
Konferencijos atgarsiai
Helsinkio konfertenųi jos reikalingumą 

isšpręs tik istorija. Vakarai ir'Rytai kalba 
apie ją skirtingai, nes skirtingos yra pa
žiūros į jos esmę ir tikslus. Tik nedidelis 
procentas Vakarų spaudos rašo apie ją op
timistiškai, pasiremdami kinų priežodžiu, 
kad visos ilgos kelionės prasideda mažu 
žingsneliu... Tuo tarpu „Pravda“ ir „Iz- 
vestijos“ išspausdino pilnus deklaracijos 
tekstus, užimančius po 5 puslapius. Mat 
jiems, kalbant sovietiniais terminais, dau
giau rūpėjo ne turinys, bet forma. Lenki
jos komunistų vadas Gieręk konferencijos 
deklaraciją pavadino net Europos taikos 
Magna Carta!

Vakarų valstybių atstovai, pasirašyda
mi daugelio gal net ištisai neperskaitytą 
deklaraciją, laiko ją vieninteliu istorijoje 
dokmenitu, kuris nei vieno neįpareigoja ir 
nei vienas nemano jo nuostatų laikytis. 
Pasak Vakarų spaudą, konferencija buvo 
tuščiausias istorinis įvykis, o pasirašytąją 
deklaraciją kai kas lygina su užrašu ant 
cigarečių pokelių — nors ir įspėjama, kad 
rūkymas yra žalingas sveikatai, bet rūko
riai jo visiškai nepaiso...

Norint suprasti pasirašytos deklaracijos 
nevertingumą, pakanka tik truputį pa
žvelgti į praeitį. Nebeminint sulaužytų 
Baltijos kraštų sutarčių ir jų okupacijos, 
prisimintina, kas atsitiko Čekoslovakijoje 
1968 m. Liepos mėnesį į Bratislavą atvyko 
šypsodamasis Brežnevas ir pasirašė su 
Varšuvos pakto atstovais nepriklausomy
bės- ir tautų lygybės deklaraciją. Po trijų 
savaičių Sovietų tankai jau riedėjo Pra
hos gatvėmis. Kas neprisimena kruvinojo 
Vengrijos sukilimo, įvykių Rytų Vokietijo
je ir Lenkijoje? Kas negirdėjo apie komu
nistų inspiruotą diktatūrą Portugalijoje, 
apie naują padėtį Turkijoje, įvykius Kip
ro saloje ir Afrikoje? Ir visa tai darosi 
tuo metu, kai Brežnevas Helsinkyje kalba: 
„Kiekvienos valstybės žmonės turi suve- 
■'•ninę teisę spręsti savo vidaus reikalus 
ir leisti įstatymus“.

Niekam ne paslaptis, kad prieš 30 metų 
į dvi dalis padalyta Europa lieka nepasi
keitusi. Helsinkio konferencija šį padali
jimą bent morališkai patvirtino. Niekas 
neatstovavo toje konferencijoje 650 mili
jonams žmonių, kurie liko anoje pusėje už
dangos ir turi Kremliaus primestas vyriau
sybes. Nė vienas iš 35 vyriausybių atsto
vų net nepaminėjo Baltijos valstybių var
do. Savo parašais jie davė Kremliui leidi-; 
mą plėsti toliau Rusijos imperiją ne tik 
Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Vienintelė optimistų paguoda yra tai, 
kad po konferencijos pradės plisti visame 
pasaulyje taikos ir detentės dvasia. Anks
čiau minėtieji faktai betgi patvirtina prie
žodį, kad viltis yra kvailių motina. Tą pa
čią dieną, kai Brežnevas išlipo iš lėktuvo, 
Maskvos žydų vadams buvo pasakyta, kad 
jų emigracijos klausimas neįeina į deten
tės sąvoką. Panašiai buvo pasakyta dviem 
JAV žurnalistams, paprašius leidimo il
gesnį laiką apsigyventi Sov. Sąjungoje.

Jeigu iš tikrųjų Sov. Sąjunga numato 
nors kiek atleisti varžtus, tai pirmiausia 
turėtų nebetrukdyti Laisvosios Europos ir 
Radio Liberty transliacijų. Tai būtų pir- 
masis’žirigsnis tinkama linkme. Antrasis 
dalykas, kurio reikalauja laisvųjų lenkų 
Bendravimo ir Sagumo Komitetas, būtų 
leidimas Sovietų Sąjungos įtakoje esan
tiems kraštams išsirinkti laisvu, demokra
tišku balsavimu vyriausybes, nors jos bū
tų ir komunistinės, jei tokia gyventoji! va
lia. Baltijos tautoms turėtų būti leista 
balsavimo keliu pasisakyti, ar jos nori pa
silikti sovietinėje šeimoje, kaip numato 
Sov. Sąjungos konstitucija.

Maskvai parodžius gerą valią šiose sri
tyse, jos autoritetas sustiprėtų, ir žodis 
detentė įgautų tikrąją prasmę. Priešingu 
atveju pasitvirtins pesimistų pranašystės, 
kad Kremlius siekia detentės pažadais už
liūliuoti Europą, ją neutralizuoti, priversti 
nusiginkluoti, o po to — praryti ir suvirš
kinti.
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LIETUVOS AUKSO LIKIMAS

Straipsnyje „Lietuvos kredito ir pinigų 
sistemos reorganizavimas socialistiniais 
pagrindais 1940-41 metais“ Vilniuje lei
džiamas žurnalas „Liaudies Ūkis“ (Nr. 7, 
1975) tarp kitko rašo:

„1940 m. liepos 24 d. finansų ministro 
įsakymu visi fiziniai ir juridiniai asme
nys buvo įpareigoti turėtus auksinius, si
dabrinius pinigus, banknotus, indėlius už
sienio valiuta perleisti Lietuvos Bankui... 
Visus vertybinius popierius savininkai tu
rėjo atiduoti Lietuvos Bankui, negaudami 
už juos jokios kompensacijos".

1940 m. spalio 10 d. Lietuvos Bankas bu
vo reorganizuotas į TSRS Valstybinio ban
ko Lietuvos respublikinę kontorą...

Toliau sakoma: „Įvedus Lietuvos TSR 
vieningą visai TSRS bei centralizuotą pi
nigų sistemą ir piniginį vienetą... respub
likai nereikėjo laikyti aukso, kitų bran
gių metalų ir užsienio valiutos rezervinių 
fondų. Todėl jie buvo perduoti TSRS Vals
tybinio banko valdybai.

Tokiu būdu viena dalis Lietuvos aukso 
atsidūrė Maskvoj. O apie kitų dalį straips
nyje taip sakoma:

„Žymi dalis aukso atsargų, laikytų už
sienio bankuose (Anglijos, JAV, Tarptau
tiniame atsiskaitymų) teisėtai(l) krašįto 
valdžiai nebuvo sugrąžinti, nes kai kurios 
imperialistinės valstybės nepripažino Ta
rybų valdžios Lietuvoje. Užsienio bankuo
se buvo laikoma apie 8,3 tonos aukso“.

Kiek tonų vertybių iš Kauno buvo iš
vežta į Maskvą, straipsnyje nesakoma.

Puiku!..
M. H. Davenport išspausdino laišką 

(Daily Telegraph 1. 8. 75) apie A. Solženi
cyną ir šių dienų Vakarų politiką, kuris 
čia pateikiamas ištisai.

„Aš daug skaičiau ir girdėjau kritikos, 
nukreiptos prieš A. Solženicyną, daugiau
sia dėl jo Amerikoje pasakytos kalbos. Jis 
buvo vadinamas pavojingu fašistu, norė
jusiu padaryti prezidentui Fordui nema
lonumų kaip tik tuo metu, kai siekiama 
„detentės“ su kraštais anapus geležinės 
uždangos.

Šis didelis žmogus, herojus, vakariečių 
anksčiau į padanges iškeltas, dabar, atsi
sakęs priimti sovietų ir komunistų ideolo
giją, tų pačių vakariečių niekinamas, nes 
pasinadojo jų demokratine Ihisve. Jeigu 
tatai nėra veidmainystė, tai kas tada iš 
viso ji yra?

Jo teorijos kapitalistų kraštuose atme
tamos, nes jie bijo pažiūrėti žiauriai tik
rovei i akis. Trečias pasaulinis karas jau 
vyksta. Tai yra pasaulinis karas tarp lais
vės ir diktatūros. Kur tik pažvelgsi, ko
munistai dirba stengdamiesi nuversti kitų 
sistemų vyriasybes. Imkite Vietnamą, 
Kambodiją, Portugaliją, Angolą, Egiptą ir 
dabar Ugandą. Visur Sovietų Rusija pila 
pagalbą ginklais ir pinigais.

Neprotinga yra sėdėti rankas sudėjus ir 
galvoti, kad pasaulyje viskas tvarkoje. 
Brežnevas šypsosi maloniai mūsų televizi
jos ekranuose ir glėbesčiuojasi su prezi
dentu Fordu, siūlydamas detentę. Puiku! 
Bet tatai nepanaikina fakto, kad Sovietų 
Sąjunga vis daugiau ginkluojasi, grasy
dama mūsų saugumui. Tai nėra tik tarp
tautinė grėsmė. Komunistai šitame kraš
te. užsimaskavę „kairiuoju Darbo partijos 
sparnu“, garsiai reiškiasi, reikalaudami 
turto nusavinimo ir artimesnių santykių 
s „draugiška“ Rusija.“

LIETUVIŠKAS RAIDYNAS BUS 
TARPTAUTINIS

Transliteracija yra paraidinis nelotyniš- 
ko raidyno perrašymas lotynišku. Ji yra 
reikalinga rusų, arabų, kiniečių ir kt. kal
bomis parašytų vietovių vardų bei pavar
džių pakeitimui plačiau naudojamu loty
nišku raidynu.

Ligšiol net lietuviški vardai, jeigu buvo 
perrašomi iš rusiško teksto, angliškai bu
vo rašomi labai keistai. Pavyzdžiui: Šiau
liai pavirsdavo į Shyaulyai.

Toms keistenybėms dabar bus padary
tas galas. Tarptautinė Standartų Organi
zacija (ISO) šiemet paruošė naujas tai
sykles rusų raidyno perrašymui lotynišku 
raidynu. Nesant lotynų kalboje kai kurių 
garsų, pvz. ch, š, č ir šč, po kelerių metų 
užsitęsusio ginčo, transliteravimui yra 
priimtas lietuviškas raidynas. Jis bus nau
dojamas visų 58 Sov. Sąjungos tautų, ku
rios naudoja kirilicą, vardams perrašyti 
žemėlapiuose, spaudoje ir dokumentuose.

Jau nuo dabar prekyboje galima rasti 
žemėlapių, kuriuose ne tik Lietuvos, bet ir 
Rusijos vietovių vardai yra išspausdinti 
lietuviškai: Švenčionys, Orša, Možaisk ir 
pan. Rusų raidyno minkštinimo raidei 
(miachkij znak) perrašyti bus naudojama 
apostrofa, pvz. Arhangel'sk. Šio miesto pa
vadinime tarptautinė rašyba skiriasi nuo 
lietviškos dviejose vietose.

AMŽINAS RATAS

Ryšium su numatomu šiais metais blogu 
derlium Sov. Sąjungoje, pasaulio spauda 
gana dažnai panagrinėja sovietinės siste
mos nenormalumus. Sovietinės ekonomi
jos ekspertas K. Bush skelbia, kad niekur 
pasaulyje nėra tiek primokėjimų ūkio pro
duktams, kaip Sov. Sąjungoje. Ir vis dėlto 
niekur nėra tokios aukštos kainos, kaip so
vietų krautuvėse. Primokėjimų sistemą 
gudriai išnaudoja maisto produktų gamin
tojai — kolchozai. Pvz. savo išaugintus ja
vus jie parduoda valstybei su geru primo- 
kėjimu, nieko nepasilikdami gyvulių pa
šarui. Paskui pigiai perka valdžios subsi
dijuojamus pašarus, kuriais šeria galvijus 
ir vėliau parduoda valdžiai, vėl gaudami 
primokėjimus. Tai amžinas ekonominis 
ratas, padidinąs gamintojo pelną, bet ma
žai padedąs krašto ūkiui.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ NEW 
YORKE

Pradedant apvaikščioti Pavergtųjų Tau
tų Savaitę New Yorke, liepos 13 d. Šv. Pat
riko Katedroje buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos. Pritaikytą šiai progai pa
mokslą pasakė prelatas Jonas Balkūnas, 
Tautos Fondo ir Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės pirmininkas.

THE NEW YORK TIMES dienraštis, 
trumpai paminėdamas pamaldas Katedro
je, pastebėjo, kad prel. Balkūnas yra lietu
vių kilmės. Toliau dienraštis rašė, kad sa
vo pamoksle prelatas gynė Aleksandrą Sol
ženicyną nuo kritikų, kurie teigia, kad šis 
rusų rašytojas bando atnaujinti šaltąjį 
karą.

Toliau prel. Balkūnas savo pamoksle iš
kėlė, kad šiais laikais žmonės yra abejingi 
pavergtųjų tatų reikalui ir ragino laisvojo 
pasaulio piliečius laikyti savo moraline 
pareiga domėtis žmogaus teisių pažeidi
mais ir padėti savo pavergtiesiems bro
liams. Mūsų kova prieš komunizmą turin
ti remtis ne emocijomis, o šaltais faktais. 
O faktus galima rasti tokiuose leidiniuose 
kaip kad Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, pasakė prelatas.

Baigdamas savo įspūdingą pamokslą, 
prelatas Balkūnas davė konkrečių pasiū
lymų, kaip katalikų bažnyčia, užuot tylė- 
jsi, gali padėti pavergtiesiems. (E)

D. BRITANIJOS TURTUOLIAI

Lordo Diamond komisija paskelbė 1973 
m. duomenis apie turto ir gyventojų santy
kį šitame krašte. Iš jų aiškėja, kad ketvir
tį viso privataus turto D. Britanijoje val
do 1% gyventojų. O du trečdaliai viso tur
to yra 10% gyventojų rankose. Vadinasi, 
visiems, likusiems 90% gyventojų priklau
so tiktai vienas trečdalis krašto privatiš- 
kųjų turtų.

Pajamų pasiskirstymas yra kiek lyges
nis. Dešimtis procentų, kurie valdo du 
trečdalius visų turtų, turi tiktai 26,9% 
krašto pajamų. Bet vis dėlto krašte yra 
20% gyventojų, kuriems tenka tiktai 5,8% 
pajamų.

RUSŲ KULTŪRINIS MĖNUO 
VAŠINGTONE

Liepa buvo sovietų mėnuo Vašingtone. 
Neskaitant Sojuz — Apollo susitikimo erd
vėje, į Vašingtoną atvyko Bolšoj opera su 
grynai rusiška programa. (Ir turėjo nepa
prastą pasisekimą. Leningrado garsusis 
Hermitažo muziejus surengė Vašingtone 
meno kūrinių parodą. Tik šitoji buvo dau
giau tarptautinė — dėmesio centre buvo 
Caravaggio ir Rembrandto kūriniai. Šių 
kultūrinių pasirodymų proga buvo pabrėž
ta, kad Amerika ir Bolšoj teatras ateinan
čiais metais švenčia 200 metų sukaktis.

REIKIA PAGALVOTI

Britų vyriausybė ir jos suvalstybintos 
įmonės niekada nesiskelbia komunistų 
„Morning Star“ dienraštyje. Neseniai su
darytas vyriasybės propagandos viene
tas, vadovaujamas G. Goodmano, siūlo 
skelbimais apie infliaciją, krizę, nedarbą 
ir nuostolius įtikinti komunistuojančius 
darbininkus, nes pvz. Financial Times 
skaitytojai ir be skelbimų tai žino. Pasi
teiravus pas „Morning Star" leidėjus, ar 
jie tokius valdžios skelbimus priimtų, bu
vo gautas atsakymas, kad reikia pagalvo
ti...

UŽIMS JUGOSLAVIJĄ?

Vokiečių žurnalas „Quick“ (liepos 17 
d.) įsidėjo žinią apie Maskvos planą po 
Tito mirties užimti Jugoslaviją. Esą ten 
kils ideologinė ir vidaus politikos kova, 
kuri sudarys pagrindą įsikišti Varšuvos 
pakto valstybėms. Būdamas Romoje, Sov. 
Sąjungos užs. reikalų ministras Gromyka 
viešai pataręs italams: „Būkite mums 
draugiški, nes mes neužilgo būsime jūsų 
kaimynai“.

Kariški stebėtojai jau prieš keletą mė
nesių pastebėję Rytų bloko kariuomenės 
koncentraciją Jugoslavijos pasienyje. Pa
gal Maskvos teoriją, visos Rytų bloko 
valstybės esančios kolektyviai įsipareigo
jusios apsaugoti socialistinius laimėjimus. 
Tokie kariškos intervencijos įsipareigoji
mai esą net Sov. Sąjungos sutartyse su 
Rytų Vokietija ir Čekoslovakija įrašyti.

MIRĖ D. ŠOSTAKOVIČIUS
Dimitrijus šostakovičius, didžiausias 

Sov. Sąjungos kompozitorius, mirė sulau
kęs vos 68 metų. Jis sukūrė 15 simfonijų, 
dvi operas ir daug kitų muzikos kūrinių. 
Stalinui perėmus muzikos kritiko vaid
menį, Šostakovičius pateko į nemalonę. 
Norėdamas išvengti tolimesnių persekioji
mų, jis pakartotinai turėjo pareikšti, kad 
muzika turi auklėjamosios reikšmės for
muojant komunistinį žmogų ir kad jis yra 
pirmoje eilėje sovietinis pilietis ir tik ant
roje kompozitorius.

D. šostakovičius turėjo tarptautinį gar
są ir lankėsi Europos sostinėse. 1954 m. 
jis gavo Tarptautinę Taikos Premiją, o 
1969 m. britų Royal Philharmonic Socie
ty's aukso medalį. Sovietų Sąjungoje jis 
buvo apdovanotas Valstybės (anksčiau 
Stalino) premija.
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SefitiįnioS DIENOS
— Rytų Vokietijos atostogaujantiems 

kareiviams griežtai įsakyta nebendrauti 
su giminėmis, atvykusiais apsilankyti iš 
Vakarų Vokietijos.

— Lenkai numato šių metų pabaigoj pa
leisti iš kalėjimo buvusį Rytprūsių gaulei
terį ir Lenkijos generalkomisarą Erich 
Kochą (79 m.).

— Londone leidžiamas katalikų laikraš
tis „Tablet“ (rugpjūčio 2 d.) įsidėjo Romo
je susirinksiu laisvųjų lietuvių atsišauki
mą į geros valios žmones padėti okupuo
tos Lietuvos gyventojams.

— Sovietų dailininkas V. Moroz nuteis
tas kalėti už pardavinėjimą užsieniečiams 
vogtų paveikslų ir ikonų. Jis buvo jau pa
sistatęs dačą su maudymosi baseinu ir nu
sipirkęs Mercedes.

— Dėl blogų indarų Kijeve kasdien iš- 
laistoma 7.000 litrų pieno. Taip rašo Kom- 
somolskaja Pravda.

— Popiežiaus nuncijus Lisabonoje pa
reiškė Portugalijai protestą todėl, kad 
muitininkai privertė Bragos arkivyskupą 
Don Francisco Maria da Silvo nuogai išsi
rengti.

— „Pravda“ griežtai įspėjo E. Bendruo
menės valstybes, kad nesikištų į Portuga
lijos vidaus reikalus. Kišimosi monopolis 
priklauso tik sovietams...

— Švedijoje suimti du žmonės, kurie su
lydydavo sidabrinius pinigus ir parduoda
vo kaip sidabro laužą su geru uždarbiu. 
Iš viso jie sulydė apie 20 mil. kronų ver
tės sidabrinių pinigų.

— Amerikai atsisakius parduoti moder
niškus ginklus, Jordanijos karalius ruošia
si keliauti į Maskvą, kur jis atstovaus vi
siems arabams.

Atsisakė susitikti
Bijodamas užpykinti sovietus, dr. Kis- 

singerio patartas, prezidentas Fordas iš 
karto buvo atsisakęs priimti JAV viešėju
sį A. Solženicyną. Viešosios opinijos puo
lamas, vėliau prezidentas pakvietė rašy
toją į Baltuosius Rūmus, bet tada šis atsi
sakė...

A. Solženicynas pareiškė, kad JAV pre
zidentas, dalyvaudamas Helsinkio konfe
rencijoje ir pasirašydamas susitarimą, iš
davė Rytų Europą. Esant tokiai padėčiai, 
pasimatymas nebeturėtų jokios realios 
prasmės. Laikraščių korespondentams Sol
ženicynas pareiškė, kad prezidentas For
das išsitaręs, jog jis norėtų ne „simboli
nio“, bet konkretaus susitikimo. Esą to pa
ties norėjęs ir jis. Tačiau jeigu negalima 
prezidento atkalbėti nuo Helsinkio konfe
rencijos, jeigu jis ir toliau trisdešimt me
tų siautusį totalitarizmą vadina „taikos 
era“, tai susitikimas būtų galėjęs būti tik
tai „simbolinis“.

„Times“ dienraštis, komentuodamas 
Solženicyno pasisakymus, pritaria, kad jis 
yra teisus ir stebisi-prezidento baime už- 
erzinti sovietus. Jeigu taip yra, tai čia ne
sant jokia detentė, o paprasta- kapitulia
cija. Tikroji detentė nereikalaujanti-,' kąd 
JAV prezidentas vaikščiotų ant'pirštų ga
lų prieš rusus.

Tačiau iš kitos pusės „Times“1 ir Helsin
kio konferenciją vadina netikra. Ten pa
sirašytos deklaracijos neturėsiančios' jo
kios jifridinės galios, niekas negalėsiąs pa
keisti Sov. Sąjungos elgesio su savais pi
liečiais. Pasak laikraštį, esą lengva kalbė
ti apie Sov. Sąjungos dominavimą, bet nie
kas nepasiūlęs iki šiol recepto, kaip to do
minavimo nusikratyti. Lygiai tdiį>r pat nie
kas nepasiūlęs, kaip išlaisvinti Baltijos 
valstybes, kurios pagal pasirašytąją de
klaraciją pasilieka Sov. Sąjungos globoje. 
Bandymas išlaisvinti jėga, reikštų karą, 
kuris iš tikrųjų išlaisvintų Europos tau
tas iš visų šios žemės rūpesčių...

Prezidentas Fordas, „Times“ nuomone, 
turėjęs pasikviest Solženicyną, pripažinti 
jo nusistatymą komunizmo atžvilgiu ir 
išaiškinti jam, kad šiuo metu esąs geres
nis būdas bandyti tą komunizmą padaryti 
žmoniškesnį, o politines problemas ir kon
fliktus pamažu narplioti taikiu būdu.

Ar ši „Times“ siūloma delsimo politika 
yra pati geriausia — parodys ateitis. Žiū
rint į pasaulio įvykius iš mažos ir ekono
miškai silpnos britų salos, vargiai ir būtų 
galima kitokias išvadas pasidaryti.

MES TURIM SAVO KELIĄ

„Pravda“ paskelbė ilgą straipsnį, kuria
me pataria Vakarų komunistams nesidėti 
su vidurio kelio politinėmis partijomis. 
Komni^tų tikslas esąs sukurti proletaria
to diktatūrą, o nesiekti valdžios su bur
žuazinė Rinkimine pagalba.

Atsakydamas į tą straipsnį, Prancūzijos 
komunistų partijos vadas M. G. Marchais 
pareiškė, kad atsižvelgiant į gyvenimo są
lygas, Prancūzijos komunistų politika yra 
nusprendžiama Paryžiuje, o ne Maskvoje.

— Sovietų prekybos balansas su Vaka
rų valstybėmis per pirmą pusmetį rodo 
500 mil. svarų nuostolio.

— Sirija atleido apie 100 Sov. Sąjungos 
naftos ekspertų, nesugebėjusių atlikti 
jiems pavesto darbo.

— Per pirmas dvi rugpiūčio mėnesio sa
vaites 41.5% vijų parduotų automobilių 
Anglijoje buvo importuoti iš užsienio.

— Skyrybų skaičius Sov. Sąjungoje 1960 
— 1973 m. laikotarpyje patrigubėjo.

— Šveicarijoje rugpiūčio 13 d. atidaryti 
4 paketai, kuriuose buvo rašytojo T. Man
no dienoraščiai. Pagal velionio valią; jie 
atidaryti praėjus 20 metų po jo mirties.
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PARAŠTĖJE
TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS „VILTIS“ 

ŠVEICARIJOJE

Jau greit bus 15 metų, kai Šveicarijoje 
Joana Stasiulienė, iš mažos grupelės pra
dėjusi, sukūrė ir išvystė aukšto meninio 
lygio mūsų tautinių šokių ansamblį. Ypa
tingos yra jo atsiradimo priežastys ir ei
ga, kaip ir ypatingas jo sąstatas, — gal be 
pavyzdžio mūsų išeivijoje.

Pirmaisiais pokariniais metais susikū
rusi mūsų mergaičių tautinių šokių gru
pelė nebegalėjo egzistuoti po tais laikais 
Šveicarijoje privalomos emigracijos pabė
gėliams į užjūrius. Likus tik mažam skai
čiui, daugumoj t. v. „kietojo branduolio“, 
išsimėčiusio po visą kraštą, ir ypač Blo
kuojant jaunimo, nebebuvo galima subur
ti iš pačių lietuvių tarpo tautinių šokių 
grupės. Keliems metams praėjus, turėda
ma mažą užuomazgą, Stasiulienė su viena 
kita pabaltiete pradėjo vis daugiau švei
carų jaunimo įtraukti į tą, dėl suprantamų 
sąlygų, eilę metų labai dažnai savo sąstatą 
keičiančią (du šokėjai betgi šoka jau net 
14 metų, ir yra ir vedusių porų) mūsų tau
tinių šokių grupę.

Taigi, pagal seną posakį, iš vargo išsi
vystė dorybė, ir tai vieno kuklaus ir ty
laus žmogas iniciatyva, pastangomis, lėšo
mis, nenuilstama energija ir pasiaukoji
mu. Po ilgų vargo metų šiam vis labiau 
išsivysiančiam sambūriui, nūdien su pasi
didžiavimu laikomu mūsų Bendruomenės 
pažibai, pagaliau pavyko išeiti į viešumą, 
stebinant tiek mūsų pačių, tiek kitataučių 
visuomenę. Tai parodė ir atgarsiai spau
doje po įvairių meninių pasirodymų, ypač 
paskutiniaisiais metais, kai kun. Eremino 
pastangomis sambūris pasirodė Italijoje 
ir kun. Bungos — Vokietijoje. Praėjusiais 
metais šoko Lietuvių Studijų Savaitėje 
Šveicarijoje, o šiemet pasirodė iš įvairių 
kraštų ir net kontinentų, Šventųjų Metų 
proga į Suvažiavimą Romoje atvykusiems 
tautiečiams.

Gal tik nujausti galima, kiek choreogra
finių gabumų, muzikalumo ir subtilaus 
įsijautimo į mūsų liaudies dvasią čia sly
pi; kiek pedagoginio sugebėjimo ir (užku
lisinio) darbo vadovės J. Stasiulienės įdė
ta, paruošiant šitą simpatingą, idealistinį, 
darnų, spontanišku džiaugsmu trykštantį 
ir su jaudinančiu entuziazmu bei ryžtu ne 
tik mūsų šokius, bet ir dainas interpre
tuojantį šveicarų jaunimo sambūrį. Grįž
kime prie pasirodymo Romoje. Po popie
žiaus audiencijos didžiulėje šv. Petro Ba
zilikos aikštėje, jie atkreipė įvairių mal
dininkų grupių dėmesį mūsų tautiniais 
drabužiais, iri, spontaniškai susigrupavę, 
jaunatviško užsidegimo pagauti, čia pat 
sušoko „Kubilą“, susilaukdami nuoširdžių 
katučių iš nustebintos publikos.

Paskutiniaisiais metais ši daugumoje iš 
akademinio janimo susidedanti grupė, pa
sikrikštijusi prasmingu „Vilties“ vardu, 
sugebėjo suruošti keletą vientisų meninių 

vakarų su jaunu šveicarų dainininku, 
nuostabiai gerai ištariančiu lietuviškus žo
džius ir gero pianisto(ės) palyda. Keliais 
atvejais jiems mielai talkininkavo prof. J. 
Eretas, apipavidalindamas vakarą savo 
paskaita. Patys šokėjai, gal nesuklysime 
sakydami, tie mūsų jaunieji „erelukai“, 
palaikydami geriausias šveicariškai-lietu- 
viŠkas tradicijas, stengiasi išlaikyti sam
būrį gyvą, — anot V. Kudirkos, vienam 
pasitraukus, — „statant į jo vietą stulpą 
kitą“. Jie yra šviesus pavyzdys mums pa
tiems ne tik meniniais pasirodymais, šo
kiu ir daina. Paskutiniu laiku jie suranda 
progų, pasipuošę mūsų gražiais, jų vado
vės pastangomis įgytais ir paruoštais tau
tiniais drabužiais, ar tai per paskaitas uni
versitete, ar gimnazijos pamokoje, infor
muoti ir suįdominti šveicarų visuomenę 
mūsų kraštu ir jo problemomis. Tų pa
stangų dėka, šiuo metu vienoje Zuerich'o 
kantono gimnazijoje joje dirbanti J. Sta
siulienė su vienu šokėju, tos gimnazijos 
mokytoju, paruošė reguliarų, mokinių 
laisvai pasirenkamą, mūsų tautinių šokių 
kursą su folkloriniu įvadu.

Su giliu dėkingumu, pasigėrėjimu ir pa
garba mes linkime šitai mūsų „Vilčiai“ il
giausių metų ir dėkojame už dovaną, tei
kiančią stiprinančio akstino lietuviškai vi
suomenei, garsinančiai svetimųjų tarpe 
Lietuvos vardą.

jp

Atsiusta paminėti
Arėjas Vitkauskas — SPINDULIAI IR 

ŠEŠĖLIAI. Eilėraščiai. Atspausdas iš 1926 
m. išleisto rinkinio. 60 psl. Kaina nepažy
mėta.

Feliksas Jucevičius — TAUTA TIKRO
VĖS IR MITO ŽAISME. Giliai išmąstyti 
pasisakymai apie lietuvių tautą ir jos kul
tūrą. 1970 m., 174 psl. Kaina 3.00 dol.

Feliksas Jucevičius — MENAS SPALVŲ 
IR FORMŲ ŽAISME. Išleido šv. Kazimie
ro parapijiečiai Montrealyje. 1975 m. 239 
psl., kaina 5.00 dol.

Dr. Pranas Padalis — VIENAS IŠ RE
ZISTENTŲ KARTOS. Tai J. Brazaičio pa
ruošti atsiminimai apie ne eilinį rezisten
tą ir profesorių, per anksti palikusį šį pa
saulį. Atsiminimų pateikė — M. Avietinai- 
tė, K. Brazauskas, kun. V. Dabušis, dr. A. 
Damušis, dr. J. Kazickas, A. Kazickienė, 
J. Km., J. Laučka, D. Padalienė, J. Paže- 
mėnas. Išleista velionio bičiulių lėšomis. 
Gausiai iliustruota foto nuotraukomis. Jas 
paruošė ir užsklandas nupiešė P. Jurkus. 
1974 m., 78 psl.

Albinas Baranauskas — RUDENYS IR 
PAVASARIAI I dalis. Tai yra įdomaus ro
mano — trilogijos apie Užplynių Putine- 
vičių namie ir svetur pirmoji dalis. Išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas. Aplankas 
dailininko V. O. Virkau. Spausdino Drau- 

go spastvė 1975 m., 350 psl., kaina 6.00 dol.
AIDAI Nr. 5. Mėnesinis kultūros žurna

las. Redaktoris — dr. J. Girnius. Šiame nu
meryje daug medžiagos apie vyskupą M. 
Valančių. Žurnalo pirmasis puslapis pa
puoštas vyskupo portretu.

Į LAISVĘ (Nr. 62). Politikos žurnalas. 
Redaktoriai: A. Kairys, L. Valiukas, V. 
Volertas. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiu
liai. Žurnalas pasirodo tris kartus per me
tus. šiame numery rašo: S. Barzdukas, V. 
Maciūnas, V. Kamantas, dr. H. Brazaitis,
J. Ardys, Z. Prūsas, kun. Pugevičius ir kt.

MOTERIS (Nr. 3). Lietuvių moterų žur
nalas. Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija. Redaktorė — Nora Kul- 
pavičienė.

Arėjas Vitkauskas — UŽ TĖVYNĘ. Ei
lės ir apysakos, parašytos 1919-21 m. Per
spausdinta 1975 m., 60 psl. Skiriama dr.
K. Griniui. ,

Aleksandras Kadžius — BALTAS MĖ
NULIO MIESTAS. Eilėraščiai. Išleido My
kolas Morkūnas, 1975 m. Viršelis ir vinje
tės D. Stončiutės. 70 psl., kaina 3.00 dol. 
Platina „Draugas“, 4545 W. 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629.

KARYS — Karių Veteranų Mėnesini 
žurnalas Nr. 6. Redaktorius Z. Raulinai- 
tis.

MUZIKOS ŽINIOS (Nr. 4). Redaguoja 
A. Kačanauskas. Leidžia JAV Lietuvių 
Vargonininkų — Muzikų Sąjunga.

MŪSŲ SPARNAI Nr. 38. Leidžia Lietu
vos Evengelikų Reformatų Kolegija. Re
daktorius J. Kregždė. Šitame numeryje 
itin įdomūs du straipsniai — J. Kregždės 
„Nuo kirilicos iki lietuvių raštijos (tąsa) 
ir V. Karoso „Lietuva Tvano lūžyje“.

RAŠINYS APIE M. K. ČIURLIONĮ

New Yorke gyvenąs rašytojas Juozas 
Petrėnas, daugiau žinomas Petro Tarulio 
pavarde, parašė knygos apimties (daugiau 
nei šimto puslapių) M. K. Čiurlionio gyve
nimo apybraižą. Toje apybraižoje esą iš
samiai atskleidžiama Čiurlionio gyvenimo 
eiga ir 'iškeliama jo kūryba. Tuo tarpu ra
šinys dar neišspausdintas.

MEDŽIŲ PAVĖSYJE

Moterys,
kurios buvo mano gyvenime, 
yra vinys mano gyvenime.
Vinys mano rankoms paženklinti, 
ir vinys mano kojoms paženklinti. 
Taigi, esu nukryžiuotas.
Nors esu gyvas,
tačiau esu nukryžiuotas.
Bet kadangi kiekvieną buvusią moterį
ir kiekvieną buvusią meilės naktį esu karčiausiomis 

ašaromis apverkęs, 
tai dėl to užkietėjusioj
ir viengungiškoj savo širdy
aš nešioju amžiną meilę kiekvienai skaisčiai ir 

dieviškai moteriai, 
kuri vaikšto gracingais žingsniais medžių pavėsyje.
(Iš spaudai ruošiamo eilėraščių rinkinio LYJANT)

Kritikai kalba
Dr. A. Rukša, kurio išverstas Vergili

jaus „Georgikas“ ir „Bukolikas“ Nidos 
Klubas pradeda siuntinėti skaitytojams, 
jau anksčiau yra išvertęs to paties auto
riaus „Eneidę“. Norėdami supažindinti 
skaitytojus su dr. A. Rukšos meistriškai 
atliktu darbu, čia pateikiame kritikų nuo
mones apie minėtąją „Eneidės“ vertimą.

Red.

A. Rukšos EneMės vertimų recenzijų 
ištraukos

1. J. Tininis, Draugas, 1966. V. 7:
Apskritai, jo vertimas yra geras, paly

ginti gana sklandus ir poetiškas. Origina
lo mintis tiksliai perduota, daug kur net 
pasiektas sakinio sklandumas ir skambu
mas... Jos (stiliaus teigiamybės) rodo ne 
tik didelį poetinių priemonių pažinimą, bet 
ir sugebėjimą sumaniai juos pavartoti. 
Taip pat iš čia pacituotų eilučių galima 
matyti, kaip sklandžiai vertėjas sukuria 
toninius hegzametrus, Donelaičio įteisin
tus mūsų kalboje... Perskaičius poetiškai 
išverstą „Eneidę“, nebesinori imti į rankas 
Ralio versti; Homero poemų, kurių hegza
metras, palyginti, dar gana grubiai perkel
tas į lietuvių kalbą“.

2. St. Santvaras, Dirva, 1966. V. 6:
Susipažinęs su Eneidės vertimu, aš susi

dariau įspūdį, kad dr. Ant. Rukša puikiai 
moka lotynų kalbą, gerai „groja“ ir savo 
gimtąja liet, kalba. Jei atsigręšim į dr. J. 
Ralio vertimus, kurie yra tikrai vertingi, 
tai visai rimtai turėsim pripažinti, kad dr. 
Ant. Rukšos darbas jau yra aukštoka pa
kopa lietuviško hegzametro kūryboj...

Dr. Ant .Rukšos vertimo kalba, jei taip 
galima pasakyti, yra vienas paskutinių žo
džių mūsų bendrinėj kalboj. Ji yra lanks
ti, poetiška, vertėjas rūpestingai paiso mū
sų kalbos bendrinio kirčiavimo (kas leng
vina hegzametro skaitymą), jo žodynas 
įvairus ir turtingas, sakinys spalvingas ir 
melodingas, pasakojimas epiškas... (Apie 
IV Eneidės giesmės vertimo ištrauką:) Tą 
ištrauką perskaitęs, tikiuosi, pats skaity
tojas pajus, kokio poetinio polėkio kūri

Vladas šlaitas 

nys yra Eneidė ir jo vertimas į lietuvių 
kalbą.

3. Stp. Vykintas, Europos Lietuvis, 1966.
VI. 21:

Eneidės grožis glūdi ne tiek herojiškame 
turinyje, plastiškuose vaizduose, kiek mu
zikinėje formoje. Todėl vertėjo yra labai 
taiklus „Pratarmėje“ Gėtės aforizmas 
„Forma yra daugumai paslaptis“, šią pa
slaptį labai gerai žinojo Vergilijus, ją at
spėjo ir vertėjas dr. A. Rukša... Bijau pra
našauti, bet, man rodos, kad negreit dar 
atsiras kitas vertėjas-poetas, kuris pajėgs 
pralenkti dr. A. Rukšos Eneidės skambų ir 
tobulą vertimą.

Kai kas žavisi Eneidės II, IV ir VI kny
ga, tačiau su didžiausiu susižavėjimu per
skaičiau dr. A. Rukšos visas 12 knygų, nes 
kiekvienoje knygoje, kiekvienoje hegza
metro eilutėje jaučiau kitokį grožį... O ką 
bekalbėti apie vertimo žodingumą... Man 
nėra įmanoma trumpoje recenzijoje iškel
ti visų kalbinių vertėjo turtų, tačiau pats 
skaitytojas galės įsitikinti dr. A. Rukšos 
Eneidės vertimo muzikalumu ir žodingu
mu.

4. A. Tyruolis, Tėviškės Žiburiai, 1966.
VII. 28:

Dr. A. Rukša „Eneidės“ vertimo ėmėsi 
visu rimtumu, apsišarvavęs ir nuodugniu 
kalbos žinojimu ir pakankamu sugebėjimu 
perduoti poetinę nuotaiką... Vertėjas, kad 
ir nebūdamas iš esmės poetas ar bent juo 
nepasireiškęs, daug dėmesio skyrė poeti
nio vaizdo perdavimui... Vertėjas ypač 
girtinas už „Eneidės“ vertimo žodingumą!

5. J. Zaranka, Aidai, 1967, nr. 10:
„Jei palyginame lietuviškąją Ainėjidą 

su kitų tautų filologų ar poetų vertimais, 
turime dažnai pripažinti, kad ši prilygsta 
anoms ir kartais net pralenkia, priartėda
ma daugiau prie originalo... Vertėjas dr, 
A. Rukša šiuo darbu palieka tautiečiams, 
tukydidiškai tariant, turtą visiems lai
kams.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LIETUVIŠKA BIBLIOGRAFIJA

Adomas ir Filomena Kantautai paruošė 
anglų kalba „A Lithuanian Bibliography“, 
kurią išleido The University of Alberta 
Press, šioje 725 puslapių bibliografijoje 
viso yra 10.168 įrašai. Joje sutelkta me
džiaga, esanti Kanados bei JAV didesnėse 
bibliotekose. Taigi, ši knyga bus paranki 
visiems: mokslininkams, studentams ir 
šiaip besidomintiems Lietuvos praeitimi 
bei visais kitais jos kultūros aspektais. 
Kantautai atliko neeilinės reikšmės moks
lini darbą. Be bibliografijos jokios studi
jos mūsų laikais nėra įmanomos. Tik bib
liografija įgalina surasti ir atsirinkti rei
kiamą medžiagą.

V

V. MAMAITIS — GARBĖS NARYS
Londoniškiams gerai pažįstamas muzi

kas Vincas Mamaitis išrinktas Amerikos 
Vargonininkų — Muzikų Sąjungos garbės 
nariu. Sveikinimai Londono ir visos Ang
lijos lietuvių vardu.

UŽREGISTRUOTAS S. KUDIRKOS 
PASIKALBĖJIMAS

P Severs

Nemuno laivininkystė
Nemunu nepriklausomybės laikais plaukiojo 

26 garlaiviai, o taip pat nemaža privatiškų ir valdiš
kų baidokų. Pastarieji priklausė Kauno Vandens 
Kelių Rajonui. Keleivių skaičius vasaros sezono 
metu buvo gal daugiau kaip pora šimtų tūkstančių. 
Be to, Nemunu buvo gabenami dideli kiekiai įvai
rių prekių: miškas, javai, plytos, geležis, mašinos, 
gyvuliai. Dauguma garlaivių buvo užsilikę nuo 1914 
metų. Kiti buvo nupirkti Vokietijoje jau po 1924 
m. Didžiausias, t. y. ilgiausias buvo „Prezidentas“ 
— 55 m. ilgio. Stipriausias, su 3 cilinderiu motoru, 
buvo „Rambynas“, naudojamas daugiau kaip vilki
kas. Jis galėjo vilkti prieš srovę 6 pakrautus baido
kus. Tokia vilkstinė buvo apie pusę km. ilgio.

K. V. K. Rajonas turėjo 2 garlaivius — „Vil
nių“ ir „Klaipėdą“. „Vilnius“ turėjo specialiai 
įrengtą kambarį Valstybės prezidentui.

Rajonas turėjo dvi žemkases, plaukiojantį 25 
tonų kraną, kelis motorlaivius ir baidokus. Rajonas 
tvarkė visą laivų judėjimą — nuo Merkinės lenkų 
pasienyje iki Rusnės Nemuno žemupyje. Rajono 
įstaiga’buvo Prieplaukos Krantinėje, žemiau Vytau
to bažnyčios. Didokas 3-jų aukštų namas, pastaty
tas 1926-8 metais. Kasant pamatus, 3 metrų gilumo
je. užtikta akmeniniai namų pamatai ir gatvės grin
dinys, bet iš kurio laikotarpio — nežinau. įstaigos 
viršininku buvo A. Snarskis (mirė 1941 m.), laivų 
inspektoriumi — V. Jasutis. Rajonas turėjo van
dens policiją, — nuolatinę Kaune, o vasaros metu 
Zapiškyje, Vilkijoje, Seredžiuje ir Jurbarke.Nemu- 
no Tyrimo Įstaiga, vadovaujama prof. Kolupailos, 
taip pat buvo Rajono žinioje.

Daugelis laivų priklausė žydams, kiti lietu
viams ir lenkams. Buvo ir „Nemuno Garlaivių Ben
drovė“, bet ji greit prasiskolino. „Balanda“ ir „Vy
tis“ priklausė De Castrams, Lietuvos portugalų šei

mai. Jie turėjo ir Raudonės pilį — žemiau Veliuo
nos. De Castro ūkvedys, rusas Opasnovas, pradėjo 
savo karjerą virtuvėje. Ilgainiui pasisavino visą savo 
Šeimininkų turtą, bet neilgam. Bolševikai nusavino 
viską. Kas atsitiko su ūkvedžiu — nežinau.

Didžiausias garlaivių judėjimas buvo Kauno — 
Jurbarko ruože. Mėginta siųsti garlaivius ir į Alytų, 
150 km aukščiau Kauno, bet vėliau buvo atsisaky
ta. Nemuno vaga nuo Pažaislio vienuolyno iki Aly
taus turi daug akmenų. Ne šimtus, bet tūksančius. 
Srovė stipri. „Velnio Tiltas“, 30 km aukščiau Kau
no, yra 6 km ilgio. Akmenys kyšo visur. Kiti slenks
čiai — „Biči“, „Bičeniata“, „Gogą“, „Kazokas“, 
„Kunigo sala“ — nemažiau pavojingi. Niekas ne
mėgino pasiųsti tenai net tuščio baidoko, nes būtų 
tikriausiai sudužęs.Berods, dabar tenai yra vadina
moji Kauno jūra. Tačiau apie dabartinę Nemuno 
laivininkystę neturiu jokių žinių.

Į Klaipėdą plaukdavo vienas prekinis — kelei
vinis laivas kas savaitę. Vilkikai eidavo į Klaipėdą, 
Rusnę, Smalininkus, Tilžę, Ragainę parvežti vilks
tinės baidokų į Kauną. Dauguma baidokų buvo vo
kiški, ir vokiečių garlaiviai ateidavo į Kauną. Daž
niausia tai būdavo „Rheingold“ iš Smalininkų.

Aš pats esu plaukęs daug kartų išilgai Nemuno 
nuo Merkinės iki Klaipėdos. Į Klaipėdą plaukdavo
me Kuršių įlanka, o jei vėjas būdavo per stiprus, 
tai kanalu, kuris prasideda žemiau Rusnės ir eina į 
Miniją, o iš jos vėl perkasu į Klaipėdą. Šis kanalas 
buvo iškastas prancūzų belaisvių po 1870-71 m. ka
ro. Kitas kanalas, žemiau Tilžės, eina į Karaliau
čių.

Nemuno aukštupyje buvo išlikę dar labai daug 
miškų. Pušynai ir ąžuolynai tęsėsi abiem Nemuno 
pusėm. Margio piliakalnis Punioje irgi apaugęs me
džiais. Aukščiau Alytaus Nemuno vagoje vėl atsi
randa smėlynai, ir krantuose matyti smėlio laukai. 
Upė labai plati ir sekli.

Apie Merkinę daug totorių kaimų. Nežinau, ar 
jie mokėjo dar totorių kalbą, bet lietuviškai ir len
kiškai kalbėjo puikiai.

Garlaiviai Nemuno aukštupyje buvo retenybė. 

Todėl kaimų žmonės, pamatę mus praplaukiant, 
bėgdavo per laukus pasižiūrėti, kas tai per „dyvas“. 
O būdavo kartais tiesiog juokingų atsitikimų. Kartą 
atėjo nebejaunas vyras, prisistatė esąs vietinis eigu
lys ir klausia: „Pasakykite, kaip tai yra, kad laivas 
geležinis, o neskęsta? Ir kaip jis eina pats prieš van
denį?“ Paaiškinau kaip mokėdamas, parodėme jam 
ir mašinų skyrių. Žmogus žiūrėjo, klausinėjo, o pa
galiau pasakė: „Taip tai taip, ponuli, geležis neskęs
ta, vanduo ir ugnis suka mašiną, bet aš manau, kad 
tai yra nečysta jėga.“ Atseit, velnio galybė. Buvo 
dar ir tokių žmonių.

Nelaimingi atsitikimai pasitaikydavo Nemuno 
laivyne ne dažnai. Vienas pečkurys buvo karšto ga
ro mirtinai nuplikytas, kitas buvo laivo rato sulau
žytas. Dar prieš 1914 metus laivo mašinistui mašina 
nutraukė galvą, kitas buvo žaibo užmuštas.

Stebėtina, kad caristinė valdžia vis dėlto leido 
vadinti garlaivius istoriniais vardais. Buvo „Perkū
nas“, „Kieistut“ (Kęstutis), „Biruta“, „Kniaz Gedi- 
min“, „Kniaz Olgerd“, „Kovno“ ir „Grodno“.

Laivų avarijų irgi pasitaikydavo. 1924 m. „Ne
munas“, plaukdamas iš Alytaus su javų kroviniu, 
užkliuvo už Prienų tilto ir sulūžo į dvi dalis. Javai 
nuėjo į dugną, bet žmonių aukų nebuvo. Kapt. M. 
Gramžas, laivo savininko sūnus, norėjo nusiskan
dinti, tur būt, pagal jūros tradiciją, kad kapitonas 
eina į dugną kartu su laivu, bet buvo laiku ištrauk
tas. Kita avarija atsitiko dviem garlaiviams susidū
rus ties Riogliškiais. Susidūrė „Lietuva“ su „Li
thuania (buvęs „Rheingold“). „Lietuva“ nuskendo, 
laimei, seklumoje. Po savaitės pavyko laivą atvilkti 
į Kauno žiemos uostą. „Lithuania“ kapitonu tuo
met buvo mano tėvas.

Garlaiviai, einantieji į Vokietiją, ne kartą at
gabendavo kontrabandinių prekių, ypačiai spirito. 
Jurbarko muitinė tai žinojo, bet retai pavykdavo 
kontrabandą surasti. Buvo kalbama, kad „Vaidila“ 
vieną kartą atgabeno net 3.000 litrų spirito. Nors 
kratė du kartus, bet nieko nesurado.

Simo Kudirkos telefoninį pokalbį su 
KGB saugumiečiu Petrausku Vilniuje į 
magnetofono juostelę įrašė New Yorko ra
dijo valandėlės „Laisvės žiburys“ vedėjas 
R. Kezys. Pokalbis įvyko prieš keletą sa
vaičių, kai S. Kudirka paskambino Vil
niun, norėdamas gauti informacijų apie 
ten kalintą Sergiejų Kovaliovą. Pastara
sis, atrodo, yra kaltinamas „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos" platinimu. Jo 
bute Maskvoje buvo rasta „Kronika“ ir 
amerikietiškų laikraščių. Iš Maskvos jis 
buvo atvežtas Vilniun. Šią juostelę Čika
gos lietuviams transliavo „Margučio" ra
dijas. Saugumietis Petrauskas prisipaži
no pažįstąs S. Kudirką, bet vengė atsaky
mų į jo klausimus apie S. Kovaliovo bylą. 
Vėliau S. Kudirka bandė telefonu pasikal
bėti ir su pačiu saugumo viršininku, bet 
niekas neatsiliepė.

KNYGOS, KURIŲ MUMS DAR REIKIA
Vincas Maciūnas surinko pasigėrėtinai 

ilgą sąrašą knygų apie Lietuvą anglų kal
ba. (J Laisvę, Nr. 62). Dar daugiau — jis 
jas visas trumpai aptarė, nurodydamas 
gerąsias ir blogąsias puses.

Pasiremdamas gyvais, nors ir anekdotiš
kais pavyzdžiais, jis įrodo, kad vis dėlto 
mums dar trūksta dviejų angliškai para
šytų knygų apie Lietuvą. Pirmąją jis pa
vadintų „Lithuania", pagal to paties var
do 1965 m. išleistą V. Vaitiekūno brošiūrą, 
tik žymiai labiau praplėstą, bet neper
krautą skaičiais ir statistika. Tai būtų lyg 
ir santrauka Lietuvai skirtojo L. Enciklo
pedijos XV-tojo tomo, pakartoto angly 
kalba.

Antrąją išleistiną knygą V. Maciūnas 
siūlytų pavadinti Lietuvio Vadovu. Jame 
būtų rūpestingai atrinktos žinios — infor
macija apie Lietuvą, jos gamtą, kultūrą, 
gyventojus, vietovardžius, žymiuosius 
žmones, rašytojus, menininkus ir t. t. Esą 
tai turėtų būti vidurys tarp L. Enciklope
dijos XV tomo ir ankščiau minėtojo pla
tesnio veikalo apie Lietuvą.

Šitokiam V. Maciūno pasiūlymui galinis 
tik pritarti ir palinkėti, kad jis būtų kaip 
galima greičiau {gyvendintas. ,
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Ar pavergtos tautos kapituliuos?
Stepas Vykintas

Būtų didžiausias nusikaltimas tylėti, kai 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencija Helsinkyje vengė kalbėti apie 
vieną iš pagrindinių žmogaus ir tautos tei
sių: nepriklausomai, demokratiškai valdy
tis savo valstybėje. Ji sąmoningai nutylė
jo Rusijos komunistų pavergtąsias valsty
bes ir tautas: Estiją, Latviją, Lietuvą, Uk
rainą, Gudiją, Gruziją, Moldaviją. Mon
goliją etc. Tiesa, JAV prez. G. Fordas, 
prieš išvykdamas į šią konferenciją, vie
šai pareiškė, kad jis Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos nepripažins, bet šis la
bai reikšmingas politins pareiškimas ne
susilaukė konferencijoje atbalsio.

Vokiečių žinomas dienraštis „Die Welt“ 
paskelbė buvusio JAV užsienio reikalų mi- 
nisterio George Bali straipsnį „Kapitulia- 
tion in Helsinki“. Jame prityręs politikas 
ir diplomatas atvirai skelbia, kad ,,35 vals
tybės, šampanu aplaistydamos prieš tele
vizijos žiūrovus konferencijos pasisekimą, 
pripažįsta Brežnevo triumfą ir Vakarų Eu
ropos kapituliaciją“. Jo nuomone, Vakarai 
pripažįsta, kad su Raudonosios armijos 
pagalba užimtos sienos yra laikomos ne
liečiamomis, kitaip tariant, Maskvos impe
rializmas Europoje yra akceptuojamas. 
Kai kurie vokiečių politikai dar griebiasi 
už skustuvo ir džiaugiasi geležėlę gavę: 
sienų pakeitimą dar galima būsią taikos 
keliu svarstyti. Eet Rytų Vokietijos oficia
lioji spauda jau paskelbė, kad Vokietijos 
sienų klausimas galutinai nustatytas ir 
niekas jų negalės taikos keliu keisti. Ki
taip sakant, Helsinkis Vokietiją padalijo 
nežinomiems laikams į dvi valstybes ir 
apie jų susivienijimą gali svajoti tik uto
pistai. Čia sustojama ties tuo klausimu to
dėl, kad ir Lietuvos, Estijos ir Latvijos bei 
kitų Rusijos pavergtų tautų likimas yra 
glaudžiai susijęs su Vokietijos sienų nusta
tymu. Rytų Vokietija mus yra uždariusi į 
tikrą Maskvos kalėjimą, kuris sugrius tik 
tada, kada bus pralaužta Vokietijos siena.

Vokiečių spauda ir televizija labai iškė
lė Europos mažųjų valstybių reikšmę Hel
sinkio konferencijoje. Girdi, tai buvo pa
rodyta, kad visos Europos tautos (Natio- 
nen) yra lygios. Konferencijoje dalyvavu
sios tokios mažos valstybės, kaip Liuksem
burgas, Lichtenšteinas, Malta, Monakas, 
San Marino, Vatikanas. Bet kokia tautų 
lygybė, jei Lichtenšteinas su 22.800 gyv.

Skaitytoju iaiškai
Atsakymas J. Vilčinskui

(į jo „Laiškų iš Londono“)
ki-
ne-

Socialistų teorijų, pasaulėžiūros ir 
tais panašiais klausimais, manau, man 
reikia rašyti, nes aš sutinku su J. Vilčins
ku — tai galima buvo matyti iš mano pir
mojo atsakymo. Be to, prieš du ar tris 
metus viename savo „Laiškų iš Nottingha- 
mo“ rašiau, kad visas pasaulis (net Vati
kanas) neišvengiamai turės palinkti į kai
rę. Jeigu tai buvo „pranašystė“, tai ji pil
dosi. Iš šios „pranašystės“ išdygsta ir tas 
nepaprastai svarbus socialdemokratų 
vaidmuo naujo pasaulio kūryboje. Tik, de
ja, čia irgi prasideda socialdemokratų ir 
socialistų tragedija, apie kuiną rašiau pir
mame atsakyme.

Antrame „Laiške iš Londono“ J. Vil
činskas rašo: „Neteisinga kaltinti įvairių 
kraštų min. pirmininkus — socialistus, 
jeigu jie ką nors padarė, kas mums nepa
tinka“.

Ką nors?!.. Jie padarė ne „ką nors“, bet 
perleido pusę Europos kontinento su 150 
milijonų laisvų žmonių vergijon (Roose- 
veltas) ir Baltijos tautas dar kartą (Whit- 
lam). O prezidentai ir min. pirmininkai 
juk nėra tik paprasti eiliniai partijos na
riai, bet geriausi iš geriausiųjų, vadovau
jantieji... Labai nustebčiau, jeigu kas pa
mėgintų tvirtinti, kad mainikavimas tau
tomis, atidavimas jų vergijon, sutampa su 
socialdemokratine ar socialistų pasaulė
žiūra ar partijos programa.

Sutinku, kad Sovietų Respublikų Sąjun
gai tinkamiausias pavadinimas būtų Rusų 
Imperija. Bet kas padėjo plačius pagrin
dus jai išsiplėsti beveik iki Adriatikos ir 
Reino — ar ne socialistas Rooseveltas?! O 
kas yra pradininkas „detentės“, kuri mai
tina tą visų laisvės trokštančių ir paverg
tų žmonių ir tautų neapkenčiamą Imperi
ją milijardais, ją stiprina ir atstato — ar 
ne socialistas?!.. Pavardės jo nebeminėsiu 
(minėjau kartą), nes šio prakilnaus social
demokrato man nuoširdžiai gaila.

Džiugu, kad J. Vilčinskas pagaliau su
tiko su manim, kad teisiškai, pagal susi
tarimą su sovietais, Gardinas priklauso 
Lietuvai. Kas jį vėliau okupavo — rusai 
ar lenkai, manau, mums lietuviams skir
tumo nesudaro.

Kas liečia gi Suvalkus (Seinus, Augus
tavą...) aš labai nenorėčiau šio bergždžio 
klausimo toliau svarstyti viešai. Priežas
tis gal labai keista. Manau, kad kai kurie 
lenkai skaito „Europos Lietuvį“ (kaip kai 
kurie lietuviai skaito „Dziennik Polski“), 
ir aš nelabai norėčiau, kad lenkai iš mu
dviejų (J. V. ir manęs) ir bendrai iš lietu
vių juoktųsi. Aš labai gerbiu kiekvieną 
protingą lenką (ne šovinistą) ir norėčiau, 
kad jis tiek pat gerbtų lietuvį. (To mums 
kaip tik daugiausia ir reikia mūsų santy- 

ir 160 kv. km, Liuksemburgas su 350.000 
gyv., Malta su 320.000 gyv., San Marino 
su 18.000 gyv. ir 60,57 kv. km turi teisę 
Helsinkyje spręsti, kad Lietuva, Latvija, 
Estija ar Ukraina gali būti rusų pavergta, 
nors tos tautos turi nuo 50 iki 1,4 mil. gy
ventojų? Patikėkite lietuviui žurnalistui, 
kad tos tautos turi daugiau teisių į vals
tybinę nepriklausomybę, negu daugybė 
Europos, Afrikos ar Azijos mažų tautų.

Čia tenka didžiai apgailestauti ir vokie
čių bei kitų Europos tautų laikyseną pa
vergtųjų tautų atžvilgiu. Šit rugpjūčio 3 
d. laisvosios Vokietijos televizijoje buvo 
žurnalistų pasikalbėjimas tema: „Kaip lai
kėsi mažieji didžiųjų tarpe Helsinkyje?“ 
Diskusijose be kitų dalyvavo suomių 
žurn. Lumikero, Vatikano Vicentin, Jugo
slavijos Obradovic, Liuksemburgo Neuens 
ir Šveicarijos Staub. Suprantama, kad iš 
Jugoslavijos žurnalisto nieko gero dėl ki
tų lasvės negalima laukti, bet Šveicarijos, 
Vatikano ir kitų mažų valstybių atstovai 
galėtų užsiminti apie Rusijos pavergtų 
tautų dabartinę būklę ir jų nepriklauso- 
mybinius siekimus. Deja, neužsiminė nė 
žodžio. Pagarbą ir padėką tenka pareikšti 
laisvosios Vokietijos televizijos ZDF va
dovybei ir Austrijos ORF, kurie konferen
cijos išvakarėse perdavė prez. G. Fordo 
pareiškimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
klausimu ir davė šių pavergtų valstybių 
žemėlapius.

Nežiūrint, ką Helsinkio signatarai pasi
rašė, pavergtosios Rusijos tautos nekapi
tuliuos prieš neteisybę ir vergiją. Helsin
kio dokumentas joms negalioja, nes jų 
balso niekas neklausė. Tiesa, tenka čia pa
sididžiuoti tais lietuvių, latvių ir estų pa
siryžėliais, kurie nuvežė šių trijų valsty
bių vėliavas į Helsinkį ir jas prie konfe
rencijos rūmų pademonstravo, šios vėlia
vos yra simbolis, kad Lietuva, Latvija, 
Estija ir dar kelios dešimtys Rusijos im
perializmo pavergtų tautų atkakliai dirbs 
ir kovos dėl visiškos valstybinės nepri
klausomybės, dėl pilnų demokratinių lais
vių, o ne dėl jų susiaurinto ir sumenkinto 
pakaito. Tikiu, kad ne tik tremties ar išei
vijos, bet ir okupuoto krašto lietuviai šir
dyje gidai liūdi dėl Helsinkio konferenci
jos susitarimų ir yra pasiryžę gyventi ir 
dirbti dėl Lietuvos Laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės idėjų, kol tas laisves at
gaus, o atgavus jas saugos ir gins.

kiuose su lenkais). O kiekvienas protin
gas lenkas labai gerai žino, kad Suvalkai, 
Seinai, Augustavas... buvo labai lietuviš
ki ir lenkų valdžiai teko gerokai padirbė
ti, kol juos sulenkino; bet ir iki šiai die
nai ten dar daug liko „litvomanų“ ir dar 
daug jų liks ateity. Taigi jeigu mes patys 
lietuviai skelbsime savo abejojimus ar net 
visišką nežinojimą, protingi lenkai tik 
juoksis. Ne, ačiū.

Min. B. Balutis, prof. M. Biržiška ir jų 
neva su lenkais sutarta paliaubų linija čia 
niekuo nedėti — visi jie tarėsi ir „sutarė“ 
prievartaujami ir grasomi; Želigovskio ar
mija jau buvo išrikiuota į Vilnių, Kauna 
ir Kėdainius... Taigi, mielas lietuvi, tu nu
stebsi, bet taip buvo; mažai kas apie tai 
žino.

šį laišką baigdamas, jaučiu lietuvišką 
pareigą pakartoti tai, ką esu rašęs jau sa
vo pirmame atsakyme:

Nei vienas lietuvis išeivijoje (taip pat 
VLIKO pirmininkas ar bet kuris mūsų 
veikiąs diplomatas)* nėra {galiotas keisti 
ar net svarstyti su svetimais Nepriklauso
mos Lietuvos sienų pakeitimus. Ta teisė 
priklauso tik būsimai laisvos Nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybei.

Kas jau pamiršo, kas buvo toji Nepri
klausoma Lietuva, tegu atsiskleidžia bet 
kurį Nepriklausomos Lietuvos geografijos 
vadovėlį, o jeigu kas jo neturi, tai išeivi
joje išleistą Daugirdaitės — Sruogienės 
Lietuvos istoriją.

Norint gerus santykius su protingais 
lenkais ar baltgudžiais palaikyti, šiandien 
nereikia (ir būtų bergždžia) svarstyti Su
valkų. Karaliaučiaus ar Gardino klausi
mą; juk yra labai daug kitų bendrų klau
simų. J. Vilčinskas neturėtų turėti sunku
mų. Jeig turėtų ir reikalai būtų naudingi 
Lietuvai, aš pasiruošęs jam padėti.

Iki pasimatymo čia, Suvalkuose arba 
Karaliaučiuje

Stasys Kuzminskas
P. S. Su šituo dr. S. Kuzminsko pasisaky
mu dviejų „Laiškų“ diskusijas baigiame, 
manydami, kad iš abiejų pasisakymų skai
tytojai turėjo progos susidaryti kalbamuo
ju klausimu savo nuomones. Red.

ŽAIDTMAS YRA PAVOJINGAS
Perskaitęs praėjusiame E. L. numeryje 

S. Surgauto laišką, kiek nustebau. Man at
rodo, kad ten minimas žaidimas vis dėlto 
yra pavojingas ir kad S. Surgautas, kaip 
anglai sako, is barking at the wrong tree.

Atsidėjęs perskaičiau žinutę „Pavojin
gas žaidimas“ ir niekur neradau pasakyta, 
kad A. Scargill yra blogas žmogus, arba 
kad jis nesirūpina angliakasių reikalais. 
Priešingai — jis rūpinasi, ir net per daug 
rūpinasi, bandydamas primesti parlamen
to atstovams savo valią ir padiktuoti, kaip

Miškas ir lietuvis

kai ką pasakyti 
miškų lankyto- 

turiningą poilsį, 
gėrisi mūsų gi-

Lietuvis nuo seno mėgo mišką. Jame jis 
rado prieglaudą, maistą, apsaugą nuo ne
prietelių ir širdies paguodą. „Švyturys“ 
(Nr. 10) išspausdino pasikalbėjimą su miš
ko įmonių susivienijimo direktorium V. 
Važnevičium apie šių dienų Lietuvos miš
kus ir jų būklę.

Pirmiausia V. Važnevičius išaiškina 
miško sanitarijos ir higienos vertę.

„Miškų sanitarines-higieninės funkcijos 
begalinės, štai 1 ha eglynų per metus gali 
sulaikyti 32 t, pušynų — 36 t, o ąžuolynų 
56 t dulkių. Tik hektaras miško želdinių 
per metus apvalo 18 milijonų kubinių met
rų oro, per valandą sugeria 8 kilogramus 
angliarūgštės. Kuo vešlesni medžiai, tuo 
jie daugiau sunaudoja angliarūgštės, tuo 
daugiau išskiria deguonies, kuriuo kvė
puojame. Vienas hektaras ąžuolynų kas
met padovanoja 6,7 t, beržynų — 5,9 t, pu
šynų — 4,8 t deguonies.“

Nurodęs, kokius pavojus miškui sudaro 
neatsargūs rūkoriai ir įvairios rūšies van
dalai, V. Važnevičius turi 
ir paprastiems turistams, 
jams.

„Aš ne prieš turizmą, 
Tegu keliauja jaunimas,
riomis. Tik kultūringai, padoriai, nedary
damas žalos gamtai, nepalikdamas kartė
lio nuoširdžių dzūkų atmintyje.

Nenoriu pavyzdžių, kuriuos pateiksiu, 
apibendrinti, bet ir tylėti negaliu.

...Augo prie Lavyso ežero drūtas kada
gys. Tikras gamtos paminklas. Susikibo 
vyrų pulkas, su šaknim iš smėlio išrovė. 
Kitur pušį-drevę — senovinės bitininkys- 
tės-bartininkystės palikimą — padegė. 
Krantan „flotilija“ išlipa, ne blogiau me
delius už bebrus „nugraužia“.

O žengia mūsų girių takais orūs barzdo
čiai ir bebarzdžiai jaunuoliai su Vilniaus, 
Kauno aukštųjų mokyklų turistų klubų 
emblemomis. Žengia kartu su instrukto
riais, atsakingais už žygį asmenimis. Savo 
eibes dangsto romantikos skraiste. Tai jau 
netvarka.

Blogiau su tais turistais, kurie per Čep
kelių raistą klampoja. Draustinio viduryje 
naktį laužus uždega, nakvynei keružių pu
šelių šakų prisikerta, gražiausiuose raisto 
ežerėliuose brakonieriauja. Čepkeliai — 
gamtos unikumas. Nesuprantu, kodėl spau
doje, per televiziją turistinis maršrutas 
per Gudų girios kurtiniavietes, gervių pe
rėjimo vietas garsinamas?! Draustinis, ku
ris prašyte prašosi sustiprinto režimo, ne 
vieta pramogoms.“

Lietuvos, o ypačiai Dzūkijos, miškai — 
grybų karalija.

„Samanotos girios nuo nepamenamų 
laikų šalia dzūko lopšio pakabino ir džio
vintų grybų virtinę. Baravykai ne vieną 
amžių rengė ir maitino prosenelius ir se
nelius. Antai iš 1764 metų Kaniavos giri
ninkijos inventoriaus knygos sužinome: 
Lynežerio kaimas kasmet pristatydavo po 
14 kapų džiovintų grybų.

Grybingiausia respublikoje — pietryti- 

jie turi balsuoti. Tik tai jau nebėra demo
kratija, kurios S. Surgautas išeina ginti. 
Ten nieko nepasakyta ir apie 100 svarų 
per savaitę angliakasiams, kuriuos mini 
S. Surgautas.

Gal S. Surgautas nežino, kad anas jo 
gerbiamas angliakasių vadas neslepia pri
klausąs marksistų judėjimui, kuris viso
mis priemonėmis stengiasi sužlugdyti „ka
pitalistinį“ Anglijos krašto ūkį. Jis tikrai 
reikalauja tokių atlyginimų, kokių nė pa
ti profesinių sąjngų vadovybė iki šiol nė
ra pareikalavusi. Jeigu vyriausybė su jo 
reikalavimais sutiktų, tai kainos tiek pa
kiltų, pragyvenimas tiek pabrangtų, kad 
jau po metų reikėtų reikalauti nebe šimto, 
bet dviejų šimtų svarų per savaitę.

Šių eilučių autorius daug metų yra bu
vęs vienos iš didžiausių (AEU) profesinių 
sąjungų narys. Jam gerai žinoma, kad pro
fesinių sąjngų tikslai yra gražūs ir demo
kratiški. Tik vargas, kad ta demokratija 
daugiau kaip 90% prof, sąjungų narių ne
sinaudoja. Jie nesilanko susirinkimuose ir 
nesirūpina, kas išrenkamas jiems vado
vauti. Tą darbininkų nerūpestingumą ge
rai išnadoja saujelė žmonių, besivadinan
čių komunistais, marksistais, trockistais, 
maoistais ir dar kitokiais vardais.

Išrinkti vadais, jie garsiai šaukia, rei
kalaudami vis didesnių atlyginimų ir tuo 
būdu įsiteikdami politika ir krašto gero
ve nesirūpinantiems darbininkams. Kaip 
minėta, kai kurie iš jų nuėjo taip toli, kad 
pirmą kartą Anglijos istorijoje pradėjo 
grasyti teisėtai ir demokratiškai išrink
tiems tautos atstovams — parlamento na
riams. Teisingai pasakė, kalbėdamas Nor- 
folke, parlamento atstovas Geoffrey Howe: 
„Jau atėjo laikas darbiečių vadams išsiva
duoti iš marksistų mažumos primestos ti
ronijos“. O grovas Arran lordų rūmuose 
viešai suabejojo A. ScargilTo, kaip mark
sisto, ištikimybe krašto suverenui. S. Sur
gautas visa tai norėtų pavadinti tik „de
mokratiniu judėjimu“.

Sutinku su S. Surgautu, kai jis sako: 
„...jo teisės yra apribotos, jis vienas ne
gali ir negalės išreikalauti 100 svarų per 
savaitę“. Gerai, kad iki šiol dar yra ang
liakasių profesinių sąjungų vadovybėje 
žmonių, kurie gali neprotingus reikalavi
mus ir nurodymus parlamento atstovams 
prilaikyti, nes, pagal lietuvišką priežodį, 
jei tokie reikalautojai ragus įgytų, tai vi
są svietą išbadytų. 

J. Kantautas

nė Lietuvos dalis, tikriau, Valkininkų, Va
rėnos, Marcinkonių ir Druskininkų, min
kai. Mikologų duomenimis, kerpšiliuose 
(šiluose, padengtuose balta samana) gali
ma surinkti po 80 — 100 kg grybų iš hek
taro. Kad baravykai ir visa kita giminė 
Dzūkijoje tiltais keliasi, įdomių duomenų 
yra surinkę mūsų miškininkai. Derlingais 
metais Randamonių, Margionių, Jaskonių, 
Merkinės grybų supirkimo punktai iš vie
tinių grybautojų superka apie 10 tūkstan
čių kilogramų šviežių, 4 tūkstančius kilo
gramų džiovintij baravykų, 23 tūkstančius 
kilogramų šilabaravykių, žaliokių, vove
ruškų. Tai tik Druskininkų pušynų gėry
bės. O kur Varėnos, Marcinkonių, Valki
ninkų miškai su savo baravykais!

Vien už surinktas 1965 metais Druski
ninkų miškų ūkio teritorijoje girios gėry
bes valstybė grybautojams išmokėjo dau
giau kaip 75.800 rb., iš to skaičiaus už ba
ravykus — 50.000 rb. Toks derlius „nurau
namas“ vien Druskininkų pušynuose, ku
rie tesudaro ketvirtadalį mūsų miškų val
dų.

Būtų gera tvarka — ir dabar, ir ateityje 
grybus galėtume vežimais vežti.“

Paklaustas, kas trukdo grybų augimą 
miškų plotams didėjant, V. Važnevičius at
sako:

„Giria didelė, ir grybų, rodos, turėtų vi
siems užtekti. Bet padvelkia rudenėliu, 
padvelkia grybais, ir Varėną, kaip „šven
tąją musulmonų Meką“, užplūsta baravy
kų garbintojai su krepšiais, polietileni
niais maišais ir net dirbtinės odos sakvo
jažais. Snobiškas hobis, nelemta mada (nė
ra grybų mieste ant stalo — ne šeiminin
kas!) veja žmones iš proto. Braška trau
kiniai, braška autobusai, žodžiu, savaitga
lį susilaukiame 5-8, o kartais gal ir dešim
ties tūkstančių atkaklaus būdo grybauto
jų. Tuomet ir ima dusti mūsų grybynal 
Sutrypiamos grybijos žmonių minios, tie
siog mašinų ratais suminkomos. Nusiau
biami trapios baltos samanos kilimai, ku
rie gobia baravykų salas. Draudžiamose 
vietose pristatoma nesuskaitoma daugybė 
lengvųjų automobilių, sunkvežimių, kelei
vinių autobusų. Palieka tepalų balos, 
šiukšlių pilys.“

Miškus V. Važnevičius vadina „žaliosio
mis mariomis su glūdinčiais aukso klo
dais“. Tik gaila, kad naujosios kartos lie
tuvis nei tų marių, nei auksinių klodų 
šiandien nebevertina.

LIETUVIŲ DIENA LOS ANGELES

Tradicinę Lietuvių Dieną, prel. J. Ku
čingio vadovaujama, Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapija surengė birželio 22 d. Ji 
buvo pradėta pamaldomis, parodų atida
rymu ir užbaigta oficialia bei koncertine 
dalimi Marshall gimnazijos auditorijoje. 
Dalyvių eilėse buvo ir negrų kilmės Los 
Angeles burmistras T. Bradley, lietuviams 
taręs trumpą žodį apie tautų laisvę ir tai
ką. Jam buvo įteikta lėlė, papuošta lietu
vių tautiniais drabužiais. Koncertinę pro
gramą atliko vietiniai solistai A. Pavasa
ris, Birutė ir Rimtautas Dabšiai, Čeka- 
nauskienė, pianistė R. Apeikytė, viešnia iš 
Kanados sol. Anita Pakalniškytė. Koncer
te taipgi dalyvavo ir parapijos choras, va
dovaujamas kompoz. Br. Budriūno.

LIETUVIO NAMAS BE SAVOS SPAUDOS 
ATRODO NEJAUKUS IR ŠALTAS.

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

„Draugas“ (Nr 129) įsidėjo J. G. 
straipsnį pavadintą „Mūsų spaudos lais
vė ir varžtai“. Be kita ko, jame rašoma:

„Amerikiečiai gali užsiiminėti “Wa
tergate'ais“, “bussingais“ ir pan. kivirčais, 
bet mes negalim, nes okupantas panašius 
“perlus“ žvejoja mūsų spaudoje, išpučia, 
iškraipo ir panaudoja išeivijos niekinimui 
ir pavergtųjų demoralizavimui. Žinoma, 
okupantas tai padaro ir be mūsų talkos, 
bet 
nai.

geriau, kad tai nebūtų mūsų nuopel-

...Neabejotinai tenka apkarpyti spau- 
laisvę ir rašant įvairiomis temomis,dos 

liečiančiomis pavergtos Lietvos žmones 
— ne komunistus. Ne kartą tenka girdėti 
priekaištų laikinai atvažiujlančių adresu, 
esą, jie nieko nenorį papasakoti, linkę gir
ti savo skurdų gyvenimą arba visai viską 
nutylėti. Nenuostabu — jie bijo patekti 
į spaudą.

...Nevertėtų spaudoje ir užsipuldinėti 
ant savų žmonių ok. Lietuvoje, išskyrus 
oficialius komunistinius valdžios pareigū
nus. Eiliniams žmonėms mes negalime nu
rodinėti, kaip jie turi elgtis, ką rašyti, 
kaip kalbėti. Neturim teisės reikalauti iš 
prispaustųjų, kad jie nesigelbėtų nuo per
sekiojimų ir visokio skurdo. Palikim jiems 
patiems nuspręsti, kaip gelbėti savo var
ganą egzistenciją, nes mes dažnai nežino
me laplinkybių, kurios verčia juos vienaip 
ar kitaip veikti. Neturime tesės statyti 
reikalavimų tiems, kurie jau 30 metų de
moralizuojami, neturi nei žodžio, nei vei-

LIETUVOJE
Gavo premijas

Jau paskirtos 1975 m. premijos Lie
tuvos mokslo, meno ir literatūros darbuo
tojams.

Mokslo ir technikos srtyje: J. Matu
liui, A. Bodneriui, L. Valantėliui, O. Gal
dikienei, A. Žukauskui, J. Žiugždai, V. 
Makarevičiui, A. Šlančiauskui, B-. Styrai, 
P. Andžiui, V. Baubliui, S. Buinevičiui, G. 
Vasioniui, V. Žiliui, R. Kriveliui, V. Pra- 
nukevičiui, E. Jurkšai, A. Merkiui, V. 
Landsbergiui, A. Bučiui, R Baltrušiui, J. 
Degučiui, G. Dieniui, L. Jasiniskul, A. 
Ivanauskui.

Literatūros ir meno srityje: J. Požė
rai, V. Reimeriui, A. Račiūnui, A. Inozem
cevui, A. Ličkutei-Jusionienei ir J. Šva
žui.

Daug ministrų
„Tiesa“ paskelbė Aukščiausios Tary

bos patvirtintą Lietuvos ministrų tarybos 
sąstatą.

Be ministro pirminnko, jo pavaduo
tojų ir įvairių komisijų, Letuvoje yra be
ne 26 ministrai. Visi jie, išskyrus vietnės 
pramonės ministrą Simenenką, atrodo, 
yra lietuviai. Jų pavaduotojų pavardės 
neskelbiamos.

Nusivylęs
Liepos 6 d. per Vilniaius televiziją 

buvo perduota laida apie.mirusį rašytoją 
Joną Marcinkevičių. G. Smoliakovas „Li
teratūra ir menas“ žurnale sakosi tuo mi
nėjimu gerokai nusivylęs. Vietoje litera
tūrinių nuopelnų buvę pasakojama apie 
Marcinkevičiaus girtuokliavimą, norą so
čiai pavalgyti ir panašius dalykus. Smo
liakovas tikėjęsis dugiau pamatyti ir iš
girti apie kūrybinius rašytojo šaltinius, o 
ne pikantiškas istorijas iš A. Venclovos 
prisiminimų.

Naujas ž. ū. mokslų daktaras
Jurgis Mačys, naujas žemės ūkio 

mokslų daktaras. Jis apgynė disertaciją: 
Pamidorų, ridikėlių ir žiedainių kopūstų 
naujų veislių sukūrimas Lietuvoje. Baigęs 
Lietuvos žemės ūkio akademiją prieš ka
rą, studijas gilino Prancūzijoj. Lietuvoje 
jis ilgesnį laiką dirbo sėklininkystės sri
tyje ir nuo 1957 m. Vytėnų Sėklininkystės 
Stoties vedėjas. Jis išauginęs 20 naujų 
daržovių veislių bei hibridų. Jo išvestos 
naujos daržovių veislės esančios plačiai 
pasklidusios Lietuvoje, Latvijoje, Estijo
je ir kai kuriuose Sibiro rajonuose. J. Ma
čys gimęs 1908 m.

(ELTA)

UŽDARYTAS LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
CENTRAS

Urugvajaus vyriausybė birželio 5 d. už
darė komunistinį Lietuvų Centrą Monte- 
vidėjuje ir nusavino vsą jo turtą. Remian
tis padaryta krata, buvę nustatyta: centro 
nariai yra svetimos valstybės piliečiai, ak
tyvūs 1972 m. uždraustos kompartijos na
riai; centras — marksistinių žurnalų, laik
raščių bei spaudinių skleidimo būstinė. 
Melaginga propaganda prieš Urugvajaus 
vyriausybę buvusi skleidžiama per lietu
višką mėnesinį žurnalą „Darbas“ ir lietu
višką radijo valandėlę.

kimo laisvės, gyvena skurde, perkrauta 
darbu, nuolatiniame pavojuje ir baimėje, 
ypač inteligentija.“

(Nr 29) Al. 
nušviečia Bra- 
mūsų spaudoje 
Tarp kitko, jis

„Tėviškės Žiburiuose* 
Gimantas kiek plačiau 
zinskų reikalą, dėl kurio 
būta ginčų ir priekaištų, 
rašo:

„Bražinskų “užsikirtimas“ Turkijoje 
jiems ir visiems, kurie rūpinasi jų išva
žiavimu iš krašto, neturinčio lietuviško 
užnugario, sudaro ne tik galvosūkį, bet ir 
savotišką nerimą. Priežasčių nerimauti 
yra pakankamai, juo labiau, kad geogra
finiai atstumai dideli, komunikacija nėra 
sklandi. Kaip meteoras blykstelėjusi žinia 
apie Bražinskų galimą atvykimą Vene- 
cuelon buvo arba per ankstyva, arba ne
visai tikra. Šokimas ieškoti kaltininkų 
mūsų pačių tarpe irgi buvo skubotas ir gal 
net neapgalvotas. Tikrosios priežastys, . 
atrodo, yra gilesnės • bei platesnės. Taip, 
jie turi galiojančius (kur dar tokie pripa
žįstami) Lietuvos respublikos pasus, bet, 
nelaimei, daugelio kraštų jie bus laikomi 
asmenimis be pilietybės. Bent kolkas nė
ra kraštų, kurie norėtų juos įsileisti nuo
latiniam apsigyvenimui, nežiūrint lietu
viškų institucijų pastangų. Pasirodo, vie
ni kraštai karštligiškai bijo galimos sovie
tinės reakcijos, spaudimo, kitiems dar vis 
nepriimtinas Bražinskams segamas „hai- 
džiakerių“ vardas, kurio nešvelnina nei 
tikrosios to viso įvykio aplinkybės, nei pa
galiau Turkijos amnestijos pritaikymas.“
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AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
P. Liesis ir J. Subačius — po 3.50 sv, J. 

Maslauskas — 2.60 sv., A. Miliūnas — 2.00 
sv., J. Klevinis — 1.50 sv., J. Vaškelis ir 
B. Skardžiūtė — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
K. Grigaitienė — 3.00 sv.

KAS PRISIMENA JOHN GIBSON Ą?

Lietuvių Namuose lankėsi Mr. John 
Gibson, kuris 1945-1946m. DP stovykloje 
Celle‘je dėstė anglų kalbą. Jis tebeturi lie
tuviška trispalve papuoštą adresą, įteiktą 
jam už rūpestingą mokymų.

Mr. Gibson domisi savo buvusiais moki
niais ir mielai norėtų su jais susirašinėti. 
Jeigu kas nors pageidautų užmegzti su juo 
santykius, prašome rašyti Lietuvių Namų 
adresu. Iš čia laiškai bus perduoti J. Gib
sonui.

ARTĖJA SĄSKRYDIS

Kaip žinoma, tradicija virtęs rudeninis 
lietuvių sąskrydis įvyksta rugsėjo 13 d. 
Birminghame. Organizatoriai ruošia įdo
mią programą, kuri bus paskelbta vėliau.

Džiugu paminėti, kad sąskrydžio pelną 
numatoma paskirti E. Lietuviui ir Tautos 
Fondui, Jau vien dėl to visi D. Britanijos 
lietuviai turėtų sąskrydyje gausiai daly
vauti. DBLS skyriai turėtų nepasivėlinti 
suorganizuoti ekskursijas, o pavieniai as
menys tą dieną skirti išvykai į Birmingha- 
mą.

Jau dabar galima paminėti, kad sąskry
džio metu organizuojamas jaunųjų meni
ninkų darbų koncertas ir E. Lietuvio lote
rijos bilietų traukimas.

Sąskrydžio vieta — Digbeth Civic Hall, 
Birmingham. Pradžia 18.00 vai.

LAIKAS GRĄŽINTI BILIETUS

Leidėjų dėtos viltys į E. Lietuvio lote
riją tik iš dalies pasiteisinoi. Kai kurie 
DBLS skyriai išplatino tik mažesnę dalį 
jiems pasiųstų bilietų. Buvo galvojama, 
kad pajėgesni skyriai, neatsiradus platin
tojų ar pirkėjų, nupirks bilietus iš savo 
atsargų. Deja, ir šitas pageidavimas ne
davė lauktų rezultatų.

Dalis skyrių dar neprisiuntė parduotų
jų bilietų šaknelių ir neparduotų bilietų. 
Artėja loterijos laikas, todėl visi skyriai 
prašomi nedelsiant grąžinti bilietus ir už 
juos atsiskaityti. Iš anksto dėkojama ge
rai pasidarbavusiems skyriams. Tikime, ir 
paskutinieji parduos, jiems skirtus bilie
tus.

PROTESTO MITINGAS
Europos Ryšių Grupė (European Liaison 

Group) rugpjūčio 20 d. (trečiadienį) ruo
šia viešą protesto mitingą. Jo šūkis: So
vietai, šalin rankas nuo Portugalijos! .

Tą pačią dieną bus minima septynių 
metų sukaktis nuo Sovietų invazijos į Če
koslovakiją.

Mitingas įvyks Hyde Parke — Speaker's 
Comer, 20.00 vai.

Visi, kas tik gali, kviečiami jame daly
vauti.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Dainaviečių rudens balius numatomas 
spalio 11 d. Lietuvių Namuose. Smulkes
nės informacijos bus paskelbtos vėliau.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
š. m. rugsėjo 6 d., šeštadienį, 6 vai. po pie
tų Manchesterio Lietuvių klubo patalpose 
rengia

TAUTOS ŠVENTĖS PAMINĖJIMĄ.
Programoje: paskaita ir trumpa meninė 

dalis. Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame kuo gausiau į mūsų rengiamą 
minėjimą atsilankyti ir keletą valandų 
praleisti klube. Vietos užteks visiems — 
tiek jauniems, tiek ir seniems.

Skyriaus Valdyba

HALIFAXAS
MIRĖ JURGIS JUŠKEVIČIUS

Rugpiūčio 6 d. po ilgos ir labai sunkios 
ligos mirė a. a. Jurgis Juškevičius.

Velionis gimė 1915 m. spalio 15 d. Pa
kuonyje. Kauno apskr. Pačiame amžiaus 
pajėgume karo audra nubloškė jį į Vokie
tiją, Iš kur emigravo į D. Britaniją. Pra
džioje dirbo Škotijoje, o 1951 m. persikėlė 
Į»J-falifaxą. 1953 m. vedė Eleną, su kuria 
gr&žiai gyvendamas prieš 14 metų sulaukė 
dukters Zuzanos Aldonos.

iBūdarftas ramaus ir taikaus būdo, a. a. 
Jurgis gerai sugyveno ne tik su lietuviais, 
bet ir su kitų tautybių žmonėmis. Jo namų 

durys buvo visiems atidarytos ir juose 
niekuomet nestigo svečių. Įdomavosi lie
tuvių veikla, niekuomet nepamiršdamas 
nė lietuviškų pamaldų ir giliai tikėdamas 
Dievo apvaizda.

įsigijęs naujus, palyginti erdvius na
mus rūpestingai darbavosi, kol sunki vi
durių liga palaužė jo sveikatą. Nieko ne
padėjo nė operacija, nė rūpestinga gydyto
jų priežiūra. Išsekęs, pagaliau pasitraukė 
iš gyvųjų tarpo, palikęs giliame liūdesyje 
žmoną ir nepaprastai jį mylėjusią dukre
lę, kurios verksmas graudino visų širdis.

Rugpiūčio 9 d., kaitriai vasaros saulei 
spiginant, švč. Marijos bažnyčioje gausus 
būrys lietuvių, lenkų bei anglų susirinko 
gedulingoms Mišioms, kurias atnašavo 
kun. J. Kuzmickis. Po pamaldų ir gedulin
gos „Libera me“ giesmės, liūdna procesi
ja nulydėjo į kapines. Po laidotuvių apei
gų kun. kapelionas lietuvių ir anglų k. iš
ryškino velionio asmenį ir su visais sukal
bėjo „Viešpaties angelą“.

A. a. Jurgis po sunkaus gyvenimo ir 
skaudžios kančios ilsisi ramybėje. Tik ge
ru žodžiu jį minėdami, visi reiškia nuošir
džią užuojautą a. a. Jurgio žmonai ir na
šlaite likusiai Aldutei.

PAŠVENTINO PAMINKLĄ
Rugpiūčio 9 d. kun. J. Kuzmickis pa

šventino a. a. Antano Didžiūnaičio, miru
sio 1954 m. balandžio mėn., paminklą. 
Šventinimo apeigose dalyvavo našlė žmo
na ir būrelis lietuvių.

Malonu pastebėti, kad Halifax© lietuviai 
nepamiršta mirusių artimųjų ir prižiūri 
jų kapus.

J. K.

BRADFORDAS
K. M. ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Rugpiūčio 23 d. 7 vai. p. p. Bradforde 
Vyčio klubo salėje bus K. M. Čiurlionio 
minėjimas.

Bus rodomas iš Amerikos gautas filmas, 
Čiurlionio gyvenimas ir jo kūryba. Taip 
pat bus Čiurlionio darbų paroda — apie 40 
reprodukcinių paveikslų, o kartu ir jo 
muzikos darbai.

Vyčio Klubo Valdyba

HUDDERSFIELD

PAMALDOS RUGSĖJO 14 D.

Pranešu, kad lietuviškos pamaldos bus 
St. Joseph's bažn. rugsėjo 14 d., 1 vai. p. p.

Kviečiu visus galinčius dalyvauti mūsų 
lietuviškose pamaldose, prisimenant gim
tąjį kraštą.

Kun. J. Kuzmickis

VOKIETIJA
STUDENTŲ DĖMESIUI

Vasario 16 d. direktorius V. Natkevičius, 
M. A., jau nuo 1972 m. skaito pradinį ir 
aukštesnį lietuvių kalbos kursą Frankfurt 
-am-Main universitete.

Paskaitos skiriamos pirmoj eilėj indo- 
germanistiką studijuojantiems vokiečiams. 
Taipgi skaitomais kursais gali pasinaudo
ti tik moką vokiečių kalbą.

MIRĖ B. SAMELIENĖ

Ona Barbora Samelienė — Kvėkšaitė 
mirė 1975 m. rugpiūčio 5 d., o buvo palai
dota rugpiūčio 11 d. Saarbriuckeno mies
to kapinėse. Velionė buvo gimusi 1902 m. 
kovo 2 d. Macuičių 'kaime, Gargždų vals
čiuje, Kretingos apskrityje. Jos vyras klai
pėdietis, jau 1939 metais buvo paimtas į 
vokiečių kariuomenę ir po karo apsigyve
no Saarbriuckeno mieste. Velionė su sū
numi ir dukra po ilgų ir vargingų kelionių 
pas vyrą atvyko 1948 m. iš rusų zonos. Iš 
Saarbriuckeno per laiką susirado Kaisers- 
lauterno lietuvius ir ištikimai su jais ben
dravo. ypač lankydamasi į lietuviškas pa
maldas.

Kun. Br. Liu bin as

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugsėjo 7 d., 12.30 v. šv. 
Mišios už Lietuvą.

HUDDERSFIELDE — rugsėjo 14 d.. 1 vai. 
BRADFORDE — rugsėjo 21 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — rugpiūčio 24 d., 11.30 vai. 
MANCHESTER — rugpiūčio 31 d.. 11 vai. 
NOTTINGHAME — rugp. 24 d., 11.15 vai..

Liet, židinyje.
PETERBOROUGH — rugp. 31 d., 15 vai., 
325 Eastfield Rd., S. O. Vaitkevičių rezi
dencijoje. Kviečiame vietinius tautiečius 
su šeimomis ir iš plačių apylinkių.
NOTTINGHAME — rugp. 31 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
HALIFAXE — rugpjūčio 24 d., 1 vai.

Skautiškuoju keliu
LILLEHAMMER JAMBOREE

Šią skautų pasaulinę 14-tąją Jamboree 
organizavo penkios Skandinavijos skautų 
sąjungos: Norvegija, Švedija, Danija, Suo
mija ir Islandija. Ji buvo pavadinta — 
NORDJAMB —■ 75. Jamboree šūkis: „Pen
ki pirštai — viena ranka“. Dalyvavo 17 
tūkstančių skautų iš 109 valstybių.

Jamboree bvo suorganizuota labai pui
kiai. LSB VS v. s. P. Moliui ir v. s. J. Mas- 
lauskui pasiekus Lillehammer geležinke
lio stotį, norvegų vyresnieji skautų vado
vai jau laukė svečių. Mus pastebėję, tuo
jau nuvežė į sustojimo vietovę. Pailsėję 
keletą valandų, vykome į pačią Jamboree, 
kurioje plevėsavo 14-tos Jamboree vėlia
vos. o viduryje skautų tarptautinė vėlia
va.

Pirmąjį atidarymo žodį tarė Tarptauti
nio Skautų Biuro sekretorius Lazio Nagy. 
Vėliau kalbėjo Marocco karalius Sidi Mo
hammed ir Norvegijos karalius Olav V. Su 
anglišku himnu pakilo 109 valstybių vė
liavos. Japonijos Skautų Sąjungos vado
vybė atvežė iš 13-tosios Jamboree skautiš
ką ugnelę, kurią perdavė šios Jamboree 
laužui. Pakylo 109 maži balionai su kiek
vienos valstybės skautų įrašu. Juos lydėjo 
didelis Norvegijos balionas, simbolizuojąs 
skautų brolybę. Vėliau, muzikai grojant, 
pasigirdo Jamboree daina. Didelėje aikš
tėje skautai išsirikiavo, sudarydami pen
kių pirštų vaizdą. Pagrindinės kalbos bu
vo anglų ir prancūzų. Jamboree suskirsty
ta į 10 pastovyklių. Kiekvienoje pastovyk- 
lėje skirtingų tautybių skautų grupės. Žiū
rint į kitų valstybių plevėsuojančias vėlia
vas, mums slėgė širdį liūdesys, kodėl mes 
negalim iškelti savo trispalvės. O laisvoje 
Lietuvoje šalia kitų vėliavų mūsų trispal
vė plevėsavo visose tarptautinėse stovyk
lose.

Prasidėjo susipažinimas. Pirmiausia su
artėjame su Luxembourg©, Belgijos, Pran
cūzijos ir Irano skautais. Pasikeičiame ad
resais. Liuksemburgiečiai pakvietė pas sa
ve arbatos. Pasivaišinome ir pasidalijome 
spauda. Besišnekčiuojant, jų vienetą ap
lankė Norvegijos karalius, lydimas aukštų 
karininkų ir įvairių tautybių skautų parei
gūnų. Daromi filmai ir nuotraukos. Ir mes 
patekome į karališkąjį filmą...

Su VS v. s. P. Moliu, sutikome įvairiau
sių tautybių skautų vadovus. Jie užkvietė 
mus į jų pastovykles. Per šešias Jamboree 
dienas aplankėme visas pastovykles. Dali
jome lietuvišką spaudą apie Lietuvą ir 
Lietuvos istoriją anglų kalba. Mus stebi
no. kad tolimos Pietų Korėjos, Filipinų ir 
kiti! tolimų kraštų skautų vadovai dau
giau žinojo apie mūsų padėtį ir Lietuvą, 
kaip vietiniai.

Sutikome Amerikos skautų Sąjungos 
pirmininką ir sekretorių, kurie iš pirmo 
žvilgsnio atpažino mūsų uniformas ir pa
sakė — Lithuanian Scouts. Jie puikiai ži
nojo mūsų skautišką veiklą tremtyje.

Šioje Jamboree dalyvavo tik penki lie
tuviai: VS v. s. P. Molis iš JAV, v. s. si. V. 
Zinkus iš Anglijos, Barauskas iš Čikagos, 
Lukoševičius iš Brazilijos, v. si. Zin
kus anglų pastovyklėje turėjo prie vartų 
lietuvišką skautišką skydą, F. Ramonio 
padarytą. Jis rodė kiekvienam praeiviui, 
kad lietuviškoji skautija išeivijoje gyva ir 
judri. Estų vienetas, atvykęs su Kanados 
skautų vienetais, sudarė savo pastovyklę 
iš 30 skautų ir iškėlė savo vėliavą. Daly
vavo ir 1 latvis su kanadiečių grupe.

Sekmadienį bendroje aikštėje buvo lai
komos pamaldos. Jas laikė iš Oslo atvy
kęs katalikų vyskupas mgr. Gran; jam 
asitavo įvairių tautybių ir rasių dvasiški- 
ja. Visi katalikai priėmė komuniją.

Svečių iš įvairių valstybių apsilankė 
10,500. Mums teko sutikti daug aukštų 
pareigūnų. Jiems įteikėme spaudos ir pa
sidalijome įspūdžiais apie mūsų likimą.

Vyriausias skautininkas lankė Tarptau
tinio Biuro skautų vadovus ir su jais pasi
kalbėjo apie mūsų skautiškąją veiklą. Taip 
pat aplankė Jamboree leidinėlio „Five fin
gers one hand" vyriausią redaktorių (jau
ną norvegą). Jam buvo įteikta literatūros 
apie lietuvius skautus. Redaktorius paža
dėjo leidinėlyje paminėti ir mūsų dalyva
vimą Jamboree.

Jamboree sveikino Amerikos preziden
tas G. R. Ford, Švedijos ministeris pirm. 
Olaf Palme, Islandijos prezidentas Krist- 
jan Eldjarn, Suomijos prezidentas Urho 
Kekkonen ir daug kitų asmenų. Ypatingai 
šiltais ir gražiais žodžiais pasveikino visus 
atvykusius vadovus ir skautus Lilleham
mer miesto burmistras Magne Henriksen. 
Miestelio apylinkės gražios, tarp kalnų, 
medžių, upių ir ežerų. Stovyklos metu 
skautai turėjo įvairiausių užsiėmimų, žy
gių ir iškylų. Vyko įvairiausi pasirodymai 
ir laužai. Patirta, kad kita pasaul. Jambo
ree bs už keturių metų Irane (1979 m.).

Atsisveikindami galvojome, ar 15-toje 
pasaulinėje skautų Jamboree dalyvaus 
nors vienas lietuvis skautas? O gal laisvai 
iškelsime mūsų trispalvę kitų tautų tarpe? 
Jamboree vaizdus s. v. si. V. Zinkus įam
žino filme.

.1. M.

Aukos stovyklai

Bradford© lietuvių klubo „Vytis“ valdy
bos parama 10 sv.. A. Kukanauskas iš Ke- 
teringo — 5 sv., A. Tirevičius iš Derby — 
2 sv.

Nuoširdus ačiū.
Stovyklos Vadovybė

JAUNIMUI
TAUTINĖS SAVITALKOS ĮRANKIŲ 

IEŠKOJIMAS

Pradėjus svarstyti Jaunimo trečiojo 
kongreso akademinės programos reikalus, 
neišvengiamai iškilo esminis klausimas — 
kokia yra Kongreso paskirtis, prasmė. Rei
kėjo grįžti į praeitį ir pažvelgti į pirmuo
sius du Jaunimo Kongresus.

Pirmąjį Kongresą 1966 metais ženklino 
susipažinimo dvasia. Iškeltas reikalas pa
laikyti nuolatinius ryšius pasaulio lietu
vių jaunimo tarpe. Įsteigta „Pasaulio lie
tuvių studentų atstovybė“, tik gaila, nepa
sižymėjo ryžtu, o gal jaunimas dar nebu
vo tam pribrendęs.

Visai kitokios nuotaikos reiškėsi Antra
jame Kongrese, kuriame susiorganizavi- 
mo mintis dominavo studijų dienose. Įkur
ta Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir 
jos Ryšių Centras. Abi institucijos veikia 
sėkmingai.

Jeigu pirmajame Kongrese vyravo su
sipažinimo dvasia, o antrajame — noras 
susiorganizuoti, tai trečiasis turi nurody
ti gaires — kryptį prasmingam ir naudin
gam susiorganizavimui.

Esame vienos tautos vaikai. Todėl pir
masis esminis žodis Kongreso minčiai iš
reikšti turi būti „tautinis“.

Turime vienas kitam padėti, kad mūsų 
darbai būtų našesni. Mūsų norą bendrau
ti ir talkininkauti nusako žodis „savital- 
ka“.

Kongreso studijų dienos bus ribotos lai
ko atžvilgiu. Reikės konkrečiai ir dalykiš
kai spręsti problemas. Nebus laiko apžval
goms, bendrybėms. Tokį norą tapti kon
krečiais ir ieškojimą būdų mūsų veiklai 
pagerinti galima išreikšti žodžiu „įrankis“

Kūrybingas žmogus nebijo naujų idėjų. 
Į Kongresą suvažiavęs jaunimas bus įvai
rus. Kiekvienas dalyvis atsiveš savo skir
tingą patyrimą. Kongrese reikia tuo paty
rimu pasidalyti ir „ieškoti“ naujų kelių.

III PLJK-o akademinės programos pa
grindinę mintį galima išreikšti keturių žo
džių fraze: TAUTINĖS SAVITALKOS 
ĮRANKIŲ IEŠKOJIMAS.

Jaunimo Kongreso studijų dienos susi

Seredžiaus Belvederis
Seredžius, kaip ir dauguma kitų pane

munės miestelių, yra Nemuno pagimdytas. 
Tose vietose, kur sustodavo prieplaukose 
laivai, ir išaugo didesni ar mažesni mies
teliai. Dažnai tokiose vietose būdavo ir pi
lys. Tokios pilies būta ir čia. Ji minima 
XII a. kronikų. Jos vietoj dabar stovi di
dingas piliakalnis, pro kurį teka Piestvės 
upelis. Upelio vardu buvusi pavadinta ir 
pilis.

Įlipus į piliakalnį, atsiveria didingi vaiz
dai: prie kalno čia pat po kojomis prisi
glaudęs Seredžius, žaliuojančios Nemuno 
salos. Dubysos klonis. Dubysos ir Nemuno 
santakoje, vadinamojoje Palocelio kalvo
je, senovėje taip pat buvusi pilis. Dar ir 
dabar yra jos griuvėsių bei pylimo lieka
nų. Vėliau čia stovėjo dailūs Sapiegos rū
mai, nes jiems priklausė Seredžius.

1655m. Sapiega čia pastatė ir pirmąją 
kat. bažnyčią, kuri stovėjo Nemuno tera
soje, t. y. prie miestelio. Tačiau per didelį 
1829 m. Nemuno potvynį ji buvo vandens 
išgriauta, o kita tais pačiais metais pasta
tyta jau ne miestely, bet kalne. Laikui bė
gant, Seredžiaus dvaras atiteko Burbų gi
minei. Šie visą dvarą išstatė naujoje vie
toje, į vakarus nuo senojo, ir pavadino 
Belvederiu. (Ital. bel-vedere — gražus re
ginys).

Belvederis bvo pastatytas jaukioje vie
toje. parke, kaip ir Vatikano Belvederis, 
pastatytas XVI a, ar XVIII a. Hilde- 
brando statytas Vienos Belvederis, ar 1824 
m. — J. Kublickio perstatytas Varšuvos 
Belvederis. (Pirmą kartą jį buvo pastatęs 
Lietuvos Kancleris K. Pacas savo žmonai 
1662 m., bet rusai 1818 m. nugriovė). Lie
tuvoj šią spragą užpildo Burbos, pastaty
dami pusantro km nuo Seredžiaus savajj 
Belvederį.

Ar patenkina belvederiams teikiamus 
reikalavimus mūsiškis Belvederis? Rodos, 
taip. Rūmai buvo dailūs, milžiniškas par
kas romantiškas, vaizdai iš rūmų pro me
džių alėją į didingą Nemno klonį — ža
vingi. Rūmų vidus skirtas išlepinto žmo
gaus skoniui. Salės išpuoštos gėlių orna
mentais, o seniau sienas puošė ir dailinin
kų paveikslai. Dvaro rūmai ir jų dalys 
simboliški. Gyvenamieji rūmai iš oro pa
puošti dailiomis mergelių galvutėmis, ark-

PADĖKA
Malonu buvo pasisvečiuoti su Anglijos 

organizacijų vadovais, rėmėjais, tėveliais 
ir skautais nors ir trumpą laiką. Man liko 
ilgas ir gražus prisiminimas.

Išvykdamas iš Europos, jaučiu pareigą 
nuoširdžiai ir broliškai padėkoti už Jūsų 
visų vaišingumą, globą ir malonų priėmi
mą.

Ypatingą padėką reiškiu A. Pranskū- 
nui, K. Makūnui, J. B. Snabaičiams, J. Al
kiui. V. O'Brien, S. Kasparui, D. Jelinskui, 
A. Ivanauskui. Visiems tariu skautišką 
ačiū.

Širdyje lieku kartu su Jumis
v. s. Petras Molis,

LSB Vyriausias Skautininkas 

dės iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje da
lyje aptarsime lietuviškos sąmonės ugdy
mo būdus išeivijoje. Antroje dalyje bus 
ryškinama lietuvių ''tautos rezistencija ir 
galimas išeivijos vaidmuo toje likiminėje 
kovoje. Trečioje dalyje bus nagrinėjami 
įvairūs Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos uždaviniai ir ateities keliai.

Siekiama sudaryti kūrybingą ir drauge 
visiems naudingą akademinę programą. 
Tikimasi, kad Studijų Dienų programa 
duos pagrindą rimtam ir atviram dialogui 
tarp įvairių kraštų lietuvių jaunimo.

»*»
PLJS Ryšių Centras atspausdino ir jau 

pradėjo siuntinėti „Jaunimo Studijinę An
ketą“. Su šia anketa bus bandoma atsaky
ti į klausimus: kokios yra lietuviškos jau
nuomenės nuotaikos, kokios yra jo verty
bės. polinkiai, tautinis sąmoningumas, iš
silavinimas. Anketos autorius yra dr Ro
mualdas Kriaučiūnas ir dr. Algis Norvi
las.

ši anketa nėra pirmoji. Vokietijoje, pa
bėgėlių stovyklose, pravesta pirmoji tokia 
studija. Amerikoje Lietuvių Studentų Są
junga pravedė studijines anketas 1956 ir 
1960 metais. I ir II PLJK proga 1966 ir 
1972 metais pravestos pasaulinio masto 
jaunimo studijinės anketos. Bus įdomu pa
lyginti šios anketos duomenis su anksty
vesnėmis.

Visais studijinės anketos reikalais kreip
tis: STUDIJINĖ ANKETA, PLJS RYŠIŲ 
CENTRAS, 2422 West Marquette Road, 
Chicago, II. 60629, USA.

Vytautas Gerulaitis, teniso pasaulyje 
laikomas ketvirtu ar penktu geriausiu 
žaidėju, sutiko talkininkauti III PLJK fi
nansų vajui, sužaisdamas draugiškas rung
tynes, kurių pelnas eis Kongreso reika
lams. Amerikiečiai yra praminę Vytautą 
Gerulaitį „The Lithuanian Lion" (Lietu
vių Liūtas). V. Gerulaitis dalyvavo šių 
metų Wimbledon teniso turnyre, kuriame 
laimėjo vyrų porų pirmenybes. Jis taip pat 
gavo antrą vietą „Plate“ žaidimuose.

Iš „Kongresienų“ Nr. 2

lidės — arklių galvomis; šachmatams skir
to kambario parketas šachmatinis, (kort- 
toms — su kortų ženklais; merginoms — 
svečių linksmintojams, kambariai taip pat 
savotiški, žodžiu sakant, čia ne tik buvo 
gražu, bet ir visa pritaikyta svečių potroš
kiams. Mat, Burbos mėgdavę linksmai pa
gyventi ir svečią palinksminti, ypač pas
kutinysis, sušaudytas per 1863 m. sukili
mą. Turėdamas kelias dešimtis dvarų Lie
tuvoj ir Lenkijoj, savo centrine rezidenci
ja jis laikydavęs Belvederį: čia gražiausi 
rūmai, vaizdai, gamta; čia sode buvo pa
statyta Burbu giminės laidojimo daili 
koplyčia. Tačiau daugiasia jis gyvendavęs 
Paryžiuje. Į Belvederį atvykdavęs tik va
sarą su būriu merginų ir svečių atosto
gauti, pasivaišinti.

O svečiai čia rasdavo viską. Kas gali 
gerti — gerk, kiek nori; kas nori pasi- 
linksmintis su merginomis — prašom, nes 
tam jos ir atvežtos iš Paryžiaus; jei šie 
dalykai dėl senatvės ar ligos nebeįmanomi, 
gali eiti į Nemuno salą medžioti triušių, 
kurių čia tyčia būdavo priveista; jei nori 
šachmatais ar kortomis palošti — prašom 
į atitinkamus kambarius. Kokios naudos 
iš to viso yra turėję apylinkės lietuviai — 
istorija tyli.

Žuvus paskutiniam Burbai ir nelikus 
įpėdinių, dvaras perėjo valdžios nuosavy
bėn. Čia 1924 m. bvo įsteigta žemės ūkio 
mokykla. Ji gyvavo 2 metus. 1926 m. įkur
ta 2-jų metų aukštesnioji pieninkystės ir 
gyvulininkystės mokykla, kuri išleido vie
ną laidą — 61 mokinį. 1928 m. mokykla 
paversta aukštesniąja pienininkystė mo
kykla, o gyvulininkystės mokykla įsteigta 
Gruzdžiuose. Iki bolševikų okupacijos mo
kyklą lankė 361 asmenys. Aišku, kad toks 
specialistų kiekis žymiai pakėlė viso kraš
to pieno ūkį. Be to, didžios įtakos ši mo
kykla turėjo plačiai apylinkei, gerindama 
gyvulių veislę, pieno ūkį. Mokyklos vedė
ju iki 1944 m. buvo Bartkus. Rūmai išliko 
karo nepaliesti. Kas tuose rūmuose šian
dien — nežinau.

A. Unger

Britanijos Lietuvis,
1950 m. rugpiūčio 18 d.

— Coventryje suruoštas lietuviškosios 
visuomenės teismas. Įdomu, kad dauguma 
teismo sąstato narių yra arba išsiskyrę su 
šiuo pasauliu arba išemigravę.

— Negaudami oficialaus leidimo, Belgi
jos anglių kasyklose dirbantieji lietuviai 
slapta bėga atgal į Vokietiją.

— Reino upe pradėjo plaukioti buvę 
Lietuvos keleiviniai gaa-laiviai „Lituani- 
ca“, „Balanda“, „Rimgaila“, „Ūdra“ 
„Lapė“.
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