. J. Kukta, kun. prof. Brazys, 
kun. A. Varnas ir Don. Malinauskas, buvo 
kreiptasi į Vokietijos kanclerį grafą Hertlingą 
ir išdėstyta lietuvių tautos apgyvento krašto 
ribos, josios padėtis praeityje ir dabartyje. Me
moriale tarp kito ko pasakyta: „Mes turime 
kuo stipriausiai pabrėžti, jog lietuviai neseka 
griebiamąja lenkų politika, priešingai, jie visai 
nesiekia buvusios Didžiosios (Lietuvos Kuni
gaikštystės žemių, jie negeidžia nė jos ploto vi
sumos, kurią vokiečiai dabar turi užėmę. Lietu
viai nesibrauna nei į lenkų, nei į gudų tankiai 
sėdimą sritį, bet, antra vertus, jie žūt būt rei
kalauja liuosybės niekeno nekliudomi valdyti 
bei tvarkyti savo giminę jos gyvenamame plo
te.

Lietuvių giminės ploto ribos, bendrai 
imant, eina žiemiuose Kuršo pasieniu, rytuo
se vokiečių fronto linija, pietuose vakarų lin
kui Nemuno tėkmė ligi Gardino, nuo ten pa
suka žiemos vakarų linkui į Prūsijos sieną. 
Jurą prieina lietuvių žemė ligi šventosios Aa 
įtakos į šiaurę nuo Palangos. Tose ribose gy
ventojai yra, išskyrus Vilniaus gubernijos pie
tų ir rytų tarpeklį, perdėm lietuviai. Ne lietu
vių nuošimtis čia niekur nėra tokio didumo, 
kaip nelenkų nuošimtis Varšuvos generalgu- 
bernatorijoje... Tačiau kyla klausimas, ar lie
tuvių tauta yra subrendusi gyventi saviran- 
kiškai, nepriklausomu valstybės gyvenimu... Į 
tai galima šiaip atsakyti.

Kad lietuviai mokėjo savo valstybėje val
dyti bei tvarkytis, liudija jų praeitis; tik sla- 
viams, visų pirma, lenkams įsikišus į Lietuvos 
reikalus, prieš lietuvių norą, ji nustojo toliau 
pietoj tįsis ir, įmizgusi į lenkišką anarchiją, ardė 
savo valstybės organizmą.

Atsižadėdama istorinės Lietuvos sričių, lie
tuvių tauta reikalauja busimosios valstybės at

Gegužės 24 d. Valijoje leidžiamasis 
„Western Mail" atspausdino Andy Phillips 
reportažą apie Rimantą-Ričardą Šovą, ku
ris, nebeišsitekdtamas dabartinėje savo 

- įmonėje Londone, atidaro Skyrių Valijoje. 
j Reportažas papuoštas čia ir mūsų spausdi- 
i namąja nuotrauka. O reportaže rašoma:

Kai tik viena kompanija išsikrausto iš 
į Swansea Valley fabriko, kita atsikrausto 
; užimti jos vietos — ir daugelio jos darbi
ninkų.

Firth Cleveland, inžinerijos kompanija, 
neseniai apsisprendė išsikelti iš pramonės 
plėtimo tarybos fabriko Abercrave, kur ji 

' samdydavo daugiau kaip 70 žmonių.

R. šova įsikuria Valijoje

Bet nuo tos dienos, kai kitą mėnesį ji 
oficialiai išsikrausto, naujas darbdavys 
perima, kuris numato samdyti iki 120 dar
bininkų.

Pradžioje naujai atvykstantysis, Preci
sion Circuits iš Hayes, Middlesex, perims 
17 buvusių Firth Cleveland samdinių. Vė
liau tikisi priimti žymiai daugiau.

Naują gamybos 'šaką čia pradeda savo 
metu buvęs karo pabėgėlis, kuris sukūrė 
savo srityje vadovaujančią kompaniją iš 
vieno žmogaus verslo.

Lietuvių kilmės Ričardas šova, 45 m. 
amžiaus, -atsikėlė į Britaniją 1947 m., pra
leidęs trejus metus pabėgėlių -stovyklose. 
Verslo jis ėmėsi prieš 14 metų, maža tetu-

the more it presses my heart in old 
age.

Manau, kad lietuvišką eilėraščio tekstą 
galima nesunkiai susirasti net ir neturin
tiems dar šios naujosios antologijos.

K. Barėnas 

rėdamas išteklių, bet apsčiai žinių, kaip 
ką daryti.

' Jo kompanija yra dabar viena vadovau
jančių tiekėjų elektroninių schemų kom
piuteriams ir instrumentacijos pramonei.

1 ir pastaruoju metu pradėjo aiškėti, kad 
pareikalavimas praaugo jo fabriko Heys 
pajėgumą.

šova sako, kad jis kreipęsis į užmiesti
nės Valijos pramonės plėtimo tarybą, nes 
galvojęs, kad Valija kaip tik gali teikti ge
riausias galimybes išlaikyti turimąsias rin
kas ir išnaudoti Pietinės Valijos pramoni
nės srities pajėgumą.

| Kompanija garma Valijos įstaigos finan

sinę -paramą, kuri padės pritaikyti fabriką 
Abercrave naujos rūšies gamybai.

Šovai jau iš anksčiau patiko Pietinė Va
lija, nes jo tėvai penkiasdešimtaisiais me
tais buvo nusipirkę ūkį netoli Carmarthe- 
no ir jis ten praleisdavo vasaros atostogas.

Jis sakė, kad taryba galėjo pasiūlyti jam 
'kaip tik tinkamo dydžio jau pastatytą fab
riką ir kaip tik -tinkamoje vietoje.

„Mes taip pat turime gerus raportus 
apie darbo jėgą, kurią čia galėsime pasi
samdyti ir apmokyti“, sakė jis.

Kompanija jau pasamdė 17 darbininkų, 
kurie prieš tai dirbo Firth Cleveland, ir 
daugiau bus samdoma, kai įsibėgės gamy
ba.

Precision Circuits gaminiai jau plinta ir 
Europos rinkose, ir kompanija įsitikinusi, 
kad jos fabrikas Abercrave bus toks, ku
ris galės plėstis.

Firma tikisi, kad, padirbėjusi Valijoje 
metus, ji samdys žmonių jau iki 60, o po 
18 mėnesių jų Skaičius gali pakilta iki 120.

Šova ir grupė Precision Circuits perso- 
I nalo jau šią savaitę pasirodė fabrike — 

statymui tik iš senų senovės jos gyvenamų že
mių, būtent tose ribose, kurias, remdamies et
nografijos dėsniu, esame jau pažymėję. Taria
moji inteligentų bei viršutinių luomų stoka, 
kaip rodo laimingas Bulgarijos ūgis, visai ne
trukdyti! atsteigti Lietuvos. Gi dar prieš karą 
lietuvių giminė, palyginti, yra išleidusi dau
giau inteligentijos, negu rusai. Tik politikos 
aplinkybės neliovė tai inteligentijai pačioje 
Lietuvoje įsikurti. Po karo dauguma tų inteli
gentų, žinoma, grįš Lietuvon. Dauguma bajo
rų, kurie šiandien nei šen nei ten nesideda ar
ba yra atskilę nuo savo senosios giminės, at
gaus tautos sąmonę ir vėl sutaps su lietuvių 
tauta. Naujai susidėjusios sąlygos išvaduotoje 
šalyje pagamins visą naują eilę inteligentijos, 
kaip tai visuomet yra buvę naujai įsteigtose 
valstybėse. Dabar reikiamas ir trūkstamas in
teligentijos pajėgas Lietuva galės užvaduoti 
pajėgomis tų valstybių, su kuriomis ji susidės 
artimesniais ūkio, politikos ir kultūros santy
kiais.

žemės ūkio ypatybės ir pramonės stoka dar 
prieš karą rišo su aukštai išsiplėtojusiomis Va
karų Europos pramonės šalimis ir pirmučiau
sia su Vokietija. Tai jau realinių sąlygų ypa
tybė, kad tie ryšiai ateityje pataps dar stip
resni. Tai pat mokslas ir technika lenks lietu
vius i vakarus, o ne į rytus arba į pietus. Bet 
tie ūkio bei kultūros santykiai bus lietuvių 
tautai pageidaujami iš atžvilgio į bendruosius 
reikalus, nepakenkiant savo nepriklausomy
bei. Jie turėtų būti priešingi tokiems santy
kiams, kurie, sekant lenkininkų pasiūlymams, 
susidarytų tarp Lenkijos ir Lietuvos, kada vie
na pusė, būtent lenkai, tykoja iš antrosios pu
sės paglemžti visa, net pačią tautos sielą...“ 
Tai buvo atsakas į Vilniaus lenkų, daugiausiai 
endekų diriguojamo komiteto kiek ankščiau 
gegužės 25 d. paduotąjį Vokietijos kancleriui 
memorialą, kuriame buvo reikalaujama Lietu
vos prie Lenkijos prijungimo.

(bus daugiau)

pradėjo ruošti ir planuoti perimti. Gamy
ba bus pradėta apie birželio pabaigą, o vi
su rimtumu bus jau dirbama liepos mėn.

Jis sakė, kad kompanija Abercrave kur
tis nutarė tuojau, kai tik taryba parodė 
slėnyje tą vietą.

„Mes dairėmės naujos vietos ir tą vietą 
iš pirmo pamatymo įsimylėjome“, sakė šo
va.

Be šių dviejų fabrikų Anglijoje, pasta
ruoju laiku R. ir E. Šovos įsigijo trečią 
fabriką Antverpene. Belgijoje. Abu broliai 
Šovos yra veiklūs DBLS ir jaunimo orga
nizacijų nariai.

Su livturiais 
pasaulyje

K. BARĖNO „KILOGRAMAS CUKRAUS“

Stamboką K. Barėno apsakymų knygą 
„Kilogramas cukraus“ dar šiais metais ža
da išleisti čikagiškis A. Mackaus vardo 
knygų leidimo fondas.

Knyga jau esanti surinkta, taisomos ko
rektūros. Aplanką jai ir titulinį puslapį 
yra nupiešęs dail. Vladas Žilius.

Vėliau ta pati leidykla linkusi išleisti ir 
didoką K. Barėno romaną, kurio vyriau
siasis herojus yra „Tūboto gaidžio metų“ 
skaitytojams, pažįstamas Ignacas, dabar 
jau išėjęs į miestą.

JAU RUOŠIAMAS „PASIVAIKŠČIOJIMO 
MĖNESIENOJE“ PASTATYMAS

Režisierius J. Jurašas jau ruoSia New 
Yorko „Theater for a New City“ premje
rai iš Lietuvos gautą ir Alg. Landsbergio į 
anglų kalbą išverstą veikalą „Pasivaikš
čiojimas mėnesienoje". Veikale vaizduoja
ma padėtis Lietuvoje.

Dr. J. Vileišio vadovaujamas komitetas 
tam pastatymo reikalui yna parūpinęs 
3.000 dol., bet tiek diar maža.

LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS

Čikagoje gegužės 6 d. įvyko metinis Lie
tuvių fondo narių suvažiavimais (dalyva
vo 122 atstovai, atstovavę 3.686 balsams).

Fondas dabar jau turi 1.505.538 dol. ka
pitalo. Jo palūkanos pernai sudarė 100.000 
dol. (tik palūkanos ir Skirstomos lietuviš
kiems reikalams, o kapitalas neliečiamas).

Perrinkta ar naujai išrinkta trečdalis 
fondo tarybos narių: P. Kilius, dlr. K. Am
brazaitis, M. Remienė. J. Vaznelis, dr. V. 
Taurais ir inž. V. Naudžius, revizijos ko
misijom P. Turūta, A. Sanitaras ir P. In
dre ilka.

GAMINA LIETUVIŠKUS TAUTINIUS 
ŽENKLIUKUS

Grupė jaunosios kartos lietuvių (G. Ka
rosas, R. Manomaitis, N. Lingertadtis ir M. 
Dranga) įsteigė Bostono bendrovę „Baltic 
Enterprises“, kuri gamina įvairius tauti
nius ženklus — lipdės. įrašus, šūkius, me
džio drožinius, sidabro ir gintaro dirbi
nius, atvirukus, papuošalus, lėles ir kt.

Greit bendrovė išleis spausdintą savo 
gaminių katalogą. O jos adresas: Baltic 
Enterprises. P. O. Box 8241, Boston, Mass. 
02114, USA.

ŠEŠIŲ PABALTIEČIŲ DRAMATURGŲ 
VEIKALAI ANGLŲ KALBA

Waveland Press leidykla JAV neseniai 
išleido vienu tomu anglų kalba šešių pa- 
baltiečių dramaturgų po vieną kūrinį (vi
sam tomui buvo duotas toks pavadinimas: 
„Confrontation with Tyranny“).

Dabar ta pati leidykla išleidžia kitą pa- 
baltiečių dramų tomą, pavadintą „The 
Golden Steed: Seven Baltic Plays", reda
guotą taip pat Alfreds Straumanis.

Šįkart tomą sudaro veikalai, paremti 
tautosaka .Latviams atstovauja jų klasikų 
Janio Rainio „Aukso žirgas“ ir Anuos Bri- 
gaderės „Maija ir Paija“. estams — Oska
ro Luiso „Uelemistės ežero dvasia“ ir 
„Sootuluke“ ir Augusto Kitzbergo „Vilko
lakis“. o lietuviams — Kazio Sajos „De- 
vynbėdžiai“ ir dramatizuotas Kazio Boru
tos „Baltaragio malūnas“.

Šio tomo kaina 15 dol.

Atsiusta paminėti
Chronicle of the Catholic Church in Li

thuania Nr. 17 ir Nr. 18. L. K. B. Kronikų 
vertimais į anglų kalbą. Leidžia Lithuanian 
Roman Catholic Priests' League of Ameri
ca, 351 Highland Boulevard, Brooklyn, N. 
Y. 11207, USA.

Moteris, Nr. 2, 1978 m. kovas-balandis. 
Lietuvių moterų žurnalas, leidžia Kana
dos liet, katalikių moterų draugija. Toron
to.

Gairė, Nr. 13, 1978 m. balandis. Vene- 
cuelos L. B-nės leidinys —iliustruotas žur
nalas. Red. Juozas Kuikanauza. Adresas: 
Calle Marte 89-21 El. Trigail Norte, Valen
cia, Venezuela.

Keston News Service. Nr. 53, 15. 6. 1978. 
Keston Koledžo biuletenis anglų kalba, 
red. Michael Bourdeaux, MA. BD.

Biuletenyje plačiai atpasakotas L. K. B. 
Kronikų 30 ir 31 Nr. turinys, pažymint, 
kad neatsižvelgiant į padidėjusį disidentų 
persekiojimą Sov. Sąjungoje, LKB Kroni
kos Vis dar pasiekia Vakarus.
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Jaunimo kongreso ruoša Anglijoje eina 

pirmyn]
Birželio 8 d. nuo ankstyvo vakaro iki vė

lyvos nakties Lietuvių Namuose posėdžia
vo Anglijos Jaunimo Kongreso Ruošos Ko
mitetas, kurdo pagrindą sudlaro Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro val
dybos žmonės. Posėdyje dalyvavo Ja
ras Alkis, Aleksas Vilčinskas, Rimas šo
va, Balys Butrimas, Zigmas Juras, Stepas 
Nenortas ir Gabijia Juozapavičiūtė iš To
ronto, Kanados, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkė.

Ruošdamiesi šiam posėdžiui, trečiadie
nio popietę Aleksas Vilčinskas ir Gabija 
Juozapavičiūtė apžiūrėjo patalpas St. 
Mary's kolegijoje, Strawberry Hill mieste
lyje, 45 minutės kelio traukiniu nuo Lon
dono miesto centro. Kolegijoje galima su
talpinti 450 asmenų. Ji turi atskirus koste
limo tipo gyvenamuosius namus. Visi kam
bariai privatūs. Taip pat yra salių paskai
toms, būrelių užsiėmimams ir spaustuvė 
bei vieta teatrui. Sporto programai vyk
dyti yra didžiulis pasirinkimas — nuo 
„'squash“ aikščių iki gimnastikos bet teni
so įrengimų. Ten taip pat numatyta su
rengti susipažinimo vakarą istoriniuose 
senuose kolegijos rūmuose. Išvada tokia, 
kad patalpos yra tinkamos ir sudarys ge
rą įspūdį atvykstantiems į Kongresą iš to
limosios Australijos bei Pietų Amerikos. 
Šiose patalpose būtų Jaunimo Kongreso 
stovykla, taip pat ir Kongreso atidarymas.

Kongreso iškilmingasis koncertai?, 
kaip numatyta, bus Queen Elizabeth Hiafll 
patalpose ant Temzės upės kranto. Salėje 
gaili tilpti 1.000 žiūrovų. Parinktoji vieta 
taip pat sudarys progos atvykusiems pa
matyti Londono žymesniųjų vietų prieš 
koncertą ar po jo pasivaikščioti palei 
Temzę. Kongreso koncertas vyktų šešta
dienio popietę, 1979 m. liepos 14 d. Kon
certas būtų taikomas ir anglų publikai. 
Programa numatyta 'lietuviška, folkloriš
ko tipo su talentais iš šiaurės Amerikos, o 
taip pat, kaip tikimasi, -ilš Pietų Amerikos. 
Taigi Anglijos lietuviams bus proga pa
matyti reto pobūdžio programą.

šeštadienio vakare numatytas Jaunimo 
Kongreso balius Town Hali rūmuose, Ken- 
slington rajone. Šokių salėje sutelpa apie 
700 asmenų. Tai bus proga susipažinti bei 
pasilinksminti.

Sekmadienį, liepas 15 d., planuojama 
gauti Westminsterio Abbey bažnyčią šv. 
mišioms .Tą dieną norima surengti sve
čiams ekskursijas — apžiūrėti Londono 
žymiausiais vietas, 'bet pabrėžiant ne tik
tai anglų istoriją krašte, tačiau ir lietuvių 
Anglijoje istoriją. Dėl to į ekskursijų 
maršrutus planuojama įjungta apsilanky
mus lietuvių parapijoje, klubuose ir Sody
boje. Kadangi Kongrese bus ir vyresnio 
amžiaus turistų, tai posėdyje aptarta ir 
vakarinių programėlių paruošimas klu
buose, kad būtų kur susitikti ir paben
drauti iš įvairių kraštų atvykusiems taur 
tiečiams .Reikia taip pat įsteigti Kongreso 
būstinę, kuri veiktų tuo Kongreso metu. 
Tam tikslui numatyta pasinaudoti Lietu
vių Namais Londone.

Atvykstančiųjų iš šiaurės Amerikos. 
Pietų Amerikos, Australijos numatoma 
(vyresniųjų kartu su jaunimu) iš viso ilki 
400, jei ne daugiau. Kiek iš Anglijos ir ki
tų Europos kraštų galima tikėtis, dar sun
ku pasakyti, nors irgi tikimasi, kad jų 
skaičiai nebus maži!

LIETUVIŠKUMAS
KRIKŠČIONIŠKAJAME GYVENIME
Birželio 11 d. Mississaugoje, Toronte, 

Kanadoje, buvo iškilmingai pašventinta 
Lietuvos kankinių šventovė. Ta proga bir
želio 8 d. „Tėviškės Žiburiai“ atspausdino 
vedamąjį „Darbą vainikuojant“, kuriame 
rašoma:

„Toronto lietuvių dalis, kuri spietėsi šv. 
Jono Kr. parapijoje, ryžosi naujam dide
liam žygiui po ilgų svarstymų, nes šiais 
laikais pajudėjimas į naują vietą yra su
sijęs su daugybe formalumų ir nepapras
tai didelėmis išlaidomis. Ryžtingi parapi
jiečiai viso to nepabūgo ir laimėjo — To
ronto vakaruose atsirado plataus masto 
sodyba Anapilis, nauja lietuviška tvirto
vė, kurios reikšmė ilgainiui didės“.

Bet toliau vedamajame dar įdomiau pa
sisakoma:

„Anapilio sodybos projekto sumanyto
jai, kurių darbas jau vainikuojamas, išėjo 
viešumon ne tik su plačiu užmoju, bet ir 
su nauja idėja, kuri yra nebe vietinio, o 
visuotinio pobūdžio. Ta idėja — Lietuvos 
kankinių iškėlimas bei jų vardo įamžini
mas. Iki Šiol buvome įpratę savo religinia
me 'gyvenime imti pavyzdžius iš italų, 
prancūzų, vokiečių, airių ir 'kitų. Kas lie
tuviška, kažkaip buvo laikoma mažiau 
vertinga. Vardai vis būdavo parenkami iš 
kitų tautų, nes atrodė „garbingesni“. Pa
veikslų siužetams buvo renkami įvairių 
tautų asmenys, įvykiai, simboliai; vitra
žams parenkamos scenos taip pat iš kitų 
tautų religinio gyvenimo. Atrodė, kad mes 
krilkfščioniškajame gyvenime nieko savito 
neturime. Tiesa, lietuviai, labai vėlai įsi
jungę į krikščioniškų tautų gretas, ma
žiau tokio lobio 'sukūrė, tačiau jo nesto

Kongreso stovyklos programa numatyta 
dviejų dalių. Programą ruošia Stovyklos 
programos komitetas, kuris yra Šiaurės 
Amerikoje ir kuriam vadovauja kun. An
tanas Saulaitis ir Elena Bradūinaitė. Pro
gramos komitetas artimai bendradarbiaus 
su Anglijos Kongreso ruošos komitetu. 
Pirmoji programos dalis turėtų supažin
dinti Stovykloje dalyvaujantį jaunimą su 
dabartinės Lietuvos padėtimi muzikoje, 
mene, dramoje, gamtos moksluose, demo
grafijoje ir t. t. Antroji dalis bus skirta 
supažindinti dalyvius su lietuvių kultūros 
lobynu. Kiekvieną dieną būtų pristatomii 
lietuviški papročiai, susiję su kuriuo nors 
metų laiku. Pvz., pristatant Joninių apei
gas, būtų aiškinama su ta švente surijusi 
tautosaka, mokomasi dainų, tautinių šo
kių, papročių ir ruošiami tai šventei (pri
taikyti valgiai. Kultūras lobyno programos 
daliai prisiminti ruošiamas leidinys, kad 
kiekvienas stovyklautojas galėtų parsi
vežti į namus ir naudotis juo ateityje.

Programa nieko neišskirtų dėl kalbos 
nemokėjimo ar silpno jos vartojimo. Visos 
paskaitos vyks lietuvių kalba. Tačiau dis
kusijos po paskaitų galės vykti būreliuose, 
kuriuose galima bus kalbėti ir kita kalba. 
Lietuvių kultūros lobyno dalis su numa
tomais pratybos būreliais įjungtų lietuviš
kai nemokančius į 'tautinių šokių grupę, į 
meno grupę, į virimo 'grupę ir t. it. Taigi 
silpnas lietuvių kalbos mokėjimas neturė
tų atbaidyti jaunuolio nuo Kongreso sto
vyklos. Studijų dienų programa, kuri vyks 
Vokietijoje, jau bus 'grynai lietuviška. 
Lietuviškai nemokantis jaunimas skatina
mas mokytis lietuviškai, kad galėtų susi
kalbėti su atvykusiais iš kitų kraštų, pvz., 
iš Pietų Amerikos, (kurie tik lietuviškai ar
ba ispaniškai ar [portugališkiaii pajėgs susi
kalbėti. Nesinorėtų, kad Anglijos jaunuo
lis ar jaunuolė praleistų progą susipažin
ti su iš anų kraštų atvykusiais tikrai nuo- 
širdžiaiis ir įdomiais žmonėmis!

Ketvirtojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso ruoša Anglijoje vyksta didelio 
entuziazmo ženkle. Planai tokio masto įvy
kiui reikalauja didelio >iir intensyvaus dar
bo jau dabar, nors dlar liko metai iki Kon
greso. Vienintelis rūpestis šiuo metu: ar 
susiras Anglijoje daugiau tokių entuzias
tų, kaip tie, su kuriais iki šiol teko susitik
ti it* dirbti? Jų skaičius kol kas dar mažas. 
Norėtųsi miaityti įsijungiančią kiekvieną 
lietuvių organizaciją, o ypač jaunimą, nes 
nors jis reikalingas visuomenės paramos, 
tačiau šis Kongresas yra jo. Visuomenė 
lauks iš jaunimo ko nors ypatinga — žiū
rės, ką tas jaunimas gali parodyti ir pada
ryti. Būdama optimistė, tikiuosi, kad jei 
reikėtų atvykti pasitarti po kokių keturių 
mėnesių, tai jau tektų posėdžiauti su di
desne grupe entuziastų. Kongresas Euro
poje yra vienkartinis įvykis. Iš viso Kon
gresai vyksta tik kas 4-5 metai. Kraštai, 
kuriuose Kongresai vyks, numatomi Kon
greso metu, maždaug rotaciniu būdu tarp 
kontinentų. Taip tvarkantis, kiltas Europo
je būtų tik po daugelio metų, šitai turint 
galvoje, manau, svarbu ir būtina visiems 
Anglijos lietuviams prisidėti prie šio ne
paprasto įvykio.

Iki sekančio pasimatymo po metų IV PL 
Jaunimo Kongrese!

Gabija Juozapavičiūtė

kojo, tik juo nesirūpino. Išryškėjus lietu
viškajai sąmonei, atėjo laikas pamatyti, 
įvertinti ir iškelti siavo religinio gyvenimo 
deimančiukus. Jų tarpe labai ryškiai spin
di mūsų kankiniai, tačiau jų spindėjimas 
siekia dar neplačiad. Jų garinė dar nesiekia 
ne tik tarptautinės plotmės, bet net ir sa
vosios. Tai rodo mūsų religinio gyvenimo 
vadovų dėmesio stoką taip svarbiam da
lykui. Lietuvos Kankinių parapijos vado
vybė buvo viena iš pirmųjų tame sąjūdy
je“.

Iš tiesų tos šventovės įrengimas ir iš
puošimas didelė naujiena lietuvių katali
kų pasaulyje. Bažnyčiose ligi šiol tik šven
tieji galėjo būti vaizduojami, o tarp jų lie
tuvį tik šv. Kazimierą težinome. Torontiš
kiai, pasirodo, nebuvo tokie siauri, kad te
žiūrėtų, ar Bažnyčiai ir tikėjimui nusipel
nęs lietuvis 'turi šventumo aureolę, iar ne, 
nes vedamajame toliau rašoma:

„Naujoji šventovė iškelia ne įtik bendrą 
Lietuvos vardą tautinėje ir tarptautinėje 
plotmėje, bet ir išryškina Orelis rinktinius 
veidus, kurie, lyg ir atstovai, kalba ne tik 
lietuvių, bet ir visų kitų tikinčiųjų Bendri
jai. Panašiai, kaip ir Kanados Kankinių 
šventovėje, matyti ir mūsiškėje asmenys, 
kurie liudija faktą, kad mes taip pat turi
me kankinius, atidavusius savo gyvybę ir 
gyvenimą už krikščioniškąjį tikėjimą. 
Jiems yra skirti penki vitražai, ils kurių jie 
spindi ne tiktai skaldyto stiklo, bet ir mo
raline šviesa. Štai jų eilė: arkiv. Teofilius 
Matulionis, arkiv. Mečys Reinys, vysk. 
Vincentas Borisevičius, prof. Pranas Do
vydaitis (be įrašo, bet lengvai atpažįsta
mas) ir nežinoma kankinė. Kitame dide
liame vitraže vaizduojama lietuvių kova 
už krikščioniškąjį tikėjimą įvairiomis sce
nomis — motina, mokančia vaikus maldų,

Dr. A. Štromo raginimai (2)
V. Rastenis LIETUVOJE

Dar 1940 metais A. Smetona, gaudamas 
vizą į Jungtines Valstybes, turėjo pasira
šyti sutinkąs su štai kokia įvažiavimo są
lyga: While I am in the U. S. I shall not 
be considered as the head or member of 
any government. Ir iš tikrųjų jo Amerikon 
atvykusio statusas buvo apibūdintas, kaip 
— a distinguished guest. The President of 
the Republic of Lithuania in exile, re
siding in the U. S. in private capacity.

Kad tas privatumas nebūtų kaip nors 
dviprasmiškai interpretuojamas, A. Sme
tonai (per pasiuntinį P. žadeikį) buvo 
įsakmiai patarta jokiu būdu neapsigyven
ti Lietuvos pasiuntinybės (nuosaviame) 
name, ir i!š viso patarta apsigyventi kur 
nors kitur, ne Vašingtone. Prezidentas 
Rooseveltiais, priėmęs Smetoną kaip „įžy
mų svečią“, irgi reikšmingai patarė jiaim 
tik sėkmingai pasidarbuoti tarp savo tau
tiečių. O po kiek laiko Teisingumo depar
tamentas net buvo ėmęs spausti Smetoną, 
kad įsiregistruoti; kaip agent of a foreign 
principal...

Taiigi Lietuvos prezidentas Amerikoj su
sidūrė su principu., pagal kurį JAV valdžia 
nesileidžia į jokius oficialius santykius su 
egzilinėmis vyriausybėmis ir neleidžia 
joms tokiu titulu veikti savo teritorijoje. 
To principo Amerikos valdžia laikėsi net
gi be rezervų pripažindama pačios. Lietu
vos valstybės teisinį egzistavimą ir beveik 
be restrikcijų leisdama bei pripažindama 
jos diplomatinių institucijų funkcionavi
mą. Taigi, jeigu net ir čia toks pripažini
mas nebuvo taikomas taip pat ir Lietuvos 
prezidento institucijai, tai juo mažiau ga
lėjo būti tikimybės, kad tos institucijos 
funkcionavimas rastų palankesnio pripa
žinimo kur nors kitur, kur iš viso Lietu
vai pripažinimo jei dar ir rodoma, tai toli 
ne tokiu plačiu mostu, kaip Amerikoj.

Ir dar: jei net Smetona nerado tokio ki
tų valstybių pripažinimo, koks būtų rei
kiama ir net būtina atrama respublikos 
prezidento institucijai oficialiai Lietuvos 
valstybės vardu egzilėje funkcionuoti, tai 
dar mažiau tėra tikimybės, kad tokio pri
pažinimo susilauktų jo paskirtas įpėdinis 
ar įpėdinio įpėdinis, ypač jau praėjus dau
giau kaip trims dešimtmečiams nuo regu
liaraus Smetonos prezidentavimo termino 
pabaigos. Nebent labai radikaliai pasikeis
tų tarpvalstybiniai santykiai Lietuvą lie
čiančioje srityje ir dėl to bent kai kuriose 
valstybėse atsirastų jų pačių intereso to
kiam pripažinimui.

Iš kai kurių prasitarimų prisimename, 
kad klanui ką tik pasibaigus (ar dar tebe- 
sibaigiiant?) esą buvę zonduotos kai kurių 
sostinių nuotaikos apie kalbamąją įpėdi
nystę. Bet visos užuominos apie tai buvu
sios praleistos lyg negirdomis. O tai maž
daug tas pats, kaip ir įsakmiai neigiami 
atsakymai.

Min. S. Lozoraitį pažįstame, kaip klasi
kinio arba konservatyvaus stiliaus diplo
matą ir politiką. Vienas iš pagrindinių to 
stiliaus bruožų yra — net ir gyvybiškai 
svarbiam tikslui siekti taikomas žygis yra 
sulaikytinas ar bent atidėtinas, jeigu jis

Duonos ieškojimas kalėjime
Anais okupantų keitimosi metais Lietu

voje gyvenęs Karolis Vairas-Račkauskas 
(be kita ko, Antano Venclovos ir Petro 
Cvirkos žmonų dėdė), pasirodo, maišė die
noraštį, kurio V. Vilnonytės paruoštų iš
traukų pluoštą paskelbė „Kultūros barai“ 
Nr. 4.

Dienoraštyje yra įdomių detalių. O savo 
skaitytojams susipažinti pateikiame 1944. 
VIII. 3, 'ketvirtadienio įrašą, kai jau so
vietinė armija tvarkėsi Kaune:

„(...) Šį rytą išvykome į Kauną (...) 
Tik atvykus į Kauną, atsitiko tiesiog anek
dotinis įvykis. Gatvėje sutikome kažkokią 
poniutę, nežinau jos pavardės. Klausiame, 
ar ji nežinanti, kur būtų galima gauti nu
sipirkti duonos.

— Nagi ir aš ieškau duonos, — atsakė 
jii. — Man pasakojo, kiaid kalėjime rastos 
stambios miltų atsargos, kepa duoną ir ją 
dalija visiems, kas tik jos paprašo. Aš ir 
einu duonos prašyti... Eime kartu!

Mudu su Medeniene pasikeitėme žvilgs
niais, lyg susitardami eiti su ta poniute. 
Prieiname prie kalėjimo vartų. Čia 'kele
tas kareivių.

— Ko jums reikia? — klausia vienas ru
siškai.

— Atėjome prašyti duonos, čia, sako, 
dalijate.

— Taip, taip, eikite l vidų!
Atsidiarė platūs kalėjimo vartai, ir mes 

trys duonos ieškotojai įžengėme į kiemą. 
Čia — būrys kareivių su kapitonu prieš
aky, prie sienos — keliolika civilių. „Ma
tyt, ir jie atėjo duonos“, — pagalvojau te
buvau besikreipiąs į savo bendrakeleives, 
o jų jau nėra prie manęs: jos, kaip vėliau 

knygnešiu, gabenančiu religinę ir tautinę 
literatūrą iš Prūsijos, kazokais, puolan
čiais šventoves ir t. t. Kituose vitražuose 
.pabrėžiama daugiau patriotinė mintis, 
kaip pvz. motina, guodžianti mirštantį ko
votoją, vytis, skriejantis per savo kraštą 
saulėtekio link... Viskas betgi sueina į 
centrą — triumfuojantį Kristų, kuriame 
spindi galutinė pergalė“.

aiškiai neturi ar bent per mažai teturi pa
sisekimo šansų.

Romos sutarimui galėjo užtekti ir to vie
no motyvo kalbamaj-am dr. Štromo ragi
nimo objektui padėti į „neaktualiųjų“ rei
kalų stalčių. Bet liktų dar neatremtas ki
tas motyvas, kuriuo tas raginimas buvo 
remiamas.

Kai Vijiko seime buvo ištarta abejonė — 
„ar kas pripažins“, tai dr. Štromas eitrėžė 
— „Mums nusispjaut“, nes, esą. svarbu, 
kad tik mes patys pripažintumėm.

Tokio bravūriško pareiškimo pamušalas 
iš pirmo žvilgsnio galėjo atrodyti greičiau 
jausminis, negu protinis. Bet jeigu prilei
džiame, (klaidi gali kada nors įvykti radika
lus pasikeitimas tarpvalstybiniuose santy
kiuose, ir kad tokiu atveju gali Amerikai 
ar kokiai kitai valstybei iškilti interesas 
pareikšti pripažinimą egzilinei Lietuvos 
vyriausybei ar bent jos branduoliui, tai 
argi būtų gerai, jei tokiu atveju neturėtu
mėm ne tik veikti pasirengusios vyriausy
bės, bet nebeturėtumėm netgi teisiškai su
tvarkyto mechanizmo tokiai vyriausybei 
suformuoti?

Žinoma, tikimybė, kad to kada nors tik
rai prireiktų, be galo maža. Bet argi kenk
tų būti pasirengusiems tegu ir labai men
kos tikimybės atvejui?

Pagaliau, jeigu ir niekad netektų tokiu 
pasirengimu pasinaudoti, — argi nebūtų 
smagu ir propagandiškai naudinga bent 
žinoti (čia ir ten, Lietuvoj), kad toks susi
tvarkymas vis dėlto yra?

Tam tai tikrai nebūtiną, kad kitos vals
tybės tą susitvarkymą oficialiai pripažin
tų. Bet kiekvienu atveju būtų būtina, kad 
mes patys jį pripažintumėm.

Taigi ,mes patys... Dr. Štromas ir kiti 
tenai, Lietuvoje, apie tai galvojusieji, ma
tyt, nesuvokė, kad čionykščių „mūsų pa
čių“ daugumui nepriklausomybės meto 
pelitinės sąskaitos tebėra aktualesnės už 
Lietuvos prezidento institucijos išsaugoji
mą. Jie tenai negirdėjo, kad čia, kai kiti 
savo nenorą tokią instituciją pripažinti 
rodė tik diplomatišku tylėjimu, tai „mes 
patys“ pirmieji tam aršiai pasipriešinom. 
Kadangi į Smetoną, taigi ir eventualų jo 
įpėdinį, dažnais tų „mūsų pačių“ čia žiūrė
jo (gal dar ir tebežiūri) kaip į nemėgtos 
ar net neapkęstos politinės doktrinos ir 
antipatiško režimo simbolį, o ne kaip į 
Lietuvos suverenumo relikviją.

Žinoma, ne tas mūsiškių pasipriešinimas 
lėmė Amerikos ar kitų valdžių laikyseną 
tuo reikalu. Jeigu ta „mūsų pačių“ valia 
būtų ką nors reiškusi, tai Smetona iš viso 
nebūtų buvęs Amerikon įsileistas. Smeto
nos režimo opozicijon išstumtųjų politinių 
partijų atspindžiai Amerikos lietuviuose 
vaizdavosi ir, turbūt, nuoširdžiai manė, 
kad Lietuvos interesams būsią naudingiau, 
ne tik nepripažinti Smetonos buvusiu tei
sėtu Lietuvos prezidentu, bet net ir atsiri
boti nuo jo. kaip nuo valdžią Lietuvoj 
uzurpavusio ir 13 metų neteisėtai Lietuvą 
valdžiusio diktatoriaus.

(Bus daugiau)

sužinojau, paimačiusios kalėjimo kieme —- 
civilius prie sienos ir karius, sumojo, kad 
duonos čia niekais nemokamai nedalija, ir 
spruko per Ituos pačius vartus, nelaukda
mos, kcl jie užsidarys. Ir aš buvau 'beeinąs 
paskui jas, tik prieš mane vartai džingt! 
ir užsitrenkė, kaip kad paprastai užsitren
kia, kali į kalėjimą atvaro kalinių. „Na tai 
tau“, — pagalvojau, čia pat šmėkštelėjo 
mintis, kad, kaip žmonių sakoma, „į kalė
jimą patekti lengva, bet iš jo išsikapstyti 
sunku“.

— Ko jums reikia?
— Man saike, kad čia dalina duoną... 

atėjlau jos prašyti.
— Taip, duonos duodame, tik reikia už 

ją padirbėti, reikia apvalyti kalėjimo ka
meras... Stokite, prie sienos, su kitais. Kai 
padirbėsite, tai ir gausite duonos.

„Na, — manau sau, —■ ar tik nebūsiu 
pakliuvęs“? Ir į kapitoną:

— Draugas kapitone, aš manau, kad čia 
kelkis nesusipratimas... Aš esu atidirbęs 
savo darbus.

— Kur, kaip, kada? — ‘klausia jis.
— Aš esu tarybinis rašytojas...
— Tikiu jūsų žodžiu! Žinoma,jūs savo 

darbo dalį atidirbote! Galite Išeiti. — Ka
pitonas mostelėjo ranka žmogui vaitų bū
delėje ir sušuko:

— Atidarykite! Išleiskite jį!
Išėjau ir širdyje nuoširdžiai dėkojau ši

tam šauniam kapitonui, kad mane išleido. 
Juk būtų galėjęs nuvaryti valyti kamerų 
ar prie kokių nors kitų darbų, o paskui 
pabandyk išsiaiškinti, kad esi ne kalinys“.

Kiti, tur būt, nesugebėjo išsiaiškinti.

VIETOJ ČEKŲ KOMPOZITORIAUS — 
LIETUVOS PREZIDENTO ATVAIZDAS

New Yorko leidykla Simon and Shuester 
kaip rašo „Dirva“, išleido prabanginį lei
dinį „The Victor Book of the Opera — 
Thirteenth Newly Revised Edition 1976“, 
bet įvyko kuriozas su atvaizdais.

Čekoslovakų operai skirtame straipsny
je vietoj čekų kompozitoriaus B. Smetanos 
atspausta Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos nuotrauka.

RŪPESTINGA ŽMONA
— Man labai neramu, daktare. Mano 

vyras šaukia per miegus.
— O ką jis šaukia?
— Visą laiką kartoja: „Ne, Marija, ne!“
— Tai nieko baisaus.
— Nieko baisaus? Bet juk mano vardas 

Ona.
— Taip, betgi jis ryžtingai atsako: „Ne!“

Iš „šluotos“

I
n

Cezaris Petrauskas, visuomenininkas, 
savivaldybininkas ir spaudos bendradar
bis ,buv .valstiečių liaudininkų žymus vei
kėjas ,1948 m. lišitremitais Sibiran ir 1957 m. 
ten pat už prašymų žmonėms rašymą nu
baustas 4 metais kalėjimo, 1978 m. balan
džio 15 d. mirė Vilniuje, sulaukęs 78 metų 
amžiaus.

LYG IR TRŪKSTA KLAUSYTOJŲ
„Poezijos pavasario“ šventės metu Lie

tuvoje rašytojai paskirstomi grupėmis ir 
siunčiami į įvairiose vietose rengiamus li
teratūros vakarus skaityti savo eilėraščių. 
Deja, ne visur tokie renginiai sutraukia 
kiek daugiau klausytojų. štai V. Sventic- 
kas „Literatūroje ir mene“ rašo: ’

„Mokslininkų rūmuose ir Kauno „Sani- 
te“ į vakarą atėjo po 60-70 žmonių, bet jie 
buvo įdėmūs, jautrūs klausytojai“.

Kaip atsvarą prieš pustuštę salę jis nu
rodo vakarą mokykloje:

„šeštadienį matėme du priešingus atve
jus — Josvainių vidurinėje mokykloje 
poetai sukėlė tikrą furorą. Ir jie, ir susi
rinkusieji buvo labai paslankūs, nuotai
kingi, liko patenkinti ir pirmokai, ir suau
gusieji“.
ALF. BIELIAUSKUI PASKATINAMOJI 

PREMIJA
Kas dveji metai Sov. Sąjungoje suruo- 

šiamas literatūros konkursas, kuriam pri
statomi romanai, apysakos, stambioji do
kumentinė proza apie sovietinę darbinin
kų klasę.

Šįkart paskatinamąją premiją už roma
ną „Ji įmylėjo Paulį“ gavo ir lietuvis rašy
tojas Alf. Bieliauskas.

KAS PIRMIAUSIA TURI RŪPĖTI 
LIETUVOS MOKYTOJUI?

Birželio 13-14 dienomis buvo Vilniun su- 
sivažiavę Lietuvos mokytojai —■ į ketvir
tąjį savo suvažiavimą. Ta proga „Tiesa“ 
atspausdino vedamąjį, kuriame, be kita 
ko. ir šitaip parašyta:

PUSĖS BANDELĖS PEDAGOGIKA
„Valstiečių laikraštis“ gegužės 25 d. at

spausdino Gruzdžių vidurinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotojo A. Barono ilgo
kas „pedagogo pastabals“ 'apie pusę bande
lės. Jis išved'žiojia, koks dabar šviesus gy
venimas, bet jis esąs pirktas kraujo kaina. 
Tai turime, sako, ir jaunimui įskiepyti, 
kad visko turime daug, ibet ne per daug. 
Ir tokia proga ilš mažo dalyko padaryti di
delį pasitaikė, „kai, eidamas iš pamokos 
su penktokų grupe, pastebėjau į kampą 
nuspirtą pusę bandelės. Paprašiau penkto
kų sustoti, pakelti negero vaiko numestą 
bandelę. Užėjome į chemijos kabinetą, pa- 
svėrėme radinį. Iš '.tikrųjų, tai buvo ne
daug, įtik Išimtas -gramų. Užsukę į klasę, 
pradėjome skaičiuoti, kas atsitiktų, jei 
kasdien visi mūsų mokyklos mokiniai be 
jokios prasmės sunaikintų po 100 gramų 
baltos duonos. Pokalbis pavirto matemati
kos uždaviniu. Staiga pasigirdo mokslo 
pirmūnės Nijolės balsas: kasdien pražūtų 
80 kg maisto. Penktokai susimąstė: 80 kg 
ne tailp ijiau mažai. O jei šiuo 'blogu pavyz
džiu pasektų visi respublikos gyventojai, 
— pokalbis vystėsi toliau, — tai būtų 
kiekvieną dieną be jokios naudos pražu- 
doma 'apie 310.000 kg žemdirbio prakaitu 
sukurtos vertybės. Pagaliau įsismaginę 
paskaičiavome įsivaizduojamą nuostolį vi
sos šalies mastu- ir patys -išsigandome: net 
25.500.000 kg baltos kvietinės duonos. Ši
tiek ragaišio 800 mūsų mokinių pasotintų 
maždaug 320 metų. Jei bandytume tokį 
maisto kiekį pakrauti į vagonus, tai, krau
dami į vieną vagoną po 50 tonų, pripildy
tame 510 vagonų. O jei skaičiuotume, kad 
100 gramų tokios bandelės kainuoja 3 ka
peikas, tai, pavertę visos šalies nuostolį 
pinigais, gausime gana solidžią sumą 
7.650.000 rublių. Taip visi penktokai (priėjo 
vieningos nuomonės: pusė bandelės — ne 
smulkmena“.

O japonų rašytojas Osam-u Dažai savo 
romane „Jau nebe žmogus“ vienam jaut
riam savo herojui leido 'taip pafilosofuoti:

„Aš buvau taip įterorizuotas mokslinių 
statistikų (jeigu dešimt milijonų žmonių 
paliks kiekvienas pietums nesuvalgęs po 
tris grūdus ryžių, tai kiek maišų ryžių per 
dieną bus išmesta lauk; jeigu dešimt mili
jonų žmonių kiekvienas kasdien 'sutaupys 
po popierinę nosinę, kiek bus sutaupoma 
medienos?), kad jei kada pavalgęs palik
davau vieną ryžio grūdą, jei nusišnyplšda- 
vau nosį, vis įsivaizduodavau, jog išmetu 
kalnus ryžių, tonas popieriaus, ir maine 
apimdavo biauri nuotaika, tarytum būčiau 
padaręs kažkokį baisų nusikaltimą. Bet 
tie melai buvo pakišami mokslo, statisti
kos ir matematikos melai: negali igl iš 
kiekvieno žmogaus surinkti po tris -grūdus 
ryžių“.
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„EUROPOS LIETUVIUI“ REIKALINGAS 
REDAKTORIUS

Dabar kol kas įtik laikinai komisijos 
tvarkomam „Europos Lietuviui“ reikalin
gas nuolatinis redaktorius.

Suinteresuotieji prašomi rašyti D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdy
bai, 2 LadbrOke Gardens, London Wil 
2PT. Great Britain.

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI
Ketvirtasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas vyks Europoje 1979 metų liepos 
mėnesį. Pirmoji dalis, t. y. stovykla ir ati
darymas bus Anglijoje. Atidarymo kon
certas bus liepos 14 dieną, Queen Eliza
beth Hall, Londone. Tą patį vakarą bus 
susipažinimo balius, Kensington & Chel
sea Town Hall'e. Kongreso antroji dalis, 
t. y. Studijų Dienos ir uždarymas vyks 
Vokietijoje.

Studijų Dienose dalyvaus 120 Jaunimo 
atstovų iš visų pasaulio kraštų. Didžiosios 
Britanijos Jaunimui yra paskirtos 6 vie
tas. Mūsų delegatai turi būti demokratiš
kai išrinkti ir jų pavardės praneštos PLJS 
Centro Valdybai, Kanadoje, prieš šių me
tų spalio 1 dieną.

Į atstovus gali kandidatuoti asmenys, 
išpildę sekančius reikalavimus:

1. jaunuolis ar jaunuolė tarp 18 ir 35 
metų amžiaus;

2. turi būti lietuvis/aitė ir mokėti susi
kalbėti lietuviškai;

3. pasižada dalyvauti visuose Kongreso 
programos punktuose;

4. pasižada po Kongreso padaryti viešą 
pranešimą savo krašto lietuvių visuome
nei.

Kad mūsų Jaunimas būtų tinkamai at
stovaujamas Kongrese, yra būtinas daly
kas pravesti atstovų rinkimus dar šią va
sarą. Siūloma rinkimus daryti korespon- 
dlenciniu būdu, su Jaunimo Žiniaraščio 
(LYNeS) pagalba. Kandidatų biografijas 
ir fotografijas reikės atspausdinti LYNeS 
apie porą mėnesių prieš rinkimus.

Organizacijos ir pavieniai asmenys pra
šomi apgalvoti šį reikalą ir atsiųsti DBLS 
Lituanistiniam Skyriui tinkamų kandidatų 
pavardes ir biografijas. Kiekviena koloni
ja turėtų parūpinti bent po vieną kandi
datą. Pavardės (su biografijomis ir foto
grafijomis, jei galima) turėtų pasiekti 
Lietuvių Namus dar prieš šių metų Sto
vyklą, t. y. iki liepos 15 dienos.

AUKOS
Spaudos reikalams aukojo:
O. Kinkienė — 2.50 sv., P. Sarapinas — 

1.00 sv., M. Sveikutis — 2.25 sv.
Ačiū.

LONDONAS

IŠKYLA Į PAJŪRĮ

Sekmadienį, liepos 2 d. šv. Onos drau
gija ruošia iškylą į Claoton-on-Sea. Norin
tieji užsirašyti, prašomi paskambinti tele
fonu 504-5215, ar 550-3545. Autobusas kai
nuos Isv. 75 p.

BIRŽELIO MINĖJIMAS

1941 m. Birželio trėmimai buvo paminė
ti pamaldomis Londono miesto centre 
esančioje St. Martin-in-the-Fields bažny
čioje birželio 17 d. Dalyvavo estai, latviai, 
lietuviai ir baltiečių draugai rytų europie
čiai bei anglai.

Maidas už žuvusius ir dar tebekenčian
čius baltiečius sukalbėjo estiškai — kun. 
dr. J. Taul, latviškai — kun. R. Mužiks, 
lietuviškai — kun. Vyt. Bagdanavičius, 
MIC, langliškai — kun. Austen Williams, 
St. Martin-in-the-Fields klebonas.

Pamokslą pasakė latvių katalikų kun. P. 
Cirsis, S. J.

Pradedant pamaldas, tautiniais rūbais 
apsirengę jaunuoliai įnešė į bažnyčią ge
dulo juostomis perrištas Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vėliavas.

Apeigas stebėjo įvairių tautų turistai, 
kurie šiuo metu lankosi Londone ir užeina 
į Trafalgar aikštėje esančią tą bažnyčią.

DBLS-gos STOKE-ON-TRENT SKYRIAUS 
25-kių METŲ VEIKLAI ATŽYMĖTI 

1978 m. liepos mėn. 15 d. 
ruošiamas

Šokiu vakaras ir memo paroda
kurie įvyks

TOWN HALL, TUNSTALL, 
STOKE-ON-TRENT

Meno parodos pradžia 7 vai. 
šokiai prasidės 8 vai. ligi vidurnakčio 
E. Dragūno šokių muzikos ansamblis

Skanių valgių bufetas, loterija ir baras 
Bilietai £1.00

INVAZIJOS SUKAKTIS
Raudonosios Armijos invazijos į Čeko

slovakiją 10 metų sukaktis bus paminėta 
Londone sekmadienį, rugpiūčio 20 dieną.

Visų Rytų Europos išeivių organizacijos 
yra kviečiamos dalyvauti demonstracijo
je. kuri prasidės 1.30 vai. Speakers Čeme
ryje. Iš ten bus eitynės į Trafalgar aikštę, 
kur 3 vai. p. p. prasidės mitingas.

Lietuviai kviečiami minėjime gausiai 
dallyvąuti, nes ta pat proga bus protestuo
jama ir prieš visų Rytų Europos kraštų 
pavergimą.

STOKE-on-TRENT

SKYRIAUS NARIAI KELIONĖJE

Vasaros atostogų proga I. ir U. Aukšti
kalniai trim savaitėm išvyko į New Yorką 
savo giminių aplankyti. Pr. ir O. Vencai- 
čiai išvyko į Kanadą dukrelės Romos ap
lankyti ir paatostogauti. I. Repšys su sū
num Juozu šių metų rudenį ruošiasi ap
lankyti Vilnių ir Kauną.

Danutė Andruškevičiūtė grįžo iš Kana
dos pas tėvus į Stoke-on-Trent vasaros 
atostogom.

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 18 d. M. L. Kultūros Koordina
cinis k-tias surengė Mostono katalikų. ka
pinėse prie lietuvių paminklinio kryžiaus 
išvežtųjų minėjimą, kuriame dalyvavo 
apie 60 žmonių iš plačios Manchesterio 
apylinkės ir toliau, nes oras pasitaikė ga
na gražus ir šiltas.

Visų Manchesteryje veikiančių organi
zacijų procesija su vėliavomis nuo kapi
nių koplyčios nuėjo prie paminklinio kry
žiaus, kur kun. V. Namaitis perskaitė ati
tinkamas maldas ir pasakė kalbą, kurioje 
prisiminė išvežtuosius ir jų iškentėtus 
vargą bei kančias, šalia to pažymėjo, kad 
tas mūsų tautai skaudus įvykis ateityje 
bus dideliu tautos pasididžiavimu. Be to, 
prisiminė ir čia palaidotus lietuvius, kurie 
čia ilsisi dėl tos pačios priežasties, kaip ir 
atsidūrę Sibire bei kitose panašiose vieto
se, tik su tuo skirtumu, kad šie tiek nevar- 
go ir nekentėjo, kaip anie. Kartu perskai
tė šių kapinių ir paminklinio liet, kryžiaus 
statymo aktą, kuris skamba kaip paguodos 
ir vilties aktas mums. Visi sukalbėjo Am
žiną atilsį.

Vėliau minėjimas buvo tęsiamas lietu
vių klube, jį pravedė V. Kupsty s.

Paskaitą skaitė H. Vainys. Jis vaizdžiai 
nusakė birželio išvežimus bei išvežamųjų 
aimanas, kurtus pats matė ir girdėjo. Jie 
kentėjo ir dabar kenčia, kad buvo ir yra 
lietuviais. Geriau esą būti ištremtu, negu 
būti ponu Lietuvoje, nes ten nei vienas nė
ra tikras dėl savo rytojaus. Nors esame 
toli, tačiau, kaip išsireiškė prelegentas, 
mes niekad, o niekad nepamiršime Lietu
vos.

M. Ramonas padeklamavo progai pritai
kytą savo sukurtą eilėraštį. Minėjimas 
baigtas autos himnu. Vėliau vyko bendras 
pasi žmonėj imas.

Birželio išvežimai gali pasikartoti ir 
vėl, tačiau mes visi tikime, kad amžinai 
birželio išvežimų šmėkla mūsų tautos ne
persekios.

A. P-kis

BRADFORDAS

ŠAUNUS PAMINĖJIMAS

Birželio 18 d. Bradfordo ir apylinkių lie
tuviai labai skaitlingai dalyvavo Lietuvą 
nusiaubusių trėmimų paminėjime.

Gausiai susirinkę šv. Onos bažnyčioje, 
susitelkę dalyvavo šv. Mišių aukoje. Anti
fonos vietoje buvo perskaityti Sibire tebe- 
kalinčio Jono Kadžionio žodžiai: „Ateik, 
Ramybės Dieve, į mano nuvargusią širdį, 
savąja Dvasia apšviesk ją“... Mišių metu 
giedojo pasikeisdami visi žmonės (Pulkim 
anlt kelių, Tautos Himną) ir gražiai susi
giedojęs Nottinghamo moterų sekstetas, 
vargonais pritariant N. Vainoriūtei. Ypač 
gilų įspūdį padarė „O Dieve Tėve“ nauja 
giesmė. Pamoksle kun. J. Kuzmickis iš

ryškino komunizmo surakintos Rusijos 
dvasią ir komunistinio genocido nežmoniš
kas priemones pavergtos Lietuvos atžvil
giu. Visų akys buvo nukrypusios į gedulo 
kaspinu perrištą Lietuvos vėliavą, apsuptą 
tautiniais rūbais apsirengusių moterų ir į 
gyvų gėlių vainiką mirusioms dėl tėvynės 
laisvės, šis vainikas buvo paskirtas visų 
dalyvių, kurių krūtines puošė tautinių 
spalvų vėliavėlės. Mišių pabaigoje prie 
vainiko gedulo rūbais apsigaubęs kun. ka
pelionas su I. T. Dickinson pagiedojo „Dies 
irae“ raudą.

Po pietų visi taipgi labai gausiai susi
rinko Vyčio klubo salėje. Minėjimą atida
ręs sk. pirm. A. Bučys paskaitai pakvietė 
Nottinghamo lietuvių veiklos šulą K. Bi- 
vainį. Neilgoje, emocingoje kalboje paskai
tininkais vaizdingai nušvietė siaubą, kurį 
Lietuvoje sukėlė raud. armijos okupacija, 
o taipgi tautos pasipriešinimą iki partiza
nų tragiškos mirties ir vagonų gyvų au
kų, siųstų į Sibiro gelmes sunaikinti.

Meninę dalį pakilia nuotaika atliko Not
tinghamo moterų sekstetas (V. Montvilai- 
tė, J. Makaveckienė, I. Stulgienė, S. Šmi- 
taitė, E. Vainorienė), vadovaujamos N. 
Vainoriūtės. Pradžioj visos padainavo apie 
žodžius, suktus melagius (Ramunė saulei 
apie žodžius, suktus melagius (Ramunė 
pasako viską) ir sakalėlius „Šienpiovė- 
lius“. Romantiškai nuaidėjo I. Stulgienės 
ir E. Vainorienės duetas „Jau seniai nužy
dėjo purienos“. Visus žavėjo .mamytės ir 
dukrelės Nijolės lietuviškų kanklių muzi
ka — Motulė mane barė, Knygnešio dai
na ir Barbutės polka. I. Stulgienė ir J. Ma
kaveckienė nuotaikingai padainavo Du 
broliukus ir, kanklėmis pritariant, Maino 
kankles. Po to sekė svajingas N. Vainoriū
tės ir S. šmitaitės duetas — meilės vaka
ro žvaigždelės bei viso seksteto įsijausta 
Neša tyrą vandenėlį daina gimtinei. Pabai
goje viešnios dainininkės su visais daly
viais galingai užtraukė Kur bėga Šešupė 
ir, susirinkusių prašymu, pakartojo O Die
ve Tėve giesmę. Po sk. pirmininko padė
kos visi drauge sugiedojo Tautos Himną.

Prie vaišių stalo atskiri kalbėtojai nuo
širdžiai dėkojo gražiai susidainavusiam 
sekstetui ir jo vadovėms, o taipgi nepa
vargstančiam K. Bivaiiniui. Negęstanti pa
vergtos Tėvynės meilė, gausios lietuvių — 
kalinamų ir vis tebetremiamų — gyvybi
nės aukos, jautriai moduliuota lietuviška 
daina, ryžtas kovoti, išsilaikyti ir laimėti 
visus surišo į vieną glaudžią lietuvišką 
šeimą.

Būtina padėkoti DBLS sk. ir Vyčio klu
bo valdyboms, ypač skyriaus valdybos na
riams, pakvietusiems Nottinghamo tautie
čius, organizavusiems vėliavininkus, vai
niką, o taipgi visoms šeimininkėms, paro
džiusioms tradicinį lietuvių vaišingumą.

Liko gražūs, nepamirštami įspūdžiai.

R. A. RIMONIO BALETAS

R. A. Rimonis, visa širdimi atsidavęs 
baletui, birželio 17 d. Bradfordo bibliote
kos teatre surengė metinį savo vedamos 
studijos mokinių pasirodymą.

Be R. Rimonio, scenoje pasirodė jo nuo
latinė partnerė K. Mountain ir devyni jau
nieji. Iš viso buvo pašokta dvylika baleto 
šokių. Žiūrovų tarpe buvo vos trys lietu
viai (vienas iš Pontefracto), neskaitant 
Romano šeimos. Labai gaila: ne vienam 
būtų labai malonu pasigėrėti mūsų jauno 
ir entuziastingo baletininko gražia šokio 
pažanga. Precyziški judesiai, įsigyvenimas 
į pasiimtą vaidmenį, kūno ir judesių gra
cija, ritmiškas tempas ypač išryškėjo L. 
Minkares Pas de Deux „Don Kichoto“ bale
te. Grakščiai šoko ir K. Mountain. Net pa
tys jauniausi baleto dalyviai (ypač C. M. 
Mason) įrodė, kias galima pasiekti, rimtai 
mokantis šio įspūdingo meno.

R. A. Rimonio baleto studija veikia šeš
tadieniais nuo 10 iki 12 vai. 16. Lansdow
ne Place, arti Morley Str. Būtų gerai, kad 
mūsų jaunos 'šeimos, auginančios vaiku
čius, susidomėtų šia mokykla.

Geriausios sėkmės, Romanai!
J. K.

NOTTINGHAMAS
MIRĖ L. NEMEIKA

Birželio 19 d. Nottinghaime mirė „E. L.“ 
skaitytojas taurus lietuvis pensininkas 
Liudas Nemeikia. ilgesnį laiką gyvenęs ir 
dirbęs Ketteringe.

ŽYMUS SVEČIAS IR PAMINKLAS
Liepos 2 d. Lietuvių Židinyje pamaldas 

laikys žymus svečias iš Čikagos kun. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC, mokslininkas, 
žurnalistas, Lietuviškos Knygos Klubo ve
dėjas.

Pamaldos bus a. a. Igno Gintalo mirties 
metinių proga. Po pamaldų bus pašventin
tas ant velionio kapo paminklas Wilford 
Hill kapinėse. Viskuo rūpinasi Jonas Gal- 
buogis.

LIET. SODYBA

PRANEŠIMAS HEADLEY PARK KLUBO 
NARIAMS

Birželio 29 d., ketvirtadienį, 3 vai. p. p. 
įvyks klubo narių susirinkimas svarstyti 
sekančius reikalus: 1) klubo įstatų pakei
timą ir 2) kitokio pobūdžio leidimą svai
ginamiems gėrimams pardavinėti.

Visus klubo narius prašome atsilankyti.
Klubo valdyba

(Atkelta iš 1 psl.)

IR TYLĖTI DRAUDŽIAMA

SKAIRIENĖ: „Aš negaliu net pažiūrėti į 
tave, kad tu tikinti..." Pavad. P A VI- 
LANSKIENĖ tūžo dar labiau: „Kaip tu, 
būdama tikinti, gali dar liesti mokyklos 
suolą, tegul tau tą suolą nuperka kunigai. 
Jei esi tikinti, niekur neįstosi į aukštąją 
mokyklą“. Direktorius tęsė toliau: „Kam 
dar eini į mokyklą, vis tiek jos nebaigsi ir 
į aukštąją mokyklą neįstosi“. Mergaitė, 
nors ir labai gerai mokosi, atsakė, kad1 į 
aukštąją mokyklą nesitiki įstoti, — stos į 
technikumą. „Nei į aukštąją mokyklą, nei 
į technikumą neįstosi“, — šaukė direkto
rius. „Tada dirbsiu paprasta darbininke, 
o į bažnyčią vis tiek eisiu“, — nenusileido 
mokinė. Nieko nelaimėję mokytojai liepė 
mergaitei išeiti, o POVILANSKIENĖ dar 
pagrasė: „Žinok, dar ne kartą būsi iškvies
ta“.

Jeigu direktorius ir pavaduotojai taip 
elgiasi su mokiniais, tad nenuostabu, kad 
mokykloje tikintiems moksleiviams ne tik 
kalbėti, bet ir tylėti apie tikėjimą drau
džiama. Tuo skundėsi ir žemesniųjų kla
sių mokinių tėvai, bet kaip pavyzdį paim
kime tą pačią Xa klasę. Klasės auklėtoja 
LESNIKAUSKIENĖ komjaunimo sekreto
rei specialiai įsakė, kad 1978 m. sausio 31 
d. įvykstančiai klasės valandėlei antireli
gine tema referatus turi paruošti tikintys, 
procesijoje dalyvavę mokiniai: Linas LA- 
DYGA ir Rita ŽALAITĖ. Ar begali būti 
grubesnis pasityčiojimas ir tikinčiojo mo
kinio paniekinimas?

Nors TSRS Konstitucijos 52 sir. garan
tuoja piliečiams sąžinės laisvę, nors 65 
sitr. sako, kad „TSRS pilietis privalo gerb
ti kitų asmenų teises dr teisėtus intere
sus...“, bet ką reiškia Konstitucija auklė
tojai LESNIKAUSKIENEI ai' kitiems pa
našiai besielgiantiems mokytojams, jeigu 
jų užnugaryje pavaduotojai, direktorius ir 
pagaliau pati deputatė — KP sekretorė 
BARKAUSKIENĖ.

Ir čia dar ne viskas. Kai išėjau iš Vyk
domojo komiteto, buvo paspaustas dar vie
nas „mygtukas“. Po kelių dienų einu į 
pialštą ir prie pašto sutinku vieną iš mo
kyklos grįžtantį mokinį, kuris štai ką man 
papasakojo: „Kunige, jūs turbūt nežinote, 
kad štai šiuo metu milicijos vaikų kam
baryje sėdi Algis PIPIRAS“ (J. Biliūno 
mokyklos XI kl. mokinys, dalyvavęs pro
cesijoje). Klausiu, ką gi jis padarė? Sako: 
„Ką, kunige, jūs nežinote?! Jeigu kviečia 
į milicijos vaikų kambarį, tai ten laukia 
saugumas“. Iš tikrųjų taip ir buvo. Sau
gumo darbuotojas ČIKELIOVAS išsikvietė

VOKIETIJA
BIRŽELIO TRAGIŠKŲJŲ ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS LUEBECKE

Birželio 18 d., kaiip ir kiekvienais me
tais. minėjimas įvyko visų pafoaltiečių iš
kilmingomis pamaldomis, atskirai katali
kų evangelikų konfesijų, pasakytais tai 
dienai pritaikytais pamokslais.

Vokiečių ir lietuvių katalikų bendros 
pamaldos buvo Švč. Jėzaus Širdies bažny
čioje; jas pravedė Probst Theobald Bult- 
jer, kun. Stanyslav Ren, kun. Antons 
Smelter ir kun. Vaclovas šarka.

Po pamaldų pabaltiečiai ir jiems prijau
čiantieji susirinko prie Luebecko Vorwer- 
ker kapinių pagrindinių vartų, kur prasi
dėjo procesija prie tautinių paminklų. 
Kiekviena grupė atskirai priešakyje nešė 
gražių gėlių vainikus, perjuostus tautinių 
spalvų kaspinais su atitinkamais įrašais.

Prie lietuvių tautinio paminklo kalbas 
pasakė VLB Luebecko apylinkės valdybos 
pirmininkas Pranas Kotkis ir kun. Vaclo
vas šarka. Buvo sukalbėta maldos, sugie
dota Marija, Marija ir Lietuvos himnas.

Po apeigų kapinėse pabaltiečiai susirin
ko į svetainę „Tannenblick“ pasižmonėti.

Luebecko ir apylinkių lietuviai ir šiais 
metais nutarė suruošti Joninių šventę — 
šv. Jono naktį birželio 24 d., šeštadienį, 
18.30 vai. vakaro su laužu ir įdomia pro
grama Bad Schwartau, Gross Parin „Zur 
Ulme — Alte neue Kneipe“. Svečių žada 
būti iš Hamburgo, Pinnebergo, Neustadto, 
Rendsburgo ir kitų vietų.

J. Pyragas

Skautiškuoju keliu
Mieli tėveliai, sesės ir broliai,
Jaunimo vadovai jau seniai yra pasiun

tę skautams ir jaunimui registracijos la
pus dėl skautų-jiaunimo stovyklos, kuri 
įvyksta liepos 26 — rugpjūčio 5 d. d. Lie
tuvių Sodyboje.

Deja, iki 'šiol labai maža tėra užsiregis
travusių, o tai sudaro sunkumų dėl mais
to užsakymo, ypač dėl transporto Midlan- 
dui.

Pakartodami kviečiame gausiau daly
vauti stovykloje, kad ši stovykla nebūtų 
paskutinė. Taip pat primename Midlando 
skautams ir jaunimui skubiau užsiregis
truoti pas J. Maslauską, nes reikia pasirū
pinti transportu. Laiku neužsiregistravu
siems gali tekti į stovyklą vykti savomis 
priemonėmis, o tai pareikalaus daugiau iš
laidų ir sudarys nepatogumų.

Laiku užsiregistravusius stovyklautojus 
Manchesterio ir aplinykių autobusas pa
ima liepos 26 d„ 9 vai. ryto, iš lietuvių So
cialinio klubo patalpų (121 Middleton 
Road, Manchester, M. 8). Prašomi laiku 

po vieną procesijoje dalyvavusius moki
nius: Algį PIPIRĄ, vėliau Valentiną ŽAL- 
KAUSKĄ, Eugenijų ŠIAUČIŪNĄ... ir vi
saip juos terorizavo: jeigu jaunuoliai ei
sią į bažnyčią, niekur neįstosią, nebaigsią 
.mokyklos... pagaliau, kad bus uždaryti ka
lėjime. kad supus kalėjimuose. Bet ir ČI- 
KELIOVUI nepavyko palaužti jaunuolių. 
„Jeigu niekur neįstosime — dirbsime su 
šake“, — taip atsakė dauguma. Nors jau
nuoliai laikėsi drąsiai ir tvirtai, bet tero
ras sukrėtė ir juos taip, kad kai kurie ne
galėjo net naktį užmigti. Bet tas faktas, 
kad pirmam mokiniui dar tebesėdint sau
gumo kabinete, jau mokykloje mokiniai 
žinojo, kad jį iškvietė saugumas, yra aki
vaizdus įrodymas, kad tokį metodą sau
gumiečiai naudoja ne pirmą kartą.

Jeigu sakiau pirmą pamokslą ir žino
jau, kad mane iškvies į rajono Vykdomąjį 
komitetą, tai sakydamas šį pamokslą, ži
nau, jog jį sužinos Vilniaus Centro komi
tetas. Pažiūrėsime, kas bus toliau: ar bus 
sudrausminti visi šie teroristai, ar bus pa
spaustas dar vienas teroro mygtukas ar 
tai prieš tikinčiuosius, ar prieš jaunimą, 
ar pagaliau prieš mane. Jei mane iš čia iš
kels, jei pasiųs, kad kas peilį man į nuga
rą suvarytų, ąr sudarys avarinę situaciją, 
kad žūčiau, air pagaliau sudarys kokią 
nors bylą ir pasodins į kalėjimą, tai bus 
ženklas, kad viso to teroro pradžia ne 
Anykščiuose, bet Vilniuje.

Kaip bebūtų, jūs žinote, kad aš kalbu 
tiesą. Ir aš žinau, jeigu šiai tiesai paliudy
ti kaip liudininką šauikčiausi jaunimą, — 
Visi paiaaikys, kad tai tiesa. Jei šiai tiesai 
paliudyti aš šauikčiausi į jus, — jūsų šim
tai ar tūkstančiai bus su manimi. Ir aš sa
kau jums: geriau nešioti kalinio drabu
žius negu apsivilkus sutaną tylėti, matant 
jūsų ašaras; geriau, kiad ant rankų skam
bėtų kalinio pančiai, negu ta ranka lai
minti jus ir vaizduoti nemiatantį jūsų 
skausmo; geriau supūti kalėjime, negu ty
lėti. Ir jei gl§ šiandien tai kalbu., tai čia ne 
mano žodžiai. Tai žodžiai tų nemiegotų 
naktų, kai kankinosi jaunuoliai ir jų tėvai, 
tai žodžiai tų .ašarų, kurias išverkė ligo
niai ir jų artimieji: pagaliau čia visų be 
Sakramentų mirusių žmonių ir jų giminių 
skausmo šauksmas.

Bet mylimieji, jūs neverkite, šiandien 
Kalėdos! Kristaus gimtadienis primena 
mumis, kad jūsų skausmas ir ašaros įsilie
ja į Kūdikėlio Kristaus Skausmą ir ašaras. 
Su mumis yra Kristus! Jis mus globoja ir 
gina, Jis šluosto kiekvieną ašarą ir vedia 
ten, kur nebėra skausmo ir neteisybės, kur 
amžinas džiaugsmais ir amžinos Kalėdos. 
Amen.

ten būti. 1 vai.. Derbio geležinkelio stoty
je Derbio, Nottinghamo, Štoko ir apylin
kių stovyklautojiaii bus paimti pakeliui į 
Lietuvių Sodybą. Prašom nesivėlintl.

Stovyklai vadovauja prityręs vadovas 
s. v. v. si. Eimutis Šova, talkininkaujant 
skautų ir jaunimo vadovams.

Stovykla turės turtingą programą su 
įvairiais užsiėmimais ir lituanistiniais pa
šnekesiais.

Iki pasimatymo stovykloje.
Skautų-jaunimo organizatoriai

Aukos stovyklai
Bradfordo „Vyties“ klubas margučių 

varžytynėse gautąjį pelną, 4 sv., paskyrė 
skautų stovyklai.

J. V. Sližiai aukojo 5 sv., J. Johnsitonas
5 sv., J. Bardzil 4 sv., Londono Moterų 
Sambūris „Dainava“ per P. Nenortienę 30 
sv.

Visiems skautiškos idėjos rėmėjams 
nuoširdus ačiū.

UŽKIETĖJUSIEJI KVIEČIAMI 
ATSILYGINTI

Dabar buvo išsiuntinėti raginimai susi
mokėti prenumeratos mokestį visiems 
tiems, kurie yra skolingi už „Europos Lie
tuvį“ ar Nidos Klubo leidinius. Kas tokius 
priminimus gavo, daugumas jau siunčia 
pinigus. Vieni siunčia, kiti, tikimės, tuoj 
siųs.

Tačiau yra nedidelė dalelė tokių prenu
meratorių, kurie, matyt, galvoja, kad laik
raščio paruošimais, spausdinimas ir siunti
nėjamas nieko nekainuoja, dėl to jie neat
siliepia į jokius priminimus ir raginimus. 
Skaito ir tyli, gauna, bet neduoda.

Kreipiamės čia viešai į tokių širdis ir 
kišenes. Jeigu tokių nejautriųjų skaičius 
padidėtų, turėtume sustabdyti laikraščio 
leidimą!

įmikite vieną kartą ir jūs atsilyginkite!

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — liepos 2 d., 11.15 vai., 

Lietuvių židinyjje. Pamaldas laiko 
svečias kun. Vyt. Bagdanavičius. MIC. 
Jis išpažinčių klausys prieš Mišias.

BRADFORDE — liepos 2 d., 12.30 vai. Te
ma: Neištremkime patys savęs!

LEEDS — liepos 9 d„ 3 vai. p. p., Holy Ro
sary bažn.

BRADFORDE — liepos 16 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — liepos 9 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — liepos 9 d. , 14 

vai., St. Peter's, Dormer Place.
COVENTRYJE — liepos 9 d., 16 vai., St. 

Elizabeth's.
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