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LI ETŲ V!
Dialogas tarp 

didžiųjų
Dialogas, kuris šiuo metu vyksta tarp 

didžiųjų valstybių, liečia viso pasaulio 
tautas. Vieniems jis yra ideologinė kova, 
kitiems — šaltojo karo pradžia.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 
V. LAPIENIO, J. MATULIONIO IR 

O. PRANCKUNAITĖS TEISMĄ 
(Ištrauka iš LTSR Aukščiausiojo Teismo

Dabartinio santykių atvėsimo tarp Sov. 
Sąjungos ir J. A. V-bių, — pa-gal Amerikos 
laikraščio korespondentą R. Knight,— dar 
negalima vadinti šaltuoju karu. Atoslūgio 
periode sovietai daug laimėjo: įsigijo iš 
Vakarų technologijos, modernių mašinų 
bei ištisų fabrikų; gavo ilgalaikių pasko
lų pramonei mechanizuoti bei automati
zuoti ir žemės ūkiui modernizuoti. Per tą 
patį laiką sovietai sustiprino savo pozici
jas Azijoje ir Afrikoje, daugiau ‘apsigink
lavo ir iSplėtė -savo laivyną. Ideologinę 
kovą jie ‘tikisi laimėti nevadindami jos 
šaltuoju karu. Vakarai taip pat kratosi to 
vardo, bandydami pavadinti jį taikingu 
dialogu.

Kiltoje vietoje spausdiname dr. S. Kuz
minsko laišką, įkuriame mūsų patyręs di
plomatas pavaizduoja vieną dialogo pusę. 
Pilnesniam vaizdui čia norėtume pateikti 
to dialogo antrąją pusę, kuri išdėstoma 
oficialioje mūsų pavergtosios tėvynės 
spaudoje.

da- 
pa- 
pa-

Straipsnyje „Dėl JAV vyriausybės 
bartinės politikos“ pripažįstama, kad 
storuoju metu JAV politikoje vyksta 
kitimai, kurie Kremliui atrodo pavojingi. 
Tad, esą, rodo ne t-ik JAV prezidento ir kai 
ku-rių kitų aukštas pareigas einančių vei
kėjų kalbos, -bet ir konkretūs Vašingtono 
darbai. JAV vyriausybė taip pat vykdanti 
veiksmus, -kurių tikslą sunku kvalifikuoti 
kitaip, kaip sąmoningą dvišalių santykių 
su Sov. Sąjunga bloginimą. Visos šios JAV 
dlalbairtinės politikos -tendencijos išryškė
jų sios neseniai vykusioje NATO tarybos 
sesijoje. Kremliuje taip mat atidžiai per
skaityta prez. Carterio kalba, pasakyta 
Anapolise, kur prezidentas pasiūlė Mask
vai „pasirinkti -arba konfrontaciją, 
bendradarbiavimą“, nes J. 
čios pasirengusios eiti bet 
lių.

arba 
A. V-bės esan- 
kuiriuo šių ke-

konfrontacijos
Tiesa,

dokumentų)
Teismo pirmininkas ■— S. RAZIŪNAS, 

liaudies tarėjai — V. BUROKEVIČIENĖ 
ir B. KILIUS, sekretorė — O. JABLONS- 
KAITĖ, prokuroras — J. BAKUČIONIS.

Kaltinamieji — 1. Vladas LAPIENIS, 
Antano, g. 1906 m. birželio 6 d., kaltina
mas pagal LTSR BK 68 str. 1 d.;

2. Ona PRANSKŪNAITĖ, Jono, g. 1935 
m. sausio 2 d., kaltinama -pagal LTSR BK 
199-1 str.

Teismas nustatė:
LTSR 1972-1976 -metais buvo nelegaliai 

išleisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika“ („LKB Kronika“) 25 numeriai, ku
rie buvo padauginti ir išplatinti, šiuose 
„LKB Kronikos“ rinkiniuose patalpinta 
tendencingai surinkta bei -aiškiai Šmeiži
kiška medžiaga, kuria iškreiptai pateikia
ma TSRS vidaus -politika Katalikų Bažny
čios -atžvilgiu Lietuvoje, stengiamasi įteig
ti apie tariamą -sąžinės laisvės slcpiniimą 
bei tikinčiųjų persekiojimą ir tuo nuteikti 
prieš tarybų -valdžią.

„LKB Kronikos“ rinkiniai buvo perduo
ti antitarybiniams buržuazinės emigraci
jos centrams užsienyje, kurie šmeižikišką 
medžiagą naudojo savo ardomoje veikloje 
prieš TSRS, perspausdindami ją ir komen
tuodami JAV leidžiamuose „Darbininkas“, 
„Draugas“ ir kituose reakcinguose laikraš
čiuose bei perduodami per radijo stotis 
(Vatikano -ir kt.) antitarybines laidas.

Vlado LAPIENIO nusikalstama veikla
Siekiant susilpninti tarybų valdžią, 

skleidžiant -tarybinę valstybę ir visuome
ninę santvarką žeminančius šmeižikiškus 
-prasimanymus, V. LAPIENIS 1974-1976 
metais parašė respublinintaims bei sąjun
giniams valstybiniams ir -partiniams or
ganams tokio pat turinio pareiškimus, ku
riuos išplatino, patalpindamas į nelega
laus leidinio „LKB Kronika“ 9, 11, 15 ir 23 
numerius. Po to ši medžiaga buvo patal
pinta užsienyje leidžiamuose reakcinguo
se laikarščiuose.

1976 m. pavasarį V. LAPIENIS parūpino 
A. RUZGIENEI rašomąją mašinėlę ir da
vė jai padauginti A. Solženicyno „Gulago 
salynas“ I-ją dalį, ši rašomąja mašinėle 
atspausdino 6 egzempliorius kopijų, iš ku
rių 1 egz. davė NIURKAI (Utenos klebo
nui, o 5 egz. iperdavė LAPIENIUI, kuris 
juos išplatino.

1976 m. spalio 19 d. LAPIENIS atsinešė 
pas K. J. MATULIONĮ „LKB Kronika“

Sov. Sąjunga nenorinti 
ir nesiekianti karinio pranašumo. 
Sov. Sąjunga ir Kuba suteikė karinę pa
galbą Angolai, taip pat ir Etiopijai, kad tie 
kraštai galėtų kovoti prieš „baltuosius 
samdinius iš NATO šalių“. Bet tai nebu
vusi konfrontacija...

Didelį pavojų Sov. Sąjungai sudaro 
žmogaus teisių, humanizmo ir laisvės šū
kiai, kurie J. A. V-bėse yra paversti -vals
tybine -politika. Tai esą kėslai, kuriais no
rima pakirsti „socialistinę santvarką". 
Siekimas panaudoti „Kinijos kortą“ globa
liniame lošime taip pat nepadeda atoly- 
džio politikai. Naudojant tą kortą, galima 
sukelti pavojų pasaulio taikai. Pekino va
dovams kaip tik ir rūpi, kiek tai įmano
ma. paaštrinti Sov. Sąjungos — JAV san
tykius. „Reikia 'turėti galvoje, — sakoma 
Maskvos pareiškime, — kad Sov. Sąjun
gos ir Amerikos konfrontacija, o dar ge
riau karas, — tokia karščiausia Pekino 
svajonė.

leiškodamlas priežasčių, kodėl keičiasi 
JAV politika, Kremlius, aišku, nekaltina 
savo imperialistinių užmačių. J. A. V-bių 
politik-ai įtaką, esą, daro „įtempimo maži
nimo priešininkų koalicija“, tarp kurių 
-nepaskutinę vietą užim-a .kontrrevoliuci
nių emigrantų iš Rytų Europos organiza
cijos“ ir kitos jėgos.

Sov. Sąjungos -akimis žiūrint, dabartinis 
JAV politikos kursas yra labai pavojingas. 
Kremlius, kaip -visuomet, rodo didelį res- 
pektą jėgai. Žinodamas J. A. V-bių -milži
nišką karinį pajėgumą, jis apeliuoja į JAV 
vadovų sąžinę, ragindamas juos stiprinti 
taiką ir nusiginklavimą.

7 dienos

ITALIJOS PREZIDENTO RINKIMAI

Atsistatydinus respublikos prez. Leone, 
Atstovų rūmų pirmame balsavime, ren
kant naują prezidentą, daugiausia balsų 
gavo krikščionių demokratų partijos kan
didatas Guido Gonella — 392 -balsus. Ko
munistų partijos Giorgio Amendola gavo 
339 balsus. Kiti 'kandidatai -gavo tik! po ke
lis balsus.

Sėkmingas kandidatas turi gauti 674 
balsus.

LIETUVIAI TĘSIA KOVĄ

Anglų dienraštis „The Daily Telegraph“ 
(14. 6. 78) pranešė, kad pogrindžio politi
nė organizacija „Nacionalinis Liaudies 
Frontas“ Lietuvoje paskelbė birželio 15 d. 
gedulo diena visose Baltijos valstybėse, 
kurios 1945 m. buvo prijungtos prie Sov. 
Sąjungos.

Organizacija taip pat ragina paskelbti 
generalinį streiką, „kad priminus Sovietų 
valdžiai, jog lietuviai tęsia kovą dėl lais
vės“.

Londonas, 1978 m. liepos 4 d.

LKB KRONIKA NR. 32
mašinraščio kopi- 
išplatinti, tikrino

Nr. 24 ir jo 12 neįrištų 
jų, kurias, ruošdamasis 
su K. J. MATULIONIU ir taisė spausdini
mo klaidas. Išplatinti nespėjo, nes buvo 
vietoje sulaikyto.

Agitacijos ir propagandos tikslu V. LA
PIENIS laikė antitarybinio šmeižikiško 
turinio literatūrą: „LKB Kronika“ (12 
egz.), „Aušra“, „Einamųjų įvykių kroni
ka“ (rusų kalba) leidinius; užsienyje iš
leistų -knygų bei brošiūrų kopijas: „Gula
go salynas“, „Simas“, „Kultūrinės represi
jos Lietuvoje“, „Lietuviškojo charakterio 
problemos“, „Atsiskyrimas ir suartėji
mas“, „Dabartinės visuomenės ekonomi
nės sistemos ir jų perspektyvos“, o taip 
pat rašinius: „Atsakymas V. Trumpai“. 
„Atviras laiškas Leonidui Pliuiščiui“, o 
taip pat rašinį apie vieną iš TSKP vado
vų („Michailas Suslovas — antrasis Mu
ravjovas Korikas“ — Red. past.).

Lapienis kaltas neprisipažino. Jis paaiš
kino, kiad nesiekė susilpninti tarybų val
džią šmeižikiškais prasimanymais. Pareiš
kimuose -kėlė religijos klausimus, siekda
mas apginti Bažnyčios ir tikinčiųjų inte
resus, ‘bet jų netalpino į „LKB Kroniką“, 
o kas juos perdlavė šio leidinio leidėjams, 
nežino.

Nu-statyta, kad V. LAPIENIS kaupė an
titarybinę literatūrą, ruošė medžiagą 
„LKB Kronikai“, daugino ir platino ją 
bei kitą priešišką literatūrą. Jo veiklos už
davinius nurodo ir rasti pas jį „Patarimai, 
kaip laikytis tardymo metu“.
O. PRANSKŪNAITĖS nusikalstama veikla

O. PRANSKŪNAITĖ sistemingai daugi
no literatūrą su žinomai melagingais pra
simanymais, žeminančiais tarybinę san
tvarką.

O. PRANSKŪNAITĖ kalta prisipažino. 
Ji paaiškino, kad 1975 m. pavasarį susipa
žino su vienu vyriškiu, iš kurio gavo dvi 
rašomąsias mašinėles ir jomis padaugino 
nelegalaus rinkinio „LKB Kronika“ 13, 14, 
15, 17, 19 ir 20 numerius po 5-6 egz., o Nr. 
20 ‘apie 10-12 egz. šiam vyriškiui taip pa't 
padaugino knygą „Lietuviškojo charakte
rio problema“.

Pas O. PRANSKŪNAITĘ buvo surastas 
didėlis kiekis rašomojo ir kalkinio popie
riaus, o jos bute, vonioje, įrengtas elektro- 
grafinis kopijavimo aparatas, kas taip pat 
liudija, kad ji sistemingai daugino nele
galią bei antitarybinę literatūrą.

V. LAPIENIO, O. PRANSKŪNAITĖS ir 
J. MATULIONIO teisme dalyvavo šie liu
dininkai: K. ŠINKŪNAS, N. KUNAITIS, J. 
RAŠKAUSKAS, S. PEČKEVIČIUS, A. 
RUZGIENĖ, E. LAPIENIENĖ, B. ALEK- 
SIS -ir J. ŠUTAS.

bus rusas išsitraukė ‘kirvį ir, kol buvo po
licijos suimtas, užmušė ir sužeidė keletą 
turistų.

— Jay Crawford, Amerikos prekybos at
stovas Maskvoje, paleistas iŠ kalėjimo pa
neigė KGB -kaltinimą, dėl kurio jis buvo 
suimtas. Jis nebuvo padaręs jokių -pinigi
nių operacijų, kurios prieštarautų Sovie
tų įstatymams, d-r jiaim nesuprantama, ko
dėl jis -buvo 'suimtas.

— Pragos teismas nuteisė 6 žmones nuo 
5 iki 10 metų kalėjimo už bandymą pa
grobti lėktuvą 'ir išskristi į Vak. Vokieti
ją.

— Vladimiras Lobačevals, aukštas sovie
tų pareigūnas JTO įstaigoje, Ženevoje, 
staiga grįžo į Maskvą. Pagal V. Rezuno 
duotas informacijas, V. Lobačevas yna 
KGB majoras.

— Tūkstančiai kiniečių, kurie bėga iš 
Vietnamo į Kiniją, Skundžiasi, kad Viet
namo valdžia atėmė iš jų visą turtą. Pa
bėgėliai sako, kad iš pasienio zonos paša
linami visi gyventojai. Vietname vis dau
giau matosi sovietiško apginklavimo. Per 
pastaruosius kelis mėnesius iš Vietnamo 
išvyko apie 140 tūk-st. kiniečių.

— Per žemės drebėjimą Salonikuose, 
Graikijoje, archeologijos muziejuje buvo 
sudaužyta 20 senovinių statulų. Drebėji
mas dar tebesikartoja beveik kasdien.

— Vak. Vokietijos prokuroras apkaltino 
Rolfą Grunertą, buv. Hamburgo policijos 
-valdininką, šnipinėjimu Rytų Vokietijos 
naudai.

— Monako -princesė Karolina (21 m.) 
ištekėjo už prancūzų prekybininko Philip
pe Junot (38 m.).

— Birželio 23 d. Torino teismas nuteisė 
Italijos Raudonosios brigados steigėją Re
nato Curcio ir jo draugą Pietro Bassi po 
15 m. kalėjimo. Kiti 13 kaltinamųjų gavo 
nuo 5 iki 13 m. kalėjimo. Jie buvo suimti 
1974 m. už plėšikavimus, žmonių pagrobi
mus ir žudymus. Keliolika įtariamų dar 
yra paieškomi.

Visi nuteistieji ketina apeliuoti.
— Pasaulio futbolo pirmenybėse Argen

tinoje Argentinos komanda nugalėjo Olan
diją rezultatu 3:1.

— Šiaurės Jemeno prezidentas pulk. Ah
med Husain al-Ghashmi žuvo savo rūmuo
se sprogus bombai, kurią buvo atnešęs sa
vo portfelyje Pietų Jemeno pasiuntinys.

— Birželio 26 d. sukilėliai suėmė ir nu
žudė Pietų Jemeno prezidentą Salim Ru- 
bayya Ali, kuris buvo marksistas dr rusų 
draugas, pradėjęs flirtą su kiniečiais.

— Rcdezijos juodieji teroristai nužudė 
12 britų misionierių, dirbusių vienoje mo
kykloje, įskaitant ir vaikus.

— JAV-bės susitarė su Sov. Sąjunga dėl 
kalinių pasikeitimo. JAV-bės paleis prieš 
mėnesį suimtus du rusų šnipus, o Sov. Są
junga 'išleido amerikietį prekybos atstovą 
F. Crawford, kaltinamą valiutos spekulia
cija.

— Birželio 26 d. Versalio rūmuose prie 
Paryžiaus sprogusi bomba padarė daug 
nuostolių, sunaikindama neįkainuojamos 
vertės paveikslus ir skulptūras. Manoma, 
kad bombą padėjo kairieji ekstremistai 
politiniais sumetimais.

— Prez. Brežnevas, kalbėdamas Minske, 
perspėjo J. Amerikos Valstybes nežaisti 
prieš Sov. Sąjungą su „Kinijos korta“. To
kios politikos architektai, anot jo, ‘ilgainiui 
gailėsis. Brežnevas buvo atvykęs į Minską 
įteikti tam. miestui Lenino ordiną su auk
so žvaigžde už nuopelnus antrojo pasauli
nio karo metu.

— Vietnamo kariuomenė sunaikino 
Kambodijos dlu batalionus kovose, kurios 
vyksta Vietnamo teritorijoje. Vietnamą re
mia Sov. Sąjunga, o Kambodiją — komu
nistinė Kinija.

— Birželio 27 d. Maskvos centrinėje gat
vėje pamišęs rusas nužudė du švedų turis
tus, kurie buvo beišeiną iš Inturisto vieš
bučio. Įsimaišęs tarp turistų, jaunas stam-

PABĖGO SOVIETŲ DIPLOMATAS
Britanijos vid. reik, ministerija leido 

apsigyventi D. Britanijoje buv. Sovietų 
diplomatui Vladimirui Rezunui, dirbusiam 
Sovietų misijoje Ženevoje. Prieš dvi savai
tes jis kartu su žmona ir dviem mažame
čiais vaikais buvo dingęs iš savo 
nuo -to laiko Sovietų pareigūnų 
mas.

V. Rezunas, dirbdamas Sovietų 
dbje trečiuoju sekretorium, bendravo su 
ten dirbusiu Ševčenka, kuris buvo staiga 
išvežtas į Maskvą, kai jo tėvas, buvęs JTO 
sekretoriato pareigūnas, paprašė politinio 
prieglobsčio Amerikoje.

buto, ir 
paieško-

ambasa-

XXXn metai

VAKARŲ VAIDMUO AFRIKOJE

James Callaghan, Britanijos min. pirmi
ninkas, priimdamas pirmąją tarptautinę 
premiją iš Hubert Humphrey Užulėnio po
litikos komiteto New Yorke, pasakė nepa
prastai įspūdingą kalbą. Turėdamas gal
voje Sov. Sąjungos bandymus Afrikoje, jis 
pasakė: „Mūsų atsakymas turi būti nuo
saikus ir atitinkamas“.

Apžvelgdamas ‘tarptautinę padėtį, J. Cal- 
laghaniais ragino savo kolegas Vakarų pa
saulio lyderius 'politinius 'klausimus spręs
ti kilniai ir ‘tolerantingai, kaip patardavo 
neseniai miręs JAV-bių politikas H. 
Humphrey. „Vilties politika yra demokra
tijos pagrindas“, pasakė jis.

Kalbėdamas dabar aktualiu Afrikos 
klausimu, Britanijos min. pirmininkas pri
minė, kad yra didelis skirtumas tarp įsi
pareigojimo ir įsikišimo. Joks kraštas ne
turi teisės įsikišti į kito krašto reikalus, 
siekiant naudos sau. Reiklia žinoto, kad jė
gos panaudojiiimas retai aitneša Hgailaiikį 
sprendimą. Pagalbos teikimais turėtų tik 
sudaryti sąlygas deryboms.

„Be abejo, kai kas pasakys man, kad vi
sa tai yna labai gerai, bet Rusija galvoja 
kitaip, ir todėl mes turėtume automatiš
kai atsakyti jai panašiu avantiūrizmu. 
Dažnai tie žmonės, kurie taip galvoja, yra 
tie patys, kurie pasisako prieš dekoloniza
cijos procesą“.

„Mes tikime, kad mūsų idėjų galia nuo
lat augs, ir kad ‘komunizmas, kaip jis yra 
praktikuojiamas Sov. Sąjungoje ii- pas jos 
sąjungininkus, pasaulinio masto ideologi
jos konflikte yria jau žlugęs. Tai yra 
jos, kurių laikai praėjo ir nebegrįš.“

J. Callaghan pasakė, kad Vakarai 
padėti Afrikai žymiai daugiau, negu
tai. Todėl jis nuramino bailesnius, saky
damas, jog jis tiki, kad toks priėjimas prie 
reikalo duos geresnius rezultatus, negu ka
rinės avantiūros ar naujas imperializmas. 
Jis siūlo palaikyti su Sov. Sąjungą nuola
tinį dialogą.

ŠVEICARAI APIE LIETUVĄ

idė-

gali
Ry

Birželio 28 d. Maskvoje buvo pakviesti 
į teismą du Amerikos žurnalistai, kuriems 
buvo įteiktas šaukimas atsakyti į kaltini
mus, kuriuos iškėlė Sovietų televizijos ir 
radijo komitetas už šmeižtą.

Byla bus svarstoma Maskvos teisme lie
pos 5 d. Joje G-raiig Whitney, New York 
Times korespondentas, ir Harold Piper, 
Baltimore Sun, yra toattiniamli pranešę sa
vo laikraščiams, kad Sovietų televizija su
klastojo Gruzijos disidentų išpažintį. Kal
ba ėjo apie žmogaus teisių kovotoją Gam- 
sachurdla, kurio byla ‘buvo svarstoma ge
gužės mėn. Tbilisi teisme. Abu korespon
dentai sekė bylą Gruzijoje ir informacijas 
gavo i'š kaltinamojo giminių ‘bei pažįsta
mų.

Sovietai reikalauja, kad Amerikos žur
nalistai paneigtų savo spaudoje itai, ką 
anlksčiau buvo parašę.

.PRAVDA“ APIE KINIJĄ

Susivienijimo Glaube in der zweiten 
Welt (Tikėjimas antrajame — komunistų 
valdomame — pasaulyje) institutas bir
želio mėn. išleido žurnalą, ištisai skirtą 
lietuviškai tematikai. Šiame sąsiuvinyje 
buvo atspausdintas visas pogrindžio Auš
ros Nr. 5 vokiškas vertimas. Žurnalui 
įžanginį straipsnį paraižė dr. Albertas Ge
rutis, kuriaimie jis supažindina skaitytojus 
su Lietuvos istorija. Apžvelgęs baltų pro- 
istorę, autorius pradeda Lietuvos istoriją 
nuo karaliaus Mindaugo. Išnagrinėjęs Ge
dimino, Algrido, Jogailos ir Vytauto Di
džiojo laikus, dr. A. Gerutis pamini uniją 
su Lenkija. Iškėlęs žalingą lenkų įtaką 
Lietuvos valstybei, jis prieina prie pasku
tinio Lietuvos-Lenkijos padalijimo 1795 
metais.

Straipsnyje dr. A. Gerutis gana išsamiai 
aprašo 120 metų trukusią Lietuvos vergo
vę Rusijos carams. Čia jis ypatingai iške
lia -spaudos draudimo laikotarpį ir knyg
nešių 'tuo metu vaidmenį. Paaiškėja, kad lose“.

Tardymas V. Petkaus byloje
„Tėviiškės Žiburiai“ rašo, ‘kad V. Pet

kaus 'byloje tardymas išplėstas į Estiją ir 
Latviją. Vienas estais buvo tardomas Vil
niuje, Lenino gatvėje 40 nr., Saugumo ko
miteto rūmuose. Tardė majoras T. Lazare
vičius, vyresnysis Vilniaus KGB tardyto
jas. Jis klausinėjo estą Enn Tarto iš Tar
tu mieisto, šildymo sistemos prižiūrėtoją.

Prieš tai tą patį liudininką ir toje pačio
je byloje tardė Tariu mieste KGB atsto
vas iš Talino majoras M. Žukovas 1978 m. 
sausio 18 d. Vertėju buvo Tartu KGB tar
nautojas Kozlevas. Liudininkas E. Tarto 
norėjo pasinaudoti Estijos kriminalinio 
kodekso 134 (4) paragrafu, leidžiančiu pa
čiam patašyti savo liudijimą, bet M. Žu
kovas neleido. Jis taip pat atsisakė paaiš
kinti, kuo kaltinamas V. Petkus. Kadangi 
tuo būdu tardytojas pažeidė teisines tar
dytojo taisykles, E. Tarto atsisakė liudyto 
bei atsakyti į klausimus. Taipgi jis atsisa
kė pasirašyti tardymo protokolą. Jo nepa
sirašė nei tardytojas, nei vertėjas. Tardy
mas truko 4 valandas.

Apie vasario 10 d. nepažįstamas žmogus 
atnešė liudininkui E. Tarto į namus voką, 
adresuotą kažkokiam V. P. Lisovskiua, ku
riame buvo įdėtas šaukimas atvykti į Vil
niaus KGB būstinę 1978 m. vasario 15 d. 
Kadangi šaukimas buvo klaidingas, liudi
ninkas atsisakė jį priimti ir apie tai laiš
ku pranešė tardytojui T. Lazarevičiui. 
Tuomet minėtam Tarto atnešė kitą šauki
mą darbovietėn 1978 m. vasario 18 d. Tar
tu KGB tarnautojas Kalev Vahe. Šį kartą 
šaukimas buvo tvarkingas, ir liudininkui 
buvo nustatyta atvykti Vilniun 1978 m. 
vasario 21 d., 9.30 v. r.

1978 m. vasario 21 d.
Kai E. Tarto atvyko Vilniun, paaiškėjo, 

kad nėra estiškai mokančio vertėjo. Tardy-

tada į tautinę kovą buvo įsitraukę visi 
Lietuvos gyventojų sluoksni-ad, ir kad tai 
nebuvo koks nors elito, bet Lietuvos pla
čiųjų masių judėjimas.

Apžvelgęs nepriklausomybės laikotarpį, 
autorius prieina prie -sovietinės Okupaci
jos, kuri de-jure ir šiandien nėra visų 
valstybių pripažinta. Dr. A. Gerutis savo 
straipsnį baigia cituodamas iš „Aušros“ 
Nr. 1 (1883 m.): „Kaip aušrai -auštant 
nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad 
taip jiau prašvistų ir Lietuvos dvasia!“

Toliau seka ištisas Aušros Nr. 5 (1977 
m.) vertimas. Vertė Jurgis Laginas. Nu
meris paįvairintas penkiais nežinomo Lie
tuvos poeto religiniais eilėraščiais ir pen
kiomis iliustracijomis. Žurnalas G2W yra 
daugiausiai paplitęs specialistų sluoks
niuose, ir kaip santūriai objektyvus leidi
nys aukštai vertinamas.

Susivienijimas „Glaube in de-r 2. Welt“ 
šiuo žurnalo numeriu norėjo supažindinti 
savo skaitytojus, kokiomis temomis rašo
ma pogrindžio spaudoje. Organizacija 
G2W išlaiko institutą, kuris tiria, doku
mentuoja ir informuoja apie -tikėjimo pro
blemas komunistų valdomuose kraštuose 
ir turi savo skyrius Vokietijoje bei Aus
trijoje. ŠLB yra susivienijimo G2W kolek
tyvus narys.

J. J.

KALTINA AMERIKOS ŽURNALISTUS

Pastaruoju įmetu Kinija labai įsualktyvė- 
jo. Jos visokiems kėslams nušviesti birže
lio 13 d. „Pravda“ atsispausdino didžiulį 
I. Aleksandrovo straipsnį, kuriame, be ki
ta ko, rašoma:

„Kinijoje išspausdintuose „istoriniuose“ 
žemėlapiuose galima pamatyti, kiad miaois- 
tinių kėslų sfera apima Tarybų Sąjungos 
Paamūrę ir Primorę, Sachaliną, dalį Ka
zachstano ir Vidurinės Azijos, MLR, Ko
rėją, dalį Afganistano teritorijos, dalį In
dijos, Nepalą, Butaną, Birmą, Tailandą, 
Malaiziją, Kaimpučiją, Laosą, Vietnamą, 
beveik visas teritorijas, kurias sudaro sa
los Rytų Kinijos ir Pietų Kinijos jūrose. 
1974 metais KLR ginkluotosios pajėgos už
grobė kad kurias pietinių jūrų salas, ir Pe
kinas faktiškai pretenduoja į savo juris
dikciją visuose šio rajono vandenyse ir sa- 

tojas Lazarevičius neleido klausinėti liu
dininko be vertėjo. Jis taip pat neleido 
liudininkui surašyti pareiškimo šarvo ran
ka. Tuomet liudininkas pate surašė estiš
kai klausimus ir atsakymus ir padiktavo 
telefonu vertėjai Taline. Pastaroji atvyko 
tiktai 4.30 v. p. p. Jos raštiškas vertimas 
buvo įjungtas į tardytojo dokumentaciją.

Liudininkas paprašė leidimo susipažin
ti su sovietinės Lietuvos kriminaliniu ko
deksu. Tardytojas leido, bet ragino -skubė
ti. Tardymas prasidėjo 5.30 v. p. p. ir tru
ko iki 8 v. v. Štai tardytojo klausimai ir 
estų liudininko atsakymai.

Tardytojas. — Pasakykite visa, ką žino- 
(Nukelta į 4 psl.)
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Naujosios A. Kairio dramos
Esu girdėjęs Algirdą Landsbergį pajuo- 

kaujainit iš savęs: girdi, va, aš — •didžiau
sias lietuvis rašytojas! Tą pajuokavimą jis 
taiko savo ūgiui — ils tiesų Algirdas ge be 
galo ištįsęs, tarytum norėtų, dar truputį 
ūgtelėjęs, rankom pasiekti debesis.

Prisiminiau tą Algirdo pajuokavimą, 
paėmęs į rankas knygą su naujausiomis 
Anatolijaus Kairio dramomis. Skaitydami 
laikraščius metai iš metų vis užtinkame 
žinių, kad štai jis už kurį nors savo drami
nį veikalą laimėjo premiją, kad jo kuris 
nors kūrinys yra išverstas į svetimą kal
bą, kad vienas ar kitas ar trečias vaidina
mas JAV, Kanadoje ar Australijoje, vaidi
namas ir dar kartoj amas ar vežamas paro
dyti į festivalį ar bent kaimyninei koloni
jai. Vien tų laikraštinių žinių užtektų pa
sidaryti išvadai, kad Anatolijus Kairys 
yra didžiausias lietuvis dramaturgas sve
tur ir ne ūgiu, bet parašytųjų veikalų gau
sumu ir jų populiarumu.

Tokią išvadą dar sustiprina naujosios 
knygos pabaigoje atspausdinta jo veikalų 
metrika. Ten surašytos net 23 jo knygos. 
O kai kuriose 'knygose atspausdinta net ne 
po vieną kūrinį (trijose knygose atspaus
dinta net po tris kūriniu®). Tiesa, metri
koje yra įrašyti 2 eilėraščių rinkiniai ir 
romanas, o visa kita — tragedijos, dramos, 
komedijos. Kaip laikraštyje pats rašytojas 
liudijo, dar esą keletas neišleistų kūrinių.

Jo tie kūriniai populiarūs, mėgstami vai
dinti, todėl, tur būt, nė vienas kitas svetur 
scenai rašąs autorius negalėtų pasidžiaug
ti tokiu pasisekimu.

O tia naujoji jo 'knyga yra Trys dramos: 
Rūtelė, Saulės rūmai, Žmogus ir tiltas. Iš
leido „Dialogas“, 160 -psl., kaina 6 dol. 
Dramos skirtos 60 metų Lietuvos nepri
klausomybei paminėti.

Nepaisydamas savo didelio pasisekimo, 
A. Kairys vis dėlto spaudoje gal ne tiek 
populiarumu džiaugiasi, kiek skundžiasi, 
kad yra puolamas. Iš kur tas populiaru
mas? Už ką jiig puolamas?

A. Kairys savo veikaluose daugiausia 
stengiasi būti patriotiškas. Toks jis yra ir 
dabar išleistose trijose dramose: visų te
ma yra bolševikai. Tegu ir kažin ką saky
tume apie savo tautiečius, kad jie užmirš
ta lietuviškus reikalus, kad jiems tik savo 
kiemas iar doleris terūpi, bet tokie prie
kaištai nebūtų visa tiesa. Tegu ir tiesa bū
na, kad jie nesisuka visuomeniniame rate, 
bet tebėra patriotai. Primink jiems pada
rytąsias skriaudas, parodyk karingą pa
triotą ar išsigimusi žiaurų bolševiką — 
sudrebės jų širdys kiekvieną kartą. Nerei
kia jiems didelių menų, užtenka tirščiau 
pavaizduoti neigiamybes, o simpatiškesnėj 
Šviesoj teigiamybes, ir mūsų brolis bus pa
tenkintas. Taip rašo A. Kairys, ir taip pa
rašytieji jo veikalai patenkina patriotiškai 
nusiteikusį populiarų žiūrovą ir skaityto
jų.

Štai keturių veiksmų drama „Rūtelė“ 
pradedama 'scenomis, 'kuriose veiklia du 
bolševikų pareigūnai —■ kalėjimo viršinin
kas Petrovas ir jo padėjėjas Maksimas. 
Petrovas nuolat girdi kažkur jau girdėtą 
muziką, o Maksimas yra, sakytume, super- 
girtuoklis. Tarp jų vyksta įtempimas, nes 
Petrovas, kaip Maksimu! atrodo, yra ne 
visai sveikas ir pakankamai nenusipelnęs 
ordinų. Jiems vaidenasi Rūtelė, partizanė, 
kuri vėliau įsu savo draugais atsiduria ka
lėjime. Kai prasideda sovletų-vokiečių ka
ras, partizanai Rūtelės pastangomis išsi
vaduoja. Štai drama, kuri vien dėl savo 
temos gali būti mėgiama' masinio žiūrovo. 
Tur būt, ir bus mėgiama vien dėl to, kad 

Anais reikšmingais metais 
Vilniuje

Dr. Jonas Basanavičius

DĖLIAI VASARIO 16 D. 1918 M. LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

Tuo tarpu vokiečių kariuomenei visuose 
frontuose pasekmingai bekovojant, rusus ry
tuose nugalėjus ir jųjų teritorijos didelę dalį 
užėmus, atėjo laikas pamąstyti, ką iš tų užka
riautųjų Rusijos plotų padarius, ypač su lenkų, 
lietuvių ir latvių apgyventais kraštais ir kokią 
juose tvarką įvedus. Tuo laiku būtent vokiečių 
parlamente buvo pakeltas klausimas apie už
kariauto krašto likimą. Reichstage susidarė 
dauguma, kuri ėjo prieš to krašto aneksiją Vo
kietijai ir pripažino čia gyvenančioms tautoms 
apsisprendimo teisę. Vyriausia vokiečių reichs
tago taryba (Hauptausschus) buvo vienbalsiai 
priėmus partijų didžiumos pasiūlytą sumany
mą, kad kaip Lenkijoj, taip lygiai Lietuvoje ir 
Kurše būtų įvesta gyventojų atstovybės, turin
čios visų gyventojų sluoksnių įsitikėjimo ir, 
kiek tai leis karo sąlygos, kad bqtų sudaryta 
vietinė civilinė valdžia. Ir svarbūs vokiečių 
laikraščiai, kaip „Berliner Tageblatt“, „Rhei- 
nisch-Westfaelische Zeitung“ ir k. tą reichsta
go klausimą paturėjo. Pirmame tų laikraščių 
buvo rašoma: „Tai yra didelis žingsnis pirmyn 
prie mūsų rytų šono kaimynų paliuosavimo. 
žinoma, kitas yra klausimas, koks bus tų kraš

joje vaizduojamieji rusai yra visokio blo
gio įsikūnijimas, o lietuviai — maždaug 
idealūs jeigu ne veiksmais, tai bent žo
džiais.

Tačiau A. Kairys savo dramą yra para
šęs ne realistiškai, bet kažkokiu išpūstu 
stilium. Sunku pasakyti, kiek jam yra tu
rėję įtakos vakarietiškieji modernūs dra
maturgai su visokiais antiteatrais, bet gal 
ir nieko. A. Kairiui rūpėjo pavaizduoti tas 
priešybes tarp rusų ir partizanų ir dar ta
riamai moderniau. Tas jo modernumas 
reiškiasi daugiau frazių svaidymu ir įve
dimu scenon keistų žmonių. Man rodos, 
čia ir prasideda nesusipratimai. Štai ir šio
je dramoje kol sargybiniai dar laksto po 
sceną ir ne kaip žmonės šneka, bet viso
kiais „Dzzz!“, „Rrrp!“, „Hsss!“ ir „Vvvvt!“, 
nesunku tai palyginti su filmais, kuriuose 
vaizduojama 'beždžionių planeta. Deja, pa
lyginimas nebūtų visiškai tikslus, nes fil
muose beždžionės naudojasi anglų įkalba. 
O kad rusai kalbėtųsi dzizais, Tipais ir viv- 
tais, šiandien dar būtų nesąmonė ir klau
sytis ir girdėti. Žinoma, patriotinei idėjai 
padaryti juos tokiais primityviais dviko- 
jais gyviais labai tinka.

Pamėgimas naudotis skambia fraze 
Anat. Kairį stato kažkur tarp propagandi
ninko ir poeto, štai kad ir toks Petrovo ir 
Maksimo pasikalbėjimas dėl lietuviškų at
sišaukimų. Maksimas pasakoja, kad jais 
nuklijuotos sienos, tvoros ir stulpai. Kas 
juos rašo? klausia Petrovas. Vėjas, sako 
Maksimlas. Kas juos spausdina? Vėjas. Kas 
juos nešioja? Vėjas. Tas vėjo darbas poe
tiškai gal ir gražus. Bet ar jis derinasi 
prie tų toli gražu nepoetiškų, daugiau bru
talių žmonių?

Tokie pat dirbtiniai charakteriai ir 
„Saulės rūmų“ veikėjai. Bet, matyt, jų 
svaidomos frazės patinka populiariam 
žiūrovui. Anąkart, skaičiau, vienoje savo 
prakalboje dralmaturgas kaltino rašytojus, 
kad jie neina Maironio keliais — Bežadina 
patriotizmo. Jo dramose tikrai netrūksta 
gana nuogo patriotizmo.

(p. a.)

Stasė Rusieckienė

Tėviškė
Tėviškės vaizdeli,
Koks tu man brangus!
Aš matau kelelį, pievas ir laukus, 
Upės žalią krantą, už jo kalveles, 
Bažnytėlę šventą, vargšų trobeles.

Girdžiu dainą graudžią, 
Ji liūdna, karti.
Girdžiu — varpas griaudžia: 
Vakaras arti.
Ir artojo seno balsą dirvoje.
Kur tiktai gyveno varge, 

tamsoje...

Tėviškės vaizdeli,
Koks tu man brangus!
Matau savo šalį, 
Jaučiu jos vargus.

BAIGĖ MOKYKLĄ IR PATYS PRADĖJO 
JOJE MOKYTI

J. Ab elkis, R. Polikaitis ir V. Pol Skaity
te baigė Los Angeles (JAV) lituanistinę 
mokyklą ir pedlalgoginius kursus ir patys 
pradėjo mokyti toje mokykloje.

tų likimas po karo. Tuo tarpu svarbu, kad Kur
šo ir Lietuvos gyventojai vokiečių okupaciją 
pripažintų kaipo paliuosavimą iš Maskvos jun
go. Jau dabar yra jie prityrę, kaip visapusiški 
ir naudingi yra jiems santykiai, kuriais jie su
sirišo su vokiečių valstybe. Kai mes idluosime 
liuosai varyti tautinį darbą, jie dar labiau pri
siriš prie vokiečių tautos. Toki mūsų morali
niai laimėjimai turės savo vertės ir po karo, 
ypačiai kad abu tuodu kraštu retai tėra apgy
ventu ir bus užtat reikalinga kultųrinės vokie
čių globos ir ilgam laikui vokiečių paramos“. 
Straipsnio rašytojas betgi netiki, kad platūs 
gyventojų sluoksniai abiejuose kraštuose, vie
nur latviai, kitur lietuviai, taptų karšti vokie
čių draugai ar bičiuliai. Bet laisvės suteikimas 
esąs visuomet geriausias būdas supažindinti 
tautą su jos reikalais. Gi ir dabar jau paaiškė
ję, jog tų kraštų reikalai labiau svirstą į va
karus, į Vokietiją, o ne į Maskvos pusę.

Kitas minėtųjų laikraščių buvo įsidėjęs 
straipsnį, kuriame tarp ko kita buvo pasakyta: 
„Yra tat visiškai klaidinga, kada vienas Berly
no laikraštis, atsiliepdamas į vieną pusiau ofi- 
cialinį pranešimą dėl lietuvių klausimo, pažy
mi, jog lietuviai ir lenkai esą Rymo katalikų 
bažnyčios ankštai vieni su antrais surišti. Tie
sa, Rusijoje buvę lietuviai yra Rymo katalikai, 
ne kaip Prūsų lietuviai, bet jie kaip tik bažny
čioje griežtai kovoja su lenkais. Lenkai ištikrų- 
jų imant, ne tiek yra Rymo katalikai, kiek len
kiški katalikai. Jie laiko savo bažnyčią per tau
tinę bažnyčią, kurioje „Marija Lenkijos kara
lienė“ užima ypatingą vietą.

Jų supratimu tik lenkų kalba kalbamos 
maldos esą katalikiškos — kaip jie ir visą kata

Bendrijos nutarimai
Iš Didžiosios Britanijos Liet. Kat. 

Bendrijos suvažiavimo, įvykusio 1978 m. 
gegužės 13 d. Nottinghame nutarimų

1. Didžiosios Britanijos Lietuvių Katali
kų Bendrija, kaip Lietuvos Katalikų Baž
nyčios ir Tautos dalis, supranta, kad ji 
Dievo ir Tėvynės akivaizdoje turi savo re
liginę ir tautinę pasiuntinybę išeivijoje ir 
tėvų žemės atžvilgiu.

2. Pirmiausiai Bendrija broliškai svei
kina Lietuvos katalikus, žavisi jų herojiš
ka atspara, užjauiča sąžinės kalinius, 
griežčiausiai protestuodama prieš krikš
čioniškų bei tautinių teisių panedigėjus 
okupantus, karštai dėkoja visiems laisvės 
kovotojams, veikliai jungiasi į Maldos Žy
gį už Lietuvą, visomis galiomis remia pa
vergtuosius tautiečius, glaudžiai bendra
darbiauja su visomis lietuviškomis ir tarp
tautinėmis institucijomis, siekiančiomis 
religinės ir tautinės laisvės.

3. Ryžtasi ir toliau vieningai siekti reli
ginio irt autinio gyvastingumo 'išeivijoje, 
kaip tvirto pagrindo kovoje už Tėvynės 
laisvę.

4. Kreipia lietuviškosios visuomenės dė
mesį į tad, kad mūsų išeivijos vadai švies
tų mums tikru religiniu, tautiniu dir dori
niu pavyzdžiu.

5. Tėvynėje rodomas gilus susirūpini
mas alkoholio žalia turėtų būti ir mūsų pa
našus rūpestis išeivijoje.

6. Skatina neužmirišti ypač vienišų mū
sų senelių, ligonių.

7. Vieningai remia lietuviškojo jaunimo 
krikščioniškas .tautines pastangas, artė
jantį Pasaulio Liet. Jaunimo (kongresą; rū
pinaisi, kad nedingtų lietuvių kalba jau
nimo susibūrimuose, jam skirtoje spaudo
je; tiki, kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos padalinys D. Britanijoje sustip
rintų mūsų jaunimą. Kviečia jaunimą ieš
koti kelių į anglų spaudą, radiją, televizi
ją, visuomenę ir ją panaudoti lietuviškam 
reikalui.

8. Pnalšo popiežių Paulių VI paspartinti 
arkiv. Jurgio Matulaičio šventumo bylą, 
kas dvasiškai sustiprintų Lietuvos kata
likus, sunkioje priespaudoje taip drąsiai 
išpažįstančius Kristų ir siekiančius tautos 
prisikėlimo.

9. Dėkingai sveikina vysk. A. Deksnį, 
vysk. V. Brizgį, lateivių reikalams vysk. G. 
Burke, Nottinghamo vysk. J. McGuinnes, 
Lietuvos atstovą V. Baltoką, Pasaulio Liet. 
Kat. Bendrijos pirm. inž. P. Povilaitį, 
Amerikos Liet. Kat. Tarnybos, Liet. Relig. 
Šalpos ir liet, reikalų (Lithuanian Af
fairs) Vyčiuose vedėją įkun. Kaz. Pugevi- 
čių, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos“ leidėjus kun. Kaz. Kuzminską ir Ku
nigų Vienybę, Aid to the Church in Need', 
Community Concern Centre, Amnesty In
ternational, Keston College ir visus, bu
dinčius krikščioniškos Lietuvos sargyboje.

10 Dėkoja visiems rėmėjams 'sėkmingo 
Bendrijos suvažiavimo ir koncerto-miinė- 
jimo, skirto Motinai ir Lietuvai.

Nutarimų komisija: V. Ignaitis, A. 
Jaloveckas, kun. V. Kamaitis, kun. S.

Matulis. MIC

MIKO ŠILEIKIO PREMIJOS 
DAILININKAMS

JAV gyvenąs 'dailininkas Mikas Šileikis 
savo mirusios žmonos atminimui paskyrė 
5.000 dolerių dailininkų premijoms.

Premijas po 500 dolerių Ikasimet skirs či- 
kiaigilškė Čiurlionio galerija.

Kiti apie mus
Stebėtojo pastabose „Vienybė“ balan

džio 28 d. rašo:
„Ilgą metu eilę sumaniai redagavęs 

Londone leidžiamą Europos lietuviiamis 
laikraštį Europos Lietuvis, Kazys Balėnas, 
sakoma, parašė 600 p. Anglijos lietuvių is
toriją. Anglijos lietuviai gal bus laimin
gesni, negu Amerikos, nes mūsų istorijas, 
•kurias mums parašė Michelsonas, prof. 
Kučas ir velionis Pauliukoniis, dalykus iš
kraipė arba tylomis praleido“.

Prie to spėliojimo niuo savęs tik galėtu
me pridėti pageidavimą, kad ta knyga 
greičiau būtų atspausta ir leistų mums įsi
tikinti, ar bus joje iškraipymų ir nutylė
jimų, 'ar ne.

Atsiusta paminėti
Budėkime, Nr. 83, 1978 m. vasara. LSS 

Anglijos Rajono leidinys. Gausiai iliust
ruotas ir gražiai išleistas numeris. Admi
nistracijos ’adresas: J. Levinškas, 11 Will
cock House, St. Marks Rd., Derby DE2 
6AJ, England.

St. Casimir, 520 metų sukakčiai nuo Šv. 
Kazimiero gimimo — 1458 m. spalio 3 d. 
— leidinys anglų kailba. Parašė Rev. Al
bert J. Contons, išleido Knights of Lithua
nia, Brooklyn', 1978 m. Mažo formato 48 
ipsl. knygelė, iliustruota. Kaina 1 dol.

Olimpiniai žaidimai
Šiemet sukanka 40 m., kai Kaune buvo 

suruošta pirmoji tautinė olimpiada. Tai 
įžangai į itą sukaktį pirmiausia susipažin
kime, kadia ir 'kur atsirado tie olimpiniai 
žaidimai.

Olimpinių žaidimų gimtinė yra senoji 
Graikija. Bet ankstyvieji žaidimai žinomi 
tik (ils legendų ir mitų. O istorijai žinoma 
pirmoji olimpiada 'buvo suruošta 776 m. 
prieš Kristaus gimimą. Ji buvo suruošta 
Olimpijos miešto ir skirta dievo Dzeuso 
garbei. Ilgainiui šios padėkos dienos tapo 
olimpinių žaidimų pramogomis. Bet jų 
įtaka buvo tokia didelė, kad olimpiadų 
metu net karai būdavo sustabdomi, nes 
kiekvienas graikų miestas troško savo 
tarpe turėti nors vieną olimpinių žaidimų 
nugalėtoją.

Kai romėnai pavergė graikus, tai pasi
keitė ir olimpiniai žaidimai. Laimėtojams 
jau neužteko laurų ir garbės: dar būdavo 
jiems dluodam-a: pinigų 'ir vertingų dovanų. 
Pagaliau imperatoriaus Teodosijiaus lai
kais žaidimai buvo panaikinti.

Dabartinių laikų olimpiniai žaidimai bu
vo atgaivinti daugiausia tam reikalui pa
sidarbavusio prancūzo P. de Kubertano 
pastangomis. Pirmą kartą jie buvo suruoš
ti 1896 mi Atėnuose, Graikijoje. Dalyvavo 
devynių tautų sportininkai. Dabar tokie 
žaidimai jau vyksta kals ketvirti metai. 
1924 m. pradėtos ruošti žiemos olimpinės 
žaidynės.

Nepriklausomoji Lietuva olimpiadose 
pradėjo dalyvauti 1924 m. Lietuviai daly
vauja ir dabar, įtik, deja, ne Lietuvos var
du. Jie, kaip ir kiti komunistinės Rusijos 
pavergtųjų kraštų sportininkai, yra pa
ženklinti 4 gėdos raidėmis ir priversti gin
ti Kremliaus garbę.

V. Vytenietis

RUOŠIAMA MONOGRAFIJA APIE 
KRAŽIUS

JAV gyvenantieji kražiškiai ruošia mo
nografiją apie Kražius.

Monografija žada būti iliustruota. Joje 
bus spausdinami! ir 'atsiminimai.

likystę supranta. Jų siekimas jau iš sena yra 
lietuviai bažnyčioje sulenkinti... Lietuvis yra 
— anapus Prūsų sienos — katalikas, bet neno
ri būti lenkiškas katalikas...“ Pasak straipsnio 
autoriaus, Lietuvoje esą ir vokiečių gaivalo, 
kurio, kaip mažumos, teisės tarp lietuvių esą 
geriau apsaugotos, negu Lenkijoje. Tokiu bū
du Lietuva esanti kaip tiltas tarp Vokietijos 
ir Kuršo, kur vokiečiai jau esą stipriai susikū
rę. „Tą tiltą — mano autorius — leisti sulen
kinti, mes visai neturime priežasties...“

Turint omenyje aukščiau paduotąjį Vokie
tijos reichstago nusprendimą ir vokiečių vie
šosios opinijos palankumą Lietuvai Vilniaus 
lietuvių buvo sumanyta tuojau sunaudoti savo 
tikslams. Didžiausia našta šitame darbe teko 
pakelti Lietuvos sostinei — Vilniaus lietuvių 
kuopai. Jos tat buvo savo laiku lietuvių vardu 
kreiptasi, kartu su kitomis Rusijos tautomis, į 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentą Wil- 
son‘ą; jos delegacija, sykiu su Amerikos atsto
vais, dalyvavo taip pat 1916 m. Šveicarijos Lo
zanoje tautų konferencijoje, kur Lietuvos klau
simas buvo viešai iškeltas ir pastatytas. Toji 
pat Vilniaus lietuvių kuopa, Lietuvos reikalais, 
yra tarusis per savo atstovus ne tik su vietine 
vokiečių okupacijos valdžia, bet ir su centra- 
line Vokietijos vyriausybe.

Visų tų žingsnių ir pasitarimų išdaviniu 
pagaliau 1917 m. pavasarį iįkilo konkretingoje 
jau formoje Lietuvių tarybos klausimas. Jis 
buvo okupantų valdžios gana greit prielankiai 
išrištas, taip kad galima buvo, netrukus, pra
dėti ir jojo įvykinimu rūpintis.(bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

K. DONELAIČIO „METAI“ VERČIAMI Į 
LENKŲ KALBĄ

1980 m. bus minima Kristijono Donelai
čio mirties 200 metų sukaktis.

Tai 'sukakčiai ruošiasi ir Lenkija: Olsz- 
tyno mieste įsikūrusi leidykla „Pojezierze“ 
planuoja išleisti naują jo „Metų“ vertimą.

Poemą verčia Londone -gyvenąs Zygmun- 
itas Laiwrynowiczius, gimęs, augęs ir mo
kęsis Lietuvoje. Jis Lenkijos leidykloms 
yra išvertęs nemaža poezijos iš Vakarų 
tautų kalbų, taip pait ir pats yra poetais.

TRIJŲ LIETUVIŲ KNYGOS „WORLD 
LIERATURE TODAY“ ŽURNALE

Ivar Ivask redaguojamo ir Oklahomos 
universiteto leidžiamo „World Literature 
Today“ žurnalo Nr. 52 recenzuojamos trys 
lietuviškos knygos: H. Čigriejaus „Nedy- 
laniti laiko delčia“, E. Mieželaičio „Mono- 
drama“ ir A. Veščiūnaitės „žodžiai kaip 
salos“.

Pirmosios dvi yna Lietuvoje išleistos.

KĄ IŠLEIS „AMERIKOS LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKA“?

„Amerikos Lietuvių Bibliotekos“ leidyk
la ligi šiol yra išleidusi keturis albuminio 
formato veikalus.

Dar ji žada išleisti kun. S. Ylos „Lietu
vių (šeimos tradicijos“, A. Skrupskelienės 
redaguotą antologiją „Lithuanian Writers 
in USA“, kompozitoriaus J. Žilevičiaus 
„Amerikos lietuvių muzika“, V. Vengrio 
„Lietuvos ekslibras (knygženkliiai)“, kun. 
dr. J. Prunskio „Lietuviai Sibire“.

STATYS ROMUI KALANTAI 
PAMINKLĄ

Lietuvos Šaulių sąjunga tremtyje užsi
mojo tautos didvyriui ir kankiniui Romui 
Kalantai pastatyti paminklą. Kartu su R. 
Kalanta paminkle numatyta įamžinti ir 
Lietuvos partizanų heroiką.

Paminklui žemės sklypas geroje vietoje 
jau užpirktas Čikagos šv. Kazimiero lietu
vių katalikų kapinėse.

VITO MILIJONAI, AUTOMOBILIAI IR 
DRAUGĖS

Reportažų apie 'tenisininką Vitą Geru
laitį -britų spaudoje daugėja. Neseniai vie
ną atpasakojome, o štai gegužės 18 d. 
„Sunday Mirror“ paskyrė jam nemaža vie
tos. čia šis 23 m. -amžiaus jaunuolis vadi
namas doleriniu milijonierium ir gerumu 
ketvirtuoju pasaulyje tenisininku (tenisi
ninkai, be kita ko, vadina- jį Erroliu Flyn- 
nu).

Jis čia pasipasakoja apie merginas, ku
rios jam neduodančios ramybės, taip pat 
ir -tai, kad buvęs pradėjęs vartoti narkoti
kus, bet dabar esąs nusistatęs prieš juos. 
Turįs net šešis -automobilius (du Rolls- 
Royces, Ferrari, Mercedes, Porsche ir Ca
dillac), Long Islande 150.000 svarų vertės 
narnu® su plaukiojimo baseinu ir teniso 
aikšte. Pernai metais uždirbęs milijoną 
dolerių, tai pinigai jo nebevilioją — svar
biausia jam, kad Wimbledone laimėtų var
žybas ir būtų pirmasis pasaulyje. Tada, 
saiko, iš tikrųjų ponai dienų pasistatytų lo
vą garsiojoje New Yorko diskotekoje Stu
dio 54, kurioje jis susitinka su tokiais gar
senybėmis kaip -aktorė Liza Minnelli, Ka
nados ministerio pirmininko žmona Mar- 
gareta Trudeau, Bianoa Ja-gger ir kt. Tai 
jo draugės.

MIRĖ DR. M. DEVENIS

Kalifornijoje mirė dr. Mykolais Devenis, 
sulaukęs 87 m. amžiaus.

Medicinos mokslus 'buvo baigęs JAV. 
1928 m. grįžo į Lietuvą. 1940 m. buvo areš
tuotas. kurį laiką įkalintas Lietuvoje ir pa
galiau išvežtais į Vorkutą ir ten iškalėjo 
iki 1942 m. Žmonos rūpesčiu per JAV vals
tybės departamentą pasisekė jį išgelbėti.

M. PECKAUSKAITĖS IR PROF. A. 
RAMŪNO MINĖJIMAI

Lietuvių Katalikų mokslo akademijos 
vietinis židinys Otavos universitete pami
nėjo prieš ketverius metus mirusį to uni
versiteto lyginamosios pedagogikos insti
tuto 'direktorių prof. A. Ramūną-Paplaus- 
ką ir rašytojos ir pedagogės M. Pečkaus- 
kaitės-šatrijos Raganos gimimo 100 metų 
sukaktį.

LIETUVIŲ POEZIJOS DIENOS 
ČIKAGOJE

Gegužės 26 ir 27 d. d. Čikagoje buvo su
rengtos poezijos dienos, 'kurioms vadovavo 
K. Bradūnas.

Buvo skaitomi klasikai bent keliomis 
kalbomis (graikų, lotynų, ispanų, prancū
zų, vokiečių, lenkų, latvių, anglų kalbo
mis) -ir lietuvių autorių -poezija tomis kal
bomis. Pasidžiaugta dabar išėjusia J. Zda
nio paruošta dvikalbe poezijos antologija. 
Savo poeziją skaitė D. Sadūnaitė, kaip tik 
tuo metu gavusi Rašytojų draugijos pre
miją, ir V. Bogutaitė. Programoje nemaža 
vietos buvo skinta į -tas dien-as -atvažiavu
siam Antanui Gustaičiui, skaičiusiam fel
jetoną ir humoristinių eilėraščių.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Vakarų valstybės, tautos, vyriausybės, 
politinės partijos, jų vadai ir paskiri žmo
nės pradeda netekti civilinės drąsos, o jos 
netekdami, tampa neatsakingos masės ne
atsakingais dalyviais. Tai yra vienas ryš
kiausių pažymių mūsų laikų Vakarų kul
tūros vyksme. Pravartu prisiminti, jog ne
tekamas drąsos buvo priežastis, kad žuvo 
daugelis senovės kultūrų.

Beprasmiškais lenktyniavimas, betikslis 
skubėjimas, pavojingas galvojimo pavir
šutiniškumas yra XX amžiaus psichozė. 
Ši liga savo ruožtu neišvengiamai stumia 
Vakarų žmones j medžiaginių gėrybių gar
binimą, beprasmiškai už jas aukojant sa
vo dvasines vertybes, štai kame glūdi Va
karų dvasinio išsieikvojimo grėsmė.

Tų tautų žmonės, kurie pergyveno ko
munizmo vergijos dešimtmečius ir dar te
begyvena jo priespaudoje, trokšta taures
nių, žymiai kilnesnių vertybių, negu kad 
šių dienų Vakarai gamina ir galėtų pasiū
lyti.

štai ką nesentai sakė A. Solženicyn, pra
bildamas į Harvardo universiteto studen
tus ir profesorius Amerikoje, kiaii jam bu
vo suteiktas garbės daktaro vardas.

Jo mintys gal kiek ir perdėtos, bet esmė
je, rodos, teisingos, tik jos reikalauja kiek 
gilesnio apmąstymo.

***
Beveik tuo pačiu metu panašia proga 

Amerikos Jūrininkų Akademijoje Adria- 
nopolyje baigiamosios laidos jūrininkams 
ir jų profesoriams J. A. Valstybių prezi
dentas J. Carter ipasakė taip pat Vakarams 
ir visam pasauliui labai ireikšmingą kalbą. 
Jis tiesiogiai, be jokių diplomatinių pagra
žinimų, kreipėsi į Sovietų Rusiją ir kalti
no ją.

Turėdamas galvoje Maskvoje neseniai 
įvykusį prof. J. Orlovo teismą ir jo ištrė
mimą į Sibirą, J. Cartel’ pasakė: „Toks, 
nuteisimas iššaukė visų pasaulio žmonių 
pasipiktinimą. Taip nuiteisdami, Sovietai 
'tik parodė, kad Sovietų santvarka negali 
pakęsti bet kokios minčių išreiškimo ar 
judėjimo laisvės. Sovietų Sąjunga visuo
met mėgina eksportuoti savo totalinės 
priespaudos režimą. Bet daug įvairių 
marksistinių bei leninistinių politinių su- 
sigrupavimų užsienyje jau nebelaiko So
vietų režimo sektinu pavyzdžiu“... Ilgai 
tęsdamas savo kaltinimus Maskvai už ne
silaikymą sutarčių, už ginkluotą kišimąsi 
į svetimų valstybių reikalus, už teroro or
ganizavimus ir klastingus veiksmus prieš
J. A. Valstybes, už Vakarams grėsmingą 
ginklavimąsi... J. Carter baigė savo kalbą 
šiuo sakiniu: „Sovietų Sąjunga gali pasi
rinkti bendradarbiavimą arba nesantaiką. 
J. Amer. Valstybės yra pakankamai pasi
ruošusios abiems galimybėms“.

Tokią aiškią ir nedviprasmišką kalbą, 
nukreiptą prieš Kremlių, pasaulis buvo 
girdėjęs tik 1961 metais, kada prezidentas 
Kenedy sovietinių raketų instaliavimo 
Kuboje proga pasakė smarkią kalbą prieš 
Sovietus, primindamas, kad „Sovietų 
šlykštus žiaurumas amžiams liks atminty 
nenuplaunamu krauju patvinusiose Buda
pešto gatvėse“.

***
Paskutiniame laiške buvo rašyta, kad J. 

Amer. Valstybių užsienio politikoje vyko 
skilimas. S. Vance, užsienio reikalų minis- 
teris, siekė sutarimo su Sovietais politikos 
galimo nuolaidumo keliu; Z. Bžezinski, 
prezidento vyriausiasis patarėjas, buvo ki
tos nuomonės — nuolaidumas, girdi, tik 
paskatins Kremliaus akiplėšiškumą, todėl 
tik atkakli ir drąsi laikysena gali vesti 
Kremlių į 'sukalbamumą.

Kurį laiką vis dar buvo .neaišku, už ku
rią užsienio politiką, Vance ar Bžezinskio, 
prezidentas J. Carter apsispręs. Tačiau il
gai laukti nereikėjo. Sovietų tolesnės ag
resijos įvykiai pagreitino prezidento Car- 
terio apsisprendimą — Kremliaus supla- 
nuotaisis ir įvykdytasis perversmas Afga
nistane, Sovietų-Kubos aktyvus dalyvavi
mas Etiopijos kare prieš Somaliją, tero
ristų organizavimas Rodezijos pasienyje ir 
pagaliau Angoloje apmokytų teroristų da
linių įsiveržimas į Zairą. Ypač pastarasis 
įvykis išblaškė paskutinius prezidento 
dvejojimus dėl to, kuria kryptimi Krem
lius yra nusistatęs žygiuoti ir ko siekti. 
Tad laimėjo Z. Bžezinskio mažai kompro
misinė politika Sovietų atžvilgiu, bent tuo 
tarpu. (Pastangos derinti nuomones tarp 
Bžezinskio, Vance ir Young, J. A. V. amba
sadoriaus Jungtinėse Tautose, dar tebe
vyksta).

• ••
Kas per žmogus yra Zbignev Bžezinski? 

Mes jiau žinome, kad jis yra Lenkijoje gi
męs lenkas, kad jo tėvas prieškariniais 
laikais buvo aukštas diplomatinės tarny
bos pareigūnas. Jo sūnus, gabus ir gerai 
išsimokslinęs, greit tapo istorijos ir politi
nių mokslų profesorium Colu.mbijos uni
versitete.

Pastaruoju laiku užsienio žurnalistai 
nemaža rašo apie jį. Studentai! vadindavo 
jį vitaminu Z, nes jo energija atrodė jiems 
neišsemiama. Jis galvoja greit ir veikia 
greit. Laibai dažnai 6 v. 45 miin. iš ryto jis 
jiau būna savo darbo kabinete Ir išeina iš 
jo tik 8 >ar 9 vai. vakare. Pietauja ir vaka
rieniauja irgi savo darbo kabinete, daž
niausiai vienas. Vienintelis užsienio vals
tybių ambasadorius, kuris gali užeiti pas

jį ir užeina iŠ anksto nepasiprašęs, yna 
Sovietų ambasadorius Dobrynin, ir tiai tik 
pietų pertraukos metu, pasidalyti kavos 
puodeliu ar sumuštiniu.

Ketvirtadieniais Bžezinski sukviečia vi
sus savo artimiausius bendradarbius po
sėdžiui. Iš viso jų yra 31. Kiekvienas yra 
savo srities specialistas — mokslo, ekono
mijos, saugumo, ginklavimosi ir t. t. Tie 
posėdžiai labai panašūs į išimtinai gabių 
universiteto studentų seminarus su išmaiti
nai aukšto intelektualinio lygio profeso
riumi. Tokiuose „seminaruose“ Bžezinski 
yra draugiškas, mėgsta netgi pajuokauti, 
bet taip pat lengvai gali pasidaryti aro
gantiškais, kai kuris nors „seminaro“ da
lyvių pasirodo žemesnio protavimo lygio, 
negu iš jo lauktina. Apskritai gi imant, 
Bžezinski daro įspūdį, kad nėra žmogaus, 
kuris galėtų turėti geresnių minčių ar ge
niau protauti negu jis, žinoma... išskyrus 
prezidentą.

Su prezidentu Bžezinski matosi kasdien 
nuo keturių iki dešimties kartų. Pamažu 
Bžezinski įsigyja vis didesnės įtakos ne tik 
pas prezidentą, bet ir senatie ir kituose 
vyriausybės sluoksniuose. Tačiau dar bū
tų per anksti sakyti, kad jis yra aukštes
nis už J. A. V. užsienio reik, ministerį S. 
Vance.

«♦«
Dar visi gerai prisimename tuos laikus, 

kai dir. H. Kissinger, buvęs toje pačioje 
tarnyboje, kaip kad Z. Bžezinski, išrado 
nesugriaunamą detanrtę santykiuose su So
vietais. Detantės dėka Sovietų Sąjunga 
spėjo greit prisiskolinti 60.000 milijonų 
dolerių, prisisltatydinti sau moderniausių 
fabrikų, o visų pirma pakankamai apsi
ginkluoti vėlesnėms invazijoms Afrikos 
kontinente ir tapti arogantišku pasaulinės 
politikos ne tik įtakotojo, bet ir jos aro
gantišku 'dalyviu.

Gal prieš metus ar daugiau šių laiškų 
eilutėse buvo paišoma, kad „amžinoji de
tante“ neišvengiamai artėja į savo am
žiaus galą. Ir štai Z. Bžezinski ruošia jai 
giljotiną. Tik nevalia perdėti. Z. Bžezinski 
(ir prezidentas Carter) nesako, kad de
tante turi būti baigta ant visados. Jis tik 
saiko, kad detante turi būti kitokia, t. y. 
naudinga ne tik Sovietams, kaip tai buvo 
iki šiolei, bet ir J. Amer. Valstybėms ir 
Vakarams apskritai. Todėl dabar >tūlk nuo 
Kremliaus priklauso, air ir kada jis apsi
spręs tartis šiomis Amerikos naujomis są
lygomis.

Tuo tarpu, kai Kremlius vis nebaigia 
pykti, rūstintiis ir plūsti ir, kur gali, ker
šyti dėl šių naujų sąlygų, Z. Bžezinski, ne
gaišdamas laiko, pradėjo lošti su trečiuo
ju pasaulinės politikos kortų kaladės tūzu 
— Kinija.

Z. Bžezinski pats nuvyko į Pekiną ir ta
rėsi su visais vyriausybės vyresniaisiais, 
įskaitant Hua. Pasitarimai buvo labai ty
lūs, bet abi pusės teigė juos patenkintos. 
Netrukus po to sekė abiejų pusių milijo
niniai užsakymai. Tarp Kinijai pristato
mųjų prekių buvo ir tokių, kurios drau
džiamos parduoti Sovietų Sąjungai.

Drauge su kitomis Vakarų valstybėmis 
ir Kinija buvo pakviesta dalyvauti Zairui 
sutvarkyti ir ekonomiškai atstatyti.

Kinija sudarė didelę prekybos sutartį su 
Europos Bendruomene it dar su atskiro
ms Vakarų Europos valstybėmis.

Vakarų santykių mezgimas su Kinijai, 
atrodo, turėtų tęstis ir toliau, nes jie 
abiems partneriams vienodai gyvybiškai 
reikalingi.

Kinijai ijiaiu nuo seniai buvo aišku, o Va
karams, deja, tik dabar pradėjo aiškėti, 
kad Sovietų Sąjunga tiek savo ginklavi- 
musi, įtiek savo politiniu įsivyravimu, tiek 
savo tolesnės grėsmės galimybių požiūriu 
yra jau toli peržengusi sugyvenimui su 
su Vakarais reikalingas ribas. Dėl to argi 
nuostabu, kad tūlam politikui dir šiaip 
žmogui pradėjo kilti klausimas: kuriuo 
keliu ir kaip greit pradės riedėti Sovietų 
tankai arba skristi Sovietų bombonešiai? 
O dar svarbiau: ar ir kas juos pajėgs su
stabdyti?

Reikėtų būti labai atsargiam, jeigu atei
tų pagunda išvadinti „neišmanėliu“ arba 
„bepročiu“ tą, 'kuris šiandieną teigtų, kad 
jau nėra tokio vieno milžino (super -po
wer), kuris, kad ir provokuojamas, ryžtų
si kovai su Sovietais, štai kaip tik ir yra 
■tai, ko siekia Kremlius, peržengęs strate
gines ir politines vadinamosios detantės 
sienas.— Kremlius siekia dominuoti Va
karams ir Rytams. Šiuo metu Kremlius 
kaip tik ir yra labai užimtas 'vykdymu .sa
vo plano — įsitvirtinti Vietname ir Afri
koje (ir galimai arčiau Persijos įlankoj), 
t. y. apsupti Kiniją Ir Vakarus iš pietų, 
kad galima būtų lengviau pradėti žygį iš 
rytų. Žinoma, tai nėra vienerių metų pla
nas. Bet vis dėlto šiam planui sutrukdyti 
vieno milžino jau nebepakaks, reikia dvie
jų. Sovietų šarvuotoji arogancija vieno 
milžino jėgai yra jau per toli nužengusi.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

Dr. A. Štromo raginimai (3)
V. Rastenis

Toli gražu ne visa senesnioji ir dar la
biau ne visa naujoji mūsų išeivija buvo 
nusiteikusi nepripažinti Smetonai (ar jo 
įpėdiniui) prezidentinių .prerogatyvų tei
sėtumo. Bent toks nusiteikimas tikrai vy
ravo abiejų išeiviją vadovybėse (A. L. Ta
ryboj ir Vlike) ir daugumoje redakcijų.

Ilgainiui visa tai atslūgo dr tartum din
go iš viešumos. Bet nedingo t'š gilumos. 
Viešumoj tas klausimas nubluko todėl, kad 
Smetonos nebėra, o įpėdinis apie palikimą 
nebeužsimena.

Tačiau užteko tą klausimą pakedenti 
Vilko seime air dar šen ten, ir žiūrėkit, kas 
atsitiko!

Jau kelintais mėnuo Čikagos Naujienos 
kasdien deda po vieną plačią skiltį, pava
dintą LIETUVOS PAVERGIMO DOKU
MENTAI — Surinko ir redagavo teisinin
kas Jonas Talalas. Ten surinkta dlaug įvai
raus dydžio ir dar įvairesnio pobūdžio 
tekstų. Spausdinami jie vienas ipo kito be 
atrankos ir be jokios apčiuopiamos tvar
kos, — nei chronologinės, nei bet kaip ki
taip loginės. Bet vienu .atveju toj serijoj 
netgi tobulai buvo išlaikyta sinchronizaci
ja. Būtent, kovo 13 ir 14-tą, kaip tik tada, 
kai Romoje Vliko pirmininkas su Diploma
tijos 'šefu tarėsi, ką daryt ar nedaryt su 
A. Štromo raginimu panaudoti Smetonos 
testamentą, vadinamąjį Kybartų aktą, Ta- 
lalo rinkinyje Naujienose pasirodė tas ak
tas atspausdintas su penkiais Lietuvos 
baudžiamojo statuto straipsniais apie do
kumentų klastojimą ir su aiškinimu, kad 
taisai „Kybartų aktas“ esąs falsifikatas, 
todėl jo panaudojimas ar kėsinimasis pa
naudoti būtų baustinas nusikaltimas!

Jeigu „mums patiems" tikrai rūpėtų tu
rėti tebegyvą Lietuvos prezidento institu
ciją, tai niekas nepriekabiautumėm prie 
to Smetonos akto vien todėl, kad jis pažy
mėtas „atgaline data“. Akto esmė gi ne 
datoje, o prezidento valioje, kurią pripa
žinti jokia data nekliudo, jeigu norime to 
valios pareiškimo pasekmių. Kas kita, jei
gu nenorime: tada tai „ir ta dieniai, ir ta 
vieta" negera, o jeigu ir tos „ydos“ atro
dytų dar negana didelės, tai ir pats Sme
tona būtų taip pat netikęs, kaip buvo ne
tikęs čikagiškiaims ano meto išeivijos va
dams, kurie apie „Kybartų aktą“ tada dar 
nieko nė girdėt nebuvo girdėję.

Gal visoje dabartinėje išeivijos masėje 
kalbamasis dr. Štromo raginimas ir susi
lauktų gana plataus pritarimo, kaip jo su
silaukė Vliko seime. Bet visuotinio, negin
čijamo „mūsų pačių“ pripažinimo prezi
dento įpėdinystei neturėsim ilki paties bu
vusių Lietuvos politinių partijų veikėjų 
paskutinio atodūsio.

* * *
Būtų dar Ir trečia didelė kliūtis kalba

majam projektui vykdyti. Jeigu ir nusi- 
kratytumėm priekabių prie „Kybartų ak
to“ ar „smetoninės konstitucijos“, ir jeigu 
bent savo tarpe visi sutartumėm pripažin
ti S. Lozoraitį teisėtai turintį Lietuvos pre

Sfacdtytirju taukai
KANDIDATO Į PREMIJŲ SKYRIMO 

KOMISIJĄ PAREIŠKIMĖLIS

Pažadėdamas pinigų jaunimo straipsnių 
premijoms, P. B. Varkala savo straipsny
je, be kita ko, pasiūlė maine į komisiją, 
kuri 'svarstys ir spręs, kas tų premijų ver
tas.

Deja, dar vis pakankamai užimtas ki
tais darbais, siūlomon komisijon negalė
siu įsijungti.

K. Barėnas

NEDAUG TEISYBĖS

Atsidėjęs skaičiau „Europos Lietuvio“ 
Nr. 22 K. Leono pasisakymą „Patarimas 
ar pasityčiojimais“ ir Nr. 24 L. Švalkiaius 
„Viengungių klausimu“, ir imam atrodo, 
kad Leono laiške daugiau teisybės.

L. Švalkus surūšiavo mus į tris grupes, 
bet iš tikrųjų tų grupių yra daugiau. K. 
Leonas raišo teisybę, kad žmonės iš vien
gungių tyčiojosi ir net dabar tyčiojasi. O 
tie žmonės yra1 gimę nelaimingi, tie 'vyrai 
ir moterys, ir jie visą gyvenimą bus vien
gungiais.

Dar vieną grupę L. Švalkus pamiršo, tai 
šykštuolius, gal blogiausią, nes tokių yra 
ne tik viengungių, bet ir sukūrusių šeimas. 
Manau, kad 'tie 'šykštuoliai vengia užsimo
kėti už „Europos Lietuvį“, gaili sau geres
nio maisto, geresnių drabužių, niekur ne 
.išeina, neišveda savo žmonų į pobūvius, 
neišvažiuoja atostogų. Ar daug kas gali ti
kėtis iš jų palikimo? Tie žmonės prieš 
mirtį savo sutaupąs apkaišą purvu, ikad 
niekias nerastų.

L. Švalkus rašo, kad kas norėjo, tai su
kūrė lietuviškais ar mišrias šeimas ir ra
miai gyvena. Čia itiai nedaug teisybės. Kiek 
tų ramių 'šeimų išsiskyrė? Kiek moterų 
paliko savo vyrus? Kiek vyrų pialiko savo 
žmonas? Yra per teismus persiskyrusių. 
Šeimų tragedijos ištiko tuos, kurie skubė
jo sukurti daugiausia mišrias Seimais.

Kas dėl lambasadoriiavimo, tai lietuvių 
tarpe nėra daug tokių, kurie žemintų mū
sų vardą. Praeitais metais mačiau pa
veikslą anglų spaudoje tik vieno lithua- 
niian, kuris, uždirbdamas didelius pinigus, 
badu marino savo žmoną ir pats save. Tą 

zidento prerogatyvas egzilės sąlygose, ir 
jeigu visi sutiktumėm pripažinti formulę, 
pagal kurią tos prerogatyvos apima taip 
pat ir paskyrimą premjero —■ prezidento 
būsimo įpėdinio, tai aktyvių prieštaravi
mų gal ir nepasireikštų tol, kol ta formulė 
abstrakti. Bet įsivaizduokim, kas atsitiktų 
tą pačią valandą, kurią būtų prieita prie 
konkretaus dydžio (vardo ir pavardės) 
įrašymo į tą formulę! Atseit, kai reikėtų 
konkrečiai pasakyti, kas bus tas tolesny
sis įpėdinis...

Racionaliai mąstant, tas įpėdinis turė
tų būti pasirinktas jaunėlesnio amžiaus 
tautietis, žmogus su nuovoka apie tarp
valstybinę (ypač Lietuvos bylą liečiančią) 
politiką, ekonomiškai pasiturįs, besiver
čiąs savarankišku ir prideramo orumo 
verslu ar profesija, tebeturįs Lietuvos pi
lietybę ar sutinkąs kitokios turimos pilie
tybės atsisakyti ir priimti Lietuvos pilie
tybę (iar į ją grįžti). Pagaliau, jis turėti! 
atrodyti priimtinas ne tik skyrėjui, o ir vi
siems „mumis patiems“, kurių pripažinimo 
jam reikia visų pirma. Atseit, jis turėtų 
būti priimtinas visoms mūsų vaidinamo
siomis partijomis ar politinėms grupėms, o 
taip pat ir visiems kitiems veikliems ar 
bent balsingiems individams.

Kur ir ikiek tokių kandidatų rasti? O 
jei vieną kitą ir rastum, — kiek tikimy
bės, kad tokius reikalavimus bent apytik
riai atitinkąs asmuo, viską pametęs, imtų 
ir šoktų 'angažuotis tokioms pareigoms, te
gu ir garbingoms, bet dievaižin iar kada 
nors galėsiančioms būti praktiškai efektin
gomis. Tik iš netinkamųjų bei nepriimti
nųjų minios tai galima tikėtis garbėtroš
kų pretendentų, ko gera, net ir į atlapus 
vieni kitiems kimbančių varžybose „dėl 
valdžios“...

Todėl A. Štromui ir visiems kitiems Lie
tuvoj ar išeivijoj svajojantiems apie „Lie
tuvos valstybingumo ijtilhaties atkūrimo 
ir jos tęstinumo aptikrinimą“ (į kurių 
tarpą ir aš pats iš principo noriai dėčiau
si) norom nenorom teks susigyventi su to
kia tikrove, kurioje nei to „atkūrimo“, nei 
„laptiikrinimo“ seniai nebėra ir jau niekad 
nebebus.

Taip yra ne dėl to, kad prezidento Sme
tonos paliktasis įpėdinis S. Lozoraitis bū
tų nevertinęs to palikimo reikšmės air bū
tų nesupratęs galimos jo naudos Lietuvos 
nepriklausomybės byloje. Ir toli gražu ne 
vien dėl to, kad! 'dabar bei numatomoje at
eityje beveik nėra tikimybės tos įpėdi
nystės pripažinimui tarpvalstybinėje plot
mėje.

Neturėsime Lietuvos prezidento egzilėje 
ir neturėsime legitimistinės, tai yra, kon
stitucine tvarka sudarytos e.gzilinės vy
riausybės svarbiausia dėl to, kiaid mūsų 
pačių politiko — egzilinė visuomenė yra 
tokiam dalykui ne įtik neimli, bet neit ir 
preventyviškai nuo to impregnuota.

(Bus daugiau)

lietuvį išykštuolį žmona padavė į teismą, 
nes nenorėjo mirti badu.

Kur aš .gyvenu, čia esame keli viengun
giai. Mums jokios pagalbos nereiklia. Gy
vename toli nuo lietuviškų organizacijų, 
retkarčiais susitinkame ir mėgstame nu
gerti bokalą. Aš ipats aplankau mūsų lie
tuvių sukurtas vietoves — Lietuvių Na
mus, Lietuvių Sodybą ir kitas. Kam mes 
paliksim sutaupąs, tai nuo mūsų priklau
sys, bet tikrai nieko į žemę neužkasim.

Stasys Sargautas

SIŪLAU MOTERĮ SKIRTI LAIKRAŠČIO 
REDAKTORE

Skaitydamas „Europos Lietuvį“ aš pa
sigendu jaime moterų pasisakymų, ypač 
—■ Skaitytojų laiškiai — skiltyje. Netikiu, 
kad šio laikraščio neskaitytų. Greičiausia 
dėl kitų priežasčių susilaiko. O vistik no
rėtųsi išgirsti ką nors ir ilš jų.

Nežinau, ar tai įprastas lietuvių moterų 
kuklumas, ar kuri kita priežastis slypi kur 
nors neatspėta. Atrodo, lyg jomis būtų 
skirta skaityti tik tai, ką kiti parašo, ir pa
sikliauti kitų nuomone.

Gyvenimo praktika rodo, 'kad moterys 
yra sumanesnės, ištvermingesnės, atkak
liau siekia tikslo ir turi savotišką intuici
jos savybę. Tad man ir kyla klausimas, 
kodėl jos tos Dievo dovanos nenaudloja.

Paskaitęs „Europos Lietuvyje“, kad rei
kalingas laikraščio redaiktorius, skubu siū
lyti, kad redaktorium būtų paskirta mote
ris. Tikiu, kad skaitytojai imtų labiau do
mėtis laikraščių, ir jų skaičius padidėtų.

O moteris kviečiu ateiti savo laiškais į 
šią laikraščio skiltį ir padiskutuoti su vy
rais šiuos ir kitus klausimus.

Kazys Leonas

MŪSŲ TAUTINĖS VĖLIAVOS SPALVOS

„Europos Lietuvio“ Nr. 12 straipsnelyje 
apie Vasario 16 d. minėjimą Stockholme, 
tarp kitko, rašoma:

„Dėl vėliavos spalvų simbolinės reikš
mės yna įvairių 'aiškinimų; bet gal lietuvių 
širdžiai dir garniai gana artimas būtų toks, 
kokį vienas tautietis vakarienės metu taip 
išdėstė: nuo aušrų — gelsva spalva, nuo

ŽEMAITĖS BARELJEFAS ANTANUI 
MIŠKINIUI

Jau trylikti metai, kai Kelmės rajono 
Žemaitės vardo kolūkis skiria Žemaitės 
premijas už knygas kaimo tema.

Šiemet tokią premiją — žemaitės ba
reljefą — gavo Antanas Miškinis už kny
gą apie senojo kaimo žmones „Žaliiaduonių 
gegužė“.

STAMBESNIŲ PREKIŲ KAINOS

Kiek Sov. Sąjungoje, o tuo pačiu ir Lie
tuvoje kainuoja automobilis, televizijos 
aparatais, motociklas? Atsakymą nesunku 
surasti piniginės-daiktinės loterijos laimė
jimų sąrašuose.

Automobilis „Zaiporožėc“ — 4.050 rub
lių, „Žiguli“ — 6.030 rb., „Moskovič“ — 
6.376 rb., motociklas „Planeta“ — 750 rb., 
„Dneipr“ — 1.800 rb., „Jupiter“ — 1.122 
rb., šaldytuvas „Oka“ ■—■ 295 rb„ „ZIL“ — 
370 rb., televizijos aparatas „Raduga“ 
(spalvotas) — 680 rb., „Šilelis“ — 215 rb., 
dviratis „Ereliukas“ — 46,25 rb., „škol- 
nik“ — 29,80 rb., „Kregždutė“ — 46,95 r'b., 
sudedamasis dviratis — 60 rb., elektrofo- 
nas „Junost“ — 30 rb., magnetofonas 
„Vesna“ — 335 rb., fotoaparatas „Zenit“ 
— 77 rb„ „Smena“ — 15 rb., moteriškas 
rankinis laikrodis „Luč“ — 26 rb., vyriš
kas rankinis laikrodis „ZIM“ — 21 rb., 
elektrinis virdulys — 21 rb., elektrinė sku
timosi mašinėlė „Charkov“ — 18 rb.

NURAŠĖ — PRIRAŠĖ — UŽRAŠĖ

Nurašė: Aširiojoje Kirsnoje statė gyve
namąjį namą. Meistras S. Jušinskas nepa
grįstai, be jokių paskaičiavimų ir paaiški
nimų, nurašė 45 kg aliejinių dažų, 65 'kg 
oksolio, 30 Ikv. metrų raštuoto stiklo, 246 
metrus apvadų, kalkių, lentų ir kitų sta
tybinių .medžiagų — iš viso už 446 rublius.

Darbų vykdytojas V. Kastėnas nesąma- 
tiiniams darbams nurašė betono, cemento 
Skiedinio, pamatų blokų už 423 rublius.

Meistras N. Malžinskas, vien tik gruo- 
džioHsiausio mėnesiais medžiagų nurašymo 
ataskaitoje 14 proc. padidinęs plytų nura
šymo normą, nepagrįstai nurašė 10.048 
skylėtąsias ir silikatines plytas už 583 rub
lius.

Pastaba: sąrašą būtų galima tęsti.
Prirašė: Per du mėnesius už įvairius ne

atliktus diarbus išmokėta 4,9 tūkstančio 
rublių.

Darbų 'vykdytojas V. Kastėnas per tą 
laiką priskaičiavo 1.538 rublius mokėti už 
darbus, kurie nebuvo atlikti.

Samdomam autotransportui per du mė
nesius buvo nepagrįstai prirašyta 3.415 rb.

Pastaba: sąrašą būtų galima tęsti.
Užrašė: Lazdijų rajono liaudies kontro

lės komitetais užrašė Lazdijų kilnojamo
sios mechanizuotos kolonos vyriausiajai 
buhalterei D. Pocukonienei papeikimą. At
sižvelgta į tai, kad kolonos viršininkas J. 
Urbonavičius ėmėsi tam tikrų priemonių: 
vyriausiasis inžinierius A. Liesis atleistas 
ilš pareigų, gamybos skyriaus viršininkė 
pažeminta pareigose, darbų vykdytojas N. 
Malžinskas trims mėnesiams perkeltas į 
meistrus.

Pastaba: pareikalauta griežtai nubausti 
ir tiesioginius kaltininkus.

(„Tiesa“)

Lietuvos pievų — žalia ir nuo dobilų — 
■raudona...“

Šiitas spalvų 'aiškinimas, iš tikrųjų, žo
dis į žodį yra įpintas vienoj gražioj ar me
lodingoj (liaudies) dainoj, kuri, galimai, 
buvo sukurta nepriklausomybės laikais.

V. Vytenietis, atrodo, įskaitė šitą spalvų 
dėstymą (žiūrėk „E. L.“ Nr. 18) visai be 
jausimo ir nepajėgė suprasti, kiek švel
naus, mielo ir poetiško lietuviško papras
tumo glūdi tuose žodžiuose. Kad tie žo
džiai turi būti 'Skaitomi su. ypatingu dėme
siu. buvo jie užbaigti daugtaškiu. Bet ir 
tai buvo V. V. nepastebėta. Anot jo, „tas 
spalvų ailškiniimias toks silpnas, lyg tai bū
tų pasakojamos vaikų darželio auklėti- 
nilaims pasakėčios“. Galima spėti, kad jisai 
moka surasti ir niekingesniu palyginimų.

V. Vytenietis savo išvedžiojime toliiau, 
.matyti, mano, kad mūsų tautiečiai, netgi 
ir tie, kurie ėjo mokyklon, vis dar nežino 
paprasčiausios spalvų reikšmės, tad ir 
stengiasi įjuos pamokyti: girdi, raudona 
spalva reiškia kovą ir kraują, žalia spalva 
—■ viltį ir t. t. — Toks manymais dvelkia 
nemažu naivumu.

Be abejo, visi mes žinom, kad kiekvie
nam žmogui laisvame pasaulyje leista vie
šai pareikšti savo nuomonę įvairiais klau
simais, taipgi ir šiuo atveju. Tačiau apgaii- 
lėtina, kad dalr yra svetur gyvenančių lie
tuvių, jų tarpe ir V. Vytenietis, kurie, ir 
sulaukę senatvės, vils dar neišmoko pa
reikšti savo nuomonės, pirma nepašiepę 
ir nesuniekinę kitų nuomonės, nors pasta
roji būtų ir aiškiai pranašesnė.

Toks elgesys yra svetimas lietuviškam 
■taurumui ir yra negražus. Tačiau tegul 
būna atleista tiems, 'kurie to vis dar ne
supranta, bet turi gerų intencijų tokias 
piktžoles savo darže netrukus išrauti, ne
metant jų į kaimyno sodą.

K. J.
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„EUROPOS LIETUVIUI“ REIKALINGAS 
REDAKTORIUS

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

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

ATITAISYMAS

Praėjusios savaitės numeryje buvo ke
letas spaudos klaidų, už kurias skaitytojus 
atsiprašome.

3 psl. „Kas pirmiausia turi rūpėti Lietu
vos mokytojui“ žinutės pabaigoje turėjo 
būti atspausdinta:

„Idėjinis moksleivių auklėjimas — tai 
vienas svarbių įpareigojimų mokytojui. 
Kokį dalyką jis dėstytų, privalo ugdyti 
tvirtą komunistinių įsitikinimų 'pilietį, 
gimtosios šalies patriotą, žinoma, lygia
grečiai reikia ugdyti ir dvasines vertybes“.

Ta mintis nuskambėjo ir partijos ir vy
riausybės vadovų kalbose suvažiavimui.

STUDIJŲ SAVAITĖ

25-oji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Freisinge, prie Muencheno, praside
di liepos 16 d. Savaitėn užsiregistravo 
apie 100 dalyvių, kurie suvažiuos iš įvai
rių Europos valstybių ir užjūrio.

„E. LIETUVIO“ ATOSTOGOS

„Nidos“ spaustuvės personalas turės va
saros mietu dvi savaites atostogų. Todėl 
„E. Lietuvio“ paskutinis priešatostoginis 
numeris išeis liepos 18 d.

AUKA FONDUI

Pritardamas B. Daunoro iškeltai min
čiai tinkamu būdu įamžinti a. a. Juozo Lū- 
žos atmintį, Jo vardo fondui aukoju 20 
svarų.

Kazys Plukas, Londonas

AUKOS

Spaudės reikalams aukojo:
B. Puodžiūnienė — 0.50 sv., E. Silnic- 

kienė — 0.50 sv., K. Skudutis — 2.00 sv., 
K. Padagas — 0.50 sv.

Ačiū.
RUDENS SĄSKRYDIS

D. Britanijos lietuvių sąskrydis įvyks 
rugsėjo 2 d. Wdverhamipltone, Civic Hall 
salėje.

Programa ir laikas bus paskelbta vė
liau.

LONDONAS

PADĖKA

Aš ir .mano žmona Angelė reiškiame 
nuoširdžią lietuvišką padėką už labai gra
žiai surengtą vakarienę paminėti 20 metų 
sukakčiai, kai man tenka vadovauti Lon
dono lietuvių parapijos tarybai.

Nebandysime išvardyti visų, ir tariame 
ačiū visiems, sveikinusiems raštu, kalbė
jusiems vakarienės metu, visoms organi
zacijoms už dovanas ir tas gražias gėlių 
puokštes, šeimininkėms ir šeimininkams 
už skanius valgius, gražų aptarnavimą ir 
salės išpuošimą rožėmis.

Ačiū visiems dalyviams, taip gausingai 
susirinkusiems praleisti laiko su mumis 
kartu.

Ačiū visiems.
Stasys ir Angelė Kasparai

MANCHESTERIS
VISI KVIEČIAM1! J BARBICUE

Liepos 8 dieną. 5 vai. p. p. Manchesterio 
lietuvių jaunimas rengia Bar'bicue.

Kviečiami visos Anglijos jaunimas ir tė
veliai. Bus (apsčiai pavalgyti, pašokti ir pa
žaisti.

Norintiejpi nakvoti prašomi atsivežti 
miegojimo maišus. Tą pačią dieną iš ryto 
Manchesterio jaunimas dalyvauja vieti
niame Cheetham Hill kamivale.

Rengėjai

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

1978 m. liepos mėn. 15 d. 
ruošiamas

Šokiu vakaras ir meno 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

WOLVERHAMPTONAS
IŠVYKA I STOKE

šeštadienį, liepos 15 d., Skyrius ruošia iš
vyką į Stoke-on-Trent skyriaus 25 metų 
sukakties minėjimą.

Autobuse dar yra vietų. Kas norėtų da
lyvauti išvykoje, prašome užsirašyta pas 
St. Markevičių, ar J. Žaliauską.

Susirenkame prie Talbot Hotelio 4,45 
vai., nes autobusas išeina punktualiai 5 
vai.

Skyriaus valdyba

NOTTINGHAM AS
JONINĖS NOTTINGHAME

Birželio 24 d. Nottinghamo Lietuvių mo
terų draugija suruošė Jonines, kokių lig- 
šiol nebuvau matęs. Ukrainiečių salėj pa
ruoštos vaišės buvo nepaprastos. Notiting- 
hamo moterėlės, kaip bitelės, prinešė Ska
niausio ir gražiausiai papuošto maisto, 
kiek širdis trokšta.

Bet kas mane labiausiai sujaudino, kad 
jos svečius priėmė taip nuoširdžiai ir vie
ningai. Susodinusios visus svečius prie 
stalų, paprašė kun. S. Matulį pašventinti 
stalą. K. Bivainiui pasakius kelis žodžius, 
visi pradėjo vaišintis gardžiai pagamin
tais valgiais.

Drauigjos pirmininkė E. OiganSkienė 
paaiškino programą, kuri buvo atlikta sce
noje. Pati E. Cigansikienė vaidino Jonienę. 
Kitos moterys buvo jos draugės ir kaimy
nės, kurios susirinko švęsti Joninių. Išgė- 
rusios po stikliuką, gražiai padainavo. Ne
užilgo scenoje pasirodė Jonas (O. Jasevi
čius), grodamas 'armonikėle ir laikydamas 
bonką kitoje rankoje. Tais skečas buvo 
juokingiausias. Po vaidinimo visi sudai
navo Ilgiausių metų visiems Joniams. Te
gul ilgai gyvuoja ta lietuviška tradicija, 
ir valio mūsų Nottinghamo moterų drau
gijai.

Buvęs

„GENEROLAS POVILAS 
PLECHAVIČIUS“

Birželio mėnesį pasirodys gen. P. Ple
chavičiaus monografija. Knyga 300 pusla
pių, gausiai iliustruota, kietais viršeliais 
su aplanku.

Knygos 1-ąją dalį parašė Petras Jurgė- 
la, Lietuvos kariuomenės kapitonas, buvęs 
„Kario“ redaktorius, gerai pažinęs gene
rolą, atsivežęs gausų archyvą, kuriuo ir 
pasinaudojo, rašydamas apie generolo ka
rinę tarnybą ir jo žygius.

Knygos 11-ji dalis apima prisiminimus, 
kurie smulkiau paliečia 1918-19 metus, 
veiklą Žemaitijoje, pokario metus, pasi
traukimą Vokietijon, veiklą vokiečių oku
pacijos metu ir t. it.

Knygą bus galima gauti tik iš anksto 
užsisakius ir apmokėjus.

Kaina, įskaitant persiuntimą, 6 sv. 90 p.
Užsakymus siųsti: DAINORA. 14 Priory 

Rd., Kew, Surrey.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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. Peteris, Dormer Place.
COVENTRYJE — liepos 9 d., 16 vai., St. 

Elizabeth's.
NOTTINGHAME — liepos 16 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBYJE — liepos 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
STOKE-ON-TRENTE — liepos 16 d., 16.30 

vai., St. Wulstan's, WolStamton. DBLS 
skyriaus 25 m. sukakties proga.

ECCLES —- liepos 9 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — .'liepos 16 d., 11.30 vai., 

vienuolyne, Manchester Rd.

Tarptautinės pamaldos
Anglijos katalikiškos mažumos yra 

jautresnės per sėkloj amai Bažnyčiai negu 
kompaktiškos katalikiškos visuomenės. 
Jos dažnai pasidaro perdaug uždaros sa
vyje. Tokia išvada peršasi po š. m. birže
lio 25 dienos kryžiaus pamaldų Aylesfor- 
do prijorijoje.

Šias itarptautines pamaldas organizuoja 
Pagalbos Vargstančiai Bažnyčiai centras 
Anglijoje. Tai yra tarptautinis užsiėmi
mas, turįs savo šakas Australijoje, Airi
joje ir J. A. Valstybėse. Jos adresas čia 
yra: Aid to the Church in Need 3-5 North 
Street Chichester, West Sussex P. O. 19 
1LB.

Šaunus šio centro direktorius Philip 
Vickers daug dėmesio kreipia savo dar
bams ir prašo lietuviškos paramos, ypač 
medžiagos apie tai, kas daroma lietuvių 
tarpe. Jis turi ryšį su kun. Pugevičium 
New Yorke, šio centro sekretorė, labai 
garsia pavarde, seselė Catherine Shakes
peare taip pat daug dėmesio kreipia lietu
viškiems reikalams ir ypač prašo tolimes
nio angliško vertimo Liet. Kat. Bažnyčios 
kronikos.

Vysk. Č. Sipovič savo .pamoksle pastebė
jo, kad iš Liet. Bažnyčios kronikos laisva
sis pasaulis gauna laibiausiai dalykišką 
vaizdą apie tai, kaip vyksta persekiojimas 
komunistiniuose kraštuose. Besikalbant su 
įvairiais asmenimis aiškėja, kad jie diauig 
žino apie S'adūnaitę. I jos kalbą, pasakytą 
teisme, žiūri kiaip į modernišką tikėjimo 
.išpažinimą. Ji darosi savotiška lietuvišku
mo atstovė Vakarų krikščionijoje.

Pamaldos susidėjo iš koncelebruotų mi- I 
šių lauko estradoje ir savotiškų kryžiaus I 
kelių, įkalbant rąžančių. Lietuvių kryžiu j 
nešė Knabikas. Dalyvavo visų vid. Euro- ! 
pas tautų grupės su savo kunigais. Ba.i- i 
giant procesiją, kiekviena tauta sugiedo
jo savo populiarią giesmę. Lietuviai, va
dovaujami Babiliaus, sugiedojo „Sveika 
Marija“. Dalyvavo grupė ir iš Vialk. Indijų 
su savo kunigu anglu. Buvo gražu žiūrėti, 
kaip Išiie juodi žmonės meldėsi už tikėjimo 
laisvę mūsų kraštuose.

Brazilija
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

BRAZILIJOJE

„Kinija —Azijos Milžinas“ knygos H-sios 
laidos prierašas

1977 m. kovo mėn. Lietuviai Saleziečiai 
Brazilijoje perėmė asmeninės šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos vadovybę. Parapiją 
prieš 8 metus čia įkūrė T. T. Jėzuitai, ją 
aplaistydami ne tik savo prakaitu, o net, 
kaip atsitiko su misionierium T. J. Bruži-
ku, SJ, ir savo krauju.

Parapija apima Sao Paulo, Santo Andre 
bei Mogi das Cruzes (arki) vyskupijų lie
tuvius (ir, bendrai, visos Brazilijos — ku
ri nemažesnė už visą Europą — lietuvius). 
Vien tik paties Sao Paulo parapijos kny
gose yra užregistruota 17.000 lietuvių. Rei
kia mainyti, kad neregistruotų bus dar ki
ta tiek!

Kas sekmadienį laikomos lietuviškos 
Mišios rezidencijos koplyčioje ir trijuose 
iš 12 „bairų“ (regionų), į kuriuos yna su
skirstyta parapija. 10 tokių lietuviškų pa
maldų laikoma vietinių parapijų bažny
čiose.

Saleziečiams patikėtas ir vienintelis 
Brazilijos lietuvių laikraštis — savaitraš
tis „MŪSŲ LIETUVA“: jo redagavimas, 
spausdinimas ir administravimas.

Gal svarbiausias pastoracijos darbas tai 
šeimų lankymas. Jis tęsiamas visus me
tus, bet nuosekliau — kalėdojant. Keturi 
T. T. Jėzuitai įstengdavo aplankyti apie 
2.500 šeimų, pradėdami kalėdloti rugsėjo 
mėnesį. Dabar keturi saleziečiai — kuni
gai: Pranas Gavėnas, Stasys Šileika ir 
naujai atvykę kunigai: Petrais Urbaitis ir 
Petras Rulkšys, kurių vienas, kun. Gavė
nais, nuolatiniai pririštas prie savaitraščio 
— čia darbuosis.

Prieš akis katekizacija, liturginis atsi
naujinimas, jaunimo pastoracija, pašauki
mų reikalas, spaudos apaštalavimas, kul
tūrinė lietuviška veikla...

Parapija neturi jokio pastovaus pajamų 
šaltinio. Tai tam tikro pobūdžio misija, 
kuri 'reikalinga paramos ilš kitur. Tad už 
bet kokį įnašą šiuo reikalu iš anksto esa
me dėkingi.

Dėl to nuoširdus AČIŪ ir už šios kny
gos .antrai laidai suteiktą pagalbą ypatin
giems talkininkams, kaip štai — visuomet 
prielankiam ir dosniam kun. Antanui' Per- 
kumui, Venecuielos lietuvių klebonui, ger
biamiems detroitiečiams Marijonui ir Jū
ratei Sajauskams, iškiliems visų kraštų 
Dvasiškiams, tailpgi buvusiems lietuvių sa
leziečių Auklėtiniams, ypač ištvermin
giesiems ligšiolinės jų veiklos Rėmėjams. 
Būreliams, Komitetams.

„Kiniijta — Azijos Milžinais“ — misijiinė 
knyga išeina kaip itiik lietuviams salezie
čiams perėmus asmeninę šv. Kazimiero 
parapiją milžiniškoje Brazilijoje: ji išeina 
buvusių, dabartinių ir 'busimųjų Bičiulių 
vardan .ir giliai padėkai jiems išreikšti.

Saleziečių adresas Brazilijoje yra: Pa- 
roųuia Lituana S. Casimiro, Caixa Postai 
4421, 01000 S. Paulo, S. P. BRASIL arba 
Paroųuiia Lituana S. Casimiro, Rua Jua- 
tindibai, 28 — Pque de Mooea, Caixa Pos
tai 4421 (Tel. 273-0338) 01000 S. Paulo, S. 
P. BRASIL
Dėkingi Kristuje ir Tėvynėje

Lietuviai Saleziečiai

Iš paskelbto pranešimo aiškėja, kad ši 
organizacija pavergtai Bažnyčiai yra pa
aukojusi apie 4 milijonus svarų. Yra pa
skelbta ir kiek gavo Lietuva.

ACN organizacija pamaldas, jau trečias 
iš eilės, kas metai organizuoja su Ayles- 
ford karmelitais. Jie ten buvo įsikūrę jiaiu 
13 šimtmetyje, bet Henrikas VIII juos iš
varė. Jie grįžo tik 1949 metais, atsipirko 
savo vienuolyno likučius ir čia įsteigę pa
maldumo, meditacijos ir poilsio centrą. 
Keliaują jaunimas yra priimamas nak
vynei už tiek, kiek jie gali mokėti. Karme
litai yra atpirkę ir netoli jų esančią isto
rinę Allington pilį, kuri taip pat yra nau
dojama tiems patiems tikslams.

Buvo malonu čia sutikti įdomių žmonių. 
Šalia jau minėtų pažymėtina viena anglė, 
ištekėjusi už slovako ir norinti rašyti apie 
katalikišką Lietuvą. Jūsų korespondentas 
apgailestauja, kad išsyk jos adreso nega
vo, o vėliau negalėjo jos sutikti. Kita įdo
mi asmenybė yra anglė, „The Tablet" ben
dradarbė žurnalistė Miss Vera Rich, 99 
Vera-Avenue, Grange Park, London, N21 
1RN., tel. 01 360 3202. Ji savo šeimos kil
mę veda iš 13 šimtmečio. Ji domisi tiks
liaisiais mokslais ir religija. Jūsų kores
pondentą, su labai ilga pavarde, ji atpaži
no iš to, 'kad skaičiusi 'Seniau ėjusį žurna
lą „The Marian".

V. Bgd.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Buitinis greitai ir gerai suremontavo 
mano kulnus. (Iš pokalbio)

Stasio Motuzos, gyv. Vechtoje, Vokietijoje, naujausi medžio drožiniai.

(Atkelta iš 1 psl.)

TARDYMAS V. PETKAUS BYLOJE

te, .apie Helsinkio sutarties vykdymui sek
ti grupę Lietuvoje, apie jos sudarymą bei 
veiklą.

Liudininkas. — Esu įsitikinęs, kad Vik
toras Petkus yra auka neteisėtų KGB puo
limų. Taip pat manau ,kad toks pat pavo
jus laukia ir manęs. Dėl to atsisakiau liu
dyti apie visuomeninę V. Petkaus veiklą...

T. — Paaiškinkite, ką reiškia Jūsų 'pa
sakymas, esą V. Petkus yra auka neteisė
tų puolimų ir esą Jums gresia telks pat pa
vojus.

L. — Taip manau dėl to, kad pažįstu aną 
žmogų. Jis visuomet pabrėždavo respektą 
Sov. Sąjungos įstatymams ir tarptauti
niams įsipareigojimams, pasirašytiems 
Sov. Sąjungos. Aš nelaikau V. Petkaus nu
sikaltėliu tik dėl to, kad jis kaltinamas 
kriminaline veikla. Aš nelaikau jo nusi
kaltėliu dėl to, kad kai kurie saugumiečiai 
sako jį esant homoseksualu. Tardymo me
tu Tartu mieste 1978 m. sausio 18 d. tar
dytojas Žukovas kelis kartus klausė imame 
apie pusryčius I. Caličio bute Rygoje 1976 
m. Jei V. Petkus yra kaltinamas dalyvavi
mu tuose pusryčiuose, tai ir aš galiu būti 
tuo pačiu kaltinamas.

1978 m. vasario 22 d.
T. — Vakarykščiame .apklausinėjime 

Jūs minėjote pusryčius Caličio bute 1976 
m. Paaiškinkite, ką tuo norėjote pasakyti.

L. — Aš atsisakau liudyti V. Petkaus 
byloje. Mano tardymo metu paaiškėjo, kad 
man gresia pavojus būti atsakingu už tą 
patį nusikaltimą. Aš jaučiu, jog esu savi
gynos būklėje (žiūr. sov. Lietuvos krimi
nalinį kodeksą 14 par.).
T. —■ Ar pažįstate Rygos gyventojus — 

Viktorą Kalninšą, Intsą Calitį. Ivarsą Ža- 
kovškį ir Jurį Žiemelį?

L. — Jau pareiškiau, kad atsisakiau liu
dyti V. Petkaus byloje.

T. — Viktoras Kalnine, Imts Calitis, 
Mart Nikius, Ivars Žukovskis tardymo me
tu 'pareiškė, kad Jūs drauge su Nikius bu
vote Rygoje 1976 im. rugpiūtyje ir kad Ca
ličio bute jų akivaizdoje svarstėte tauty
bių būklę Baltijos respublikose. Papasa
kokite man apie tą posėdį.

L. — Aš jiau pareiškiau, kad atsisakau 
liudyti. Manau, jog esu savigynos pozici
joje.

T. — Iš minėtų liudininkų pareiškimų 
matyti, kad V. Petkus taip pat dalyvavo 
tame posėdyje. Pasakykite, koks buvo V. 
Petkaus vaidmuo.

L. — Aš jau pareiškiau, kad atsisakau 
liudyti šioje byloje.

T. — Kokie yna Jūsų ryšiai su V. Pet

Švedija
LIETUVIS TARPTAUTINĖJE 

KONFERENCIJOJE PORTUGALIJOJE
Netrukus po revoliucijos Portugalijoje, 

valdžią jau perėmus ministeriui pirm. Sua
rez, Švedija sudarė su Portugalijos vy
riausybe bendradarbiavimo ir pagalbos 
sutartį. Tos sutarties rėmuose buvo su
ruoštas gegužės 29 — birželio 3 d. d. semi
naras apie krašto, regionų ir miestų pla
navimą.

Iš Švedijos pusės dalyvavo penkių pla
navimo ekspertų grupė, į kurią įėjo ir dipi. 
statybos inž. architektas Jonas Kriaučiū
nas iš Vaesteras; jis laikė 3 paskaitas, 
iliuistruodamias jas miesto planais, analiti
nėmis diagramomis ir pastatų bei aplin
kumos vaizdais.

Iš Portugalijos pusės dalyvavo apie 30 
specialistų iš įvairių ministerijų ir dides
nių miestų. Jie rodė didelį susidomėjimą 
planaivimo metodais ir problemomis Šve
dijoje, patiekdami diskusijomis visą eilę 
•klaulsimų.

Seminaras vyko nedideliame turistų 
miestuke prie Atlanto, Viana do Castelo 
(22.000 gyv.), apie 500 km į šiaurę nuo Li
sabonos.

kumi?
L. — Į tą klausimą aš jau esu atsakęs.
T. — Kada paskutinį kantą esate matęs 

V. Petkų?
L. Aš jau pareiškiau, kad atsisakau liu

dyti.
T. —■ Liudininkas Mart Nikius tardymo 

metu pareiškė, esą V. Petkus aplankė jį 
Tartu mieste, išbuvo kelias dienas 1977 m. 
rugpiūtyje. Ar Jūs tada matėtės įsu V. Pet
kumi?

L. — Aš jau pareiškiau, kad atsisakau 
liudyti.

T. — Ką žinote apie sudarymą Vyriau
sio Estų, Latvių, Lietuvių Tautinio Sąjū
džio Komiteto?

L. — Aš jau pareiškiau, kad atsisakau 
liudyti.

T. — Ką žinote apie dokumentus, pa
ruoštus ir multiplikuotus Vyriausio Estų, 
Latvių, Lietuvių Tautinio Sąjūdžio Komi
teto?

L. — Aš jau pareiškiau, kad .atsisakau 
liudyti.

T. — Ką žinote apie dokumentus, pa
ruoštus ir multiplikuotus Vyriausio Estų, 
Latvių, Lietuvių Tautinio Sąjūdžio Komi
teto?

L. — Aš jau pareiškiau, kad atsisakau 
liudyti.
vo pareiškimą, sutinkantį, jog Griova iš

Gavę naujausią LKB Kronikos numerį 
diname jame tilipusį pilną pamokslo teks
tą.
jau. kad dar užteks jėgų nueiti ir paprašy
ti. Kunigėli, kai man bus blogiau, ateik pas 
mane su Sakramentais“. Sakau: „Gerai, 
sėdint 'klausykloje, tiesiog prie klausyk-

T. — Kratos metu V. Petkaus namuose 
konfiskuotas dokumentas Nr. 11, kuris pa
ruoštas Helsinkio sutarčiai sekti grupės 
Lietuvoje. Iš to dokumento matyti, kad Jūs 
kreipėtės į iją raštu.

L. — Alš jau pareiškiau, kad atsisakau 
liudyti V. Petkaus byloje.

T. — Minėtasis dokumentas taipgi sako, 
kad 1977 m. keturis kartus buvo bandyta 
padegti Jūsų namą Tartu mieste, kuriame 
gyvenate, būtent, Anne gatvėje 20. Paaiš
kinkite, apie kokius padegimus kalba mi
nėtasis dokumentas ir kodėl Jūs tuo reika
lu kreipėtės į lietuvių grupę?

L. — Aš jau pareiškiau, kad atsisakau 
liudyti Petkaus byloje.

Šis tardymais prasidėjo 10.20 v. r. ir bai
gėsi 3 v. p. p. Tardymo metu pirmą ir ant
rą dieną T. Lazarevičius pakartotinai gra
sino apkaltinsiąs liudininkus vienu ar ki
tu pagrindu. Liudytojas pasirašė tiktai sa
vo pareiškimą, sutinkantį, jog Orlovą iš 
Talino KGB bus vertėja.

N. B. Šios autentiškos žinios paimtos iš 
Vakarus pasiekusio estų dokumento, rašy
to 1978 m. kovo 10 d.
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