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Sveiki sulaukė 
šv. Velykų!

Prisikėlimai Švente
Prisikėlė žemė, saulės pabudinta. Pasi

pylė pievose žalias želmuo, parkų pakraš
čiai subalavo baltomis sniegenomis. Užuo
vėjose ant belapių šakelių pradėjo nedrą
siai pasirodyti šilkiniai magnolijų pum
purai. Sprogstančiose obels šakose straz
dai ir varnėnai be paliovos ėmė skelbti 
gamtos prisikėlimą...

O jeigu tyliai mintimis nusikelsime į 
gimtąją Lietuvą, tai išgirsime artoją svei- 

t I kinančią vyturėlio dainą, gandro klegena
mą, pempės klyksmą ir maloniai gau
džiančių Velykų varpų garsus...

Velykos! Visų švenčių šventė — didžiau
sia ir gražiausia nuo neatmenami! laikų. 
Kiek čia gamtos stebuklų ir mistikos. Su 
sprogstančiu karklo pumpuru, su mels
vuoju žibutės žiedu iš mirties guolio ke
liasi ir pats to nuostabiojo pasaulio Kū
rėjas. Prisikėlimo džiaugsmo apstulbintas, 
žmogus žiūri i tekančią Velykų ryto sau
lę, ir jam atrodo, kad ji taip pat šokte šo
ka iš tamsios nakties patalo ir, nusiprau
susi gaivinančia rytmečio rasa, smagiai 
nusišypso visam pasauliui.

Ir gera tada žmogui jungtis į tą prisikė
limo mistiką, jaustis neatsiejamoje vieny
bėje su pabundančia gamta. Tikėjimo ir 
meilės srovė, tarsi saldi beržo sula, gai
vina kiekvieno širdį, verčia užmiršti rū
pesčius ir nesantaikas. Velykų rytą beveik 
kiekvienas žmogus jaučia Prisikėlimą ir 
pats prisikėlęs.

Jau seniai nutilo mūsų tėvynėje Vely
kų varpai. Nebetraukia apie bažnyčią iš
kilmingos procesijos, nebeduoda būgnai, 
nebeskamba „Linksma diena mums nu
švito“... Tyliai, baimingai paminimas 
Kristaus prisikėlimas — daugiau minti
mis, negu lūpomis. O dažnai Prisikėlimo 
šventė paverčiama „šventojo“ Lenino gim
tadienio ir viešųjų darbų švente.

Taičau tiems, kurie tėvynės yra netekę, 
Velykų šventė yra pagausėjusi vienu nau
ju — tėvynės prisikėlimo simboliu. 
Džiaugsmingos Prisikėlimo mintys persi
pina su liūdnomis praradimo godomis. Ir 
negali būti geresnio laiko, tinkamesnės 
progos apmąstyti tėvynės prisikėlimą, 
kaip Velykų šventėse. Prisikėlė Kristus, 
prisikelia žemė, turės prisikelti naujam 
laisvam gyvenimui ir mūsų tėvynė.

Česlovas Obcarskas

Prisikėlimas
Į mano langą plakas medžių šakos žalios. 
Velykų rytą sveikina pražydę pumpurai. 
Ir vėl visa gamta su Kristum kelias — 
Ateina saulė didelė pavasario laukais.
Jis prisikėlė šviesus ir galingas.
Mirtis jau nugalėta. Nevilties nebus.
Bus amžinas Velykų rytas. Kristus 

nemirtingas
Naujam gyvenimui prikėlė mus visus.

KAS YRA PROFSĄJUNGOS?
v Didžioji Sovietų Enciiklopedijh Lenino 

žodžiais profsąjungas taip apibūdina: „Tai 
yra auklėjamoji organizacija, vadovavi
mo, administravimo ir komunizmo mokyk
la; tai konvejerio juosta, jungianti parti
ją su masėmis“. Asmuo, vadovaująs pro
fesinėms sąjungoms, yra daugiau nei pa
prastas jų vadovas. Jis yra politinis vei
kėjas, turįs ministerio ar kito aukšto par
tijos pareigūno teises ir privilegijas.

Antroji minėtosios Sovietų Enciklopedi
jos laida apie britų profsąjungas ir jų 
aukščiausią vadovybę (TUC) taip pasisa
ko: „Vadovaujantieji britų profsąjungų 
asmenys viešai pereina į buržuazijos pusę 
ir tarnauja imperializmui. Tikrieji TUC 
viršininkai yra Darbo partijos vadovai. 
Stovėdami buržuazijos pusėje, britų TUC 
vadai yra jų apmokėti agentai darbininkų 
klasės judėjime. Jie padeda kapitalistams 
numalšinti streikus, smukdo jų gyvenimo 
lygį ir persekioja pažangiąsias D. Britani
jos organizacijas.“

Tur būt, naujesniosios enciklopedijos 
laidos yra kiek palankesnės britų profsą
jungoms, nes jų vadovybėje dabar ne
trūksta ir „progresyviųjų“ žmonių.

Pavojus Baltijos valstybėms!
„Chicago Tribūne“ kovo 15 d. įsidėjo 

Bill Andersono straipsnį, pavadintą „Ford 
is urged to cut our Baltic ties“. Jame ra
šoma, kad JAV prezidentas yra spaudžia
mas nutraukti diplomatinį Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pripažinimą.

Henry Kissingeris ir Tautinė Saugumo 
Taryba (NSC) spaudžią detentės labui le
galizuoti Baltijos valstybių okupaciją. 
Kongresas nesąs linkęs taip greitai pasi
duoti, nes jį įtaigoja du milijonai iš tų 
kraštų kilusių amerikiečių. Nuomonėms 
susikirtus, Amerikos Balsui buvo už
drausta transliuoti prezidento Fordo pa
reikštas simpatijas baltams.

Galutinė krizė turės įvykti šią vasarą 
Europos saugumo konferencijoje. Nuomo
nių skirtumai yra tokie dideli, kad Baltų
jų Rūmų tarnautojai bandė net nuslėpti 
nuo spaudos žmonių pabaltiečių delegaci
jos apsilankymą Baltuosiuose Rūmuose. 
Tai delegacijai, kaip buvo skelbta mūsų 
spaudoje, vadovavo dr. Kazys Bobelis. 
Apie šį vizitą korespondentas pripuolamai 
gavęs tokių žinių.

Vasario 27 d. įtakingas respublikonų 
kongresmanas Edwardas J. DerwinSki pa
teikė prezidentui devynių baltų atstovi!, 
norinčių jį aplankyti, sąrašą. Taut. Sau
gumo Taryba pasipriešino, nes visi baltai 
esą žinomi kovotojai už savo kraštų lais
vę. Jie galį iškelti viešumon jautrų Balti
jos valstybių reikalą ir pakenkti dery
boms su Rusija.

Paskutinį kartą panaši baltų delegacija 
buvusi priimta vasario 16 d. 1962 m. pre
zidento Kennedy. Tuo tarpu prezidentas 
Nixonas sutikęs kalbėtis su baltų delega
cija, atnešusia 75.000 parašų dėl S. Ku
dirkos išlaisvinimo tik per savo padėjėjus.

Šį kartą dr. Kissingerio štabas pralai
mėjo prieš prezidentą. Tačiau buvę sutar
ta, kad delegacija kalbės tiktai apie „na
minius“ reikalus. Spaudai apie vizitą bu
vo nutarta nieko neskelbti.

„The Tribūne“ reporteris pastebėjo 
Dervvinskio automobilį prie NSC durų ir 
panoro sužinoti, kas dedasi viduje. Der- 
winskis vėliau turėjo išleisti mažai dėme
sio sukėlusį komunikatą, kuriame pasa
kyta, kad buvo pasikalbėta apie okupaci
jos nepripažinimą.

Dr. K. Bobelis pareiškė Amerikos Bal
sui, kad delegacija buvusi labai patenkin
ta prezidento susirūpinimu Baltijos vals
tybių reikalais. Tačiau NCB (Taut. Sau
gumo Taryba) neleido šio pareiškimo

Dirbkime ir budėkime
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis 

DBLS metiniame suvažiavime Londone, 
1975 m. kovo 15 d.

Gerb. pirmininke, 
malonūs suvažiavimo dalyviai.

Man didelė garbė ir malonumas sveikin
ti šio DBLS metinio suvažiavimo atstovus 
ir padėkoti už nuveiktus darbus Lietuvos 
reikalui.

DBLS aktyviai remia kovą tiek už Lie
tuvos, tiek ir už kitų pavergtų tautų lais
vę, nes Lietuvos byla yra tos didžiulės pa
saulinės kovos maža dalelytė. Toji kova 
gali būti ilga ir sunki, bet, nepaisydami 
sunkumų, turime pasitikėti savo tautos 
gaivališkumu bei istoriniu jos amžinumu. 
Tik nuo mūsų pačių, o ypač nuo mūsų 
brolių, gyvenančių krašte, pareina Lietu
vos likimas. Šimtmečių bėgyje duobkasiai 
ne vieną kartą Lietuvai duobę kasė, bet 
tauta gyvavo ir gyvuos. Mes, kurie gyve
name išeivijoje, esame vienos ir tos pačios 
tautos vaikai. Išlaikyti mūsų tautinę ver
tę yra žymiai lengviau laikantis draugėje, 
nes išsisklaidžius, svetimos aplinkos vėjai 
lengviau išblaško. Būdami išeivijoj, sukū
rėme savo lietuviškas organizacijas ir klu
bus, kad būtų lengviau atlikti pirmaeiles 
pareigas savo tautai. Todėl kiekvieno lie
tuvio pareiga priklausyti prie jų ir būti 
organizuotais.

Mes gyvename pasaulinio masto sukrė
timų laikus. Ardomojo pobūdžio veiksniai 
pasireiškia kone visuose laisvuose kraš
tuose. Politinė desiptegracija, normalaus 
gyvenimo trukdymai, patriotizmo ir idea
lizmo sumenkėjimas, esamosios demokra
tinės santvarkos ardymas ir lenktynės dėl 
materalinio gerbūvio yra kasdieninis reiš
kinys.

Šiandien labai daug yra kalbama apie 
vadinamąją detantę (atoslūgį) ir taikų su
gyvenimą. Bet tarptautinis įtempimas nei 
kiek nėra sumažėjęs. Sov. Rusija turi sa
vo atoslūgio interpretaciją, kuri yra maž
daug tokia: taikingo sugyvenimo tikslas 
nėra klasių kovos tarp komunizmo ir ka
pitalizmo užbaigimas. Tai yra nauja kla
sių kovos rūšis, kuri turi privesti prie ko
munizmo sustiprėjimo.

Turint šitai galvoje, mūsų ir kitų pa
vergtų tautų pastangos turi būti nukreip
tos ta linkme, kad kol tarptautinė padėtis 
išsifermentuos, mūsų pareiga pasilieka ir 

transliuoti į kraštus už geležinės uždan
gos. Tuo tarpu Radio Liberty ėmė ir per
davė dr. K. Bobelio pasikalbėjimą per lie
tuvių radijo pusvalandį iš Muencheno...

Įdomu, kad prezidentas Fordas, dar bū
damas senatorium, palaikė gerus ryšius su 
pabaltiečiais, kurių daug gyvena jo rinki
minėje apylinkėje (Grand Rapids, Mich.). 
Delegacijoje dalyvavę latvis dr. J. Riekš- 
tins ir dr. K. Bobelis, kaip pats preziden
tas prisipažino, esą geri jo pažįstami, o 
jų kraštai verti simpatijos.

Kitos dienos (kovo 18) numeryje tas 
pats Bill Anderson sako, kad JAV baltai 
turį gerą draugą prezidento Fordo asme
ny, bet dr. Kissingeris pila ant jų šaltą 
vandenį.

Prezidento Nixono laikais dr. Kissinge
ris grojęs pirmuoju smuiku. Padėtis pasi
keitusi nuo Simo Kudirkos tragedijos, ku
rią žurnalistas gana smulkiai aprašo. Pre
zidentas Nixonas nepadėjęs Maskvoje S. 
Kudirkai, nors turėjęs glėbį prašymų ir 
jau buvę aišku, kad jo motina gimusi 
Brooklyne.

Tik Fordui pasidarius prezidentu, S. 
Kudirkos reikalas buvęs atitinkamai iš
keltas. Jis tiesiog pasakęs Brežnevui, kad 
gerų santykių išlaikymo labui, Kudirka 
turįs būti paleistas. L. Brežnevas sutikęs, 
tik reikalavęs, kad reikalas nebūtų per 
daug išpūstas. Prezidentas uždraudęs pra
ėjusiais metais senatoriui J. Jevits pasi
naudoti S. Kudirkos vardu rinkimų vaju
je, nurodant, kad jis daug prisidėjęs prie 
S. Kudirkos išvadavimo.

Laikraštis rašo, kad tuo tarpu, kai S. 
Kudirka jau įsijungia į JAV bendruome
nę, kova dėl Baltijos valstybių vyksta to
liau. NSC uždraudusi ne tik delegacijos 
transliacijas, bet ■ net neleidusi skelbti 
nuotraukos, kurioje prezidentas šypsosi 
su delegacijos nariais.

Toji pati taryba įspėjo kongresmaną J. 
Derwinskį, kad jis, pakviesdamas baltų de
legaciją, „įsimaišęs į užsienio politikos 
reikalus“.

Vienas Baltųjų Rūmų pareigūnas pa
reiškęs, kad Sovietų Sąjunga niekada Pa
baltijo neatsisakysianti. Iš tų kraštų kilę 
amerikiečiai reikalauja, kad JAV vyriau
sybė ir toliau nepripažintų okupacijos.

Korespondentas savo pranešimą taip 
užbaigia: „Patyrėme, kad „detentės“ la
bui, diplomatiniai ekspertai turės gerai 
pasirausti pridulkėjusiose knygose, norė
dami patvirtinti, kad JAV vyriausybė dar 

toliau stengtis visomis išgalėmis išlaikyti 
savo (krašto bylą gyvą. Drauge mes turime 
įsisąmoninti, kad pirminiais kovotojais už 
Lietuvos laisvę esame mes patys — pati 
lietuvių tauta. Iš čia kyla reikalas mums 
patiems būti kietais kovotojais visose ap
linkybėse. Didesni pavojai verčia mus su
glaudinti savo gretas. Šitokia turėtų būti 
mūsų reakcija kiekvieno naujo pavojaus 
metu. Deja, pasitaiko kartais ir tokių at
vejų, kad padėčiai pasunkėjus, atsiranda 
žmonių, kurie išeina viešumon su tuščiais 
ir ciniškais kritikos priekaištais dirbantie
siems. Be abejo, ilgokai užsitęsusi tremtis 
pabosta, ir tuo tiktai galima pateisinti to
kius pasireiškimus. Kaip senovės žydų 
tremties ir vergijos laikais, taip ir dabar, 
mums, lietuviams, didesnis pavojus yra 
ne priešo galybė, bet mūsų pačių irzlumas 
ir neviltis. Mūsų krašto okupantas yra ga
lingas. Tai mes žinome. Bet mes žinome 
taip pat, kad Hitleris ir jo smogikai buvo 
galingi. O kur jų galybė yra šiandien?

Mūsų tauta įrodė, kad vergija jai nėra 
priimtina. Pavergtos tautos balsas prasi
veržia įvairiais pavidalais: tikinčiųjų pe
ticijomis, persekiojami! patriotų skundais 
bei pasmerktųjų reikalavimais laisvės 
Lietuvai maskolių teismų salėse.

Privalome visa tai įimtai apgalvoti ir, 
padėję ant širdies ranką, pasakyti, ar mes 
galime rezignuoti ir pasitenkinti vien kri
tikuodami kitus. Juk nieko nėra lengves
nio, kaip kritikuoti kitų darbus arba pa
siteisinti sunkia padėtimi. Žinokime, kad 
gvenimas visuomet yra kova ir kad gyve
nime laimi ne cinikai, bet tie, kurie pagal 
savo išgales dirba ir niekada nepasiduoda. 
O lašas po lašo ir akmenį pratašo. Lietu
vių tauta yra pergyvenusi jau ne vieną la
bai sunkų periodą, tačiau ji visuomet dir
bo, nepasidavė ir tik todėl galų gale lai
mėdavo.

Mūsų laimei, turime eilę institucijų bei 
organizacijų, kurios kalba už tuos, kurie 
jėga nutildyti krašte, šių institucijų, vei
kiančių laisvame pasaulyje, okupantas li
gi šiol nepajėgė nutildyti. Tačiau nepar 
mirškime, kad jis savo tikslų siekia labai 
rafinuotais būdais. Tad budėkime ir visais 
būdais remkime už Lietuvos suvereninių 
teisių vykdymo atstatymą kovojančių in
stitucijų darbus. Dirbkime visi vieningai 
ir nedarykime jokių veiksmų, kurie galėtų 
silpninti ar pakenkti Lietuvos laisvės rei
kalui.

vis pripažįsta baltų „delegacijas“. Jei Kis
singeris gaus laisvas rankas, tai ir toji 
paskutinė liepsnelė iki metų galo bus už
gesinta.“ (Iš pilno teksto galima suprasti, 
kad „delegacijomis“ autorius vadina bal
tų diplomatines atstovybes. Red.).

Ryšium su šituo straipsniu JAV lietu
viai ir jų organizacijos per kelias dienas 
pasiuntė šimtus protesto telegramų dr. 
Kissingeriui .Kongreso nariams ir prezi
dentui Nixonui.

Ginčai nesibaigia
Angliakasių sekretorius Lawrence Da

ly, buvęs komunistas ir aktyvus darbie- 
čių kairiojo sparno veikėjas, „Times“ 
dienraštyje pasiūlė Šelepino atvykimą iš
naudoti kovai už Sovietų Sąjungos darbi
ninkų teisių pagerinimą. Jis pataria britų 
profsąjungų vadovams, kad jie reikalau
tų paleisti Anatolijų Marčenko, knygos 
„My Testimony“ autorių. Marčenko apra
šė pasibaisėtiną gyvenimą sovietų stovyk
lose, kuriose jis pats išbuvo devynis me
tus, o dabar vėl areštuotas. Jis kaip tik 
pateko į stovyklas, šelepinui valdant 
KGB. Ta proga vienas žurnalistas pasiun
tė TUC vadams Len Murray ir Clive Jen- 
kinui Marčenkos knygą susipažinti.

Rašytojas ir žurnalistas Edward Crank- 
shaw, nuolatinis „Observer“ bendradar
bis mano, kad Sovietų Sąjungoje yra daug 
blogesnių žmonių, bet gauna vizas ir lais
vai važinėja. Kaip pavyzdį jis nurodo L. 
Brežnevą... Po to, kai 1958 m. komunistų 
partija perėmė KGB į tiesioginę savo glo
bą bei priežiūrą, tai ji ir pasidarė atsa
kinga už tos įstaigos veiksmus. KGB dir
ba tik tai, kas partijos vadų jai pavesta. 
Jei ne Šelepinas, tai kitas būtų tą darbą 
paėmęs. E. Crankshaw bando įsivaizduo
ti, kad Šelepinas yra ne eilins Politbiuro 
narys, bet partijos pirmasis sekretorius, 
kuriuo dabar yra L. Brežnevas. Nors jo 
vadovauta įstaiga iki šiai dienai tebeper
sekioja geriausius krašto žmones, jis, kaip 
Sovietų valdžios galingiausias asmuo, bū
tų priimtas su raudonu kilimu. Iš tikrųjų 
jis ir šį kartą daugiau atstovauja Sovietų 
Sąjungai, negu jos profesinėms sąjun
goms.

šelepinas nėra senosios bolševikų gvar
dijos narys. Jis gimė 1918 m. Voroneže. 
Tebebūdamas vaiko amžiuje, pergyveno 
porevoliucinį košmarą — badą ir kolek
tyvizaciją. Per didžiuosius Stalino valy
mus jis buvo studentas Maskvoje ir apie 
tai, kas dedasi aplinkui, sužinodavo tada, 
kai į paskaitas nebeatvykdavo kuris pro
fesorius arba draugai pranešdavo apie 
dingusius tėvus.

Per suomių-rusų karą (1939-40 m.) jis 
buvo naujokas kariuomenėje. Po to per
ėjo į partijos tarnybą. Kai prasidėjo ka
ras su vokiečiais, Šelepinas vadovavo 
Maskvos Komsomol ui. Parako jam nete

Seįitųiiios DIENOS
— Kinija dovanojo bausmes 293 Formo- 

zos „karo nusikaltėliams“ ir leido jiems, 
jeigu nori, grįžti į Formozą.

— Britų vyriausybė paskelbė, kad per 
ateinančius dešimtį metų sumažins gyny
bos išlaidas po 500 milijonų svarų kas
met. Nato kraštai reiškia nepasitenkini
mą.

— Britų spauda skelbia iš JAV gautas 
žinias, kaip amerikiečiai bandė iškelti Ra
miajame vandenyne paskendusį sovietų 
atominį povandeninį laivą. Operacija ne
pasisekusi — laivas lūžęs per pusę ir di
desnė jo dalis vėl paskendusi.

— Sovietai išbandė naują tarpkontinen- 
talinį atominį sviedinį, pasiekiantį taiki
nį už 8.000 mylių.

— Ugandos prezidentas Arhin gavo do
vanų eskadrilę Mig-21 bombonečių, kele
tą tuzinų tankų ir daug raudonarmiečių 
— instruktorių.

— Antverpene gydytojai prisiuvo žmo
gui visiškai nutrauktą ranką. Tik po dvie
jų savaičių paaiškės, ar ji prigis.

— Haake-Bech bravoras susitarė šiau
rinėje Vokietijoje pradėti pardavinėti ai
riškąjį guinness alų.

— šalčiausia diena Londone šiais me
tais buvo vasario 13 d. Temperatūra 5 
laipsniai C (šilimos).

— JAV turi 30.000 atominių bombų, ku
rių pakaktų išsprogdinti visą žemės rutu
lį.

— Sovietų Sąjungos sveikatos ministe- 
ris dr. Boris Petrovsky padarė pirmą šir
dies operaciją krašte. Jo pacientas buvo 
fabriko formanas iš Sibiro.

— Anglų-Vokiečių Draugijos trijų die
nų konferencijoje (Vokietijoje) pagrindi
nė tema buvo — Ar Vakarų smukimas 
yra tikrovė, ar tik iliuzija?

— Vengrijoje įvyko Rytų Europos kraš
tų komunistų vadų konferencija. Joje da
lyvavo Brežnevas, bet neatvyko Rumuni
jos prezidentas Ceausescu.

— L. Brežnevas atsiuntė Vakarų valsty

ko pauostyti — visą karo metą išstovėjo 
kamjaunimo priešakyje, kol Chruščiovas 
pakvietė perimti KGB įstaigą. Chruščio
vui jis gal labiausiai patiko todėl, kad 
priversdavo tūkstančius komjaunuolių 
vykti į Kazachstano plėšinius ir savano
riškai dirbti vergų darbą. Dabar į jo ran
kas buvo atiduoti tie, (kurių nebereikėjo 
įkalbėti vykti į Sibirą, o tiktai įsakyti...

E. Crankshaw samprotauja, kad Šelepi
nas iš tikrųjų turėtų būti ne britų profesi
nių sąjungų, o vyriausybės svečias, nes 
Sovietų Sąjungoje prof, sąjungos yra tik 
atskiras valdžios padalinys arba departa
mentas. šelepinas nėra profsąjungų atsto
vas tikra to žodžio prasme, o britų TUC 
nėra valdžios įstaiga ir negali jai atsto
vauti. Pasikviesdama Šelepiną, britų TUC 
lyg ir nusivelka tikrąjį darbo drabužį ir 
užsideda valdžios apsiaustą, panašų į tą, 
kokį dėvės svečias šelepinas.

Taigi, žiūrint britų akimis, protestas 
prieš Šelepiną yra ne tiek protestas prieš 
buvusį KGB viršininką, kiek prieš sovietų 
valdžios kišimąsi į D. Britanijos organi
zuotos darbininkijos reikalus.

RUOŠIASI SUTIKTUVĖMS
Didesnioji britų spaudos dalis pasisako 

prieš Šelepino vizitą. Daugiau kaip 100 
abiejų partijų parlamento narių įsijungė 
į vis didėjančią protestų bangą. Atvirai 
kalbama, kad tai bus didžiausios antiru
siškos demonstracijos, kokios kada nors 
yra buvę Londone. Tuo tarpu nesimato nei 
mažiausio ženklo, kad TUC bandytų at
šaukti savo pakvietimą. Priešingai — Še
lepiną ruošiamasi Nutikti gana iškilmin
gai, kaip svarbų Politbiuro narį.

Pirmieji demonstracijų organizatoriai 
yra viena iš didžiausių išeivių grupių — 
ukrainiečiai Jų yra daug, jie daugiausia 
yra nuo KGB ar kitais vardais save besi
vadinusios policijos nukentėję, todėl jie 
ir nori parodyti, kad padarytos skriaudos 
neužmirštos. Į demonstracijas, be abejo, 
įsijungs pabaltiečiai ir satelitinių kraštų 
egzilai. Demonstracijoms ruošiasi ne tik 
Londonas, bet ir tolimesnių kolonijų išei
viai.

Šį kartą į bendrą frontą išeina ir žydai. 
Jie taip pat ruošiasi piketuoti Sovietų am
basadą, TUC ir Downing Street.

Vienas darbiečių atstovas Greville Jan- 
ner pareiškė, kad jeigu Šelepinas atvyks 
— anglų-sovietų santykiai vėl pateks į 
chaosą. Kitas parlamento narys Julian 
Amery (konservatorius) baiminasi, kad 
vis daugiau D. Britanijos gyventojų pra
deda žiūrėti į prosąjungų centrą, kaipo į 
komunizmo lizdą, šelepino atvykimas 
žmonių įtarimą ir baimę patvirtinąs.

Grupė darbiečių atstovų nori dar kartą 
susitikti TUC prezidentą Len Murray ir jį 
atkalbėti nuo nelemto vizito. Tačiau iš 
ten ateinančios žinios byloja, kad joks po
litikos ar programos pakeitimas nenuma
tomas. (S. T.) 

bėms raštus, siūlančius Europos saugumo 
konferenciją užbaigti birželio 30 d.

— Maisto krautuvėse Lenkijoje dažnai 
trūksta mėsos ir kitų produktų. Dėl to šei
mininkės vienur kitur susirėmė su polici
ja. Vyriausybė pasižadėjo sumažinti mais
to eksportą.

— JAV veda derybas atnaujinti ir iš
plėsti kariškas bazes Ispanijoje, nes Por
tugalija vis labiau artėja su Sov. Sąjun
ga.

— Portugalijos komunistų vadas Aiva
ro Cunhal pareiškė pageidavimą ir toliau 
išlaikyti istorinę anglų-portugalų drau
gystę.

— Sovietų filmų žvaigždė Victoria Feo- 
dorova pagaliau gavo vizą aplankyti savo 
sergantį tėvą adm. Jackson Tate Florido
je.

— Evangelistas Billy Graham skelbia, 
kad buv. prezidentas Nixonas pasidaręs 
labai religingas.
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H estera
Užverti V. Kavaliūno naujausią kūrinį 

Hesterą ir susimąstai. Kūrinys pavadintas 
romanu, bet nusiviltų tas, kuris jame ieš
kotų romanui būdingų tradicinų elementų. 
Išskyrus Hesterą ir jos septynmetį sūnų 
Zachariją, visi veikėjai čia yra atsitikti
niai, daugiau atpažįstami iš Senojo Įstaty
mo, negu iš V. Kavaliūno apybraižų.

Hestera — dora ir religinga moteris, gy
venanti savo mažoje trobelėje Yrušalaimo 
(Jeruzalės) miesto papėdėje. Kai pasako
jimas prasideda, jos nuostabiai geras vy
ras ir nei kiek ne blogesnis amatininkas, 
ištikimasis Tobijas jau yra iškeliavęs į 
„amžinybė namus“. Paskendusi liūdesy ir 
sielvarte, Hestera savo nuolatiniuse sap
nuose kalbasi šventraščio stiliumi su 
„išėjusiu“ Tobijum ir vis kartoja jo sene
lio Ebenezaro žodžius: „Kol mirusių neuž
miršti, tol jie gyvena su tavim".

Hesteros turtas menkas. Šalia trobelės 
dar yra Tobijaus rankomis išmūrytas 
tvartelis, kuriame laiko ožką, padedančią 
jai ir Zacharijui gintis nuo bado. Bet vie
nos nelaimės šiai dorai moteriškei neuž
tenka. Vieną dieną jos vienintelis gyveni
mo džiaugsmas, mielasis Zacharijus grįž
ta iš kalnų, kur nuolat žaisdavo su kitais 
vaikais, paraližuotas. šiaip taip paguldy- 
dytas į lovą, jis iš jos daugiau nebeatsike
lia. Visa likusioji knygos dalis yra Heste
ros sapnai ir pokalbiai apie Galilietį, ku
ris tuo metu, vaikščiodamas po žydų že
mę, išgydė Naimo našlės vaiką, prikėlė iš 
numirusių Lozorių ir padarė daugybę ki
tų stebuklų. Hestera, draugių prikalbama, 
įsitikina, kad Galilietis užeis į jos namus 
ir išgydys mažąjį Zacharijų.

Artėjant Velykų šventėms, jie sužino 
Gililietį ateinant į Jeruzalę. Hestera klau
sias! Rabio patarimo, kaip geriau susitik
ti Galilietį ir jam pristatyti savo' sūnų. 
Bet šis ją suniekina ir išvaro.

Tas Rabi yna dar vienas veikėjas, kurio 
asmenybė kiek plačiau atskleidžiama kny
goje. Galilietį nukryžiavus, jis niekur ne
begali rasti ramybės. Jis šaukiasi jos, kaip 
vaikystės pasakos — „Ištiestomis ranko
mis, kaip kūdikis prie motinos, aš bėgsiu 
prie tavęs. Apkabinsiu aš tave, kaip pasi
ilgęs sužadėtinis apkabina savo mylimą, 
sugrįžusią iš amžinybės namų.“ Tačiau 
Rabi ramybės nebesusilaukia. |

Galiliečio Kalvarijos tragedija net ir ne
bandoma ištisiau pavaizduoti. Vienur ki
tur pasigirsta plaktuko dūžiai, pasivaide
na po kiparisu kabąs Judas, pasigirsta mi
nios prašymas išlaisvinti Barabą... Nors 
dažnai kartojama, kad jis, tas Galilietis, 
yra šviesa ir prisikėlimas; bet Hesterai ir 
jos sūnui Zacharijui jis tik sapnuose ir 
svajonėse tepasirodo. Stebuklas, kuris bū
tų galėjęs suteikti veikalui romano teises, 
neįvyksta. Ir taip užverti knygą, beveik 
atmintinai išmokęs Hesteros nesibaigian
čius sapnus, bet nesulaukęs stipresnio fa
bulos išsivystymo.

Nors Hesteros biblinių laikų išgyveni
mai iš pradžios patraukia skaitytoją, bet 
nuolatiniai minties ir žodžių pasikartoji
mai nublukina turinį ir pasidaro nebepa
trauklūs. O bandymas pavaizduoti Kris
taus laikų žydų žemę, toli neprilygsta V. 
Krėvės „Dangaus ir žemės sūnų“ epiška
jam vaizdui. Patraukliausias, . be abejo, 
yra Hesteros paveikslas. Jis vienintelis il

E. Sliesoriūnienė

PARYŽIUS
Paryžiečiai pasakoja, kad jų Paryžius — gana 

keistas organizmas, turįs net tris širdis (Notr Da
nio katedra, Santarvės aikštė. Opera) ir tik vienas 
smegenis — Sorbonos aikštę, širdys — kaip širdys. 
Bet kaip atrodo smegenys? čia visada buvo nežino
mųjų, neįmintų mįslių, neatskleistų paslapčių. O tai 
juk masina. Tad nors trumpai žvilgtelėkime į gat
ves, kurios vadinamos vienu bendru vardu —

LOTYNŲ KVARTALAS
Merginos ir vaikinai — poromis ir būriais, il

gaplaukiai ir plačiakelniai, su medalionais ant krū
tinės ir kabančiais ant pilvo diržais su sagtimis... 
Tai, kas madinga, — Paryžiuje labai brangu. Antai 
pakulinio mados šūktelėjimo kaklaraištis ir tokia 
pat nosinaitė kainuoja tiek, kiek batai ar megztinis, 
čia pat, gatvėje, gali sustoti prie prekystalio, pasi
rausti diržų bei sagčių kolekcijoje ir išsirinkus užsi
juosti. Bet norai ne visada atitinka studento finan
sines galimybes, todėl, stengdamasis išlikti orus, jis 
abejingai nueina. Visai kaip pasakėčioje „Lapė ir 
vynuogės“... Užtat žymiai pigiau nusipirkti platė
jančias drobines kelnes ir išmarginti jas... rašalo 
dėmėm. Koks žaismingas ir originalus piešinys! Bet 
Paryžių sunku kuo nors nustebinti: niekas neatsi
suka dar sykį nužvelgti tokio šokiruojančio tualeto. 
Atvykusi iš užsienio į Sorboną jaunutė pirmakursė 
skuba pasitrumpinti savo maksi: Paryžiaus mada 
atkakliai laikosi gundančio mini. Nebent tik kokia 
hipė ar turtinga turistė meta iššūkį visuomenės sko
niui ir skuodžia gatve su sijonu iki pat žemės.

Tolerantiška publika mandagiai apeina porelę, 
besibučiuojančią pačiame gatvės viduryje.

Gyvenome viešbutyje „Orion“, netoli Sen Miše
lio ir Sen Žermeno gatvių sankryžos. Balzako lai
kais Sen Žermeno rajonas garsėjo kaip prancūzų

giau pasilieka skaitytojo atmintyje, kai 
kiti vardai išnyksta, nepalikę jokio pėd
sako.

Knygos kalba paprasta, be prašmatny
bių ir naujovių. Tekste pasitaiko ir tikSrų 
„deimančiukų“, bet, aplamai imant, su šia 
knyga V. Kavaliūnas nepralenkė savo pir- 
mesniųjų kūrinių („Kalnų Giesmė“, ^Ai
dai ir šešėliai“).

Vacys Kavaliūnas Hestera. Romanas. 
Lietuvių Knygos Klubo leidinys. Aplankas 
A. Korsakaitės — Sutkuvienės. 221 psl., 
kaina 4,50 dol.

J. Baltmiškis

Nelaime suartina
Jurašų laiškas laisvojo pasaulio 

lietuviams
Praėjusi mums dar gerai žinomą sunkų 

įsikurdinimo kelią, režisieriaus Jono Ju
rašo šeima laikinai apsistojo Muenchene, 
Vokietijoje. JAV lietuviai, sužinoję apie 
Jurašų atvykimą, ėmėsi organizuoti jiems 
profesinę ir materialinę pagalbą. Balfo 
pirmininkė M. Rudienė buvo atvykusi jų 
aplankyti Vienoje. Patirta, kad Chicagoje 
įkurtas specialūs fondas Jurašo kūrybinei 
veiklai remti.

Kaip matome iš jų pačių laiško, Jurašai 
jau net įsidarbino. Tėvas norėtų padirbėti 
vokiškame dramos teatre, o sūnus Joris, 
numatant, kad greičiausia pastoviau apsi
gyventi teks Amerikoje,- pradėjo lankyti 
anglų mokyklą.

„Draugo“ kultūrinis priedas (kovo 8 d.) 
paskelbė Jurašų šeimos laišką, kurį patei
kiame ir savo skaitytojams.

Brangūs tėvynainiai!
Pagaliau mes pasiekėme sekančią savo 

ilgos kelionės stotį. Nuo pat pirmųjų sun
kaus išbandymo žingsnių mes nuolat jau
tėme giminišką lietuvių globą, rūpestį, su
pratimą ir pagalbą. Tokios prabangos mes 
niekuomet neturėjome net tėvynėje, su
skaldytoje baimės, nepasitikėjimo, abuo
jumo. Mūsų kelionės galas dar toli, tik
riausiai, mes niekuomet nerasime savo 
prarastųjų namų, tačiau viltį palaiko ir 
stiprybės priduoda ta neapčiuopiama šir
dies brolių šiluma, sklindanti per uždan
gas ir sienas. Nuo šiol mes jaučiamės vie
no likimo šeimoje, nors ir praradusioje 
tėviškės žemę, blaškomi po pasaulį, lyg tie 
augalai be šaknų, kurie kartais stipriau 
išsaugo savo ląstelių genuose didžiąją gen
ties paslaptį, nei tie, kuriems neduota pa
justi gresiančio pavojaus išsigimti nuo
dingoje dirvoje. Belieka tikėtis, kad nelai
mė suartina naikinamą gentį tremtyje, ku
ri kaip nešamas kryžius, kaip kančia tau
rinanti sielą.
' Aš niekuomet nesitikėjau ir nelaukiau, 

kad mano kuklus poelgis taip atsišauks 
brolių išeivių širdyse. Nemaniau, kad pa
prastas žmogiško orumo pareiškimas gali 
būti prilygintas didvyriškumui. Liūdna 
darosi gyventi, kada suvoki, jog šiame 
„Blaivaus proto“ pasaulyje natūrali, lais
vą žmogaus prigimtį teigianti reakcija ga
li būti traktuojama kaip heroizmas, arba

aristokratijos tvirtovė. Dabar buvusiuose aristokra
tų rūmuose — ministerijos ir pasiuntinybės. Čia 
pat ir Sorbona su savo bažnyčios kupolu, kuris bu
vo pastatytas garsaus kardinolo Rišelje įsakymu. 
Jei ne iš istorijos, tai bent iš A. Diuma aprašytų

muškietininkų nuotykių prisimename tą nekarū
nuotų Pancūzijos valdovą. Po kupolu amžinai pri
siglaudė gudraus ir valdingo politiko palaikai.

Sorbonos universitetas vadinamas Robero de 
Sorbonos, Liudviko IX nuodėmklausio, vardu. Tas 
nuodėmklausys buvo mokytas vyras ir parašė moks
linį traktatą „Apie rojų“. Deja, praėjo labai daug 
metų, ir nuodėmingi šios žemės gyventojai užmiršo 
traktatą. Bet 1253 m. Robero de Sorbonos įkurtas 
koledžas ir Šiandien gyvuoja visiems žinomu Sorbo
nos vardu.

JIE TROKŠTA LAISVOS LIETUVOS

Po kelionės į Lietuvą jauna Amerikos 
lietuvaitė M. Pociūtė jautriai aprašė savo 
išgyvenimus. „Pergyvenau daug jaudinan
čių momentų. Ir mano širdy pasiliko 
brangus atminimas. Širdy yra kampelis, 
skirtas Lietuvai ir jos žmonėms."

Toliau ji rašo:

„Čia, Amerikoje, žmonės turi tiek daug 
ir vis dar daugiau nori, ir vis dar nėra pa
tenkinti. Ten žmonės džiaugėsi net ir men
kiausia dovanėle iš Amerikos. Jie daug 
lengviau pasotinami.

Tik vieno dalyko, ko jie trokšta, vieno 
alksta, tai gyvenime didesnės laisvės — 
Laisvos Lietuvos.“ 

kaip beprotybė — taip atsitiko anoje, ver
gystės prislėgtoje, spygliuotomis sienomis 
persmaugtoje Lietuvoje . Sužinoję, kad 
mano inteiview, perduotą telefonu, klau
sėsi kone visi Amerikos lietuviai, mes bu
vome sujaudinti iki širdies gelmių. Reiš
kia, tiesos žodis nelieka be atgarsio, lyg 
balsas, šaukiantis tyruose, reiškia, gyvi 
žmonių širdyse tokie ilgai mindžioti daly
kai, kaip sąžinė, gailestingumas, artimo 
meilė. Pagaliau tas faktas, kad Jūs pagal
vojate ir apie tai, ar turime mes, pakelei
viai, duonos kąsnį, — taip pat byloja apie 
daug ką. Šiandien aš dėkoju, brangūs tau
tiečiai už paramą. Gal būt, rytoj aš galė
siu tuo pačiu atsilyginti kitam, nelaimės 
ištiktajam.

Bet labiausiai aš norėčiau užtikrinti Jus, 
brangūs tautiečiai, kad dabar, kai aš su 
šeima pasiekėme ramesnį uostą, svajoja
me kuo greičiau pradėti dirbti pagal savo 
pašaukimą ir tuo pačiu prisidėti kuklio
mis pajėgomis prie to sunkaus ir nedėkin
go kultūrininkų darbo. Nežinia, kiek teks 
užtrukti Muenchene, kol gausime kokius 
nors dokumentus, įgalinančius keliauti to
liau. Bet dabar mes esame padoresnėj ap
linkoj, tarp savųjų. Esame pakviesti dirb
ti Radio Liberty lietuvių redakcijoje. Ma
no žmonai Aušrai, kuriai šis darbas yra 
geriau pažįstamas, siūloma nuolatinio dar
buotojo vieta, o aš tikiuosi gauti laisvo 
bendradarbio statusą ir tuo pačiu galimy
bę dirbti pagal profesiją. Tačiau kada pa
vyks pasiekti Ameriką, nežinia. Buvau la
bai stipriai sujaudintas, kai sužinojau, 
kad Chicagoj net įsteigtas specialus fondas 
mano profesinei pagalbai. To negalėjau 
pramatyti net sapne, kai dar prieš du mė
nesius buvau kamuojamas košmariško 
sapno, primenančio Kafkos „procesą“. 
Duok, Dieve, kad išsipildytų mūsų visų 
svajonės ir mes bendromis pastangomis 
galėtume padaryti kažką reikšmingo. Ne
kantriai laukiu to momento, kada galėsiu 
pratęsti savo kūrybinį kelią laisvėje. Dar 
kartą dėkoju visiems, kurie nebuvo abe- 
jingi.mano ir mano šeimos likimui.

Su karščiausiais sveikinimais ir linkėji
mais

Jonas, Aušra ir Joris Jurašai

LIETUVIO NAMAS BE SAVOS SPAUDOS 
ATRODO NEJAUKUS IR ŠALTAS.

AR SKAITOTE „E. LIETUVĮ“ IR NIDOS 
KLUBO KNYGAS?

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
IŠVYKO Į LIETUVA

Rosario (Argentina) lietuvis Jonas Bal
sys kovo 13 d. išvyko visam laikui į Lietu
vą. Pagrindinė jo grįžimo priežastis esan
ti žmona Ona, kuri jau antri metai gyve
nanti Lietuvoje. Be to, kaip rašoma „A. L. 
Balse“, J. Balsys esąs labai didelis patrio
tas, mylįs savo kraštą ir žmones ir todėl 
norįs kartu su jais gyveni, nors reiktų ir 
vargo pakelti. Išvykstančiam suruoštos 
šaunios išleistuvės.

LIETUVIŠKAS FILMAS

Čikagoje šių metų pradžioje buvo paro
dytas naujas lietuviškas filmas, kurio au
torė yra Birutė Pūkelevičiūtė. Filmo var
das — „Kalėdų sapnas“. Jame dalyvauja 
du jauni aktoriai ir 13 gražiabalsių daini
ninkų.

Filmas vaizduoja lietuvių šeimą, gyve
nančią Amerikoje. Mažas berniukas šio 
krašto papročių kalėdinėje aplinkoje sap
nuoja. Jam pasirodo lietuviškas angelas, 
kuris sakosi atvykęs iš Lietuvos. Berniu
kas netiki, bet angelui pavyksta jį įtikinti, 
kad jis tikrai iš Lietuvos, ir pradeda jam 
pasakoti apie kalėdinius mūsų papročius. 
Berniukas susidomi ir labai rimtai klau
sosi angelo pasakojimų apie ypatingą Kū
čių vakarą ir jo reikšmę. Savo magišku 
mostu angelas eglutės papuošalus pakei
čia lietuviškais šiaudinukais, aiškina Kū
čių vakarienės valgius, kurie ekrane vie
nas po kito sušoka ant padengto Kūčių 
stalo. Iš kažkur atsiranda grupelė vaikų, 
giedančių kalėdines giesmes. Jie visi ke
liauja per lietuviškas šventoves, kurių vie
nos yra kuklios, kitos nepaprastai didin
gos. Taip keliauja angelas, vesdamas ber
niuką su giesmininkais iš vienos vietos į 
kitą ir jį stebindamas.

Meniškai parinkti sceniniai vaizdai ir jų 
suderinimas su rodomu turiniu teikia fil
mui romantišku ramumu dvelkiančią ši
lumą. „Kalėdų sapnas“ yra paruoštas ang
lų kalba ir pritaikyas amerikiečiams.

Filmas yra spalvotas ir trunka apie 15 
min. Pastatymas kaštavo 1.700 dol. Filmą 
režisavo Z. Kevalaitytė — Visockienė, o 
filmavo kun. A. Kezys, SJ.

„PĖDOS MIRTIES ŽEMĖJE“

Elena Juciūtė, ilgai išbuvusi sovietiniuo
se kalėjimuose, atvykusi į JAV parašė la
bai įdomią atsiminimų knygą „Pėdos mir
ties žemėje“. Knygą išleido New Yorko S. 
Kudirkos šaulių kuopa. Knyga yra susi
laukusi didelio skaitytojų dėmesio. Kai 
kas siūlo ją išversti į anglų kalbą. Gaila, 
kad Anglijoje jos, berods, dar negalima 
gauti.

Patirta, kad knygos autorė E. Juciūtė 
yra sunegalavusi širdimi ir gydosi Bosto
no ligoninėje.

BRAŽINSKAI DAR TURKIJOJE

Pranas ir Algirdas Bražinskai tebegyve
na Turkijoje, laukdami galimybės emi
gruoti. Sovietai spaudžia Turkijos vyriau
sybę, reikalaudami juos išduoti arba ka
linti. Sovietų advokatų iškeltoji byla ry
šium su amnestijos įstatymo taikymu dar 
nėra baigta. Aukščiausio apeliacinio teis

Jau viduramžiais iš visų kraštų čia plaukė stu
dentai ir gyveno, kaip ir dabar, aplink universitetą: 
prancūzų šeimose ir bendrabučiuose. Studentų kal
ba buvo bendra — lotynų. Nuo to ir visą studentų 
gyvenamą kvartalą praminė pačios moksliškiausios 
kalbos — lotynų vardu. Negyvoji kalba jau seniai 
nbeteko savo visuomeninės reikšmės, studentai ne
bekalba lotyniškai, bet kvartalas vis tiek vadina
mas Lotynų kvartalu.

Sorbonos universitete mokėsi nemaža lietuvių. 
1905 — 1908 metais čia studijavo Tadas Ivanaus
kas. Iki 1910 m. jis dirbo Prancūzijos universiteto 
zoologijos stotyse. 1934 — 1935 m. čia tobulinosi 
busimasis Kauno universiteto rektorius Juozas 
Kupčinskas. Tais pačiais metais Ričardas Mironas 
Sorbonoje įgijo sanskritologo specialybę. 1934 — 
1940 m. šiame universitete gilinęs isterijos studijas 
Bronius Dundulis apgynė istorijos mokslų daktaro 
disertaciją.

Sorbonos fakultetai jau seniai nebetelpa senuo
se mūruose; jie išsimėtę kituose pastatuose. Dabar 
čia mokosi per šešiasdešimt tūksančių studentų. 
Vėl nebe pirmą kartą Sorbonos istorijoje svarsto
ma, kaip praplėsti jos ankštas sienas.

Kas rytą jaunuolius į Sorboną atveža iš studen
tų miestelio, čia patekęs, pirmiausia nustembi: ko
dėl taip tylu? Gal todėl, kad vidurdienį Sorbonoje 
visi semiasi mokslų? O Lotynų kvartalo gatvės bai
siai triukšmingos, šen bei ten zuja riaumojančius 
motociklus apžergęs „auksinis“ ir „neauksinis“ jau
nimas. O tie motociklai — paskutinis mados šūkte
lėjimas — kainuoja kone dvigubai brangiau už 
„Reno“ firmos automobilį.

Kiekvienas studentų bendrabutis — vis skirtin
gos šalies, o pastato architektūra kuo nors primena 
tą šalį. Šveicarijos studentų bendrabutis pastatytas 
pagal Korbiuzje projektą. Kiek aistrų prieškariniais 
motais buvo sukėlęs šis projektas ir tas namas „ant 
kojų“ su atsiskleidžiančia erdve!

(Bus daugiau)

mo posėdis įvyko 1975 m. sausio 17 d. An
karoje. Jo nutarimas turėjo būti paskelb
tas iš. m. sausio 31 d., bet iki šiol apie jį 
dar nėra žinių. Neseniai Bražinskus aplan
kė BALFo pirm. M. Rudienė. Jų reikalais 
daugiausia rūpinasi VLIKas ir kai kurių 
kraštų L. Bendruomenės.

Mokslas ir politika
Londone išeina žurnalas „Nature" 

(Gamta), skirtas daugiausia mokslo ir 
gamtos apsaugos reikalams. Tačiau vasa
rio 20 d. laidoje išspausdintas straipsnis 
apie Sovietų Sąjungos biologą Sergiejų 
Kovalevą, kuriame autorė Vera Rich nu
krypsta į politiką. O nukrypimui pagrindą 
sudaro Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos.

Maematikas, biologas ir genetikas S. 
Kovalevas priklausė dr. Sacharovo sukur
tai Žmogaus Teisėms Sovietų Sąjungoje 
ginti organizacijai. Taip pat kartu su ki
tais intelektualais jis sukūrė Amnesty In
ternational, kuri gina kalinių teises, sąži
nės laisvę ir laisvą spaudą. Kai 1974 m. po 
ilgesnės pertraukos Maskvoj pasirodė „Ei
namųjų Įvykių Kronikos“, Kovalevas vie
šai prisipažino to rusų „samizdato“ auto
rium.

Kovalevas buvo suimtas Naujųjų Metų 
dieną. Tą pačią dieną, kai jis kartu su Sa
charovu pasiuntė į Vakarus atsišaukimą, 
maldaujantį gelbėti mokslininkus Pliusch, 
Bukovskį, Gluzmaną ir kitus Sovietų Są
jungoje persekiojamus intelektualus. Ko
valevas buvo suimtas už tai, kad palaikęs 
ryšį su Lietuvoje leidžiamomis Katalikų 
Kronikomis. Anot V. Rich, tas leidinys ža
dina Lietuvoje ne tik religinį, bet ir tau
tinį atgimimą.

Dar prieš Kovalevo suėmimą, Vilniaus 
KGB parėdymu buvo iškrėsti jo ir kitų 
draugų namai, ieškant lietuviškųjų Kro
nikų. Iš tikrųjų Kovalevo vienintelis ryšys 
su Lietuva buvęs tik toks, kad „Biofizi
kos“ žurnale (Nr. 15) išspausdinęs vieną 
straipsnį kartu su Lietuvos mokslininku 
Dudziavičium.

Be kita ko, Kovalevui esą prikišama, 
kad jis bandęs padėti vienai lietuvei, JAV 
pilietei, norėjusiai pasiekti Amerikos am
basadą. Toji moteris buvusi suimta.

Nėra tikrų žinių, ar Kovalevo bute bu
vo rasta Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos bent vienas egzempliorius. Ta
čiau jis atgabentas į Vilnių ir bus teisia
mas kartu su lietuviais, suimtais už Kro
nikų leidimą ir platinimą.

Straipsnio autorė bando atspėti, kodėl 
Kovalevą teisia ne Maskvoje, o Vilniuje. 
Ji nurodo tris priežastis: 1) Kovalevo var
das sustiprins mažai kaltinamosios me
džiagos turinčią lietuvių bylą, 2) teismas 
Vilniuje neatkreips vakariečių žurnalistų 
dėmesio, kas Maskvoje būtų neišvengia
ma, 3) Kovalevo mokslinis autoritetas bus 
pažemintas, nes jis susidėjęs su religinius 
prietarus skleidžiančiais dvasiškiais.

Iš tikrųjų Kovalevo atgabenimas į Vil
nių sukėlęs didesnį susidomėjimą, negu 
buvo laukta. Sacharovo suorganizuota pe
ticija, kurią pasirašė apie 50 sovietų inte
lektualų, išgarsino Kovalevo vardą ir Lie
tuvos Katalikų Kronikas visame pasauly
je.

SIELOS GĖLYNAS -
Pats žodis Velykos perlieja mus malo

niu džiaugsmu. Juk jau pavasaris. Šiltes
nis oras, daugiau saulėtų dienų, visur pil
na kvapių gėlių. Pati gamta atsinaujina 
savaime.

Žmogus negali savaime atsinaujinti. Ta
čiau jis gali būti šiltas kaip pavasaris, 
linksmas kaip saulės spinduliai, kvapus ir 
patrauklus savo gerais darbais. Tik mūsų 
gyvenimas negali nei gerėti, nei turtėti, 
nei vilioti be mūsų valios pastangų. Nega
lime laukti, ikol visa įvyks „savaime“.

Dvasinis atsinaujinimas turi prasidėti 
kas rytą. Pirmoji ryto mintis, pagarbinus 
Dievą, turi prasidėti lyg laikrodžio užsu
kimu: mano sielos gyvenimas šiandien bus 
gražesnis. O dienai baigiantis, savęs pa
klausti: ar šiandien pagerinau savo gyve
nimą, uoliau atlikdamas savo pareigas, 
būdamas meilesnis su artimu, kantriau 
nukęsdamas nemalonumus, linksmiau pra
leisdamas įžeidimus? Šitokie klausimai į 
yra nuvalymas dienos dulkių, kurios ap- i 
neša mūsų gyvenimo grožį.

• ••
Pavasaris džiugina visus: ir paukštelius 

ir senelius. Visi nori saulės spindulių. 
Toks saulės spindulys gali būti kiekvienas 
žmogus. Ii' jis Dievo rankų padaras. Dievo 
paveikslas ir panašumas. Ką Dievas palie
tė ir padarė, tas buvo gražu. Ką mes pa
liečiame ar padarome sau ar kitiems, tas 
turi būti gražu. Turi būti atnaujinta Die- 
vuje ir suvienyta su Dievu. Ar neteko pa
tirti, kad kartais sėdint ar gulint gražioje 
pievoje, staiga pajunti malonų kvapą, bet ’ 
nepastebi jokio žiedelio arti savęs? Tik 
kiek atidžiau pasidairęs, pamatai menku
tį žiedelį, į kurį niekuomet nebūtumei 
kreipęs dėmesio, jei nebūtum užuodęs to • 
malonaus kvapo. Ir ms galime būti plates
nei visuomenei nežinomi varguoliai. Be j 
aukštojo mokslo. Be didesnių tuaftų. Be . 
patrauklios išvaizdos. Bet jei mūsų siela i 
pilna kvepiančių gėlelių, dorybių — to už- jį 
tenka. . 4

A. J. S. ' II
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Mūsų rūpestis - jaunimas
(DBLS C. valdybos pirmininko J. Alkio 

pranešimas atstovų suvažiavime)

Mūsų suvažiavimai yra savotiška lie
tuviškos veiklos išpažintis, kurios metu 
mes patiektam visuomenei savo darbus, 
mintis ir planus ir prižadam pasitaisyti 
ateičiai. Bet kaip ir kiekvienam papras
tam žmogui, mums ne visuomet šimtapro- 
centiškai pavyksta pasitaisyti ir ne viską 
atliekame kaip planuojame, todėl dažnai 
grįžtame prie tų pačių problemų.

Šiuo metu turime tris pagrindines orga
nizacijas: Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungą, D. Britanijos Liet. Katalikų Ben
driją ir D; Britanijos Liet Bendruomene. 
Jos turi savo tikslus ir uždavinius vado
vauti lietuviškam gyvenimui šioje saloje.

Turime ir ekonominius vienetus: L. Na
mų Bendrovę su spaustuve, klubus Lon
done, Manchesteryje ir Bradforde. Židinį 
su spaustuve Nottinghame ir mūsų senąją 
bažnyčią su parapija Londone. Be to, turi
me ir kitų organizacijų, pvz. L. S. S. Ang
lijos Rajoną, Lietuvos Atgimimo Sąjūdį, 
Ramovėnus, Dainavą, šv. Onos Dr-ją, Jau
nimo grupę Londone ir daug kitų mažes
nių vienetų.

Atrodo, kad padėtis nėra bloga ir, turint 
galvoje lietuvių skaičių Anglijoje, turime 
pakankamai organizacijų ir ekonominių 
vienetų pastoviam ir naudingam lietuviš
kam gyvenimui išlaikyti. Gal net jų ii- per
daug, nes vieno dalyko trūksta, būtent, ar
timesnio bendravimo tarp mūsų pagrindi
nių organizacijų ir bendro plano ateičiai 
lietuvybei išlaikyti šiame krašte.

Pilnai suprantama, kad šiam suvažiavi
mui netiktų nagrinėti kitų organizacijų 
veiklą ir tikslus. Bet trumpai jas paminė
ti, kad sudarytume vaizdą, kaip mūsų vi
suomenė yra susiorganizavusi, būtų nau
dinga visiems.

Pirmoje eilėje norėčiau sveikinti Kata
likų Bažnyčios sumanymą apjungti mūsų 
tikinčiuosius į Katalikų Bendriją, kuri per 
trumpą laiką pasiekė gražių rezultatų ka
talikų gyvenime ir visuomeninėje veiklo
je. Esu tikras, kad šis suvažiavimas pa
reikš dideli pritarimą Bendrijos veiklai ir 
rasime bendrą kalbą ten, kur mūsų darbai 
pareikalaus bendrų pastangų, šia proga 
sveikinu S. Kasparą, ‘laimėjusį LKB-jos 
visuomenininko premiją.

DBL Bendruomenė, kuri buvo įsteigta 
mūsų Sąjungos pastangomis apjungti tais 
laikais veikiančias organizacijas Anglijo
je ir Škotijoje į vieną Tarybą, ilgą laiką 
veikė Sąjungos rėmuose, o šiandien savi
stoviai atlieka tam tikrus darbus kultūri
nėje srityje. Tikiu, kad Bendruomenė ir 
Sąjunga, atsiradus palankiais sąlygoms, 
atras kelią į vienybę, nes mūsų tikslai yra 
panašūs, nariai tie patys ir abiejų organi
zacijų veikėjai vienu ar kitu laiku dirbo 
ir dirba abiejose valdybose.

DBLS, kurią mes suvažiavę į šį kraštą 
įkūrėme ir apjungėme visus lietuvius ben
dram politiniam ir kultūriniam gyveni
mui, turi moralinę teisę ir pareigą tęsti ir 
toliau lietuvybės išlaikymo darbą. Bet ne
užtenka žodžių. Mums reikia pozityvių 
idėjų ir pozityvių darbų, kurių svarbiau
sias būtų senų lietuviškųjų mokyklų at
gaivinimas ir steigimas naujų ten, kur tu
rime būrelį jaunimo. Jaunimo auklėjimu 
negalime apsunkinti mi^sų skautų vado
vus, kurie tą darbą dirba jau daugiau kaip 
25 metai. Jiems sunku yra dirbti su jauni
mu, kuris šiandien jau nebemoka tėvų 
kalbos.

Norėčiau, kad šiandien kiekvienas iš 
mūsų parsivežtų į savo kolonijas tvirtą 
nusistatymą ir pasiryžimą įsteigti vargo 
mokyklą savo skyriuje, ieškoti žmonių, 
kurie su mūsų pagalba padėtų jaunimui 
pažinti Lietuvą ir lietuvių kalbą, kad jie 
pažintų mūsų organizaciją ir, laikui 
atėjus, įsijungtų į ją. Tik tada mes galėsi
me sakyti, kad šį tą padarėme lietuvybės 
išlaikymui ir atlikome bent dalį savo dar
bų ir įsipareigojimų. Šio suvažiavimo šū
kis turėtų būti — mokykime jaunimą.

Turime pasidžiaugti, kad mūsų skyriai 
eina bendravimo keliu. Pvz. Wolverhamp- 
tono, Birminghamo ir Coventrio kolonijos 
jungiasi į krūvą bendriems minėjimams ir 
parengimams. Sveikiname juos. Gražiai

JAUNIMUI
JAUNIMO KONGRESO 

STOVYKLAVIETĖ

Jaunimo kongreso stovykla ruošiama 
Argentinoje, ten, kur bus ir Kongreso ati
darymas 1975 m. gruodžio mėn. Jau nuo 
seniau ieškoma tinkamos vietos stovyk
lauti. Praėjusį gruodžio mėnesį grupė JK 
organizatorių nuvažiavo į vieną dvarą 
„Punta Indio“ apylinkėje. Nuspręsta, kad 
vieta labai tinka stovyklavimui. Stovyk
lautojų numatoma apie 500, tad reikėjo to
kios vietos, kur visi patogiai galėtų įsitai
syti. Punta Indio dvaro salėje telpa dau
giau kaip 600 žmonių, o valgykloje apie 
300 žmonių. Dvaras turi 77 hektarus že
mės, tad visiems bus pakankamai vietos 
palapinėse. Yra ir mažesnių pastatų rašti
nėms. Dar kol kas rūpi sužinoti apie elekt
ros tiekimą stovyklai.

Punta Indio dvaras yra tik 1.000 metrų 
nuo žymios La Plata upės krantų. Aplin
kui yra lygumos — pampas vadinamos, — 

bendradarbiauja Rochdales ir Manchestę- 
rio kolonijos, susijungusios į vieną koor
dinacinį komitetą, kurio veiklos centras 
yra Manchester!© klubas. Bradfordo sky
rius ir klubas vieningai dirba ir pasiekia 
gražių rezultatų. Pvz. jie parūpino knygų 
Bradfordo bibliotekai, kur šiandien ang
lai gali gauti neiškraipytų žinių apie Lie
tuvą ir jos būklę, o neužilgo įvyks lietuvių 
meno paroda. Be to, mes matome, kaip 
mūsų šiaurės lietuviai gražiai bendrauja 
su Škotijos lietuviais. Net Nottingham© ir 
Derby skyriai pagaliau suartėjo ir suruo
šė bendrą minėjimą...

Turime apie 15 skyrių ir apie 700 narių. 
Mūsų Taryboje dalyvauja 5 organizacijos 
ir klubai. Visa tai rodo, kad einame geru 
keliu, kad mūsų Sąjunga ir ekonominiai 
vienetai gražiai bendradarbiauja, ir, jei 
pradėtume rimtai ieškoti galimybių mo
kyklėlėms steigti, mūsų organizacijos tęs
tinumas būtų bent iŠ dalies užtikrintas.

Politinėje veikloje dalyvauja visur, kur 
tik galima buvo pasireikšti. Centro Valdy
ba nesigaili laiko ir išlaidų Lietuvos bylai 
ginti.

Kultūrinėje srityje valdyba bendradar
biavo su Taryba ir jos atsovas dalyvavo 
valdybos posėdžiuose. Mūsų tikslas visuo
met buvo įtraukti Tarybos narius į bend
rus kultūrinius darbus, nes ją sudaro mū
sų nusipelnę veikėjai iš visų Anglijos ko
lonijų. Tik palaikydami ryšius su jais ir 
skyrių pirmininkais, galėjome jausti lietu
višką pulsą mūsų bendruomenėje.

Taryba, nors ir būdama patariamuoju 
organu, turi svarbų uždavinį jungti kitas 
organizacijas į mūsų bendrą veiklą, iš
klausyti patarimų ir pasiūlymų, kuriuos 
mes galėtume pritaikyti mūsų gyvenime.

Praėjusių metų bėgyje buvo sudarytas 
radijo ir filmų vienetas. Jo centras yra 
Manchesteryje, iniciatorius V. Dargis. Jau 
suruošta radijo valandėlė Leeds apylinkė
se. Pradžia padaryta, kviečiame visus rem
ti mūsų entuziastus. Taip pat ruošiama 
dirva jungtiniam chorui Anglijoje, bend
raujant su Škotijos lietuviais. Tai didelis

Velykų šventoji ugnis
Nors iš tikrųjų žvakutes ir iliuminaci

jas labiau yra įprasta matyti tamsokame 
Kalėdų laikotarpyje, bet religinėse Vely
kų apeigose ugnis ir šviesa visada turėjo 
didelės reikšmės. Ypačiai tai žymu katali
kų ir ortodoksų bažnyčiose.

Didįjį Velykų šeštadienį visos žvakės 
bažnyčiose užgesinamos ir uždegama vie
na didžioji Velykų žvakė — Kristaus pri
sikėlimo ir tamsios mirties pergalėjimo 
simbolis. Paskui nuo tos žvakės uždega
mos ir visos kitos žvakės bažnyčioje. Sim
bolinė Velykų žvakė (Pashal) bažnyčiose 
išsiliko iki mūsų laikų.

Viduramžiais, o Lietuvoje net iki pasku
tiniųjų laikų, ugnies užgesinimo paprotys 
buvo praktikuojamas ir namuose. Užge
sinta namij ugnis būdavo iš naujo uždega
ma, trinant du pagalius į vienas kitą. Vė
liau žmonės pradėjo eiti ugnies parsinešti 
iš šventoriuje kūrenamo pašventinto lau
žo, vartodami tam reikalui išdžiovintas 
kempines, stipriai suvytas kanapines vir
ves ir kt. ,

Įspūdingiausios šventosios ugnies cere
monijos vyksta Kristaus Karsto bažnyčio
je Jeruzalėje. Graikų ir armėnų patriar
chai eina su procesija prie tos vietos, ku
rioje, manoma, buvo palaidotas Kristaus 
karstas. Staiga pro dvi skyles sienoje pra
siveržia ugnis, nuo kurios patriarchai už
sidega savo žvakes. Nuo jų uždegamos vi
sos bažnyčios žvakės. Stipriai apsaugotos 
žvakės gabenamos taip pat į kitas bažny
čias ar net 'kitus kraštus.

Sevilijos mieste, Ispanijoje, yra ruošia
mas šviesų festivalis. Didįjį šeštadienį 
per patį vidurnaktį iš šv. Lauryno bažny
čios pasipila į miesto gatves minios žmo
nių su žvakėmis ir žibintais. Kartu jie ne
ša žvakėmis apšviestą garsiąją Montanes 
Kristaus statulą.

Švedijoje, Olandijoje ir Vokietijoje vie
tomis Did. šeštadieni yra deginami lau
žai, o Austrijoje paleidžia nuo kalnų ristis 

kur bus užtektinai vietos sportavimui ir 
kitokiems malonumams.

Punta Indio galima pasiekti per tris va
landas autobusu važiuojant iš Buenos Ai
res, kur prieš tai įvyks Kongreso atidary
mas.

Argentinos jaunimas, talkinamas vyres
niųjų, apžiūrėję visą eilę siūlomų vietų, 
.nusprendė sustoti prie Punta Indio.

Pietų Amerikoje lankęsis PLB jaunimo 
reikalams vicepirmininkas Romas Kaspa
ras yra pareiškęs pasitenkinimą pasirink
ta vieta. Beviešėdamas Argentinoj, jis ten 
apsilankė ir papasakojo, kad apylinkės la
bai gražios, erdvios ir, svarbiausia, pato
gios. Argentiniečiams lietuviams teks įdė
ti nemažai triūso, paruošiant dvarą sto
vyklai. Mat, jis jau apleistas, nenaudoja
mas. Tad reikės ne tik išvalyti, bet šiek 
tiek ir atremontuoti. Stovyklos komisijai 
teks šis nelengvas darbas atlikti.

Jaunimo trečiojo kongreso stovykla 
įvyks gruodžio 22-28 d. d. (MD) 

uždavinys ir vertas visų dėmesio ir para
mos.

Sąjungos 25-ių metų veiklos knyga jau 
baigiama ruošti. Jos redakorius K. Baro
nas sunkiai darbavosi — ačiū jam už pa
stangas. Ta proga norėčiau pranešti, kad 
mūsų bičiuliai užsienyje — Chicagos Ang
lijos Lietuvių klubas — šiai knygai pa
skyrė 1,000 dol. pašalpos. Esu tikras, kad 
suvaižavimas išreikš jiems tinkamą padė
ką.

Kaip žinote, šie metai yra Čiurlionio ir 
Valančiaus Metai. Centro Valdyba kviečia 
visas organizacijas šių metų veiklą pri
taikyti šioms sukaktuvėms. Kviečiame vi
sus į talką. Tikimės gauti M. K. Čiurlionio 
filmą, kurią mūsų vienetas prižadėjo ro
dyti kolonijose anglų ir lietuvių publikai.

Tradicinis sąskrydis Sodyboje įvyks 
kaip ir praeityje su programa, pritaikyta 
šių metų sukaktims. Suvaižav'ę matysime 
jau užbaigtus Sodybos namų darbus. Ti
kimės, kad jie bus tinkamai įvertinti.

Lietuvių sąskrydis vidurinėje Anglijoje 
numatytas ruošti Birminghame. Tuo rūpi
nasi Taryba, kuri apie tai praneš vėliau.

Didesnių pakeitimų ateinantiems me
tams Valdyba nenumato. Norima praplėsti 
Valdybos veiklą, sudarant tam tikrus ko
mitetus atskirų veiklos šakų darbams. 
Tam reikalui kviečiame visuomenės entu
ziastus ir vienos ar kitos srities žinovus.

šiuos Čiurlionio ir Valančiaus metus 
skiriame mūsų lietuviškųjų mokyklų at
gaivinimui, lietuviškosios dvasios apvaly
mui ir organizacijų vienybei. Norime pri
traukti kuo daugiau mūsų veikėjų ir vi
suomenės prie bendrųjų darbų, kad visi 
pajustume mūsų lietuvišką pulsą, mūsų 
organizacijos dvasią ir mūsų pareigos 
jausmą savo tautai.

Baigdamas reiškiu nuoširdžią padėką už 
įdėtą darbą ilgamečiui DBLS ir L. Namų 
b-vės cenro valdybos nariui P. Mašalai- 
čiui, kuris pasitraukė iš centro valdybos.

J. Alkis,
DBLS C. Valdybos pirmininkas

degančius šv. Kotrynos lankus .Visi šitie 
papročiai yra kilę iš pagoniški! pavasario 
švenčių apeigų. Vokietijos krikščionys nu
sigabeno juos net į Texas (JAV), kur dar 
ir šiandien kai kur ant kalvų Did. šešta
dienį kuriami Velykų laužai.

Velykaitis

ŠUO NESUPRANTA ANGLIŠKAI

Ūkininkų laikraštyje pasirodė skelbi
mas, kad parduodamas gerai treniruotas 
aviganis šuo. Vienas Surrey ūkininkas šu
nį nupirko už 60 svarų. Tačiau pargaben
tas į ūkį, šuo atsisakė tarnauti. Pasirodo, 
jis buvo išmokytas aviganio amato valų 
kalba, ir nė žodžio nesuprato angliškai...

Balandžio pirmoji
Balandžio pirmoji (Prime Aprilis) yra 

vadinama melagių diena. Anglai šią dieną 
vadina „Ali Fools Day“ — atsieit, visų 
kvailių diena. Prancūzijoje tą dieną ap
gautą žmogų vadina April fish. Olandijo
je vadina grass, bet kadangi tą dieną ža
lios žolės dažniausiai dar nėra, dėl to ji ir 
gavo melo dienos vardą. Anglų enciklope
dijose rašoma, kad šiam mėnesiui vardą 
sugalvojo romėnai. Pavadinimą Aprilis 
sudarė iš žodžio „aperire“, kas reikštų — 
išskleisti. Gal dėl to, kad tame mėnesyje 
augalai jau pradeda išskleisti savo pum
purus.

Bet dėl ko balandžio pirmoji diena pa
sidarė skirtinga, tai sunku pasakyti. Spė
jama, kad kai Europoje pradėjo plisti 
krikščionybė, tai ši diena buvo pavadinta 
Judo Iskarioto diena. Manyta, kad tą die
ną Judas pasikorė, todėl ji ir buvo laiko
ma nelaiminga diena. Tik nuo 14 ar 15 
šimtmečio balandžio pirmoji pradėjusi 
garsėti Europoje, kaip linksmų juokų die
na. Tą dieną artimieji mėgdavo vieni ki
tus apgaudinėti pramanytomis sensacijo
mis. „(Naujienų“ II d., 1967 m., Nr. 853).

Galima spėlioti, kad kai šitas paprotys 
atėjo į Europą, tai jis pasiekė ir Lietuvą. 
Mes tą paprotį jau radome pilnai įsipilie- 
tinusį ir gerai atsimename, kaip stengė
mės artimuosius apgauti. Rašėme apgau
lingus laiškus ir siuntėme su karikatūri
niais vaizdais atvirutes. O jeigu gerai pa
vykdavo, tai skaniai pasijuokdavome. Net 
ir spauda tą dieną kartais paskelbdavo 
netikrų žinių. Tai dienai buvo išleidžiami 
specialūs juokų laikraščiai. Vienas popu
liariausių buvo „Kultuvė“, ėjęs 1922 —40 
m. Jis buvo leidžiamas kiekvienų metų 
balandžio 1 d.

Gyvendami Vokietijoje, balandžio 1 d. 
proga leidome „Išvietinitąją Kultuvę“ 
(Detmolde), „Atlanto Kultuvę“ ir „Klum
pę“ (Oldenburge). Be šių, ta ir kitomis 
progomis išleisdavome „Dievo Paukštelį“, 
„D. P. Aitvarą“ ir kt.

Rašytojas B. Shaw patarė balandžio pir
mąją dieną tik teisybę kalbėti, nes užtek
tinai prisimeluojame per ištisus metus. 
Tai gal ir reikėtų šį gražų jo patarimą 
priimti.

V. Vytcnietis

LIETUVOJE
PERTVARKO VILNIŲ?

Brooklyne leidžiama „Vienybė“ Nr. 2 
paskelbė išeiviją aliarmuojantį praneši
mą: „Iš Maskvos į Vilnių atvykusi grupė 
rusų architektų ėmėsi formuoti planus 
pertvarkyti Vilnių. Jų sudarytam projekte 
pirmoje vietoje pažymėta nugriauti Vil
niaus katedros bokštą. Pasak rusų, kated
ros bokštas trukdo trafikui — judėjimui. 
Lietuviai aiškina, kad Vilniuje yra labai 
mažai automobilių ir bokštas trafikui ne
trukdo. Bokštas pastatytas toj vietoj, kur 
kadaise stovėjo Šventaragio aukuras. Ru
sai pataria išgriauti ir keletą kitų istori
nių paminklų, kaip tai senovės miesto Vil
niaus Rotušę, esančią gale Didžiosios gat
vės, ir taip pat kunigaikščio Radvilos rū
mus Trakų gatvėje, vadinamus „Cardina- 
lije“. Lietuviai architektai griežtai pa
smerkė tokių istorinių paminklų naikini
mą. Jei dėl tokių istorinių vertybių pagel- 
bėtume Lietuvos architektams, atliktume 
patriotinį darbą.“ Šio pranešimo šaltinis 
nenurodytas.

NORI APSAUGOTI ČIURLIONIO 
PAVEIKSLUS

M. K. Čiurlionio šimtosioms gimimo me
tinėms vokiečių leidykla „VEB Verlag der 
Kunst“ išleis leidinį „Čiurlionis“, kuria
me bus apie 180 juodai baltų ir 50 spalvo
tų reprodukcijų. Vilniuj bus išleisti: gau
siai iliustruotas M. K. Čiurlionio meno kū
rinių mokslinis katalogas, „M. K. Čiurlio
nio tapyba muzikos temomis“, „M. K. 
Čiurlionio muzikos“ faksimilinis akademi
nis leidinys mokslo reikalams. Ilgą laiką 
buvo manyta, kad M. K. Čiurlionio pa
veikslai blunka nuo šviesos ir drėgmės. 
Maskvos restauracinėse dirbtuvėse atlik
ta analizė nustatė, kad dėl jų blukimo pa
grindinė kaltė tenka perdaug medienos tu
rinčiam kartonui ir klijams su spalvoms 
kenksmingomis medžiagomis. M. K. Čiur
lionio galerijos meno skyriaus vadovė V. 
Čiurlionytė — Karužienė, ieškodama pa
galbos paveikslams išsaugoti, per Jungti
nes Tautas kreipėsi į didžiąsias kūrinių 
apsaugos organizacijas visame pasaulyje, 
bet iš jų gautas neigiamas asakymas. Vie
nintelė viltis — Japonijos spe(cioalist|ai, 
kurie galėtų imtis šitokio darbo.

BIRŽIEČIŲ ALUS
Biržiečių kraštas jau nepriklausomybės 

laikais garsėjo savo alumi, gaminamu iš 
miežių. Nors „Biržų alaus“ darykla jau 
yra tapusi „Kalnapilio“ susivienijimo sky
riumi, ir toliau puoselėjamos biržiečių alu
darių tradicijos, tik juos dabar pakeitė... 
moterys — alaus gamybos vyriausioji

TAVO PALIKIMAS
Kartą teko matyti vieno anglų advoka

to laišką, rašytą Sovietų konsulatui, ku
riame sakoma, kad jam nesąs žinomas 
joks Mr. „Injurkolegija“, kuriam jo klien
tas (lietuvis) būtų palikęs savo turtą. 
Anas mirusio lietuvio palikimą tvarkąs 
advokatas nežinojo, kad Injurkolegija 
(Inostrannaja Juridičeskaja Kolegija) 
yra įstaiga, kuri rūpinasi Sovietų Sąjun
gos piliečių paliktu turtu užsieniuose. Jos 
subagentūra yra ir Vilniuje.

Ši agentūra turi absoliutų monopolį iš
gauti užsieny atsiradusiam palikimui. Nie
kas kitas okupuotoj Lietuvoj neturi tei
sės rūpintis palikimų išgavimu. Paveldė
tojas gali kreiptis tik į Injurkolegiją ir 
niekur kitur. Praktiškai pati Injurkolegi
ja susiranda įpėdinius Lietuvoje ir jiems 
pakiša pasirašyti įgaliojimus jos advoka
tams užsieny.

Tokia advokatų firma yra ir D. Brita
nijoje. Injurkolegija skirianti advokatams 
35% nuo visų išgautų palikimų. Be to, pa
ti Injurkolegija Maskvoje dar pasilaiko 
10% savo reikalams. Vadinasi, paveldėto
jai gali tikėtis gauti tik šiek tiek daugiau 
negu pusę palikimo.

Jei palikimas yra nedidelis, tai išlygini
mui tokių didelių išskaitymų, okupantai 
duoda teisę pirkti rusų gamybos mašinas 
ir kai kurias kitas prekes už papigintą 
kainą.

Paveldėtojas niekada nežino tikros pa
veldėtos sumos ir kiek jam priklauso. Pa
galiau čia nėra ir tvirtų nuostatų. Pavel
dėjimai skirstomi pagal užsitamavimą. Jei 
paveldėjimas didelis, o žmogus „liaudžiai 
nenusikaltęs“, tai jis gali pvz. gauti iš ati
tinkamų įstaigų asmeninę pensiją iki šim
to rublių per mėnesį iki gyvos galvos. Bet 
nusikaltus, pvz., žydui paprašius leidimo 
emigruoti, toji pensija vėl gali būti atim
ta.

„Pagrindiniai sovietų civilinės teisės 
principai ir procedūra“ numato piliečiams 
labai ribotą nuosavybę. Kiek toji nuosavy
bė ribota, nusako to rinkinio 25 paragra
fas, kuris nustato, kad piliečio nuosavybė 
negali būti vartojama gauti neuždirbtom 
pajamom. Vadinasi, jei, gavęs iš užsienio 
palikimą, pilietis nusipirktų namą ir jį iš
nuomotų, tai gautoji nuoma būtų laikoma 
„neuždirbta pajama", t. y. nelegalia. Be 
to, to paties „įstatymo“ 19 paragrafas 
draudžia būti savininku daugiau negu vie
no namo. Antrą namą iš užsieny gauto pa
likimo nusipirkęs pilietis bematant atsi
durtų teisme, namas iš jo būtų atimtas, o 
jis pats būtų uždarytas į kalėjimą už nau
dojimąsi „neuždirbtom pajamom“. Tai kas 
belieka daryti iš užsienio gavusiam pali

meistrė D. Jasinskienė su chemijos inž. V. 
Samulioniene. Jos pirmą kartą alaus ga
mybai panaudojo žirnių miltus, pasikvie- 
tusios talkon virėją A. Ūdrienę ir vyr. fer- 
mentuotoją J. Paulauską. Prieš ketverius 
metus sukurtas naujasis gaminys buvo 
pavadintas „širvena“. Biržietė V. Bielsky
tė 1974 m. „Tiesos" Nr. 304 rašo: „širve- 
nos“ alui žirniai taip pat suteikia aroma
tą, papildo skonį, duoda gražią putą. O 
šiaip dar pagyvina rūgimą, fermentaciją. 
Dvidešimt astuonias paras palaikytas 
tamsiame rūsy, „Širvenos“ alus iškeliauja 
pas vartotoją. Biržuose sukurti gėrimai 
paplito po visą respubliką. Dvyliką pro- 
cenų bendrosios jų produkcijos — apie 500 
dekalitrų — sudaro rūšinis alus“.

KONTRABANDOS ŽIDINIAI
Sovietų dienraštis „Socialističeskaja In

dustrija“ rašo, kad Baltijos uostai virtę 
kontrabandos židiniais. Nelegaliai atveža
mos ne tik tokios prekės, kurių Sovietų 
Sąjungoje nuolat trūksta, bet ir uždraus
tos knygos, spausdiniai ir antitarybinė li
teratūra. Pavyzdžiu nurodomos Solženicy
no knygos, kurias Frankfurte rusų kalba 
leidiža leidykla „Posiev“ Sėja). Lietuvoj, 
Klaipėdos uoste, kur per metus nuo laivų 
nulipa 13 tūkstančių jūrininkų, kontra
banda ir valiutos prekyba įgavusios „neri
mą kelianti pobūdį“.

T. V.

KERAMIKAS J. KVEDERAVIČIUS
„Kultūros barai“ (Nr. 2) aprašo Rytų 

Vokietijoje įsikūrusį lietuvį dailininką — 
keramiką Joną Kvedaravičių. Jis esąs gi
męs 1923 m. Marijampolėje, spaustuvinin
ko šeimoje. 1941 m. išvykęs į Vokietiją, 
čia baigęs meno studijas ir į Lietuvą ne- 
begrįžęs. Šiuo metu jis turįs Berlyno prie
miestyje įsisteigęs keramikos dirbtuvę, 
kurioje dirba keramikos dekoratyvinius 
darbus. Su savo dirbiniais J. Kvederavi- 
čius jau esąs dalyvavęs meno parodose 
Berlyne, Maskvoje, Bukarešte, Londone, 
Taline ir kitur.

J. Kvederavičius esąs didelis gamtos ir 
gėlių mėgėjas.

KNYGŲ DIENA

Katalonijoje (Ispanija) yra paprotys šv. 
Jurgio dieną vadinti „knygos diena“ (tą 
dieną mirė garsusis rašytojas Cervantes). 
Balandžio 23 d. pagerbiami visi krašto ra
šytojai.

Barcelonos knygynai tą dieną skelbia 
knygų išpardavimą, draugai vienas kitam 
dovanoja knygas. Tokį gražų paprotį bū
tų naudinga įsivesti ir pas mus, nors ne 
būtinai šv. Jurgio dieną.

kimą? Jei palikimas nedidelis, tai, gavęs 
nuo valdžios likusią palikimo dalį, gali 
bandyti ją išleisti nusipirkdamas namuką 
ir automobilį. Bet jei tuos dalykus jis jau 
turi, tai iš užsienio gautas palikimas gali 
jam pridaryti nemalonumų iki pakliuvimo 
į kalėjimą.

Nenuostabu, kad žmonės laisva valia 
kartais nuo palikimų atsisako, nenorėda
mi turėti nemalonumų. Tačiau kartą pa
likimą susekus, Injurkolegija atsisakyti 
nebeleidžia ir nurodo savo advokatams 
turtą išgauti. Sovietų Sąjungai yra reika
lingi doleriai ar svarai.

Daugelis užsieny gyvenančių patarnau
ja Maskvos Injurkolegija!, kai, atsiradus 
palikimui, parašo įpėdiniams Lietuvoje, 
prašydami atsiųsti įgaliojimus, metrikų 
ištraukas ar 'kitokius dokumentus. Kai tik 
pretendentas į palikimą užsieny kreipiasi 
į advokatą ar notarą įgaliojimo reikalu 
arba paprašo metrikų iš metrikacijos 
įstaigos, tai jis smulkiausiai iškvočiamas 
apie Amerikoj mirusį giminaitį ir jo pali
kimą. Kvotos duomenys siunčiami Injur- 
kolegijos agentūrai Vilniuje, kuri surašo 
įgaliojimą rusų ir anglų kalbom ir atsiun
čia pretendentui pasirašyti. Toliau jau 
viskas eina įprasta tvarka — įgaliojimas 
nusiunčiamas Injurkolegija! Maskvoje, o 
toji jį atsiunčia į New Yorką ar Londoną 
Sovietų Sąjungos interesus atstovaujan
čiai advokatų firmai. Lietuvoje griežtai 
draudžia siųsti į užsienį įgaliojimus, met
rikų ištraukas ir bet kokius dokumentus. 
Tad prašymas iš Lietuvoj gyvenančių pa
veldėtojų atsiųsti įgaliojimus ar metrikų 
ištraukas padeda Lietuvos okupantams 
surinkti informacijas apie atsiradusį pa
likimą.

Apsigynimas nuo įgaliojimus turinčių 
Injurkolegijos advokatų darosi vis sun
kesnis .Vienintelė apsaugos priemonė yra 
gerai surašyti testamentai, kuriuose nuro
doma, kokiu būdu ir kas turtą gali pavel
dėti. Jeigu testamente tik 'išvardijami as
menys, po kiek ir kam turto paliekama, 
tai Injurkolegijos advokatai juo visada 
pasinaudos. Todėl vietoj tiesioginio užra
šymo, Lietuvoje gyvenantiems skiriamos 
dalys turėtų būtii pavestos patikėtiniams, 
nurodant, kam ir kaip turtas turi būti 
pervestas. Patikėtiniais geriausia pasi
rinkti lietuvių institucijas, organizacijas, 
gimines ar patikimus draugus. Saugiausia 
testamentą sudarant kreiptis į toje srity
je gerai nusimanančius advokatus.

Turtas, paliktas be testamento, šiuo me
tu jau yra ne „palikimas karalienei“, o 
palikimas Interjurkolegijai.

J. Peikta
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DEMONSTRUOJAME
Pagaliau spauda paskelbė ilgai slėptą 

Šelepino atvykimo datą — balandžio 2 d. 
Tuo tarpu dar neaišku, kaip ilgai jis Ang
lijoje pasiliks.

Balandžio 3 d. 12 vai. Hyde Parko Spea
kers Corner aikštėje Įvyksta pirmas ma
sinis protesto mitingas, kuriame dalyvau
ja visų tautų egzilai ir jų draugai. Visi, 
kas tik gali, kviečiami mitinge dalyvauti.

Balandžio 6 d. (sekmadienį) po pietų 
organizuojamos masinės demonstracijos. 
Jose kviečiami dalyvauti ne tik londoniš- 
kiai, bet visos D. Britanijos egzilai ir pa
vergtųjų tautų atstovai.

Kadangi iki laikraščio išleidimo nepa
vyko gauti smulkesnės demonstracijų pro
gramos ir laiko, tai šiai dienai artėjant, 
prašome skambinti DBLS sekretoriui, 
tel. 01-727-2470.

AUKOS
Atsilygindami ūži lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo: K.Tamošiūnas — 7.15 
sv., S. Pocius, V. Remeikis — po 3.50 sv., 
J. Levinskas — 3.00 sv.,A. Tirevičius — 
3.30 sv., P. Maskvytis — 2.25 sv., M. Ra
monas — 1.50 sv., A. Bučys — 1.00 sv., 
P. Popika — 0.90 sv.,J. Sadula — 0.60 sv., 
J. Jakštys — 0.55 sv.

Tautos Fondui aukojo
V. Tamašauskas (palikimas) — 100.00 

sv., K. Tamošiūnas — 5.00 sv.

DĖKOJA UŽ AUKAS
Tautos Fondo valdyba ir direktoriai pri

siųstame laiške dėkojo D. Britanijos Tau
tos Fondo Atstovybei ir visiems aukoto
jams už sutelktas lėšas Lietuvos laisvini
mo darbui.

LONDONAS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Did. ketvirtadienį — kovo 27 d. 8 vaL 

vakaro.
Did. penktadieni — kovo 28 d. 3 vai.
Did .šeštadienį —■ kovo 29 d. 7 vai vak.
Velykų ryte 8 vai. prisikėlimo pamaldos. 

Suma 11 vai.
Velykų II dieną (neprivaloma šventė) 

9 ir 11 vai.
Išpažinčių klausoma ir šv. Komunija 

dalinama kasdien.
AR NORITE IŠMOKTI AUSTI JUOSTAS?

E. Bliūdžiūtė sutinka išmokyti austi tau
tines juostas, jei atsirastų norinčių moky
tis. Pamokos vyktų šeštadieniais šv. Ka
zimiero bažnyčios salėje, Londone.

Suinteresuotus prašome kreiptis i V. Ju
rienę, Baltic Stores.

MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 5 d. (šešetdienį) šv. Onos 

Draugija Lietuvių Sporto ir Socialiniame 
klube ruošia MARGUČIŲ BALIŲ. Pradžia 
8 vai., pabaiga 12 vai. Įėjimas 60 p.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

RUOŠIAMAS P. BULAIČIO 
PAGERBIMAS

1975 m. balandžio 19 d. P. Bulaičiui K. 
S. S. sukanka 80 metų amžiaus.

Londono lietuviškosios organizacijos bu
vo susirinkusios kovo 17 d. Sporto ir Socia
linio klubo patalpose aptarti, kaip atžymė
ti P. Bulaičio 80-jį gimtadienį. Jos nutarė 
P. Bulaičio gimtadienio minėjimą praplės
ti, pagerbiant ir visus šiuo metu dar gy
vus esančius lietuvius, kurie atvyko į Lon
doną prieš I-ąjį pasaulinį karą. Tuo būdu 
kartu su P. Bulaičiu būtų pagerbti ir jo 
tuometiniai bendradarbiai.

Pagerbimas bus balandžio 19 d. 7 vai. 
vakaro Sporto ir Socialinio klubo salėje, 
345A Victoria Park Road, E9.

Pagerbimo metu numatoma ir meninė 
programa. Tikimasi, kad Londono choras 
sutiks pralinksminti savo sukaktuvinin
kus dainomis.

Londono moterys prižadėjo ir sudarė 
komitetą valgiams paruošti.

Į pagerbimą kviečiami visi. Nokintieji 
dalyvauti, prašomi įsigyti bilietus, kurių 
•kaina yra £1.25. Bilietai gaunami kleboni
joje, pas Sporto ir Socialinio klubo sekre
torių J. Černių, M. Parulienę, M. Šemetie- 
nę, K. Urbonienę, Baltic Stores ir S. Kas
parą. Be to, kviečiame bilietus įsigyti kiek 
galima anksčiau, kas labai palengvintų 
pagerbimo vaišes paruošti.

S. Kasparas

Draugus ir pažįstamus 
sveikiname Švenčių proga ir 

aukojame £5.00 spaudai paremti.

Derby J. & G. Sližiai

SŪCCESFUL EVENING
On Friday 14th March the first of the 

„Lithuanian Day“ social evening took 
place at the Lithuanian House, which was 
particularly well supported by the youn
ger members of the community.

All members and their friends, both 
young and old, are invited to attend as it 
is hoped these informal gatherings will' 
provide an opportunity of advancing both 
cultural, community and social interests. 
You are also invited to come along and 
dicuss any problems and ideas that you 
may have, as there will always be a 
willing listener amongst the members of 
the group originating this idea.

NOTTINQHAMAS
VELYKŲ MARGUČIAI

Antrąją Velykų dieną, kovo 31 d. 7 vai. 
ukrainiečių klubo salėje, 30, Bentnick Rd. 
rengiamas tradicinis Margučių balius. 
Margučiai bus premijuojami: už gražiau
sią ir stipriausią bus paskirtos premijos. 
Be to, bus pasilinksminimas — šokiai, 
skanus alus ir gera muzika. Kviečiame at
silankyti su gražiausiais ir stipriausiais 
margučiais.

Skyriaus Valdyba

BRADFORD  AS
SUSIRINKIMAS

Kovo 29 d., šeštadienį 7 vai. vak. Vyties 
klube šaukiamas DBLS-gos skyriaus na
rių susirinkimas.

Dienotvarkėj: pranešimai apie skyriaus 
veiklą, pranešimas apie DBLS-gos suva
žiavimą Londone, skyriaus valdybos rin
kimas ir sumanymai.

Skyriaus valdyba

LEIQH
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Velykų pirmąją dieną DBLS Leigh sky
rius organizuoja ekskursiją į Mancheste- 
rio Lietuvių Klubą. Vykstantieji pasiima 
savo gražiausius velykinius margučius. 
Mūsų skyriaus moterys ta proga pade
monstruos specialias kepures ir skrybėles.

Autobusas iš Leigh išvyksta 3.30 vai. p. 
p. Kelionės kaina — tik 50 p. Norintieji 
važiuoti, prašomi registruotis pas kiekvie
ną valdybos narį. Visi Leigh ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai kviečiami ekskursijoje 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MIRĖ L. BUCYS
Vasario 26 d. mirė Leonas Bučys, 49 me

tų amžiaus. Leonas gyveno beveik visą 
laiką Leigh apylinkėje. Anksčiau dirbo 
anglių kasyklose, sveikatai pablogėjus, 
perėjo į fabrikus. L. Bučys buvo atsisky
ręs nuo lietuvių, mažai su jais bendravo 
ir net ne visada kalbėjo lietuviškai. Pa
laidotas Leigh miesto kapinėse. Laidotu
vėse dalyvavo mažas būrelis žmonių,; iš 
lietuvių — vos penki asmenys. Jis buvo 
vedęs anglę, paliko penkis vaikus. Buvo 
kilęs i š Žemalės, Mažeikių apskr. Lietu
voje liko sena motina.

J. P.

MANCHESTERIS
PADĖKA

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems, lankiu
siems mane ligoninėje ir namuose: kun. V. 
Namaičiui, E. K. Murauskams, M. V. By
loms, M. K. Pažėroms, A. Pažėraitei ir 
Maikiui, M. L. Pūrams, E. Pupelienei, V. 
J. Gedvilams, K. J. Subačiams, T. Wind- 
stanles, A. A. Podvoiskiams, J. Šablevi
čiui, M. T. Hunter ir visiems kitiems, ku
rie prisiuntė draugiškus linkėjimus.

Priimkite mano lietuvišką ačiū.
A. Kuzmickas

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 15 d. Manchesterio Skautų ir 

Sekm. Mokyklos Tėvų Komitetas suren
gė M. L. S. klube šv. Kazimiero minėjimą, 
kuriame dalyvavo uniformuoti vietos 
skautai-ės ir būrys tautiečių.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė Tėvų 
k-to pirm. V. Kupstys.

Paskaitą apie šv. Kazimierą skaitė mok. 
D. Damauskas, kurioje vaizdžiai išryškino 
jo asmenybę ir šventumą, nes jos yra pa
čios didžiausios žmogaus vertybės.

Mums šv. Kazimieras yra ne vien tik 
šventasis, bet ir Lietuvos globėjas. Kaip 
šventasis ir Lietuvos globėjas užtaria Lie
tuvą ir mus pas Viešpatį. Tokį šventąjį 
mes teturime vieną. Lemtinguose Lietu
vai su rusais karuose vedė Lietuvos ka- 
riuomnę į mūšį, kuris buvo laimėtas. Šiuo 
metu mes galime pageidauti, kad jis ne
leistų mums palūžti dvasiniai ir tautiniai 
ilgame okupacijų ir tremties kelyje, kuris 
veda ne iš Lietuvos, bet į Lietuvą, šv. Ka
zimierą kaipo Lietuvos globėją turime vi

suomet prisiminti ir su priderama pagar
ba ir orumu paminėti.

Meinėje dalyje skautai turėjo iškilmin
gą sueigą ir „Lauželį“, kurį pavaizilavo 
ant grindų 3 degančios žvakės. Skautai 
kartu su publika padainavo įvairių dainų 
ir padeklamavo eilėraštį. Minėjimas baig
tas Tautos himnu ir skatiška daina 
„Atenia naktis“. Skautų reikalams buvo 
pravesta loterija. Kas norėjo, galėjo pasi
šokti ir 'klubo bare išgerti. Dauguma taip 
ir padarė.

PARENGIMAI

— M. L. S. klubas Velykų pirmą dieną 
ruošia velykinius šokius. Kartu vyks gra
žiausių margučių varžybos. Gražiausi 
margučiai bus premijuojami.

Tą pačią dieną Leigh moterys turės ir 
kepuraičių varžybas, kurių gražiausios 
taip pat bus premijuojamos. Skrybėlaičių 
varžybose kviečiamos dalyvauti visos mo
terys.

Švenčių proga yra kviečiami visi tautie
čiai aplankyti klubą.

— Atvelykio šeštadienį vietos ir apy
linkės skautai-ės klubo patalpose ir aplin
kumoje turės savaitgalio pasitobulinimo 
stovyklėlę.

— M. L. M. Ratelis „RŪTA“ birželio 7 
d., šeštadieni, rengia išvyką į Lake Dist
rict. Norintieji vykti, registruojasi pas E. 
Murauskienę. Informacijos bus suteikia-: 
mos vietoje.

A. P-kis

ROCHDALE
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 5 d. 6 vai., šeštadienį, ukrai
niečių klube, 80, Molesworth St. kviečia
mas DBLS Rochdales skyriaus narių ir 
akcininkų susirinkimas, kuriame bus pra
nešimas iš atstovų suvažiavimo.

Skyriaus narius ir akcininkus prašome 
gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

V. KAVALIAUSKAS VĖL LIGONINĖJE

Vincas Kavaliauskas sunkiai serga ir 
vėl paguldytas ligoninėn.

V. M.

VOKIETIJA
MIRĖ Z. ŠUKIENĖ

Patirta, kad kovo 2 d. Vokietijoje mirė 
Zenaida Šukienė, gimusi 1915 m., S. Kal
varijoje. Jos vyras žuvo karo metu (1942 
m.). Pergyvenusi pabėgėlių vargus, Z. Šu
kienė su dukrele Lilija buvo emigravusi į 
Kanadą. Čia Lilija išsimokslino ir išaugo 
į pasaulinio masto dainininkę. Ji išgarsi
no lietuvių vardą ne tik Amerikos žemy
ne, bet ir Europoje. Šiuo metu ji dainuo
ja pagrindines roles vokiečių operose. D. 
Britanijos lietuviai ir „Europos Lietuvis“ 
dėl per ankstybos jos mamytės mirties 
reiškia Lilijai Šukytei nuoširdžią užuo
jautą.

VASARIO 16 LEBENSTEDTE

Lebenstedt'o lietuviai labai gražiai pa
minėjo Lietuvos Nepriklausomybės Šven
tę. Vietos Apylinkės Valdyba surinko vi
sus pajėgesnius tautiečius organizaciniam 
darbui. Čia gražiai pasirodė moterys, va
dovaujamos Onos Gucaitienės. Jos pasi
rūpino vaišėmis ir svečių priėmimu bei 
aptarnavimu. Iškilmės prasidėjo pamaldo
mis už Lietuvą ir lietuvius šv. Mykolo 
bažnyčioje. Paskiau programa buvo tęsia
ma salėje. Minėjimą atidarė Antanas Kai
rys, visus nuoširdžiausiai pasveikindamas 
ir perskaitydamas sveikinimus. Paskiau 
vyko koncertas. Pirmieji pasirodė du jau
ni pianistai: Westmeyer'is ir Kotkis. Juos 
papildė ir savo daina visus žavėjo Izabelė 
Šrederienė, sopranas su savo vyru Her
bertu šrederiu, bosu.. Jie traukė vieną už 
kitą gražesnes lietuviškas ir vokiškas dai
nas. Publika juos labai vertino ir savo dė
kingumą reiškė ilgais plojimais.

Sveikinimo žodį visų vietos vokiečių 
vardu tarė dek. Chmielus. Minėjimas už
baigtas Lietuvos Himnu. Paskiau sekė 
smagus pasilinksminimas iki vidurnakčio. 
Nuolat skambėjo lietuviška daina ir gro
jo geras džiazas. Jaunimas diktavo šokių 
tempą, prie kurio prisitaikė visas jauni
mas. Veikė turtingas bufetas su lietuviš
kais užkandžiais, kuriuos pagamino dr. A. 
Šilinytė bei jos talkininkės. Patarnavo 
Ona Gucaitienė, H. Preusienė, J. Čer
niauskienė, A. Stasiūnienė, E. Kairienė 
bei daugelis kitų giedrių moterų ir mer
gaičių.

MIRUSIEJI

— Geesthachte staiga pakeliui į bažny
čią mirė Jonas Graužinis, gimęs 1905 m. 
Utenos apskrityje.

— Regensburge mirė Jokūbas Dikmo- 
nas, gimęs 1902 m. Gražiškių valsč.

— Hamburge mirė Anskaitytė Barbė, 
gimusi 1898 m. Mišučiuose, Kretingos 
apskr.

— Hamburge mirė Sofija Mertinaitienė, 
gimusi 1900 m. Klaipėdoje.

— Vechtoje mirė savanoris — kūrėjas 
Antanas Janulis, gimęs 1898 m. Panevėžy
je.

— Rendsburge mirė Ona šubakienė, gi
musi 1912 m. Bergenhusene.

Suvažiavimo dienos
Dvi dienas trukęs DBLS atstovų ir L. 

Namų b-vės akcininkų suvažiavimas baig
tas. Sveikinimai ir pranešimai išklausyti, 
pasikalbėta, padiskutuota, išrinktos nau
jos valdybos ir išsiskirstyta.

DBLS susirinkimą vedė, kietai laikyda
mas vadžias savo rankose, daugiausia pa
tyręs susirinkimų pirmininkas dr. S. Kuz
minskas. Sekretoriavo jau praėjusiais me
tais sumaniai išgelbėjusi protokolą nuo 
įkyrių smulkmenų Aldona Kučinskienė.

Suvažiavimą pasveikino šiuo metu kiek 
sunegalavęs Lietuvos charge d'affaires V. 
Balickas, (p. Balickienės įteiktą sveikini
mą perskaitė dr. S. Kuzminskas), mons. J. 
Gutauskas, Katalikų Bendrijos pirminin
kas J. Zokas, sielovados ir „šaltinio“ tvar
kytojas kun. dr. S. Matulis, skautų vardu 
vadeiva J. Maslauskas, Škotijos lietuvių 
institutas, Čikagos Anglijos lietuvių klu
bas, kuris kartu su sveikinimais prisiuntė 
$1.000 čekį, leidžiamajai apie DBLS gyve
nimą knygai paremti. Dar sveikinimo laiš
kus prisiuntė buv. „Anglikono“ redakto
rius L. Venckus ir į suvažiavimą negalė
jęs atvykti Coventry DBLS skyriaus pir
mininkas J. Dimša. žodžiu sveikino gar
bės narys veteranas P. Bulaitis, o kitas 
garbės narys P. B. Varkala prisiuntė svei
kinimą net iš Afrikos.

DBLS centro valdybos pirmininkas ir 
kai kurie sveikintojai pasinaudojo proga 
pasveikinti ir DBLS — L. Namų b-vės cen
tro valdybos narį S. Kasparą, ką tik Kata
likų Bendrijos apdovanotą kun. J. Pruns- 
kio teikiama visuomenininko premija. Su
sirinkimas rankų plojimu išreiškė savo pa
sitenkinimą, kad premija šiais metais ati
teko veikliam Londono lietuviui, beveik 
visų organizacijų dalyviui ir lietuviškųjų 
reikalų judintojui.

DBLS centro valdybos pirmininkas J. 
Alkis savo pranešime (spausdinamas at
skirai) akcentavo jaunimo ir sekmadieni
nių mokyklų reikalą. Vicepirmininkas Z. 
Juras įdomiai papasakojo apie per metus 
atliktą politinį darbą, pažymėdamas, kad 
praėjusiais metais dalyvauta dešimtyje 
demonstracijų, penkiolikoje tarptautinių 
susirinkimų ir visoje eilėje vietinio pobū
džio organizacijų. Įteikti keli laiškai ar 
memorandumai vyriausybei. Kadangi tie 
visi darbai laikas nuo laiko vis buvo mini
mi spaudoje, tad jų atskirai plačiau nebe- 
atpasakojama. Taip pat nebesustojama 
plačiau prie Tarybos pirm. A. Bučio pra
nešimo, kurio santrauka bus spausdinama 
atskirai.

Iš revizijos komisijos pranešimų, ku
riuos padarė T. Vidugiris, paaiškėjo, kad 
DBLS jau nebeturi rezervų ir ieško fondų 
nuostoliams išlyginti. Iždininkas P. Maša- 
laitis pranešė, kad Centro valdyba iš na
rių mokesčio turėjo per metus tik 68 sva
rus, tuo tarpu įvairiai veiklai išleista dau
giau kaip 700 svarų.

Kai kurie DBLS skyriai taip pat padarė 
atskirus pranešimus ir pasiūlymus. Stoke- 
on-Trent (V. Dargis) mano, kad visos D. 
Britanijos organizacijos turi apsijungti į 
vieną didelę sąjungą; Wolverhampton 
(Petkevičius) pranešė apie jungtinius po
būvius ir darnų bendradarbiavimą su ki
tomis kolonijomis; Leigh skyrius (A. Bruz- 
gys) nusiskundė, kad vos septyni nariai 
prenumeruoja „E. Lietuvį“ ir tik du skai
to Nidos Klubo knygas; Derby (J. Levins
kas) pradžiugino glaudžiu suartėjimu su 
anglų visuomene ir kaimyniniais skyriais. 
Birminghamo (A. KietaviČius), nors ir ne 
labai gausus skyrius pranešė, kad šiais 
metais jie imasi suorganizuoti rudeninį 
sąskrydį ir jau padaryti kai kurie žygiai.

Ta proga pasvarstyta, kaip geriau pa
minėti Valančiaus ir Čiurlionio sukaktis, 
bet galutinis sprendimas paliktas valdy
bai ir tarybai. V. Dargis, lietuviškojo ra
dijo ir filmų organizatorius, pranešė, kad 
tikisi gauti iŠ JAV filmą apie Čiurlionį. 
Taip pat papasakojo, kaip einasi lietuviš
kųjų radijo valandėlių organizavimas per 
Leeds radiją, kurių iki šiol jau buvo dvi 

Diskusijų metu buvo pateikta įvairiau
sių projektų bei sumanymų. Iš jų pažymė
tinas inž. J. Vilčinsko pasiūlymas pasiųsti 
protesto rezoliuciją britų vyriausybei dėl 
Europos saugumo konferencijos. Vėliau 
tas pasiūlymas buvo papildytas, reikalau
jant pasiųsti rezoliuciją britų TUC dėl Še
lepino vizito.

J. Černius papasakojo, kaip numatoma 
suorganizuoti visos Anglijos ir Škotijos 
vieną bendrą chorą, kuris bandytų suruoš
ti net lietuvių dainų šventę. Jo sunkiam, 
bet labai gražiam darbui suvažiavimas 
mielai pritarė.

Vakare vyko 24-tas L Namų b-vės ak
cininkų susirinkimas. Atlikus visus priva
lomus formalumus, išklausytas bendrovės 
valdybos pirmininko S. Nenorto smulku* 
ir išsamus pranešimas (išspausdintas at
skirai). šiais metais tas pranešimas skam
bėjo šiek tiek minorinėmis gaidomis. Dau
giausia kalbėta apie L. Sodybos pagerini
mus ir lietuviškosios spaudos išlaikymą.

Praėjusių metų suvažiavime valdyba 
buvo įgaliota užsitraukti paskolą Sodybai

pagerinti ir pertvarkyti. Tai ir buvo pada
ryta. Pertvarkymo darbai jau artėja prie 
galo, nors nei valdyba, nei Sodybos vedė
jai nepateikė jokio naujesnio plano, kaip 
numatoma pelningiau Sodybą išnaudoti. 
Kai kam atrodė, kad valdyba lyg ir nusi
gando naujų skolų užsitraukusi, todėl jos 
pirmininkas siūlė visiems spaustis ir pa
kartotinai prašė, kad pavieniai asmenys 
ir lietuviškosios organizacijos daugiau 
laisvu noru remtų „E. Lietuvį“. Tuo tarpu 
žymi atstovų dalis suko į tą pusę, kad ben
drovė turėtų taip verstis, kad galėtų di
desnę pelno dalį skirti kultūros ir spau
dos reikalams. Pvz. J. Benderius siūlė net 
dalį paskolos deponuoti banke, jeigu ne
manoma, kad naujos investacijos duos pa
kankamai pelno...

Savo pranešime pirmininkas dėkojo lie
tuviams inžinieriams ir amatininkams, sa
vo darbu prisidėjusiems prie Sodybos pa
gerinimo. Pvz., J. Tarutis atnaujinęs cent- 
ralinį šildymą beveik per pus pigiau, negu 
reikalavo anglų firmos. (Deja, vienas su
važiavimo dalyvis, nakvojęs Sodyboje, vė
liau pareiškė, kad jam tik prisilietus, du 
naujai pritvirtinti dariatoriai atkritę nuo 
sienų...).

Diskutuojant spaudos reikalus, buvo at
virai išsiaiškinti lietuviškojo rašto kaštai 
Ir apsimokėjimo galimybės. Kaip jau ra
šyta praėjusiame numeryje, laikraščio lei
dimas visą laiką brangsta, o prenumera
torių skaičius, dėl visiems suprantamų 
priežasčių, turės sumažėti. Taigi laikraš
čių ir knygų kainos ateity turės neišven
giamai kilti Galima tik pasidžiaugti, kad 
suvažiavime neatsirado nei vieno balso, 
reiškiančio nuomonę, kad galima be lietu
viškos spaudos apsieiti.

Truputį į pesimizmą pradėjusius linkti 
suvažiavimo dalyvius išjudino mūsų nusi
pelnęs senosios kartos lietuvis, garbės na
rys P. Bulaitis. Jo nuomone, esą neprotin
ga būkštauti dėl ateities, jeigu per 27 me
tus beveik iš nieko sukurta tiek turto ir 
gėrybių.

Iš Centro valdybos pasitraukė ilgametis 
narys P. Mašalaitis. Jam S. Nenortas val
dybos ir suvažiavimo dalyvių vardu pa
dėkojo už nuoširdų ir vaisingą darbą.

Rinkimai į valdybas ir tarybą praėjo 
sklandžiai. Į Centro .valdybą vėl sugrįžo 
L. Namų sekretorius A. Pranskūnas. Pil
nas valdomųjų organų sąstatas ir jų pa
reigos paskelbta praėjusiame numeryje. 
Ten tik liko nepaminėta revizijos komisi
ja, į kurią išrinkti T. Vidugiris, P. Duoba 
ir A. Žukauskas. Į mandatų komisiją iš
rinkti P. Mašalaitis, P. Petkevičius ir J. 
Benderius.

Iš viso suvažiavime buvo 19 DBLS at
stovi! iš 14-kos skyrių. Jie atstovavo 601 
nariams. Iš paskirų organizacijų, kurios 
pradžioje aktyviai jungėsi į DBLS veiklą, 
atstovę atsiuntė tik Dainava.

Iš bendro 11.967 akcijų skaičiaus balsa
vimuose buvo panaudota 3.907 akcijų.

Reikia tikėtis, kad per metus visos eko
nominės problemos, sukėlusios rūpesčio 
šiųmetiniame suvažiavime, jau bus iš
spręstos, ir kitų metų suvažiavimas praeis 
žymiai optimistiškesnėje ir pakilesnėje 
nuotaikoje.

ji.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
Primename, kad „Europos Lietuvio“ ir 

Nidos Knygų Klubo atstovė Vokietijoj yra 
Živilė Vilčinskaitė, 58 Hagen/Westf., Luet- 
zowstrasse 59. Ji priima laikraščių ir kny
gų užsakymus ir persiunčia pinigus.

Postschekonto Nr. yra 640-28-461, Post- 
schekamt, Dortmund.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — kovo 23 d., 1 vai. p. p.
BRADFORDE — kovo 30 d., 12.30 v., Pri

sikėlimo Mišios.
ROCHDALE — kovo 23 d., 11.30 vai.
MANCHESTER — Velykų I dieną, 11 vai. 
LEICESTERYJE — kovo 23 d., Verbose, 

15 vai., Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — kovo 23 d„ Verbose, 

11.15 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — Did. Ketvirtadienį, 

kovo 27 d., 19 vai., Did. Penktadienį, 
kovo 28 d., 15 vai.. Did. šeštadienį, ko
vo 29 d., 20 vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — Velykų I d., kovo 30 
d., 11.15 vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — kovo 30 d., Ve- 
lykose. 18 vai., Convent of Mercy, St. 
John's Square.

BIRMINGHAME — kovo 31, Velykų II d., 
11 vai., 19 Park Rd., Moseley.

BRADFORDE — balandžio 6 d., 12.30 v.
LEEDSE — balandžio 13 d., 3 val. p. p.
NORTHAMPTONĖ — balandžio 6 d„ 16.30 

val., St. John's, Bridge Gate.
NOTTINGHAME — balandžio 6 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.

REKOLEKCIJOS
Šiais metais rekolekcijas praves iš JAV 

atvykęs prel. Vyt. Balčiūnas, kuris mūsų 
apylinkėje galės pabūti vos vieną savaitę. ! 
Rekolekcijų tvarka ši:
HUDDERSFIELDE — balandžio 19 d., šeš

tadienį, St. Joseph's bažnyčioje, 4 vai. 
P- P-

BRADFORDE — balandžio 19 d., šeštadie
nį, 6.30 v. vakare, St. Ann's bažn. pa
maldos, išpažintis, pamokslas. Balan
džio 20 d., sekmadienį, 12.30 v„ išpa
žintis, šv. Mišios ir pamokslas.

HALIFAXE — balandžio 20 d., sekmadie
nį, St. Columba bažn., 4 vai. p. p., pa
maldos, išpažintis ir pamokslas.

Labai prašau vietos ir apylinkių lietu- 
vius katalikus pasinaudoti šia proga ir J 
gausiai dalyvauti rekolekcijose.

Kun. J. Kuzmlckis į
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