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Jaunimas, Vlikas ir politika
Iki šiol vis buvo nusiskundžiama, kad 

lietuviškasis jaunimas šalinasi nuo visuo
meninio, o ypčiai politinio darbo, kad jis 
nesupranta Vliko uždavinių ir nepriside
da prie jo veiklos. O vis dėlto, pasirodo, 
kad dar ne visas jaunimas nurašytinas į 
nuostolius.

Štai vasario gale Kultūros židinyje 
Brooklyne (JAV) įvyko dvi dienas trukęs 
politinis seminaras jaunimui. Jame daly
vavo 34 jaunuoliai (18-30 m.), atvykusių 
iš JAV, Kanados ir net Vokietijos. Svar
biausia, kad didesniąją dalyvių dalį (21) 
rekomendavo ne Vlikas, o palyginti nese
niai įsisteigusi Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. Tos Sąjungos atstovai pristatė ir 
atitinkamą skaičių kalbėtojų.

Apie ką tame seminare buvo kalbama, 
kokios temos diskutuojamos? Pasirodo, 
kad jaunimą domino mūsų laisvinimo in
stitucijos, Lietuvos istorija, laisvinimo už
daviniai, viltys ir galimybės.

Patys jaunieji kalbėjo apie pavergtojo 
ir laisvojo lietuvio jaunuolio psichologi
nius bruožus, apie pagalbą politiniams 
kaliniams ir busimąją Belgrado konferen
ciją. Jie taip pat pravedė diskusijas apie 
keliones į Lietuvą, į kurias įsijungė ir ne
seniai iš Lietuvos atvykęs Tomas Venclo
va.

Apie šio seminaro svarbumą pats jau
nimas, jos koordinatoriaus V. Nako lūpo
mis, taip pasisakė:

„Lietuvių jaunimas yra su pagrindu 
kritikuojamas, kad politinėje veiklos sri
tyje jis arba per daug šneka, per mažai 
daro, arba iš viso neveikia. Iš kitos pusės, 
vyresniųjų lietuvių politinės organizaci
jos iki šiol tingėjo ar nedrįso jaunimui iš
tiesti rankos ir įtraukti lį politinę veiklą. 
Tikiuosi, kad VLIKas mums šiandien iš
ties ranką. PLJS valdybos vardu jums 
tvirtinu, kad mes prie šios konferencijos 
ruošos neprisidėjome tam, kad rezultatas 
būtų tuščia šnekta ar gražiai skamban
čios, bet neįgyvendinamos rezoliucijos.

Šiandien atvažiavom pasiginčyti —• tai 
yra, atvirame forume pasidalyti mintimis 
ir .mesti kritišką žvilgsnį į savo bendra
darbių idėjas. Atvažiavome pasiginčyti: 
jaunimas su jaunimu ir jaunimas su VLI- 
Ko valdybos nariais bei pakviestais pa
skaitininkais. Susirinkome pasiinformuo- 
ti, rasti gairių ateities politinei veiklai. 
Mes tikimės, kad šiandien bus nemažai 
vyresnio amžiaus stebėtojų, kurie atidžiai 
klausysis, ką jaunimas turi pasakyti. Gal 
būt, kai kurie, iš jų pirmą kartą pajus da
bartinio jaunimo pulsą, supras, kuria 
kryptimi eina mūsų išeivijos ateities vei
kėjai.“

Tai yra gražūs ir daug žadą žodžiai. 
Skaitant juos, prisimena Simono Stanevi
čiaus (XIX a. pirmoj pusėj) „Šlovė že
maičių“, kurios pabaigoj sakoma:

Veizdėk, sviete nusiminęs! 
Kas ten šiaurėj atsitiko, — 
Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos liko...

Tuos žodžius sutvirtina PLJS-gos pir
mininkės, G. Juozapavičiūtųs toks baigia
masis pareiškimas:

„Praleidome kartu dvi darbingas die
nas. Visi čia esantys, jaunimas ir vyres
nieji, nepagailėjo savo laisvalaikio atvyk
ti į New Yorką, nes juos domino lietuvių 
politinės veiklos sritis. Jaunimas dabar 
tik pradeda organizuotai kreipti dėmesį į 
savo, kaip jaunimo, vaidmenį politinėje 
veikloje. O tą veiklą suprantame kaip rū
pinimąsi padėtimi Lietuvoje. Ypač tais 
atvejais, kai mūsų broliai ir sesės tenai 
reikalingi mūsų balso vakarų pasaulio są
žinei išjudinti. Medžiagos jie mums daug 
parūpina. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga tikisi, kad pradėtas dialogas ne 
vien tiktai su VLIKu, bet kas mums, šiuo 
metu svarbiau — jaunimo dialogas su 
jaunimu politinėje sferoje, yra gera pra
džia tolesniam jaunimui savitos politinės 
veiklos vystymui, artimai bendradarbiau
jant su veiksniais. VLIKo entuziazmas ši
tokiam dialogui su jaunimu tikrai girti
nas.“

Pirmininkė pabrėžė, kad seminaras bu
vo naudingas Vlikui ir jaunimui. „Jauni
mas dabar gerai orientuosis apie Vliko 
darbus, planus bei rūpesčius“. Tikėkime, 
kad jis tuos darbus rems, o laikui atėjus, 
ir visiškai perims.

Džiugu, kad seminaro dalyvių tarpe bu
vo ir Vokietijos lietuviškojo jaunimo at
stovai (ar atstovas). Jie atstovavo Euro
pos lietuvių jaunimui, nes kiti kraštai, 
įskaitant ir Britaniją, gaila, savo atstovų 
nepasiuntė. Lauksime, kad jie tai padarys 
kitą kartą. Arba dar geriau — suruoš pa
našų seminarą Europoje.

J. Vikis

A. A.
ANTANINAI BANAITIENEI 

staiga mirus, jos vyrui Domui ir 
sūnui Vaidotui su šeima reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime
G. J. Baniai

T. VENCLOVA LIETUVIŠKOJE 
VEIKLOJE

Poetas Tomas Venclova, Lietuvos gru
pės. Helsinkio susitarimų vykdymui remti 
narys, atvykęs į JAV, jau yra dalyvavęs: 
vasario 18 d. Lietuvos generalinio konsulo 
ir VLIKo suruoštame Vasario 16 priėmi
me New Yorke, vasario 20 d. New Yorko 
ALTos Vasario 16 minėjime, vasario 25 d. 
JAV kongreso Helsinkio susitarimų vyk
dymui tirti komisijoj, kur jis liudijo apie 
žmogaus teises Lietuvoje, kovo 3 d. lite
ratūros vakare Bostone, kovo 4 d. Harvar
do universitete, kovo 5 d. Lietuvių rašyto
jų draugijos literatūros vakare Kultūros 
Židiny Brooklyne.

Literatūros vakaruose T. Venclova skai
to poeziją ir paaiškina eilėraščio kilmę ir 
prasmę. Be to, atsakinėja į klausimus apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ir apie disiden
tinį sąjūdį už geležinės uždangos.

PROF. POTOCKOS LAIŠKAS

Vakarus pasiekė paskutinis Čekoslova
kijos disidento prof. Jan Potockos laiškas, 
rašytas ligoninėje po kraujo išsiliejimo 
smegenyse. Iš tiesų, tai yra dokumentas, 
aiškinąs ,,Charta-77“ prasmę ir reikalą.

Tame rašte, be kita ko, sakoma, kad 
nuolaidos valdžiai iki šiol nieko nepadėjo. 
Kuo daugiau buvo rodoma baimės ir pa
klusnumo, tuo labiau didėjęs valdžios ag
resyvumas. Todėl gyventojai neprivalą 
prarasti žmogiškosios savigarbos, nepasi
daryti vergais, nepasiduoti panikai ir ne
vengti sakyti tiesą.

Esą, Chartą pasirašiusieji gali netekti 
darbo. Bet šiaip ar taip jų dauguma esą 
pažeminti iki sargų ar langų valytojų. O 
į Šiuos darbus niekas per daug nesiveržia.

Profesorius Patacką aiškina, kad Char- 
tos tikslas nėra pulti paskirus žmones ar 
organizacijas, bet reikalauti piliečių lygy
bės ir žmogaus teisių. Charta iškėlusi fak
tą, kad pasirašiusieji Helsinkio aktą, nesi
laiko savo įsipareigojimų. Po Chartos pa
sirodymo, Vakarų komunistai taip pat 
pradėję užtarti disidentus.

baigdamas jis pabrėžia, kad Chartos dė
ka „žmonės vėl žino, kad esama pasauly
je dalykų, dėl kurių verta aukotis ir ken
tėti. Ir kad tik tie dalykai, dėl kurių au
kojamasi ir kenčiama, įprasmina patį gy
venimą. Be jų menas, literatūra, kultūra 
ir panašūs dalykai virsta tik amatu, pa
dedančiu užsidirbti duoną.“

RUSU ŽURNALAI ANGLIŠKAI

Vasario 14 d. pasirašyta sutartis, pagal 
kurią šeši Sovietų žurnalai, įskaitant „Ko
munistą“, bus ištisai verčiami į anglų kal
bą ir perspausdinami Amerikoje. Daugu
moje tai bus moksliniai žurnalai, skiriami 
ekonomijos, politikos, biologijos, medici
nos, ideologijos ir aeronautikos klausi
mams nagrinėti.

Toje pačioje sutartyje numatyta išleisti 
dar septynis rinkinius įvairiomis temomis 
straipsnių, surankiotų iš įvairių sovieti
nių žurnalų.

Ta pačia proga minima, kad ateityje 
bus leidžiama žymiai daugiau šiuolaikinių 
sovietų rašytojų literatūros veikalų ang
lų kalba. Ypačiai tuo reikalu esančios su
sidomėjusios Me Graw-Hill ir Macmillan 
leidyklos.

KĄ PASAKĖ ITALIJOS GENEROLAS?

„Soviet News“ (vasario 22 d.) išspaus
dino įvairius postus Nato organizacijoje 
turėjusio Italijos generolo Nino Pasti pa
reiškimą dėl Varšuvos pakto karo pajėgų 
pavojaus Vakarams. Be kita ko, ten sa
koma:

SOFIJAI MATULEVIČIENEI- 
MATULIENEI mirus, jos vyrui 

Stasiui ir sūnums reiškiame 
gilią užuojautą

J. GalUuogis ir M. Janulis

........-... i........n r (imi ..... .....t

A. A. A. BANAITIENEI mirus, 
jos vyrui Domui ir sūnui Vaidotui 

su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

O. D. Damauskai

„Daug kartų savo straipsniuose ir kal
bose esu minėjęs, kad Sovietų Sąjunga 
neturi agresyvių ambicijų. Helsinkio, kon
ferencija ryškiai pademonstravo vyriau
sybių ir žmonių pageidavimą išlaikyti Eu
ropoje pusiausvyrą, kuri susidarė po ant
rojo pasaulinio karo.

„Kalbant apie jėgų balansą, Nato turi 
Europoje daugiau kariuomenės ir paskirų 
atominių ginklų, kaip Varšuvos pakto 
valstybės. Taigi „Sovietų grėsmė“ yra tik
tai .mitas, tarnaująs reakcionierių intere
sams.“

Tas pats laikraštis, nurodo, kad gen. Ni
no Pasti yra komunistų partijos atstovas 
Italijos senate.

DR. ŠTERN LAISVAS

1974 m. Vinicoj buvo nuteistas 8 me
tams gydytojas Štern, norėjęs emigruoti į 
Izraelį. Jis buvo apkaltintas pasipelnymu 
i'š privatiškų klientų, nors liudininkai 
parodė jį buvus labai humanišką. Užsie
nyje visą laiką buvo vedama propaganda 
už dr. šteino išlaisvinimą. Vasario 14 d. 
Ukrainos teismas jo bylą peržiūrėjo ir 
bausmę sumažino iki 2 metų ir 9 mėnesių, 
t. y. iki atsėdėto laiko. Dabar dr. štern 
jau yra laisvas, bet Maskvoje suimtas ki
tas žydų aktyvistas A. šharanskis, kalti
namas bendradarbiavęs su JAV žvalgyba.

ŽYDAI BIJO TERORO

Vasario 5 d. (Stalino mirties 24 m. su
kaktis) „Izvestijos“ paskelbė straipsnį, 
kaltinantį Sov. Sąjungos žydus bendra
darbiavimu su JAV žvalgyba (ČIA). Da
bar Vakarus pasiekė du žydų laiškai — 
vienas pasirašytas trijų disidentų, o kitas 
turįs 250 parašų, — kuriuose sakoma, kad 
minėtasis „Izvestijų“ straipsnis buvęs sig
nalas pradėti persekioti žydus. Esą, Mas
kvoje ir kituose miestuose jau prasidėjęs 
disidentų ir kandidatų emigruoti spaudi
mas, kuris galįs virsti tikru teroru. Kal
bama net apie Stalino surežisuotą prieš 
pat jo mirtį žydų gydytojų bylą, kuri da
bar galinti vienaip ar kitaip pasikartoti. 
Jau dabar esą nemaža nukentėjusių žydų. 
„Paskutinieji dramatiški įvykiai Maskvo
je ir visoje Sov. Sąjungoje rodo, kad val
džia yra pasiryžusi visomis galimomis 
priemonėmis užgniaužti žydų renesansą 
Sov. Sąjungoje“, rašoma žydų kolektyvi
niame laiške.

ŠVEICARAI NEIŠVARYS UŽSIENIEČIŲ

Visi svarbesnieji klausimai šveicarijc- 
je yra sprendžiami referendumo keliu — 
atsiklausiant visos tautos. Paskutinis toks 
referendumas lietė Šveicarijoje gyvenan
čius užsieniečius. Mažos Respublikonų 
partijos vadas J. Sohwarzenbach buvo pa
siūlęs sumažinti Šveicarijoje gyvenančių 
užsieniečių skaičių nuo 16% iki 12,5%. 
Taip pat jis siūlė leisti tik keturiems tūks
tančiams užsieniečių per metus priimti 
Šveicarijos pilietybę. Tačiau tautos dau
guma (70%) Schwarzenbachc pasiūlymą 
atmetė .

Šiuo metu Šveicarijoje iš bendro 6 mi
lijonų gyventojų skaičiaus užsieniečių 
esama beveik milijonas. Tokiu būdu apie 
240.000 užsieniečių būtų turėję per tris 
metus iš Šveicarijos išsikraustyti. Daugu
ma užsieniečių Šveicarijoje yra italai ir 
ispanai.

Vyriausybės nuomone, užsieniečių stai
gus išsikraustymas (būtų neigiamai atsilie
pęs į krašto ekonominę padėtį.

PRIEŠINGUMAI MAŽĖJA

Augsburgo išpažinimas, 28 paragrafais 
išreiškiąs pagrindines liuteronų tikėjimo 
tiesas, jau pradėtas studijuoti katalikų ir 
liuteronų teologų, .kad 1980 m. būtų tinka
mai pasiruošta 450 m. sukakčiai nuo to iš
pažinimo paskelbimo. Yra vilties, kad ta 
proga K. Bendrija gali paskelbti tą išpaži
nimą kaip „teisėtą krikščioniškosios tiesos 
išraišką“. Tokį terminą praėjusią vasarą 
jau yra panaudojęs liuteronizmo žinovas 
kat. kun. Heinz Schuette, kai tuo reikalu 
kalbėjo Pasaulio Liuteronų Federacijos 
valdybos susirinkime Uppsala mieste, 
Švedijoje. Vatikanas oficialiai į šį darbą 
dar nėra įsijungęs, tačįau netiesiogiai 
skatina katalikus mokslininkus šį klausi
mą svarstyti. Kun. Schuette pareiškė, kad 
krikščionių vienybės sekretoriato pirmi
ninkas kard. Jan Willebrands yra labai 
optimistiškai nusiteikęs.

KOVA DĖL BAŽNYČIOS

Paryžiuje arkivyskupo M. Lefebvre ša
lininkai, kurie reikalauja tradicinių apei
gų ir lotyniškų mišių, užėmė šv. Nikalo- 
jaus bažnyčią. Tos bažnyčios parapijie
čiai skundžiasi, kad iš jų atimta bažny
čia. ir jie nebeturi kur melstis. Tradicio- 
nalistai kaltina Vatikano Tarybą, kuri 
įvedė naujas apeigas. Jie pareiškė, kad 
jeigu būtų prievarta išvaryti iš šv. Nika- 
lojaus bažnyčios, tai tada nusikraustytų į 
Notre Dame katedrą.

„TASS“ APIE BUKOVSKĮ

Sovietų S-gos žinių agentūra „Tass“ pa
skelbė ilgą straipsnį apie spaudos nuomo
nes dėl Bukovskio vizito Baltuosiuose Rū
muose. Jame rašoma:

„Priėmus Baltuosiuose rūmuose atska
lūną Bukovskį, išsiųstą iš Tarybų Sąjun
gos, užsienio spaudoje paskelbta nemaža 
straipsnių, kuriuose argumentuotai kriti
kuojama ši Amerikos administracijos ak
cija.

Amerikos laikraščiai, jų tarpe ir tie, ku
rie dažnai vadovaujasi nedraugiškomis 
Tarylbų Sąjungai pozicijomis, klausia, ko
kių padarinių gali turėti demonstratyvus 
naujos administracijos kišimasis į Tarybų 
Sąjungos vidaus reikalus. „Dera paklaus
ti, — rašo, be kita ko, laikraštis „Niujork 
taims“, — ar turi mūsų šalis teisę nuro
dinėti kitoms, kaip elgtis, ir ar negali to
kie pamokymai savaime priversti kitas 
elgtis apdairiau ir nesusidėti su Jungtinė
mis Valstybėmis“.

ATSARGIAI — GALI PRARYTI

Euvęs britų min. pirmininkas sir Harold 
Wilsonas, kalbėdamas Romoje apie Euro
pos ateitį, atsiprašė auditorijoje esančius 
komunistus už .tai, ką jis ruošiasi pasaky
ti. O pasakyti Europos socialdemokratams 
jis ruošėsi štai ką: nesusidėkite su komu
nistais, net ir su tais, kurie save laiko 
nuosaikiais ir priešinasi Maskvai. Esą, 
jums atsitiks, kaip tai Rygos garžuolei, 
kuri bandė joti ant tigro, nugaros, bet pa
teko į jo nasrus...

JAV PAŠALPOS KARO REIKALAMS

JAV vyriausybė paskelbė 1978 finansi
nių metų kariškosios pagalbos duomenis, 
kurie sieika 2,2 bilijonus dolerių. Apie pu
sę tos sumos gauna Izraelis. Dalis jos bus 
skaitoma maža procentine paskola, o kita 
dalis — dovanojama. Jordanas gaus 131.5 
mil. dolerių, Pietų Korėja — 280 mil. dol. 
ir Turkija — 250 mil. dolerių.

SepTi/n/o.V DIENOS
— Rumunijos prezidentas Ceausescu 

pranešė, kad naujai pastatytų blokų ar
chitektai bus traukiami atsakomybėn, nes 
jie sulaužė reikalavimus, taikomus namų 
apsaugai nuo žemės drebėjimo.

■— JAV — Sov. S-gos prekių apyvarta 
praėjusiais metais pasiekė 2.526,5 mil. do
lerių. Sovietų importas iš JAV prašoko 
eksportą 20.2%.

— Buv. spaudos magnato lordo Thomp- 
sono bendrovė, kuri leidžia apie šimtą 
laikraščių, įskaitant londoniškį „Times“, 
praėjusiais metais turėjo 10 mil. svarų 
nuostolio.

— Po žemės drebėjimo Rumunijoje vie
na moteris rasta gyva griuvėsiuose po 8 
dienų. Iš desperacijos ją išgelbėjęs radi
jo aparatas, kuris padėjo laikyti ryšį su 
pasauliu. Dar vienas vyras buvo ištrauk
tas gyvas iš griuvėsių po 10 dienų (252 
valandų).

— Spaudos žiniomis, Rodezijos katali
kai įtaria, kad vienas vyskupas, penki ku
nigai ir penkios vienuolės buvo nužudyti 
valdžiai patikimų žmonių, persirengusių 
sukilėliais.

— Tabako suvartojimas Britanijoje kri
to 3.5%. Vyrų rūkorių skaičius sumažėjo, 
bet moterų — padidėjo. Toks pat ir miri
mų santykis nuo plaučių vėžio.

— Čekų disidentas, prof. Jan Patocka 
(69 m.) mirė nuo kraujo išsiliejimo sme
genyse. Priėš pat mirtį jis buvo grįžęs iš 
tardymo, užtrukusio 11 valandų. Jo laido
tuvėse dalyvavo 1.000 žmonių.

— Italijos didžiuosiuose miestuose 
vyksta tokios didelės studentų riaušės, 
kad jos beveik primena naminį karą.

— Tradicinėje Leipcigo mugėje,. kuri 
prasidėjo kovo 13 d., dalyvavo 60 užsienio 
kraštų. Stipriausiai buvo atstovaujamos 
V. Vokietija ir Sov. Sąjunga.

— Bradforde mirė 11-kos metų berniu
kas, kurį sausio mėnesį Pakistane buvo 
įkandęs pasiutęs šuo.

— Rochesteryje (Kent) nežinomi chuli
ganai išdraskė indų spaustuvę, kurioje bu
vo spausdinamas indiškas laikraštis „Def 
Perdes“.

— Cigarečių kainos Švedijoje pakilo iki

JAV—Vokietijos santykiai
Negerai, kai draugai pradeda nebesutar

ti — jų nesantaika gali pasinaudoti prie
šas.

Tokia tyli nesantaika pamažu išsivystė 
tarp JAV ir V. Vokietijos. Pirmiausia kilo 
„tankų karas“. Jis ir iki šiol nebaigtas: 
neišspręstas klausimas — JAV ar Vokie
tijos tankais turi būti apginkluotos Nato 
karinės pajėgos.

Vokietija susitarė su Brazilija pastaty
ti ir įrengti atominės energijos stotis. 
JAV prisibijo, ir viešai tai pareiškia, kad 
brazilai tas stotis gali panaudoti atominių 
bombų gamybai. Tokiu būdu atsirastų 
nauja atominiais ginklais apsirūpinusi 
valstybė Pietų Amerikoje.

Pagaliau trintis atsirado ir dėl JAV pre
zidento Carterio politikos žmogaus teisių 
ir disidentų atžvilgiu. V. Vokietija prisi
bijo, kad paskutinieji prezidento pareiš
kimai galį pakenkti ar net visiškai suar
dyti vadinamąją detentę. Esą, Rytų ir Vi
durio Europoje jau ir taip neramų. Tas 
neramumas galįs padidėti, jei Sov. Sąjun
ga pradėtų labiau spausti disidentus vi
duje ir grasyti kaimynams Vakaruose.

Šiandien niekam nebe paslaptis, kad 
JAV strateginės linijos prasideda prie pa
dalytos Vokietijos sienos. Todėl Amerika 
negali ignoruoti V. Vokietijos, kurios eko
nominė ir kariškoji galybė neturi sau ly
gių Europoje. Vakarų Vokietijos kariuo
menėje tarnauja 495.000 vyrų. Jie, anot 
ekspertų, sudaro geriausią pasaulyje ko
vos junginį. Toji kariuomenė turi 2.600 
Leopardų tankų, geriausią pasauly prieš
tankinę gynybą ir puikiai apginkluotą oro 
laivyną. Be to, Vokietijoje yra daug Ame
rikos atominių ginklų, kurie būtų panau
doti karo atveju.

Atsižvelgiant į visa tai, šie du kraštai 
negali sau leisti prabangos — susipykti. 
Tatai liudija Vokietijos užs. reikalų mi
nistro kelionė į Vašingtoną. Paskui jį 
vyksta gynybos ministras Leberis, o gegu
žės mėnesį Vakarų valstybių galvos susi
tiks Londone.

Iš kitos pusės nereikėtų labai stebėtis, 
kad ieškodamas draugystei išlaikyti kom
promisinių kelių, prezidentas Carteris ga
li prislopinti arba ir visai „pamiršti“ sa
vo įsipareigojimus kovotojams dėl žmo
gaus teisių.

KUN. SAULAITIS GRĮŽO Į CHICAGĄ

Žinomas jaunimo veikėjas, ilgesnį laiką 
gyvenęs ir dirbęs Brazilijoje, kun. Anta
nas Saulaitis persikėlė į Čikagą. Čia taip 
pat įsitraukė į darbą su jaunimu.

£1.10 už 20 cigarečių.
— Leningrade du disidentai buvo teisia

mi už vagystę, chuliganizmą ir valdžios 
turto gadinimą. Abu prisipažino kaltais, 
nors tikroji jų kaltė buvo prieštarybiniai 
šūkiai ant muziejaus sienų.

— Pagal vieno dienraščio . surinktus 
duomenis, kas trečias britas pageidauja 
emigruoti.

— Tasso agentūra paskelbė žinią, kad 
Sov. Sąjunga pasiuntė Rumunijai nemo
kamai įvairių medžiagų ir pramonės įren
gimų 12.5 mil. svarų vertės.

— 1978 m. Sovietų S-gos raketos paleis 
į erdvę antrąjį Indijos satelitą.

— Senąsias tradicijas palaikąs msgr. 
M. Lefebvre pareiškė, kad jeigu būtų iš
rinktas naujas popiežius, katalikų Bažny
čios tvarka pasikeistų.

— Kanados spaudoj pasirodė žinia, kad 
min. pirm. Trudeau's žmona Margaret 
vartojanti narkotikus.

— Trys organizacijos, jų tarpe Euro
pean Liaison Group, kuriai priklauso vi
sų Rytų Europos tautų atstovai, atidarė 
specialų fondą nukentėjusiems nuo žemės 
drebėjimo Rumunijoje šelpti.
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P. Treinio romanas
„TĖVAI IR KRIKŠTATĖVIAI“

Baltų dienos Venezueloj
Alexandra Vaisiūnienė

R. Spalis

Kiek jaunoji karta Lietuvoje žino apie 
praėjusius laikus? Atrodo, vienintelis ge
ras šaltinis beliko tėvai, seneliai. Tuo tar
pu mokykla, televizija ir visos kitos prie
monės iškraipo tą praeitį, neleidžia iš per
spektyvos, objektyviai žvilgterti i ją, nes 
jos prisibijoma.

Kadaise kitoje vietoje man pačiam teko 
rašyti apie R. Lankausko drąsą, keliant 
kai kuriuos dabartinės Lietuvos gyvenimo 
aspektus. Dabar Radvilionis „Naujojoje 
Viltyje“, apžvelgdamas Lankausko roma
nus, cituoja studentą, pavarčiusi senus 
laikraščius, žurnalus: „Tuose pageltusiuo
se leidiniuose buvo tokių dalykų, kokių 
inekad neįsivaizdavau. Tiesiog sunku pa
tikėti“. Ir toliau: „Ką aš ten pamačiau, 
kėlė didžiausią nuostabą“.

Žinoma, ne viešoje bibliotekoje jis už
tiko tą medžiagą, bet pas savo senelį. Tai
gi iš šių citatų matome, kad ir inteligen
tiškam jaunuoliui labai sunku pro dabar
tinį propagandinį melą žvilgterti į paly
ginti ne taip seną praeitį.

Lankauskas, kaip minėjau, drąsus rašy
tojas. Tačiau ir prisitaiką, visom dūdom 
pučią į partinę liniją, rašytojai inteligen
tiškiems skaitytojams gali sukelti pavo
jingų minčių, gali sužadinti nerimą, paly
ginimai gali neatitikti propagandinei min
čiai.

Štai, imkim P. Treinio „Tėvus ir krikš
tatėvius“, sakmių romaną, bent taip jis 
pažymėtas knygoje. Iš tikrųjų tai yra sa
tyrinis romanas apie nepriklausomos Lie
tuvos Aukštaitijos užkampį.

Gana įdomus romanas, autorius turi ga
bią plunksną ir talentą, bet —■ aha!

Tenesupyksta skaitytojas už šį „aha“, 
vartosiu jį dažniau, nusižiūrėjęs į P. Trei- 
nį, kuris tą žodelytį vartoja veik kiekvie
name puslapyje.

Veikalo istorija, veikėjai ir jų charak
teristika nutašyta pagal komunistinį ka
tekizmą, teoriją. Šiuo atžvilgiu romanas 
šventas — imk jį ir vietoje ikonos įmūryk 
į Kremliaus sieną. Kiekvienas proletaras 
praeidamas galės priklaupti be baimės bū
ti suimtas už kulto išpažinimą.

Laisvės laikais grafų Lietuvoje net tur
guje nesimatė, neatsimenu, ar užtikau kur 
tokį, bet autorius pradeda nuo grafo Mi- 
chaleko Karpinskio, sužėrėjusio skaisčiom 
idiotizmo žvaigždutėm dar kiek prieš ne
priklausomybės atgavimą, ir tęsia veiksmą 
per seimo laikus ir pagaliau įvažiuoja į 
kruvinojo Smetonos žiaurų laikotarpį.

Ne tik grafas Karpinskas gerokai tvo- 
"tas per galvą, bet ir visi kilmingieji, ir jo 
žmonelė; jei jie ir ne idiotai, tai tokie 
sukčiai, tokie niekšai, kad ir pragaro 
rinktinėje kompanijoje būtų vieni iš pir
mųjų. Bet, aha, nenusiminkime, gerbia
mieji. P. Treinio taip turtingai apdovano
ti aristokratai turi vertų konkurentų ir 
tarp netituluotų žmonių. Kas tie didvy
riai? Nesunku ir atspėti. Na gi klebonas 
Bakšys! Nepaprastas klebonas. P. Treinys 
pakėlė jį į kanauninkus, išrinko į seimą, 
o rinkimų rėmėjai buvo vyskupas ir pats 
popiežius! Aha! Tas taip apdovanotas že
miškom gėrybėm Bakšys nukonkuravo ir 
visus grafus. Jis ir su grafiene ne tik po
terius kalbėjo (aha!), bet ir dukrą turėjo, 
ir jos krikštatėviu buvo (toks vikrus!), na 
ir dar kitomis nuodėmėmis pasižymėjo. 
Jomis, tartum ordinais, apdovanotas taip 
spindėjo, kad ir pragare jam velniai pa
garbą atiduotų, fanfarom sutiktų. Bet kur 
kruvinojo Smetonos atstovas? Yra, yra ir 
jis! Nuovados viršininkas Meškelė, tekis. 
Aha! Jis nugali visas tvoras, sienas, pa
siekia ir tą pačią grafienę. Žinoma, ir be 
tų teki'škų nuodėmių pagarsėja ir kitomis 
įmanomesnėmis, tik, deja, jos ribotesnės, 
nes neįmanoma jo buvo įsprausti į 'suta
ną.

žodžiu, satyra pirmos rūšies (satyriškai 

Šatrijos Ragana 
i • i

Sename dvare
(Ištraukos iš to paties vardo apysakos)
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(iš mamatės užrašų)

Tur būt, nėra pasaulyje juokingesnio luomo už 
mūsų smulkiuosius bajorus. Taipgi ir širdies kultūra 
nestovi jie nė kiek aukščiau už valstiečius, o putlūs, 
pilni pretenzijos, su didžiausia panieka žiūri j „cha
mus“, kaip jie kalbasi lenkiškai! Kas nori studijuo
ti lietuvišką stilių, ta tesiklauso jų lietuviškos kal
bos. Kaip jie prijuokino mane vakar per vestuves 
klebonijoje! Bet, tiesą sakant, tai yra juokai per 
ašaras. Gaila man jų. Gaila man visų juokingų žmo
nių. Kodėl tie mūsų bajorai yra tokie juokingi?. 
Daugiausia dėl to, kad taip kalba lenkiškai. Tepa- 
metie jie tą lenkų kalbos karikatūrą, teimie kalbėti 
žemaitiškai — ir tuojau nustos mažiausiai pusės 
savo komiškumo. Bet ką jie kalti, kad seka ponus? 
Juk kiekvienas stengiasi imti pavyzdį iš to, kas, jo 
nuomone, stovi aukščiau už jį.

Vestuvėse buvo vienas vaistininkas iš Maskvos.

ir rašau), tik staiga žaibas iš dangaus. 
Naujo seimo rinkimai! Į daržinę (aha!) 
atėjo kalbėti cicilikų atstovas ir rašytojas. 
P. Treinys nuėmė kepurę, sudrebėjo jam 
kinkos, priklaupė ant kelio, pamiršdamas, 
kad rašo satyrą. Jis jau taip gerai ištreni
ruotas, taip pasisavinęs partijos tiesas ir 
dorybes, kad neišdrįsta įžiebti kūrybinės 
ugnelės į tą puslapį. Monotoniškai pakar
tojo visą dabartinį rinkimo trafaretą: „Iš
sitraukė Mikas popierių, parodė visiems, 
numerį pasakė ir pavardes perskaitė. Pa
vardė — kas? Pro ausį praslydo ir užmir
šai. Bet kai Mikas ėmė pasakoti apie kiek
vieną pavardę, visi atstovai kaip gyvi Ku
kučių visuomenės akyse atsistojo. Nei pri
dėti, nei atimti. Tokiais vyrais ir naktį ga
lima pasikliauti. Nenuves balom Jiems ir 
vieta seime sėdėti.

Tegu autoriui Kremlius atleidžia už sa
tyros gadinimą. O gaila gražiai rašiusio, 
bet neturinčio sprando.

Na, o tikri veikalo didvyriai nesuduria 
galus su galais: Kuprelis, Mykolas, And
rius, medkirčiai ir kiti liaudies vaikai ir 
vaikės. Jie laka degtinę, mušasi, laidokau- 
ja, bet tik todėl, kad tokioje purvinoje vi
suomenėje jiems nėra vilties išbristi iš 
vargo. Bet už tai kokie jie 'liežuvingi. Jie 
liežuviais taip skuta visą aukštąją visuo
menę, kad toji, kraujais apsipilusi, bijo 
nosį iškišti. Proletarai sudirba ir seimo 
narį, kanauninką Bakšį, ir tekį Meškelę, 
ir teisėjus ir visą kitą grafišką veislę.

Bet stabtelkim. Aha! Kai kur ir dabar
tinis užkietėjęs proletaras Lietuvoje skai
tydamas gali gauti skrandžio uždegimą, 
nesuvirškindamas pagal doktriną sukirp
to veikalo, jis gali užsikrėsti abejojimo 
bacilomis. Neduok Dieve, gali pradėti gal
voti, lyginti. O galvojimas, išvadų dary
mas gali nuvaryti į beprotnami. Gi kum 
Bakšys deputatas, tekis Meškelė lygus 
partijos pareigūnui, grafai tai veik par
tiečiai ir jie visi už akių ir viešai į akis 
šlykščiausiom dainuškom apdainuojami, 
juokais palydimi! Kur gi kruvinųjų laikų 
kalėjimai, beprotnamiai, sibirai, išveži
mai, kankinimai?! Tvarka turi būti, bet 
kur jinai?

Tačiau P. Treinys partijos liniją gerai 
žino. Be kalėjimo buržuazinėje valstybėje 
nėra didvyrio. Taigi Kuprelį ir kitus į ka
lėjimą. Aha! Taigi dvaro užpuolimas. O :š 
tikrųjų ne dvaro užpuolimas, bet tam tik
ras nesusipratimas. Žinoma, dvaro gyven
tojai iš baimės vos galo negavo. Vienas, 
berods, pro langą iškrito, sprandą nusu
ko, o priepuolių tai būta. Na, teismas, aha! 
Kaip ir privalo būti, Kuprelis su draugais 
sudirbo ir teismą, kvatota, juoktasi iš vi
sų. Žiaurusis teismas nuteisė: Kuprelį — 
trims mėnesiams, Meironą — šešiems mė
nesiams, Valiūną — trejiems metams, 
medkirčiai po metus lygtinai. Po teismo 
Kuprelis viešai šaukė: „Mūsų Smetona, te
gu supūna“. Aha!

Dabartiniam doram partiečiu! ir visas 
teismas ir bausmės antrą kartą galėjo su
sukti galvą. Savo didvyriams jis tikėjosi 
bent 10 metų kieto Sibiro ir toks piš! To
kie juokai!

Ir pasimetusį tarybinį skaitytoją ir P. 
Treinį galiu užtikrinti: jei tik tokios baus
mės tegrėstų už sovietinės sistemos, de
putatų viešą pajuokimą ir kitus išsišoki
mus, ne tik kan. Bakšys, ne tik tekis Meš
kelė, grafai ir kiti buržujai kojos nekeltų 
į užsienį raudonajai armijai antrą kartą 
įžengiant į Lietuvą, bet linksmai dainuo
tų apie Katiušą ir Kremliaus ponus jame.

Mea culpa. Nusikaltau autoriui. Aha. 
Yra vienas normalus žmogus knygoje, žy
delis. Visais atžvilgiais šventas, kad ir 
karčemininkas. Gal net slaptai į moprą 
mokąs. Tikrai ne sionistas, gink Dieve! 
Liaudies užtarėjas.

Padeklamavo lietuviškas patriotiškas eiles, girdėjau 
jį lietuviškai kalbant su draugu dėl to suinteresavo 
jis mane ir kalbėjau su juo. Pasakojo, kad Maskvo
je esąs susidaręs lietuvių patriotų būrelis. Kaip tat 
gražu! Atsimenu puikias Jokay'o pasakas apie veng
rų atgimimą. Kodėl ir Lietuva negalėtų atgimti? 
Kodėl neturėtų kartą pasibaigti tas anormalis sto
vis, kad bajorija išsižadėtų savo kalbos ir priėmė 
svetimąją? Juk pasibaigė Vengruose, pasibaigė če
kuose.

Nors pati užauklėta lenkų kalba, tačiau myliu 
lietuvių kalbą. Tokia ji senutė, amžių pelėsiais 
apaugusi, miela. Jos garsuose, rodos, girdžiu šven
tų girių ošimą, jaučiu kvapą šventų žolių, degini
mų dievams amžinojoje ugnyje. Myliu dainas, pil
nas poezijos, ašarų, ilgesio. Man rodos, jokia tauta 
neturi tokių švelnių, dvasingų dainų, kaip mes. Ro
dos man, kad lenkų kalba, tai tik įmotė. Geriausiai 
ją moki žmogus, pripratai, prie jos, prisirišai, net pa
mylėjai, tačiau, atminus senutę motiną, apleistą 
tamsiame užkampyje, stipriau suplaka širdis. Yra 
kažkokių slaptingų siūlų, rišančio vaiko širdį su mo
tina, kad ir užmirštąja, kad ir paniekintąja.

Kiek sykių skaitau „Litwa“ Kraševskio, ar 
Kunigą, ar Valenrodą, ar Vitoliraudą — visuomet 
graudu man ird liūdna, tarsi kas mylimas būtų mi
ręs.

Vasario 11-13 dienomis Carace sėkmin
gai praėjo Baltų Dienos — svarbiausias 
įvykis pokario metais Pietų Amerikos bal
tų istorijoje. Baltų Dienų rengimo mintį 
prieš kelis mėnesius privačiai kėlė dr. Vy
tautas Dambrava. Suradus kelis entuzias
tus latvių ir estų tarpe, pradėtas darbas, 
pareikalavęs daug laiko ir jėgų, tačiau ap
vainikuotas trijų dienų iškilmėmis ir pla
čia programa.

Baltų Dienos pradėtos vasario 11d. ati
darytoje baltų meno parodoje garsiame 
Pietų Amerikos muziejuje — Museo de 
Arte Contemporaneo. Išstatyta 80 vertin
gų meno kūrinių, surinktų daugiausia i'š 
privačių kolekcijų, o taip pat ir Vinco 
Rastenio talka suskolintų iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Į parodos atidarymą 
suplaukė daugiau kaip 300 asmenų. Estų 
iniciatyva suruoštas kokteilis, kainavęs 
apie 2.000 dolerių. Mieste buvo iškabinti 
spalvoti plakatai. Taip pat išleistas spe
cialus parodos katalogas, iliustruotas spal
votomis reprezentacinių meno kūrinių re
produkcijomis. Parodoje buvo ir Čiurlio
nio meno kūrinių skaidrių demonstracija 
— viso apie 150 skaidrių, kurias Jūratė 
Statkutė-Rosales aiškino Čiurlionio muzi
kos montažo fone. Vienur ir kitur matėsi 
tautiniais rūbais pasipuošęs baltų jauni
mas, iš karto patraukęs atvykusių svečių 
dėmesį.

Tą patį vaikarą didžiulėje dr. Dambra- 
vos rezidencijoje arti šimtinės baltų jau
nimo susirinko lin'ksmavakariui, kurio 
metu skambėjo baltų dainos ir baltų šo
kiai.

Vasario 12 d. baltų himnais atidarytas 
suvažiavimas, kuriam vadovauti išrinktas 
estas Umar Island, o sekretoriauti inž. 
Linas Mažeika. Po kun. Antano Perkumo 
invokacijos pagrindinę kalbą ispaniškai 
pasakė dr. Vytautas Dambrava. Giliai 
prasmingoje ir jautrioje kalboje jis išsa
miai nagrinėjo baltų uždavinius Venezue- 
loje ir džiaugėsi, kad baltai, matydami, 
kaip nutautėjimas negailestingai graužia 
jų bendruomenės pamatus, imasi žygių ir 
jungiasi darbui ne žodžiu, bet kūnu ir 
dvasia.

Po to visą dieną aukštosios administra
cijos rūmuose darbo grupės svarstė 'kultū
rinius, ekonominius-socialinius, švietimo 
ir jaunimo klausimus.

Vakare tame pačiame institute vyko iš
kilmingas Vasario 16-osios minėjimas. Į 
garbės prezidiumą pakviesti pagrindiniai 
kalbėtojai generolas Camilo Vethancourt 
ir iš Čikagos atvykęs specialus svečias 
inž. Antanas Rudis. Be jų, BALFo pirmi
ninkė Marija Rudienė, dvasios vadas kun. 
Antanas Perkumas, o taip pat estų, latvių 
ir lietuvių bendruomenės atstovai. Minė
jimas pradėtas labai gražiai paruošta ra
dijo iškarpa apie Lietuvos nepriklauso
mybės deklaracijos paskelbimą. Toji pro
grama anksčiau buvo perduota į Lietuvą. 
Iškarpa baigta Tautos himnu, kuris ir įve
dė visus į tikrąją iškilmingo minėjimo 
pradžią.

Generolas Camilo Vethancourt didžia
vosi baltais ir ypač lietuviais, jų idealiz
mu ir principiškumu. Savo kalboje jis ap
žvelgė baltų tautų istoriją ir jų kovas už 
laisvės išlaikymą. Antroji kalba (viena 
dalis angliškai, kita ispaniškai) buvo pa
sakyta specialaus garbės svečio inž. An
tano Rudžio. Sveikindamas Baltų Dienas 
ir vadindamas dr. V. Dambravą „Laisvės 
apaštalu“ už jo nuolatinį darbą ir pastan
gas, inž. A. Rudis džiaugėsi baltų vieny
bės dvasia, džiaugėsi galėdamas aktyviau 
įsijungti į Pietų Amerikos lietuvių veiklą 
ir pasižadėjo ateityje remti Venezuelos 
baltų vienybės mintį.

Inž. A. Rudis išreiškė viltį, kad ir kitos 
baltų bendruomenės pasaulyje paseks 
šiuo ryžtingu pavyzdžiu, nes baltų vieny
bė yra svarbus išsilaikymo išeivijoje lai
das. Ta pačia proga, norėdamas asmeniš
kai paremti baltų pastangas, inž. Rudis 

savo radijo programos (Lithuanian Radio 
Forum), o taip pat ir BALFo vardu, ku
riam vadovauja darbščioji ir energingoji 
Marija Rudienė, pasisiūlė finansuoti is
panų kalba leidžiamą knygelę apie šių lai
kų tikėjimo kankinę Nijolę Sadūnaitę. 
Sveikinimo žodžius minėjime tarė estų, 
latvių ir lietuvių bendruomenių pirminin
kai, latvių moterų komitetas ir latvių jau
nimas. Minėjime specialiai pagerbta nu
sipelniusi lietuvių kolonijos veteranė po
nia Klovienė.

Baltų Dienų proga, iškilmingas Vasario 
16 minėjimas baigtas Venezuelos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnais. Antroje da
lyje Venezuelos Simfonijos orkestro sty
ginis kvartetas atliko Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio kvartetą.

Po minėjimo vis tą patį vakarą Tačiros 
klube vyko baltų balius. Nors bilietai bu
vo po 23 dolerius, tačiau į balių atsilankė 
331 asmuo, jų tarpe admirolas Augusto 
Brito Ascanio, Generolo Camilo Vethan
court, Amerikos ambasados pareigūnai, 
Austrijos ambasados Charge d‘ Affaires 
dr. Kurt Hengl su žmona ir daug kitų įta
kingų venezualiečių ir užsieniečių. Du or
kestrai grojo iki ketvirtos ryto, o protar
piais girdėjosi baltų muzika: suktinis, no
riu miego, suk, suk ratelį, latvių populia
rūs šokiai ir t. t.

Sekmadienio ryte svarstytos rezoliuci
jos ir priimta daug konkrečių pasiūlymų 
baltų veiklai įprasminti. Nutarta pirkti 
didelį ūkį, o pelno dalį skirti baltų namų 
statybai, kur jaunimas ir senimas galėtų 
rinktis ir planuoti ateities veiklą. Ypačiai 
pasidžiaugta jaunimo darbo grupės rezul
tatais ir broliška tarpusavio bendradar
biavimo dvasia.

Suvažiavimas baigtas kito organizacinio 
komiteto nario — latvio inž. Peterio Va- 
nags žodžiu, latvių kunigo Reinfeldo pa
laiminimu, ir visų trijų Baltijos valstybių 
ir Venezuelos himnais. Baltų Dienų pro
gramos užbaigimas ne vienam išspaudė 
ašaras. Suvažiavimui pasibaigus, svečiai 
susirinko iškilmingiems pietums Hiltono 
viešbutyje, kur dalyvavo 142 asmenys.

Iškilmingų pietų metų dalyvius oficia
liam tostui pakivetė dr. V. Dambrava, dė
kodamas už baltų entuziazmą ir visų norą 
prisidėti darbu ir aukomis. Jis linkėjo, 
kad nuoširdžioj i baltų unija gyvuotų, aug
tų ir klestėtų. Jis džiaugėsi, jog baltai yra 
galinga kūrybingoji jėga Venezueloje ir 
visoje Pietų Amerikoje.

Pirmadienio vakare p. p. Rudžiai pa
kvietė Baltų Dienų aktyvistus — daugiau 
kaip 20 asmenų — vakarienei, kurioje da
lyvavo generolas Camilo Vethancourt, už
tikrindamas baltams paramą. Antradienį 
pas dr. Dambravą sušauktas paskutinis 
savaitinis Baltų Dienų organizacinio ko
miteto ir aktyvistų štabo posėdis.

Baltų Dienų 'biudžetas buvo daugiau 
kaip 70.000 bolivarų (apie 17.000 dolerių), 
tačiau visos sąskaitos buvo apmokėtos, ir 
dar liko kiek pinigų. Visi pasidžiaugė ne
paprastai sklandžiai vykusiu trijų tautų 
atstovų darbu, niekam nepasi'keičiant nė 
vienu nemaloniu žodžiu. Latviai ypačiai 
buvo dosnūs savo aukomis.

Baltų Dienos parodė, ką gali privati 
iniciatyva. Jos kartu parodė, kad atėjo 
laikas ir organizacijoms sukrusti ir persi
imti pionieriška dvasia.

Į organizacinį komiteto branduolį iš 
karto dr. Dambravos buvo įtraukti latvių 
inžinieriai Vilis, Ansis Vitols, Peteris Va- 
nags ir lie. Janis Liibetis, o taip pat Jūra
tė Rosales, inž. Bronius Deveikis ir estas 
Umar Island. Meninėje dalyje daug prisi
dėjo Kostas Jezerskas, vadovavęs meno 
darbams. Patalpų organizavimo kitus ruo
šos reikalus atliko p. Klovaitė. Spaudos 
kolektyvan pakviesti dr. Aloyzas Klišans 
ir Alexandra Vaisiūnienė. Vasario 16 mi
nėjimo darbams aktyviai talkininkavo 
Elena Nelsaitė, Albina Rodriguez, Aureli
ja Paukštytė. Pranešinėjo Ona Baronaitė; 

Bet kituose tie siūlai jau seniai nutraukti, štai 
buvome vardinėse pas p.p. Tarvydus. Vakare šei
myna ėmė dainuoti, sveikindama poną. Bet tos bė
dinos vargo dainelės tesukėlė tiktai pasibiaurėjimo 
ir panikos aristokratiškuose p.p. Tarvydų sūnuose 
ir marčiose. „L‘Asie! Barbarie!“ sakė jie vienas ki
tam.

Kad gyvenčiau Maskvoje, prisidėčiau prie to 
būrelio. Bet čia, užkampyje be jokio kontakto su 
plačiuoju pasauliu, ką žmogus darysi? Tik eik, žiū
rėk, kad kiaulės būtų gerai pašertos, kad mergos 
pieno nevogtų — štai ir viskas.

Norėčiau, kad bent mano vaikai prisidėtų prie 
Lietuvos atgimimo — visos tos mano brangiausios 
galvelės, visos tos mano sielos sielelės.

Lietuvininkai mes esame gimę, 
Lietuvininkai mes turim būti...

Tvirtai esu įsitikinusi, kad žmogus tuomet te
gali būti tikrai naudingas savo tėvynei, jei yra išau
gęs iš savo tautos kultūros. Svetimų kultūrų turtai, 
renkami jo iš visur, turi, lyg grūdai, kristi į savą že
mę. Dėl to stengiuos, kad mano vaikai kuo dau
giausiai girdėtų, mokėtų, dainuotų mūsų žemaitiškų 
dainų, pasakų, padavimų. Man rodos, jei žmogus 
nepasisavins visa tai tebūdamas vaiku, jis visuomet 
jau bus lyg svetimtautis.

scenos iliustracijos darbus atliko p. Za- 
vadskas. Šis sąrašas toli gražu nepilnas, 
kaip nepilnas ir šis pranešimas.

Sekančiais metais pasiūlyta Baltų Die
nas suruošti Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties proga. Tikimasi, kad 
tuo metu Carace bus Baltimorės simfoni
jos orkestras. Dr. Dambrava užtikrino, jog 
tuo atveju vienas simfonijos orkestro kon
certas tikrai galėtų būti skirtas baltų mu
zikai. Taip pat jau nutarta leisti praban
ginį, reprezentacinį leidinį apie Baltijos 
kraštus ispanų kalba. Tokio leidinio jau 
nuo seniai pasigendama.

Baltų dienos parodė, jog baltai yra stip
resni, negu jie patys anksčiau manė, ir 
juo didesnis uždavinys, tuo didesnis entu
ziazmas, didesnė jėga. Baltų Dienos, tai 
gyvybės jr šviesos žaibas, nušvietęs Vene
zuelos ir Pietų Amerikos baltus naujam 
prisikėlimui.

Caracas, 1977. II. 20‘

Dr. A. Matulio pasisekimas
Vienas populiariausių britų intelektua

lų tarpe sekmadieninis laikraštis „The 
Sunday Times“ (kovo 13 d.) įsidėjo savo 
medicinos korespondento Oliver Gillie 
straipsnį, pavadintą „Translating sickness 
into sanity“. Jame rašoma apie Detroite 
(JAV) gyvenančio lietuvio gydytojo Ana
tolijaus Matulio naują metodą psichi
niams ligoniams gydyti.

Tas metodas yra paprastas, nesudėtin
gas, bet labai efektyvus. Dr. A. Matulis, 
kuris dinba National Research Institute 
for Psychioanalysis and Psychology (De
troite), gydydamas vieną pacientą, pa
klausė, kokia kalba jis norėtų gydymosi 
metu kalbėti. Tas pacientas, be savo gim
tosios anglų kalbos, dar mokėjo rusiškai 
ir vokiškai. Būdamas anastetinių vaistų 
įtakoje, pacientas atsakė, kad jis norėtų 
kalbėti ta kalba, kurią jis mažiausia mo
ka ir kuri mažiausia jį gali suerzinti.

Iš to pasisakymo dr. Matulis pasidarė 
tokią išvadą: „Chroniškieji schizofrenikai 
nori kalbėti, bet juos baugina realybė; jie 
bando kalbėti metaforomis, kurių dažnai 
kiti asmenys nesupranta. Svetima kalba 
šiuo atveju veikia raminančiai (tranqili- 
sing). Ji atidaro naują pasaulį ir grąžina 
pacientą į normalią padėtį, įgalinančią gy
dytoją jam pagelbėti.“

Pasinaudodamas tuo patyrimu, dr. A. 
Matulis pradėjo 23 pacientus mokyti vo
kiškai. Pamokos vyko lėtai: kambario bal
dų pavadinimai, drabužiai, kūno dalys. 
Pacientai kreipėsi vienas į kitą „Herr“ 
terminu. Dr. Matulis pastebėjo, kad visa 
tai sudarė respektuojančią atmosferą, ir 
pacientai greičiau pramoko vokiškai, negu 
ligoninės tarnautojai.

Pamokas pradedant, pacientai buvo iš
siblaškę, netvarkingi. Po metų, turėdami 
po tris pamokas per savaitę, dešimtis pa
cientų (iš 23) jau kalbėjo tarp savęs vo
kiškai. Vienas pacientas, išbuvęs ligoninė
je 23 metus, tiek pagerėjo, kad buvo iš 
jos paleistas. Kiti pacientai pasidarė žy
miai tvarkingesni, ramesni, primeną dau
giau kolegijos studentus, o ne ligonius. Jie 
pradėjo vienas kitam patarinėti ir padėti. 
Ligoninės personalas pastebėjo labai žy
mų pasikeitimą į gerąją pusę.

Šį dr. A. Matulio metodą jau sėkmingai 
vartoja ir britų gydytojas M. Simpson, 
konsultantas Royal Free Hospital Londo
ne. Jo nuomone, kalbų mokymas jokiu bū
du psichiniams ligoniams negali pakenk
ti, bet tiktai padėti. Šiam teigimui patvir
tinti jis pateikia konkrečių pavyzdžių.

Dr. A. Matulis parašė apie savo metodą 
knygą, pavadintą „Language and Hope“, 
kuri pasirodys balandžio mėnesį. Joje au
torius įrodinėja, kad pacientai, pereidami 
iš savo gimtosios, daug emocijų sukelian
čios kalbos prie mažiau žinomos, papras
tesnės, sugeba geriau išlaikyti minties 
lygsvarą ir išvengia perdėto jausmingu
mo.

Jau minėtas britų gydytojas .Simpson 
visą šį procesą taip apibūdina: „Protiškai 
pakrikę žmonės dažnai stengiasi paslėpti 
savo tikrąją mintį, todėl jie kalba perkel
ta prasme — metaforomis. Kadangi jie bi
jo parodyti savo vidaus pasaulį, todėl no
ri, kad geriau jų niekas ir nesuprastų. Pa
sikalbėjimas tokiomis metaforomis pasi
daro tarsi žaidimas paradoksais — kiek
vienas sako priešingai, negu jis galvoja. 
Kaip tokį žaidimą sustabdyti? Geriausia 
priemonė pasirodė speciali nauja kalba."

LIETUVIS VOKIEČIŲ SPAUDOJE

„Oldenburgische Volkszeitung“ (vasa
rio 15 d.) įsidėjo ilgą iliustruotą straipsnį 
apie Vechtoje gyvenantį medžio drožinėto
ją Stasį Motuzą. Straipsnis parašytas ry
šium su Vasario 16-osios minėjimu. Jame 
cituojamas net Nepriklausomybės paskel
bimo akt'as ir St. Motuzo žodžiai, kad Lie
tuva vėl būsianti laisva.

Ta proga straipsnio autorius pateikia 
nemaža žinių apie Lietuvą, jos gyvento
jus, tradicijas, kalbą ir religiją.

Vechtos prieglaudoje, kurioje St. Motu
zas garsina savo krašto vardą, jau esą 
palaidota 40 jo tautiečių. Šiuo metu ten 
esą likę tik šeši lietuviai. Ir paskutinie
siems iškeliavus, lietuvių vardas pasitik
siąs liaudies meno drožinių kolekcijoje, 
kurią St. Motuzas padovanojęs prieglau
dai. (Žiūr. jo paties rašinį Kronikoje).
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Lietuviu Namų Ake. Bendrovė
1-2 LADBROKE GARDENS, LONDON, Wil 2PT

BALANSAS 197G m.

1975 1976
KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI

15000 Registruotas kapitalas - 15000 akcijų po £1. 15000

11967 Išduota akcijų 11967 po £1 11967

12064 KAPITALO REZERVAS 12064

6168 SPECIALUS REZERVAS — palikimai 6168

30757 APYVARTOS REZERVAS 32447

PASKOLOS

16655 Paskolos iš lietuvių — depozitai 25477

19000 Ilgalaikė paskola 17667 43144

EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

5546 Neapmokėtos sąskaitos 7393

623 Valst. mokesčiai už depozitų palūkanas 160 7553

102780 113343

SPALIO 31 DIENAI

1975 1976
TURIMASIS TURTAS

20057 Lietuvių Namai Londone 20057
29199 Lietuvių Sodyba 34227
20496 Baldai ir įrengimai 22726
2669 Spaustuvės įrengimai 2162

916 Automobilis ir traktorius 702

79874

INVESTACIJOS

4972 Unit Trust Funds 4972

PREKIŲ IR PINIGŲ ATSARGOS

4614 Gėrimai, maistas irkt. 6112
754 Patalynė, indai ir kt. 754

30 Kuras 20
2538 Skolininkai 3852
1645 Spaustuvės medžiagos 3389

14771 Pinigai banke 13975
119 Pinigai kasoje 395 28497

102780 113343

Balansą parašais tvirtina
S. NENORTAS Z. JURAS

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS

B® ■. ■ .
Mūsų įsitikinimu pridedamasis balansas, Apyvartos ir Pelno-Nuostolio sąskaitos, duoda tikrą ir pilną Bendrovės padėties ir pelno vaizdą 1976 m. spalio 31 d. už 

metus, pasibaigusius tą dieną, ir atitinka Bendrovių Įstatymų 1948 m. ir 1967 m. reikalavimams.
HL

73-75 Mortimer St., KANO, CREED, WESTON & CO.
London, WIN 7TB Accountants and Auditors

įjįĮĮgžjfflŽ1* ,k. 1977 m. kovo 22 d.

PELNO / NUOSTOLIO APYSKAITA UŽ METUS LIGI 1976 M. SPALIO 31 D.

1975 1976 1975 I976
IŠLAIDOS PAJAMOS

4124 Turto nurašymai 4169 8900 Iš Lietuvių Namų 10885
2288 Palūkanos už paskolas 2568 5516 Iš Lietuvių Sodybos 7287
2486 Atlyginimas sekretoriui 2731 (3465) Spaudos Skyriaus Nuostolis (4084) 14088

■ .■ 422 Telefonas 600
179 Spauda, paštas ir kt. 205
94 Banko mokesčiai 76 ....

333 Įvairios įstaigos išlaidos 935
480 Revizija 850
200 Profesiniai ir teisiniai patarnavimai 163 52 Telefono ir kt. pajamos 126
245 Socialinė ir kultūrinė veikla 877 1022 Depozito sąskaitos palūkanos 481
200 Valdybos narių kelionės išlaidos 200 662 Investacijų palūkanos 542
— Parama D.B. Lietuvių Sąjungai 1286 599 Prekybos Skyriaus Pelnas , 313

2235 Pelnas keliamas į Apyvartos Rezervą 1690 ------Whitbread bravoro parama 800 2262

13286 16350 13286 16350

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS

(Valdybos nariai: S. Nenortas, J. Alkis, Z. Juras, S. Kasparas, A. Pranskūnas, B. Butrimas, A. Vilčinskas.)

1976 metais bendrovės grynas pelnas siekė £1.690, atskaičius £4.169 turto nurašymams, £2568 palūkanų už ilgalaikę ir trumpalaikes paskolas ir £1286 para
mą D. Britanijos Lietuvių Sąjungai. Gryn as pelnas pridedamas prie sumų, atkeltų iš praeitų metų ir bendra suma £32,447 yra 'keliama į sekančius metus.

Per praėjusius metus išleista £5,028 pagerinimams Sodyboje. Išlaidos už naujus 'įrengimus Lietuvių Namuose ir Sodyboje siekė £4,765.
Lietuvių Namų apyvartos perteklius buvo £10,885, o Sodybos — £7,287. Spaudos skyriaus deficitas siekė £4,084 (19 75 — £3,465).
Visų bendrovės skyrių pajamos metų bėgyje padidėjo. Tačiau pajamų padidėjimą viršijo dėl infliacijos pakilusios išlaidos ir dėl to pelnas sumažėjo. In

fliacija tęsis toliau. Ateityje didėjančias išlaidas reikės padengti atitinkamai pakeliant kainas.
Turto pagerinimo darbai tęsis ir 1977 metais. Darbų kaina gali siekti £8,0 00. Jei bus reikalinga, bendrovės investacijos bus panaudotos pagerinimams finan

suoti.
Pereitais metais kai kuriems akcininkams, kilo neaiškumų dėl santykių tarp bendrovės ir D. Britanijos Lietuvių Sąjungos. 1970 metų metinis akcininkų susi

rinkimas diskutavo abiejų organizacijų bendradarbiavimo klausimą. To susirinkimo rezoliucija yra vėl patiekiama šiam metiniam susirinkimui patvirtinti.
Pagal bendrovės įstatus J. Alkis ir A. Vilčinskas pasitraukia iš valdybos ir sutinka būti kandidatais, renkant naujus valdybos narius.
Revizoriai Kano, Creed, Weston & Co. sutinka tęsti pareigas ir jie bus toms pareigoms paskirti remiantis Bendrovių įstatymo 1948 paragrafu 159.
Šia proga valdyba reiškia gilią padėką A. Pranckūnui už ilgą ir ištikimą tarnybą mūsų bendruomenei ir bendrovei. A. Pranskūnas atsistatydino iš bendrovės, 

tarnautojo pareigų, bet jis pasiliko bendrovės valdyboje ir bendrovės sekretoriaus pareigose. Jo ilgametė bendrovės reikalų patirtis ir patarimai bus svarbi parama 
valdybos darbuose.

Valdyba taip pat reiškia nuoširdžią padėką ir giliai vertina pastangas bendrovės tarnautojų ir mūsų talkininkų palaikyti lietuvišką veiklą ir tikisi, kad toli
mesnis glaudus bendradarbiavimas atneš gerus rezultatus 1977 metais.

REZOLIUCIJA AKCININKŲ SUSIRINKIMUI

Lietuvių Namų Bendrovė, kuri bu vo įsteigta DBLS-gos iniciatyva gerinti ir plėsti DELS-gos veiklą, glaudžiai ben dradarbiauja su DBLS-ga, pripažįsta jai 
teisę turėti Lietuvių Namų Bendrovės akcijų, išrašytų DBLS-gos vardu, ir pripažįsta DBLS-gai ir jos organų paskirtiems asmenims tokias teises, kokias turi visi Lie
tuvių Namų Bendrovės akcininkai.

Lietuvių Namų Bendrovė priima dėmesin DELS-gos Įstatus ir laiko DBLS-gą ir jos išrinktus organus ar tų organų paskirtus asmenis atstovaujančiais DBLS- 
gai paskyrimo ribose ir pavieniems D. B ritanijos lietuviams.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS

Pranešama, kad Dvidešimtšeštasis Metinis Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT 1977 m. balandžio 16 d. 6 vai. popiet se
kantiems tikslams:

1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, įvykusio 1976 m. kovo 20 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apyskaitą už metus, pasibaigusius 1976 m. spalio 31 d. ir revizorių pranešimą-
3. Išrinkti valdybos narius — atidėti į kovo 21 d. 11 vai.
4. Patvirtinti 1970 m. Suvažiavime svarstytą rezoliuziją: — žiūr. rezoliucijos tekstą
5. Svarstyti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.

1977 m. kovo 22 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. PRANSKŪNAS
Sekretorius

Akcininkas, turįs teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir ne- 
akcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių.

Lietuvių Namų Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiusta kiekvienam akcininkui pranešusiam savo adresą ir pareiškusiams norą tokią kopiją gauti.
Antroje šio lapo pusėje patiekiamos Lietuvių Namų, Sodybos ir Spaudos skyriam apyskaitos ir įgaliojimo forma.
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LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA

1976 1975

Pajamos

Nuoma 11444 9274
Baras 23795 18055
Mašinos 2339 2831
Elektra 251 171

£37829 £30331

Išlaidos

Baro prekės 14803 12008
Atlyginimai 2614 2515
Mokesčiai 2723 2008
šviesa ir šildymas 3309 1237
Remontai 1880 2428
Skalbykla ir šviesa 1271 863
Draudimas 344 372

£26944 £21431

PELNAS £10885 £8900

SODYBOS APYSKAITA

Pajamos
1976 1975

Nuoma ir maistas 22415 20063
Baras 34627 26628
Mašinos 1628 1997
Įvairios pajamos 2063 1403

£60733 £50091
Išlaidos

Maisto produktai 11917 11070
Baro prekės 22956 16917
Atlyginimai 4265 7309
Mokesčiai 1234 899
šviesa ir šildymai 3388 3060
Remontai 3049 671
Parko, daržų, baseino išl. 1533 1180
Transportas 712 544
Skalbykla ir švara 2212 1347
Telefonas 453 572
Draudimas 505 500
Įvairios išlaidos 1222 506

£53446 £44575

PELNAS £7287 £5516

SPAUDOS SKYRIAUS APYSKAITA

Pajamos
1976 1975

„E. Lietuvio“ prenumerata
ir skelbimai 7083 6457

Nidos Knygų Klubo
pajamos 5570 5165

Įvairūs darbai 11671 8852

£24324 20474

Išlaidos

Atlyginimai 14562 12067
Popieris ir sp. medžiaga 3766 4106
Kitų atlikti darbai 5099 3939
Paštas ir ekspedicija 3725 2761
Remontai 433 529
Elektra 500 160
Įvairios išlaidos 323 377

£28408 £23939

NUOSTOLIS £4084 £3465

L Balansas — Neapmokėtos sąskaitos

Lietuvių Namai — £2586

Sodyba — £3678

Spaudos Sk. — £705

Centras — £424

£7393

PAAIŠKINIMAI

2. Balansas — gėrimai, maistas ir kt.

L. Namai — £1450

Sodyba — £4662

£6112

3. Pelno/Nuostolio s-ta — Parama
D.B.L. Sąjungai — £1286
Šią sumą sudaro parama D.B.L. Są
jungai už 1975 ir 1976 metus.

4. Pelno /Nuostolio s-ta — Whit
bread bravoro parama £800.
Ši suma yra bravoro negrąžinamas 
avansas klubo pagerinimo reika
lams, kuris yra nurašomas, gaunant 
specialią nuolaidą nuo perkamo 
alaus kiekio.

5. Sodybos apyskaita — Atlyginimai.
Į atlyginimų sumą £4265 nėra įskai
tytas tarnautojų išlaikymas.

6. Spaudos Skyriaus Apyskaita.
Į Europos Lietuvio pajamas £7083 
įskaityta aukos spaudai £652.

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ

Data...............................................
[GALIOJIMAS
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Labai 'keistas 'šis mūsų gyvenamasis lai
kotarpis. Štai jau trečias mėnuo gyvena
me kažkokio lūkesčio tyloj. Laukiame 
kažkokių reikšmingesnių naujų įvykių 
(tartum jų dar per maža yra buvę!): kaž
kaip intuityviai jaučiame, 'kad tai, kas bu
vo, negali nei kartotis, nei tęstis. Kas bu
vo, tas buvo — baigta!

Kas nors vėl išprievartaus, sumuš, ap
vogs kokią moterį, kas nors vėl nudurs, 
pakars ar, pagriebęs kokį žmogų, kankins, 
iki gaus už jį milijoną ar daugiau dolerių; 
koks nors ordinais ir žvaigždėmis (dažnai 
namų gamybos) nusagstytas krašto valdo
vas įsakys iššaudyti kelis desėtkus tūks
tančių savų tautiečių arba suvaryti juos į 
bepročių namus, nes tuomet valdovui bus 
patogiau „tvarkytis'*... Deja, visa tai jau 
nebe įvykiai, bet gyvenimo kasdienybė. 
Ordinuotam vadui pagarba ir lankstyma
sis iki žemės (jeigu tik būtų galima, tai 
ir dar žemiau).

Kaltinama, kad besibaigiančio XX am
žiaus žmogus baigiąs prarasti sąžinę. Gal 
ir taip. Bet jis tikrai dar nėra visai pa
skendęs opiumo ar meridžuano rūkuose. 
Jeigu prarado sąžinę, tai paliko dar nuo
voka ir uoslė. Minėtoji kasidenybė jam 
jau pradėjo dvokti. Pagaliau šiame kas
dienybės tvaike žmogus pradėjo uždusti. 
Dabar jis jaučia, kad iš kažkur turi atei
ti ir ateis kažkokia jo viltį gaivinančio 
vėjo srovė, ir žmogus laukia...

**♦
Daugelio žurnalistų ir šiaip pasaulyje 

žinomų žmonių nuomone, dr. Kissingeris 
buvo vienas gabiausių pasaulio tarptauti
nių santykių kūrėjų, beveik genialus JAV 
užsienio reikalų ministeris, pasaulinės tai
kos herojus. Ar tikrai taip?

Tikrumoje dr. Kissingeris visus svar
biausius klausimus paliko arba melagin
gai išpuoštus, arba visai apleistus , arba 
nepabaigtus. Tik vienas tikrai svarbus 
reikalas, kurį jis „užbaigė“, buvo Vietna
mo karas. Bet kaip jis jį užbaigė? — be
veik visišku didžiosios JAV tautos mora
liniu sukrikimu ir trijų tūkstančių mili
jonų dolerių karo nuostolių atlyginimo 
įsipareigojimu šiaurės Vietnamo komunis
tų valdžiai. Argi tam buvo reikalingas dr. 
Kissingerio genijus?

Arabų-Izraelio klausimas liko nebaig
tas. Nors ir pats būdamas žydas, jis suge
bėjo ne tik sustabdyti Izraelio armiją, žy
giuojančią į Kairą, bet ir atitraukti ją dar 
gerokai už prie Sueso kanalo buvusių Iz
raelio tvirtovių. Kiek vėliau jis vėl suge
bėjo įkalbėti Izraelio armiją pasitraukti 
dar toliau į Sinajaus dykumas, kur gyve
nimo sąlygos nepakenčiamos ne tik žmo
gui, bet ir vabzdžiui. Tai padaręs, dr. Kis
singeris paliko Izraelio vyriausybę sėdėti 
ant skustuvo ašmens, o arabus (pirmoj 
eilėj egiptiečius) ant dolerių maišų. Ne
nuostabu, kad po visa to Egipto preziden
tas vadino dr. Kissingerį ne kitaip, kaip 
„My dear friend Henry“.

Detante su Sovietais visų dr. Kissinge
rio garbintojų yra laikoma jo didžiausiu 
ir net genialiausiu užsienio politikos nuo
pelnu. Ir tikrai — už detantės dėka pa-

Skaitytoju taukai
DĖL SUVAŽIAVIMŲ

B. Šarūnas (EL Nr. 10) siūlo .pakeiti
mus sėkmingesniam suvažiavimų pravedi- 
mui. Originalūs pasiūlymai ir dėl to juos 
reikia užgirti. Tačiau tai nereiškia, kad 
jie visi yra geri. E‘. Šarūnas kai kur pats 
sau prieštarauja.

Per suvažiavimus, anot B. Šarūno, gir
disi nusiskundimų, kad mažai būta laiko, 
provincijos žmonės negavę progos pasisa
kyti... Toliau jis siūlo pakviesti „velnio 
advokatus“, kurie „suvažiavimui referuo
tų pastabas bei pageidavimus, surinktus 
iš anksčiau paskelbtųjų apyskaitų ir kal
bų“.

Bet toks būdas paliktų dar mažiau lai
ko ir progų provincijos žmonėms pasisa
kyti. Atvykę į suvažiavimą, tie žmonės 
nori bent ką pasakyti, nes to laukia tie, 
kurie juos pasiuntė.

Man rodos, kad reikia ne „velnio advo
katų“, bet gerai informuotų valdybos na
rių, kurie pajėgtų trumpai, autoritetingai 
ir aiškiai atsakyti į klausimus. O suvažia
vimo pirmininkas neturi leisti vienam ar 
porai londoniškių dominuoti visą suvažia
vimą.

Kituose reikaluose beveik galima su B. 
Šarūnu sutikti, padarius kai kuriuos pa
pildymus bei pastabas.

Kalbant apie pranešimus, primintina, 
kad L. N. 'b-vės direktorių pranešimas bū
na visuomet pridėtas prie iš anksto išsiun
tinėjamos apyskaitos. To reikalauja įsta
tymas. Tik tas pranešimas būna labai 
trumpas ir neįdomus. Tad kodėl nepada
ryti jį pilnesnį ir išvengti dar kito direk
torių valdybos pranešimo per akcininkų 
susirinkimą.

Tai, žinoma, negalima daryti per DBLS 
suvažiavimus. Pranešimus skelbti laikraš
tyje iš anksto ingi atrodytų netinka: ne
verta važiuoti į suvažiavimą, jeigu žinai

siektus Kremliaus užsibrėžtus tikslus, L. 
Brežnevas buvo pakeltas į maršalus, įtei
kiant jam auksinį kardą ir prisegant du 
aukščiausiu revoliucijos ordinu. Detantės 
dėka ne milijonai, bet milijardai užsienio 
investuota į Sovietų Rusiją. Tas kapitalas 
pastatė pramonę, truputį pakėlė sovietinio 
piliečio gyvenimo lygį ir ypač sustiprino 
apsiginklavimą.

Pagaliau dr. Kissingeris buvo tiek su
sižavėjęs savimi ir savo darbų pasiseki
mais, kad pradėjo visiškai nebesiskaityti 
ir net dažnai arogantiškai elgtis su Vaka
rų Europa. Suradęs sau bendramintį dr. 
Sonenfeldtą, jis pradėjo įžūliai raginti 
Vakarų Europos tautas, atsidūrusias už 
Geležinės uždangos, kiek galima arčiau 
sutapti su Sovietais ir net įsilieti į rusų 
gyveninio srovę.

Juodąją Afriką dr. Kissingeris buvo vi
sai išbraukęs iš pasaulio žemėlapio. Bet 
staiga Sovietai ją „atrado“ ir užėmė dide
lius plotus, vadinamus Angola.

Šitokios veiklos išdavoje dr. Kissinge
ris paliko pasaulį disorientiiotą, suskaldy
tą ir pavojingą Vakarų žmogui, kuris da
bar pasimetęs kažko laukia.

Prieš du ar tris metus šių laikų skiltyse 
buvo užsiminta, kad, laikui bėgant, disi
dentai, nežiūrint visų sunkiai įsivaizduo- 
tinų pavojų, gali suvaidinti savo vaidme
nį, nes visų Rusijos carų laikais pirmieji 
maištininkai visuomet buvo inteligentai, 
t. y. mokslo ir plunksnos žmonės. Tokie 
buvo Leninas, Trockis, Bakuninas, Bucha- 
rinas, Puškinas, Dostojevskis, Tolstojus ir 
daug daug kitų.

Ne taip seniai, tuoj po konferencijos 
Helsinkyje, šių laiškų skiltyse buvo irgi 
užsiminta, kad Vakarų Europoje anksčiau 
ar vėliau turės susiformuoti kažkoks sa
votiškas europietiškas komunizmas. Jis 
skirsis nuo rusiškojo savo istoriniu pa
grindu. Rusija visuomet buvo valdoma 
Dievo pateptų carų, todėl eiliniam rusui 
demokratijos ar asmens laisvės sąvokos 
visuomet buvo ir yra svetimos. Tuo tarpu 
gi Vakaruose priešingai —■ asmens laisvė 
yra kiekvieno piliečio gyvenimo esmė. 
Prisiminkime, kad vienas pirmųjų vaka
rietiško komunizmo sukilėlių prieš rusiš
kąjį buvo čekas Dubček. Jis reikalavo ko
munizmo su „žmogaus veidu“. Kremliui 
tas „veidas“, jau vien todėl, kad „žmo
gaus“, nepatiko ir Sovietai apsisprendė 
Čekoslovakiją okupuoti.

Pagaliau, gal būtų verta prisiminti ir 
dar du faktu.

1. Tuoj po Angolos užėmimo, irgi šių 
laiškų skiltyse buvo išreikšta mintis, kad 
Kremlius, įsitvirtinęs Afrikoje, mėgins 
savo diplomatų baltas ir švelnias pirštines 
Vakaruose pakeisti geležinėmis (atsipra- 

viską iš anksto. Pagaliau spaudos etika 
neleidžia spausdinti kalbos, kuri dar ne
buvo autoriaus kur nors pasakyta.

Išeities reikėtų ieškoti pačių pranešimų 
turinyje. Asmenys, darantieji pranešimus, 
neturėtų galvoti, kad jų veiklos našumas 
yra vertinamas pagal pranešimų ilgį.

Nėra reikalo išsamiai kartoti dalykų, 
kurie jau yra visiems žinomi i'š spaudos 
ar kitais būdais. Taip elgiaintis, paliktų 
dauigau laiko diskusijoms.

Praėjusių metų protokolo skaitymas 
yra svarbus dalykas, nes atvyksta naujų 
žmonių, o buvusieji pamiršta, kas buvo 
prieš metus nutarta. Išrinkti tik tuos da
lykus, kurie nebuvo įvykdyti, būtų sunku 
ir gali kilti įvairių įtarinėjimų. Čia vėl re
ceptas tas pats — tegu protokolo rašyto
jai nepersistengia ir užrašo tai, kas svar
bu, o ne kiekvieną plepalą, kurį jie girdė
jo per suvažiavimą.

Visiškai sutinku su B. Šarūnu, kai jis 
klausia „ar negalėtų DBILS-L. Namų b-vės 
centro valdyba pabandyti vieną suvažia
vimą padaryti ne valdybos, o atstovų ir 
akcininkų suvažiavimu?“

Bet ar taip bus? Akcininkų susirinki
mas nebus nei valdybos, nei akcininkų, o 
tik trijų patikėtinių, jeigu įstatų pakeiti
mo projektas bus priimtas.

B. Šarūnas išrado naują terminą: „L. 
Namų b-vės centro valdyba“. Tokios val
dybos iki šiol neturėjome, bet turėjome 
direktorių valdybą. Nesusipratimas tur 
būt atsirado, kai tie patys žmonės yra 
DBLS centro valdybos nariai ir L. Namų 
b-vės direktoriai.

Lieku nuomonės, kad akcininkai, ne pa
tikėtiniai, išsirinktų direktorius (penkių 
užtektų), o DBLS skyrių atstovai — 
Centro valdybą, kuri rūpintųsi tik S-gos 
reikalais ir jos veikla. Tas ir S-gai, ir L. 
N. b-vei tik į gerą galėtų išeiti.

M. Bajorinas 

šau, kad jau kelis kartus paminėjau savo 
„laiškus“. Deja, dar ir šiandien negaliu 
rasti geresnių apibūdinimų, negu anuo
met).

2. Sakoma, kad buvęs JAV prezidentas 
Fordas pralaimėjo rinkimus tik todėl, kad 
vienoje savo rinkiminėje kalboje pasakė, 
jog tautos už geležinės uždangos negyve
na Sovietų priespaudoje, bet priešingai — 
naudojasi tokia pat laisve, kaip ir Vakarų 
tautos. Tai buvo tikra dvokianti bomba, 
kuri net dr. Kissingerio nosiai buvo sun
kiai pakenčiama.

Ir štai tokiomis aplinkybėmis JAV-bėse 
iškilo visai naujas žmogus — prezidentas 
J. Carter, o su juo visa eilė jaunų, ener
gingų žmonių. Nedelsiant prezidentas 
siunčia savo pavaduotoją į Vakarų Euro
pą, JAV ambasadorių prie Jungt. Tautų į 
Afriką, o užs. reik, ministrą į Izraelį ir 
arabų kraštus. Jie visi vyko ištirti labai 
sudėtingos ir painios padėties vietoje. 
Tuo pačiu metu pats prezidentas parašė 
laišką vyriausiam Sovietų maištininkui 
Sacharovui. Jame jis, tarp kitko, rašė: 
„Mes darysime, ką tik galėsime, kad iš
laisvintume sąžinės kalinius; mes tęsime 
savo pastangas suformuoti pasaulį, jautrų 
žmogaus siekimams“. Porai dienų praslin
kus, J. Carter pareiškė viešai per radiją, 
kad žmogaus laisvės teisių įgyvendinimas 
bet kur pasaulyje yra jo vienas svarbiau
siųjų tikslų, neišskiriant Sovietų Rusijos. 
Kremlius elgtųsi klaidingai, jeigu jis kitų 
svarbių klausimų sprendimą darytų pri
klausomą nuo pirmojo. Žmogaus laisvės 
klausimas yra tarptautinis, visai atskirus, 
ir todėl neturėtų trukdyti draugiškiems 
santykiams kitų reikalų plotmėje. Kiek 
vėliau prezidentas Carter asmeniškai pri
ėmė naujai iš Rusijos ištremtą disidentą 
V. Bukovskį; kalbėjosi su juo, kaip su vi
sų Sovietų disidentų atstovu užsienyje.

*•*
Tuo pačiu metu panašūs įvykiai vystėsi 

ir kitur.
Čekoslovakijoje nedidelė intelektualų 

grupė surašė žmogaus laisvės teisių pro
gramą, pavadinę ją „Charta 77“ ir pradė
jo rinkti parašus. Esamoji komunistinė 
valdžia tuojau iškvietė chartos iniciato
rius ir mandagiai pasiūlė jiems pasus iš
vykti į užsienį. Jie irgi mandagiai atsisa
kė ir renka parašus toliau. Dubčekas taip 
pat pasirašė.

Madride įvyko Italijos, Prancūzijos ir 
Ispanijos komunistų partijų vadų posėdis. 
Jie pareiškė, kad besąlyginiai pritaria 
žmogaus laisvei, todėl smerkia tos laisvės 
varžymą Sovietų Rusijoje. Trumpu laiku 
bus sukviesta tarptautinė Vakarų Europos 
komunistų partijų atstovų konferencija.

Londone ministras pirmininkas Callag
han aiškiai atsisakė priimti disidentą Bu
kovskį. Bet po savaitės naujasis užsienio 
reikalų ministras dr. Owen viešai pareiš
kė, kad jis pilnai solidarizuoja su prezi
dentu Carteriu žmogaus laisvės teisių rei
kalu ir stengsis jas įgyvendinti ten, kur 
jų nėra.

Atrodo, kad kovotojams už žmogaus 
laisvę kelio atgal nėra. Jie visai netikėtai 
prasiveržė. Kyla tad lemtingas klausimas: 
ar jų skaičius, kad ir iš lėto, didės ir iš
augs į reikšmingą jėgą, ar priešingai — 
bus dar žiauriau persekiojami ir sunai
kinti?

Ir štai tuo būdu 1977 metais prasidėjo 
naujas tarptautinis politikos šachmatų 
turnyras. Pirmas ėjimas padarytas. Prie
šininkas tuo tarpu nelauktai keblioje pa
dėtyje. Jis susimąstęs tyli, galvoja ir... 
ginkluojasi. Jis savo įgulų bokštų Varšu
voje, Prahoje, Budapešte nepajudins. Jis 
stovės iki paskutiniojo „šach-mat“, jeigu 
toks kada įvyks.

Lietuvio susimąstymui.
Dr. J. Valančius rašo: „Niekas šiandien 

negali nuginčyti, kad Prūsų Lietuvoj 16- 
me ir 17-me šimtmečiais gyventojai, su 
mažomis išimtimis, buvo lietuviai. Gau- 
singesnis vokiečių elementas atsiranda čia 
tik nuo 18-jo šimtmečio pradžios po 1700- 
11 metų karo“.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

IR LIETUVOJE SUDREBĖJO ŽEMĖ
Ryšium su žemės drebėjimu Rumunijo

je „Tiesa“ išspausdino tokį pranešimą:
„Žemės drebėjimo, kurio epicentras bu

vo Rumunijos pietryčiuose, banga pasiekė 
ir Lietuvą. Kovo 4-osios vakare ji buvo 
jaučiama Vilniuje ir kitose vietose. Pako
mentuoti Šį faktą ELTOS korespondentas 
paprašė Lietuvos Geologijos mokslinio ty
rimo instituto skyriaus vadovą K. Saka
lauską.

— Prietaisų, kurie registruoja žemės 
drebėjimo stiprumą, — pasakė jis, — res
publikoje neturime. Tačiau galima spręs
ti, kad būta 1-2 balų smūgių. Spėjama, 
kad amžių bėgyje Lietuvoje buvę keli 3-5 
balų stiprumo žemės drebėjimo atgarsiai. 
Vienas toks atvejis aprašomas 1195-1196 
metų Kijevo metraščiuose. Kitas drebėji
mas Lietuvą pasiekė 1230 metų gegužės 
mėnesį. Jo epicentras buvo Karpatų kalnų 
rajone. Mūsų amžiaus pradžioje, 1904 me
tais, žemės drebėjimas pasiekė Žemaitiją 
iš Norvegijos. O 1940 metų lapkričio 10 
dieną Karpatuose įvykus stipriam pože
miniam smūgiui, jo banga buvo taip pat 
jaučiama Vilniuje.

Tokie žemės drebėjimai respublikai jo
kio pavojaus sukelti negali, kadangi že
mės pluta mūsų teritorijoje labai stora — 
apie 40 kilometrų.“

Tautinio parko gyvūnija
Gražiausiose šiaurės rytų Lietuvos apy

linkėse įsteigtas tautinis (Lietuvoje rašo
ma nacionalinis) parkas, kurio tikslas ap
saugoti vertingiausius gamtinius- kultūri
nius kraštovaizdžio kompleksus, sudaryti 
bazę moksliniams tyrimams, organizuoti 
turizmą ir propaguoti Lietuvos gamtos 
apsaugą.

Parko teritorijai priklauso Žeimenos 
aukštupio rytinis sparnas —■ Ginučių eže
rynas su prisišliejančiomis Ažvinčių bei 
Minčios giriomis bendro 29,1 tūkst. ha 
ploto. Miškai čia užima 70%, ežerai — 
16%.

Žurnalas „Mokslas ir Gyvenimas“ (Nr. 
1), įsidėjo gana platų bent kelių autorių to 
parko aprašymą. Čia pateikiamas Arūno 
Lubio rašinys apie parko (o iš dalies ir 
visos Lietuvos) gyvūniją.

„Lankytojui Lietuvos TSR nacionalinia
me parke didžiausią įspūdį palieka ežerai. 
Jų čia gausybė... Ir didelių — Dringio, 
Tauragno, Lūšių, ir mažyčių, vos pusės

hektaro miško ežerėlių .Visi jie skirtingi, 
tačiau kiekvienas kuo nors įdomus. Vienų 
platūs atabradai, neužmatomi vandens 
plotai, kituose lyg samanų kuokštai pūpso 
salos. Tie, kurie baigia savo amžių, virsta 
juodais akivarais žiojėjančia pelke. Pa
sėdėję prie jų, pastebėtume, kad kiekvie
name verda gyvenimas. Retame miško už
augančiame ežerėlyje nerasi žuvų. Ežerė
lis atrodo visai negyvas, o, žiūrėk, karosą 
ar neūžaugą ešerį vis surasi. Net ir tuose, 
kur žuvims gyventi nebeįmanoma, 'knibž
da gausybė bestuburių gyvūnų.

Žveją, žinoma, domina žuvingi ežerai. 
Kaip ir kituose Lietuvos ežeruose, čia vei
siasi įvairios žuvys: lydekos, ešeriai, mek
nės, raudės, lynai, aukšlės, plakiai, kar
šiai, karosai, vėgėlės, šamai... Savo dy
džiu ir skoniu garsi Tauragno ir Baluošo 
ežerų seliava, Lūšių ežero stintelė. „Juo
di“ nuo senatvės ir gelmės didžiuliai Tau
ragno ešeriai. Ne mažiau žuvingi yra upe
liai. Bukoje ir Žeimenoje gyvena šapalai, 
dideli kaip kultuvės, Minčioje grakštūs ir 
greiti strepečiai. Nors daug kam atrodė, 
kad žuvų gausybei niekada nebus galo, 
mūsų žuvininkai seniai suprato, jog taip 
nėra. Žuvininkystės darbuotojai nuolat 
rūpinasi žuvų išteklių gausinimu, mitybi
nės bazės stiprinimu. Jie kasmet į panko 
ežerus paleidžia įvairių žuvų ikrelių ir 
mailiaus. Iš Prancūzijos lėktuvais pas 
mus kasmet atkeliauja milijonai vadina
mųjų stiklinių ungurių. Unguriukai čia 
užauga ir vėliau stengiasi išplaukti į At
lantą. Keliaujančius ungurius gaudo Ne
muno baseino ir Kuršių marių žvejai. Į 
Tauragną buvo suleista Platelių ežero sy
kų ikrelių ir metinukų, o į Lūšių ežerą jų 
atvežta iš didžiojo Ladogos ežero. Ežeruo
se, kur intensyvi žuvininkystė, be karpių, 
auginamos ir atsivežtinės žuvys: peledės, 
baltieji amūrai, pačiakakčiai.

Uogautojus labiausiai gąsdina gyvatės, 
tik, deja, marguolių mažai belikę. Retai 
kur pamatysi gluodeną, dar „geležine gy
vate“ vadinamą. Užtat vikriųjų driežų ai
bės. Prisėsk ant kelmelio ar akmens, žiū
rėk, jau ir čeža. Iš bulvių duobės ištrauk
si įdomią česnakinę varlę. Padėk ją ant 
purios žemės ir pamatysi, kaip ji greitai 
užpakalinėmis kojomis, atbula, lyg vėžys, 
į žemę užsikasa. Dieną nustebsi, išgirdęs 
kūdroje lyg karvelį ūkuojant. Tai ne 
paukštis, o varlė kūmutė, pasipuošusi 
gražia oranžine papilve.

Ne visus ežerus vienodai mėgsta van
dens paukščiai. Tačiau beveik kiekviena
me čionykščiame ežere pamatysi nepa
ilstančius nardytojus ausytuosius kragus, 
pakrantėje stypsančius pilkuosius gar
nius. Ore nuolat zuja rudagalviai kirai, 
retkarčiais į parko vandenis užklysta bal
ti kaip sniegas paprastieji kirai, upinės 
žuvėdros. Jaučiasi artima Kretuono orni
tologinio draustinio kaimynystė. Pastarai
siais metais gerokai padaugėjo ančių-kly- 
kuolių ir kuoduotųjų. Matyt, čia įtakos tu
ri medžioklės uždraudimas parko teritori
joje .Ypač daug vandens paukščių ežeruo
se pavasarį — paukščių traukimo metu. 
Kasmet ežerus .aplanko Šiaurės gyvento
jai — juodakakliai narai, gulbės, įvairios 
šiaurinės antys. Ornitologiniu požiūriu 
įdomus Sekluočio ežerėlis. Čia gausu lau
kių, klykuolių, didžiųjų ančių, o šalia 
esančioje pievoje klykauja daugybė pem
pių. 1947 m. tame ežerėlyje perėjo gulbių 
pora. Pavasarį nendrynuose išgirsi didžio
jo baublio balsą.

Nebandysim skaitytojų kantrybės, var
dindami visus miško paukščius. Tačiau 
kaip nepaminėti miško puošmenos — kur
tinio! Parke net trys jų tuoktavietės. Ne
aplenksi ir tetervino. Puikia giesme pasi
tinka jis pirmuosius pavasario saulės 
spindulius pušaitės viršūnėje. Tada nuo 
tetervinų burbuliavimo skamba Minčios, 
Daunorių ir Vaišniūnų miškai. Giliai miš

kuose peri juodieji gandrai, arčiau raistų 
įsikūrę mažieji ereliai rėksniai, pačias 
nuošaliausias vietas ir tankumynus pasi
rinkę vištvanagiai. Skraidymo meną at
viruose plotuose demonstruoja skėtsaka- 
liai. Juodosios meletos šimtmečių medžių 
kamienuose prakapoja tokias didžiules 
skyles, kad net kumštis telpa.

Ne visur parke išgirsi lakštingalą. Nėra 
jų apie Baluošą, Minčią, užtat strazdų — 
kokių tik nori: giesmininkų, smūginių, 
baltabruvių, juodųjų — tik klausykis! 
Nors žurnalistas L. Grudzinskas tvirtina, 
kad tripirštį genį tiktai Gūdų girioje gali 
pamatyti, mes jį daugelį metų stebime ir 
Ažvinčių girioje. Čia įsikūręs ir erelis žu
vininkas.

Gervėčių vardas nebeatitinka tikrovės, 
nes gervės seniai jau čia nesilanko. Nu
sausėjo raistas, ūgtelėjo medžiai. Gali čia 
briedį sutikti, plėšrų paukštį pakelti ar 
perkūno oželį pabaidyti. Tarp saulašarių 
pamatysi gyvavedį driežą, o ežerėlių pa
krantėje žaltį. Vakarais palei pat vandenį 
siuva šikšnosparniai. Nuo senagirės at
sklinda šiurpus didžiojo apuoko ūkavimas.

Nors mūsų krašte ežerų daug, bebrams 
parke nelabai patinka. Jiems čia trūksta 
maisto, todėl yra priversti kirsti beržus ir 
net pušis, o jos bebrams neskanios. Gal 
dėl to bebrai gyvena vos šešiose naciona
linio parko vietose. Kas kita ondatros, jų 
gali rasti net pačiuose nuošaliausiuose 
ežeruose ir ežerėliuose. Upeliuose veisiasi 
ondatrų priešai — ūdros ir undinės. Dar 
pirmaisiais pokario metais šiose vietose 
gyveno europinės audinės, 1950 m. į Bu
kos upelį paleistos jų giminaitės — kana- 
dinės audinės. Šiuo metu tų audinių yra 
Bukos, Minčios upeliuose, Utenio ir Ute
nykščio ežeruose.

Keliautoją stebina neaprėpiami miškai. 
O kiek gyvūnijos juose! Įvairių pelinių 
graužikų nesuskaičiuosi. Baisoka naktį 
Ažvinčių girioje. Ne per toliausia nuo 
raisto paprastai įsikūrusi vilkų šeimyna. 
Jeigu pasiseks, gali užeiti šviežius lūšies 
pėdsakus. Apie briedžius, šernus, stirnas 
neverta ir kalbėti. Jų čia tiek daug, kad 
nieko nebestebina. Ilgaausiai miškuose 
daugiausia baltieji. Pavasarį sniego jau 
nėra, o kiškelis vis dar baltas, iš toliausia 
matyti.

Urvinių žvėrių nedaug: lapės, mangutai, 
vienas kitas barsukas. Minčios miškas 
gamtininkui įdomus tuo, kad čia 1969 m. 
buvo pagautas mažytis pelinis žvėrelis — 
sicista. Tai trečia šio žvėrelio radimvietė 
Lietuvoje. Kol kas parke nėra elnių. Vie
nas taurusis keliautojas 1975 m. užklydo į 
parko miškus, tačiau neilgam. Seną Až
vinčių girią 1968 m. aplankė rudoji meš
ka. Ar nepatiko jai mūsų miškai, ar vie
nai gyventi nusibodo, kažkodėl greitai iš
sidangino atgal į Baltarusiją.

Kaimuose ar atvirose laukymėse nere
tai gali pamatyti gražuolių kukučių ir žal
varnių.

Myli šio krašto žmonės gamtą. Žiūrėk, 
tvartuose tai langelis išimtas, tai tyčia du
ryse skylė išpiauta blezdingai įkristi. Žie
mą žvėreliai net daržinėse drąsiai šeimi
ninkauja. Miškuose jų laukia ėdžios."

Lietuvoje
RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ...

Rašytojas J. Mačiukevičius dailiai nu
pasakoja, koks turėtų būti rašytojo stalas 
(Lit. ir menas). Pasidžiaugęs neturimu 
stalu, jis rašo:

„Kita problema — kas ant stalo. Pir
miausia pagalvojame apie rašomąją maši
nėlę. Deja, įsigyti ją sunku. Tarkime, kad 
po didelių pastangų pagaliau rašomoji 
mašinėlė atsidūrė ant stalo. Praėjus kiek 
laiko, jai reikės juostelės. O ją gauti — 
vėl problema. Ne taip lengva pasirūpinti 
popieriaus, kalkės... Dailės fondas turi 
savo specializuotą parduotuvę, kurioj dai
lininkai įsigyja drobių, dažų, teptukų ir 
kitų kūrybai reikalingų medižagų. Ar ne
galėtų kas nors panašaus būti ir rašyto
jams?“

ATLYGINIMAS MEDALIAIS

Daugiausia garbinamos ir linksniuoja
mos Lietuvoje yra karvių melžėjos ir 
kiaulių šėrikės. Matyti, šitoms profesi
joms nepakanka kandidatų. Štai Tarptau
tinės moters dienos proga (kovo 8 d.) 
„Valst. laikraštis“ įsidėjo penkias skiltis 
užimančią kiaulių 'šėrikės, Lenino ordi- 
ninkės Elzės Bavarskienės nuotrauką. Ant 
jos krūtinės iš abiejų pusių matosi apie 
tuzinas ordinų ir medalių. Žemiau deda
moji ištrauka pasako, už ką tie ordinai 
teikiami.

„Jau aštuoniolika metų E. Bavarskienė 
darbuojasi Raseinių rajono kolūkio „Ta
rybiniu keliu“ kiaulių šėrike. Sunku su
skaičiuoti, kiek žingsnių žingsnelių ji pa
darė, betriūsdama fermoje, jei, prižiūrė
dama 75 paršavedės, iš kiekvienos kasmet 
gauna po 22 paršelius, jei kiekvienas iš jų 
per du mėnesius pasiekia 20 kilogramų 
svorį.“

O antrajame to paties laikraščio pusla
pyje įdėtos trijų nusipelniusių ir apdova
notų melžėjų nuotraukos. Tarsi kitokių 
profesijų ir nebūtų... Vakaruose Šiuos 
sunkius darbus dirba tik vyrai, ir, žino
ma, ordinų už tai negauna.
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MIELIEMS SKAITYTOJAMS

Vienas skaitytojas, siųsdamas laikraščio 
prenumeratą, pridėjo tokį laiškelį: „Nedė
kokite tiems skaitytojams, kurie laikraštį 
užsisako, bet tik tiems, kurie už jį užsi
moka. Neužsimokėjusieji skriaudžia jus ir 
daro nuostolius leidėjams.“

žodžiai teisingi, bet labai komerciški. 
Mūsų tikslas — kad nei vienas tautietis 
neliktų be lietuviško laikraščio. Todėl 
siunčiame jį visiems, kurie užsisako, tikė
dami jų gera valia. Dažniausiai neapsivi
ltame. Skaitytojai atsilygina ir dar auką 
prideda. Tad kaip jiems nedėkoti.

Bet vis dėlto yra maža dalis skaitytojų, 
kurie dar skolingi ne tik už praėjusius, 
bet ir už ankstybesnius metus. Tad šia 
proga kreipiamės į juos, prašydami užsi
likusias prenumeratos skolas iš karto ar
ba dalimis likviduoti. Kiekvienas svaras 
padeda sumažinti laikraščio nuostolius, 
kurių sunki našta vis labiau spaudžia lei
dėjų pečius.

Mes tikimės, kad neatsiras antro tokio 
skaitytojo kaip anas, kuris į paraginimą 
prisiųsti nuo seniai užsilikusią laikraščio 
skolą ’ atsakė: „Rodos, iš jūsų pinigų nie
kada nesiskolinau, tad kodėl jų prašote?“ 
Ne, mielasis skaitytojau, pinigų tikrai ne- 
siskolinai, bet gavai kas savaitę lietuviš
ką spausdintą žodį, kuris gali pasidaryti 
ir už pinigą brangesnis.

Dar kartą dėkojame visiems mieliems 
skaitytojams už savo laikraščio rėmimą, 
tikėdami, kad nei vienas neliks už jį neat
siteisęs. Gerai įvertinkime seną ir išmin
tingą posakį: kas laiku duoda, tas dvigu
bai duoda.

Redakcija ir Administracija

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
>B. Kuzmindkaitė — 2.00 sv„ J. Česukė- 

nas — 1.50 sv., dr. E. Rahm-Vaitkevičiūtė
— 1.00 sv.

Tautos Fondui aukojo:
S. Pučinskienė — 3.00 sv., A. Maldutis

— 10.00 sv.

PENKTADIENIO DISKO SEZONAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

1977 m. balandžio 1 d.
1977 m. birželio 3 d.

Kviečiame ateiti su savo draugais/ėm.
20.30 iki vidurnakčio

ĮĖJIMAS 50 p.
Penktadienio Klubas

LONDONAS
ŠV. ONOS DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Kovo 27 d. 4 vai. Lietuvių Socialinio 
Klube (Victoria Park Rd.) kviečiamas 
metinis narių susirinkimas.

Valdyba

MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 16 d 7.30 vai. Lietuvių Soc. 
Klube (Victoria Park Rd.) šv. Onos drau
gija ruošia tradicinį Margučių Balių.

Įėjimas — 80 p.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

VELYKŲ PAMALDOS

Pamaldos Lietuvių bažnyčioje Did. ket
virtadienį (bal. 7 d.) 8 vai. vakarą, Did. 
penktadienį — 3 vai., Did. šetadienį — 7 
vai. vakarą.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos bus 
8 vai. rytą. Suma — 11 vai. Velykų II die
ną (neprivaloma šventė) šv. Mišios 9 ir 
11 vai.

PAKEIČIAMAS ARKIVYSKUPO
J. MATULAIČIO MINĖJIMO LAIKAS

Minėjimas įvyks balandžio 3 d., sekma
dienį, o ne balandžio 17 d., kaip buvo 
skelbta.

Minėjimas prasidės Lietuvių bažnyčioje 
11 vai. pamaldomis, kurias laikys svečias 
iš Romos kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC.

Akademinis minėjimas bus 5 vai. Spor
to ir Soc. klubo salėje, 345A Victoria Park 
Rd., E9. Kalbės svečias kun. dr. J. Vaiš
nora. Meninę programą atliks Londono 
lietuvių choras, vedamas J. Černiaus, J. 
Parulis ir kiti.

Kviečiami visi lietuviai minėjime daly
vauti ir pagerbti didįjį mūsų tautos vyrą.

NAUJA DAINAVIECIŲ VALDYBA

Kovo 13 d. įvykusiame L. M. Dainavos 
sambūrio metiniame susirinkime buvo ap
svarstyta eilė einamųjų reikalų, nustaty
tas 1977 metų darbo planas ir išrinkta 
nauja Dainavos valdyba: pirmininkė — J. 
Kerienė, vicepirmininkė — M. Varkalienė, 
sekretorė — K. Janavičiūtė, kasininkė — 
P. Nenortienė. Revizijos komisija: E. Vil- 
činskienė, B. Namajuškienė.

REKOLEKCIJOS LONDONE

Kun. Juozas Vaišnora, MIC, atvykęs iš 
Romos, praves rekolekcijas Lietuvių baž
nyčioje Did. 'ketvirtadienį (bal. 7 d. 8 vai. 
vak.). Did. penktadienį 3 vai., Did. šešta
dienį 7 vai. vak., Velykų rytą 8 vai. ir 11 
vai. Svečias kasdien klausys išpažinčių.

SPECIALIOS PAMALDOS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Sekmadienį, kovo 27 dieną, 3 vai. p. p. 
lietuvių bažnyčioje Londone, 21 The Ovai, 
Hackney Rd., E2 bus specialios pamaldos, 
kuriose dalyvaus World Christian Cultu
ral Crusade komiteto nariai (tie, kurie 
bandė nuvežti Marijos statulą į Lietuvą). 
Tas žygis yra vykdomas toliau. Kviečiami 
visi lietuviai jungtis bendrose pamaldose 
už tautų laisvę.

LIE 1. SODYBA
RIEDĖS MARGUMAI

Velykų pirmąją dieną (balandžio 10 d.) 
DBLS Sodybos skyrius ruošia Sodyboje 
tradicinį margučių riedinėjimą bei jų pre
mijavimą.

Kviečiame visus, narius ir nenarius, pa
vienius ir su šeimomis, būreliais ir bū
riais, iš toli ir iš arti. Sodyboje vietos pa
kaks visiems.

Margučių premijos suaugusiems ir jau
nimui bus atskirai.

Turtinga velykinė loterija.
Gros garsiai išgarsinta muzika įvairių 

įvairiausius linksmuosius šokius.
Dienotvarkė numatoma tokia: 11,30 vai. 

Velykinės pamaldos, 1.00 vai. pietūs, 15 
vai. margučių premijavimas, 16 vai. lai
mingoji loterija. Po to bus ilgas, smagus 
pasilinksminimas.

Visus prašome nepamiršti pasiimti gra
žiai išmargintų margučių sau ir jaunimui.

DBLS skyriaus valdyba

VOKIETIJA
VASARIO 1G-JI VECHTOJE

St. Hedwigstift prieglaudoje gyvenan
tieji 5 lietuviai su dviguba talka paminė
jo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
59-tąją sukaktį.

Išvakarėse (vasario 15 d.) Oldenburgi- 
sches Volkszeitung dienraštis mums bran
gią šventę atžymėjo ilgoku straipsniu. Va
sario 16 d. kun. P. Girčius vokiečių visuo
menę supažindino su Lietuvos senove, ka
raliaus Mindaugo ir kunigaikščių valdymo 
laikotarpiu, su nelaimingąja lenkų unija, 
rusų carų okupacija, nepriklausomybės 
laikotarpio pasiekimais, rusų ir vokiečių 
okupacijomis. Suminėjo pokarinę partiza
nų veiklą, NKVD siautėjimą, žudynes ir 
masines deportacijas į Sibirą. Po paskai
tos kun. P. Girčius ir St. Hedwigstift prie
glaudos seselė viršininkė Ilidija, nutrauk
dami lietuvišką trispalvę, atidarė drožinė
tojo Stasio Motuzo kuriamąjį tautodailės 
kampelį, kuris su esamais ir ateityje pa
pildytais rodiniais padovanotas St. Hed
wigstift įstaigai.

St. Motuzas greitai iš savo tautiečių su
silaukė priekaištų, kodėl drožinius nepa
dovanojęs lietuviškam centrui — VK Ben
druomenei. S. M. apgailestauja negalėjęs 
tai padaryti ne dėl savo kaltės. Prieš ke
liolika metų VKV pirmininkui prašant, 
S. M. buvo sutikęs, didesnį kiekį drožinių 
parduoti. Minėjo, kad drožinių pirkimui 
lėšas gausią iš vokiečių valdžios. Bet tuo 
laiku pasikeitus VK Valdybai, naujoji val
dyba atsisakė pirkti neva dėl lėšų stokos? 
Kiek vėliau, švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės 50 m. sukaktį, S. M. norėjo VK 
Bendruomenei padovanoti 50 geresnių 
drožinių. Tačiau Bendruomenės vadovybė 
paprašė sutikimo „tam tikrais atvejais, 
atsilankius aukštiems, garbingiems po
nams ar mecenatams, jiems kai ką iš ko
lekcijos padovanoti“. Paaiškėjus išparce- 
liavimo intencijoms, nuo pasiūlyto dova
nojimo atsi'sakyta.

Tenka pastebėti, kad nors drožiniai nė
ra saloninio lygio, bet vokiečiai jais dau
giau domisi, negu savi tautiečiai. Pvz. iš 
Lietuvos kilusieji vokiečiai savo muzie
jui, esančiam Neheim-Huesten, nusipirko 
50 drožinių kaip rodinius ir 15 mažesnių 
dovanojimams. Iš Vechtos ir apylinkės ne 
tik pavieniai asmenys, bet ir mokyklos bei 
organizacijų grupės atvykdavo pasižiūrė
ti. O Vechtos Aukštesniosios Pedagogų 
mokyklos auklėtiniai, pedagogų lydimi, 
kelis sykius apžiūrinėjo lietuvių liaudies 
meną.

Šičia drožiniai ir moterų darbeliai ne
bus išblaškyti ar išdovanoti. Seselė virši
ninkė susirūpinusi, kaip jinai sako, „tuo 
brangiu turtu“. Ji padirbdino specialią 
spintą su stiklinėmis durimis ir užraktu. 
Visų rodinių, pagal seselės viršininkės 
prašymą, sudarytas sąrašas ir prijungtas 
prie svečių knygos.

St. Motuzas

PECKAUSKAITĖS MINĖJIMAS
: -j-, ■ į

Kovo 12 d. Muencheno „Susitikimo na
muose“ buvo paminėta rašytojos MARI
JOS PEČKAUSKAUTĖS (Šatrijos Raga
nos) 100 metų gimimo sukaktis.

Minėjimą suruošė Muencheno Moterų 
klubas.

V. Rakauskaitė-Landienė trumpai ir da
lykiškai nušvietė taurios rašytojos gyve
nimo ir kūrybos kelią, suminėdama pa
grindines M. Pečkauskaitės kūrinių idėji
nes gaires, kurias apvainikuoja meilė gim
tajam kraštui.

Susirinkusieji karštai plojo poetei E. 
Juodvalkytei, raiškiai paskaičiusiai eilę 
vykusiai parinktų ištraukų iš autobiogra
finės apysakos „Viktutė“.

Vienas iš klausytojų prieš 66 metus bu
vo matęs Mariją Pečkauskaitę .Marijam
polės mergaičių gimnazijoje ir mielai pa
sidalijo šio susitikimo pirmuoju įspūdžiu 
su kitais. Rašytoja jam pasirodžiusi be 
galo griežta tiek vidiniai, tiek išoriniai; 
sunku ją tokią ir įsivaizduoti, perskaičius 
jos romantizmu dvelkiančią, švelnaus ly
rizmo kupiną beletristiką.

V.

Vokietijos LB Tarybos posėdžiai
Ir vėl suskubo prabėgti metai, ir vėl su

sirinko Vokietijos LB Taryba apžvelgti 
prabėgusiųjų metų LB veikios ir nustaty
ti gaires ateičiai. Šiemet Tarybos posė
džiai vyko kovo 11-12 d. d. Juoze dalyva
vo 14 narių, .tad trūko tik vieno, to paties, 
kuris savo trijų metų kadencijoje teatvy
ko tik į pirmąjį posėdį, jame pabuvo apie 
pusvalandį, atsiėmė pinigus už kelionę ir 
už abidvi dienas ir daugiau nepasirodė 
ne tik Taryboje, bet ir lietuviškajame gy
venime. Gaila! Susirinkusieji turėjo gana 
plačią programą ir tik prie didelių pastan
gų pavyko posėdžius užbaigti vėlų šešta
dienio vakarą.

Įvadas į posėdžius
Vokietijos LE> Tarybos prezidiumo pir

mininkas Jonas K. Valiūnas, atidaryda
mas posėdžius, tegalėjo pasveikinti dar ne 
visus narius. Dalis atvyko posėdžiams 
jau prasidėjus. Pirmiausia buvo peržiūrė
ta patiektoji posėdžių programa ir priim
ta. Paskui sekė praėjusio Tarybos posėdžio 
protokolo skaitymas, šiais metais proto
kolas buvo patiektas, galima sakyti, gana 
anksti. Sudarius nenuolatines komisijas, 
kaip tai skaičiuoti balsams ir paruošti re
zoliucijoms, A. Šmitas perdavė PLB val
dybos sveikinimus, kuriuos jis prieš kele
tą dienų asmeniškai priėmė, būdamas 
JAVJbėse.

Pranešimai
Valdybos pirmininkas Jurgis Barasas, 

apžvelgdamas prabėgusius metus, pasakė, 
kad Valdyba posėdžiavo 8 kartus. Infor
macijų išleista 7 numeriai, su apylinkėmis 
palaikytas ryšys telefonu ir laiškais. Vo
kietijoje vis tebesanti 31 LB apylinkė su
I. 066 nariaią. Metų bėgyje mirė 11 narių, 
o įsiregistravo 29 nauji. Kadangi mirė se
nesnieji, o naujais įstojo jauni, tai ir am
žiaus vidurkis truputį atsijaunino. Ben
druomenės ribose veikia 5 lituanistinės 
mokyklos, kuriose iš viso mokosi 30 vai
kų. Tarybos, referentas jaunimui M. šiu- 
šelis bando suorganizuoti lituanistinius 
kursus, į kuriuos yra įsirašę 35 nariai, ta
čiau pamokas paruošia tik apie 15-20. Iki 
šiol išsiuntinėtos 4 pamokos. Pašto išlai
das apmoką Valdyba. Vaikų vasaros sto
vyklos, atrodo, neįmanoma suorganizuo
ti, nes Voiketijoje atskiruose kraštuose la
bai skirtingas vasaros atostogų laikas, o 
taip pat sunkiai beįmanoma gauti tinka
mų vadovų. Ir tėvai neorganizuoja laiku 
savo vaikų į vasaros stovyklą.

Bendruomenės veikėjų suvažiavimas 
sukėlė gyvą susidomėjimą, gauta atsilie
pimų ir teigiamai ir neigiamai vertinan
čių naująjį suvažiavimo pobūdį. Čia rei
kėtų Tarybai pasvarstyti, kokio pobūdžio 
suvažiavimai turėtų būti daromi ateityje. 
Sėkmingai veikiąs knygų kioskas praėju
siais metais pardavė 106 knygas. Lietuvių 
kalbom vadovėlis, gerokai pavarytas į prie
kį, bet Valdyba nepajėgė dar jo užbaigti. 
Reikia tikėtis, kad šią vasarą vistiek jis 
jau galėsiąs būti išleistas.

Rūpinamasi busimuoju Jaunimo kon
gresu, kuris turėtų prasidėti Londone, o 
baigtis Vokietijoje. Jo rengėjai yra suda
rę DM 15.000 sąmatą metams. Valdyba 
lėšas jau pradėjusi telkti. Prašoma finan
sinės. pagalbos ir iš Tarybos narių. Valdy
ba metų bėgyje reaguodavo ir į kitus, 
įvairius reikalus.

Justinas Lukošius supažindino Tarybos 
narius su iždo reikalais, paragindamas dar 
pastudijuoti jau prieš kiek laiko išsiunti
nėtus balansus, apyskaitą ir sąmatą. Ba
lansai sumuojami DM 1.390. 895, 25, pa
jamų-išlaidų apyskaita rodo DM 40.138,44, 
o sąmata 1977 metams — DM 50.500.

Tada kun. Fricas Skėrys paskaitė Kont
rolės komisijos aktą, kuriuo patvirtina
ma, kad finansuose rasta viskas tvarkoje, 
o kun. Bronius Liubinas Garbės teismo 
vardu pranešė, kad metų bėgyje jokių by
lų nebuvo.

Sekė Tarybos referentų pranešimai. 
Apie jaunimo reikalus informavo M. šiu- 
šelis, parodydamas visą eilę atliktų darbų. 
Referentas vaikų reikalams, tėv. Alfon
sas Bernatonis užgyrė Valdybos apsi
sprendimą nerengti vaikų vasaros stovyk
los. Apie kultūrinius reikalus kalbėjo K. 
Dikšaitis, apie .socialinius ir teisinius —
J. Lukošius, apie visuomeninius reikalus

Škotijos lietuviai Rusijoje
Su dideliu dėmesiu perskaičiau Europos 

Lietuvyje du straipsnius apie Škotijos lie
tuvius. Ten skaitome, kodėl jie bėgo iš 
carinės Rusijos okupuotos Lietuvos, kad 
jie Škotijoje sunkiai dirbo ir sunkiai kū
rėsi. O kai II Pasaulinis Karas jau ėjo į
galą, tai daug jų išvyko į Rusiją. Apie tai 
kun. J. Norbutas „Memorandum apie Ško
tijos lietuvius“ 1920 metais rašė:

„Per karę Britanijoj kilo agitacija prieš 
„rusus“ išeivius, kam jie neimama karėn. 
Britų valdžia, tos agitacijos verčiama, 1917 
m. susitarė su Kerenskio valdžia privers
tinai imti britų pavaldinius Rusijoj, o 
„rusus“ Britanijoj gyvenančius. Prie to 
duota kožnam pasirinkti rusų ar britų ar
mija.

Spalių mėn. 1917 metais dėl tos sutar
ties tarp 1500 ir 1800 vyrų (daugiausiai 
pavienių) išplaukė iš Britanijos Archan- 
gelskan. Ten priimti gyvulių pavidale, iš
badėję ir privargę „tepluškose“, nusidan
gino Sibiran bei Pietų Rusijon. Eolševikų 
sukilimas užtiko juos kelyj. Iš Omsko ma
ža dalis prigauta ar priversta stoti bolše
vikų armijom didžiuma išsiblaškė po Ru-

— dr. J. Grinius, apie statutus — J. Ba
rasas ir apie santykius su apylinkėmis — 
kun. Bronius Liubinas. Jis priminė visą 
eilę šios kadencijos metu mirusiųjų akty
vių LB narių, o prezidiumo pirmininkas J. 
Valiūnas paskatino visus Tarybos narius 
atsistojimu pagerbti mirusiuosius. Tuo ir 
buvo baigta pirmoji posėdžių diena.

šeštadienį tartasi toliau. Pirmiausia iš
klausyta Vasario 16 gimnazijos direkto
riaus Vinco Natkeviičaus ir Lietuvių Jau
nimo sąjungos pirmininko P. Nevulio bei 
Jaunimo kongreso organizavimo komiteto 
pirmininko Andriaus Smito pranešimai.

Tada prasidėjo ilgiausioji posėdžių da
lis, programoje pavadinta klausimais ir 
diskusijomis. Buvo kalbėta įvairiausiais 
klausimais. Kai kuriais buvo pareikšta 
skirtingos nuomonės, negu Valdybos. Pvz. 
buvo manoma, kad vistik reikėtų mėginti 
suorganizuoti vaikų vasaros stovyklą.

Kalbant apie Vasario 16 gimnazijos di
rektoriaus pranėšimą, J. Valiūnas nusi
skundė, kad direktorius pareiškęs, kad 
pranešimą darąs tik iš malonės. Ka'i kurie 
Tarybos nariai manė, kad tokiu atveju gal 
būtų tikslingiau nuo tos malonės atsisaky
ti, o pranešimą leisti padaryti Tarybos at
stovams Kuratorijoje. Kalbant apie Vasa
rio 16 gimnaziją, iškilo vienas kiek pikan
tiškas klausimas. Kaip tik prieš porą die
nų buvo atleista iš pareigų mergaičių ben
drabučio vedėja Marija Stankuvienė-Sau- 
laitytė. Kuratorijos valdyba norėjusi ir su 
ja sudaryti darbo sutartį, bet ji reikala
vusi vieno formulavimo pakeitimo, būtent, 
kad bendrabutyje, sprendžiant neprama- 
tytus reikalus, vedėjai ir direktorius bal
savimo keliu prieitų galutinio sprendimo. 
Kuratorijos valdyba tokio pakeitimo da
ryti nesutiko ir Stankuvienė-Saulaitytė 
buvo nuo kovo 10 iš pareigų atleista. To
se pareigose ji išbuvo apie 5 mėnesius. 
Naujoji mergaičių bendrabučio vedėja 
yra Kristina Pauliukevičiūtė, tik baigusi 
studijas Muencheno universitete.

Buvo ypatingai įdomu, kad kaip tik Ta
rybos posėdžio proga dalis moksleivių su
organizavo demonstracijas už Stankuvie- 
nę-Saulaitytę. Jie su plakatais sėdėjo ant 
gimnazijos laiptų, nėjo į pamokas ir nėjo 
valgyti pietų. Demonstruojančiųjų moki
nių tarpe buvo ir keletas mažiukų, lietu
viškai nesuprantančių, bet rankose laikan
čių lietuviškus įrašus. Vyresniųjų klasių 
moksleivių dauguma demonstracijoje ne
dalyvavo.

Taryba, dalyką išsamiai persvarsčiusi, 
priėjo išvados, kad ji daryti kokių nors 
sprendžiančių nutarimų nesanti kompe
tentinga ir perdavė reikalą toliau svars
tyti bei spręsti Vasario 16 gimnazijos Ku- 
ratorijai. Toliau gana išsamiai buvo 
svarstyta Jaunimo kongreso organizavi
mo reikalai. Taryba finansinių įsipareigo
jimų dar negalėjo apsiimti, nes visa eilė 
dalykų dar nėra galutinai išaiškinta. Dau
gumai atrodė, kad vien organizavimui 
metinė suma DM 15.000 esanti per didelė. 
Nutarta, reikalui atsiradus, susirinkti spe
cialaus Tarybos posėdžio.

Rinkimai
Taryba į Krašto valdybą išrinko Petrą 

Nevulį (13), Justiną Lukošių (11) ir Jur
gį Barasą (9). Kontrolės komisijon buvo 
išrinkti Ričardas Tendzegolskis (13), kun. 
Fricas Skėrys (8) ir Jaunutis Klimaitis 
(6). Garbės teismo pirmininku perrinktas 
kun. Bronius Liubinas (11), o nariais iš
rinkti Vytautas Svilas (12) ir Vytautas 
Bylaitis (9). Sudaryta taip pat Tarybos 
rinkimų komisija, šį kartą iš hamburgiš- 
kių. Jon įeina J. Valaitis, A. Lingė, Iz. 
Sragauskas, M. Lipšys ir A. Gedvilą.

Kadangi trijų gimnazijos Kuratorijos 
narių kadencija buvo jau pasibaigusi, tai 
i'š naujo perrinkti tėv. A. Bernatonis (10) 
ir J. Valiūnas (10). Po 7 balsus gavo iki- 
šiolinis Tarybos atstovas A. šimtas ir J. 
Barasas. Nulėmė amžius, todėl ateityje 3 
metus Tarybai Kuratorijoje atstovaus J. 
Barasas.

Tarybos posėdis tęsėsi kone iki vidur
nakčio. jis užbaigtas Tautos himnu.

Kun. Bronius Liubinas

siją. Keli iš tų pabėgę pasiekė net Britą4-® 
niją. Tūlas lietuvis iš Albo, Suomijoj, pėš- 
čias perėjo (į 7 paras) Botnijos įlankos 
ledais į Švediją. Kitas per Vladivostoką 
pasiekė Japoniją. Vėliau dalis lietuvių 
grįžo Lietuvon. Žymi dalis nuo vargo pa-
simirė ar žuvo Rusijoj. Mažesnė dalis su
sidėjo su bolševikais, pamiršo savo šei
mynas ir žuvo morališkai.“

Taip pat dabar jau žinoma, kad Škoti
jos lietuviai sudarė apie 200 vyrų partiza
nų dalinį ir kovojo su baltaisiais rusais 
rytiniame Sibire, prie Čitos ir Blagoves- 
čenko. 1918 metų pradžioje jų dalinį ja
ponai sumušė. Daug jų žuvo, bet dalis su
gebėjo pabėgti. Tada, kaip pulk. K. Ali
šauskas savo knygoje „Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės 1918-1920“ rašo, jie bė
dos verčiami glaudėsi prie savųjų tautie
čių, slapta atvyko į Novonikolajevską. 
Juos priėmė į ten organizuojamą Sibiro 
lietuvių karių Vytauto Didžiojo batalijo- 
ną. Batalijone jie greitai „sušilo" ir apsi
prato.

Priimtųjų skaičiuje buvo ir Škotijos lie
tuvių socialistų laikraščio „Rankpelnis“ 
redaktorius Steponaitis. Jis suorganizavo 
apie 30 savo patikėtinių ir padarė batali
jone perversmą. Lapkričio mėn. 25 d„ kai 
batalijono kariai sugulė, jie puolė karinin
kų būstinę ir juos suėmė, o budintį kari
ninką Čarneckį nušovė. Batalijono karei
viai pasidavė be pasipriešinimo. Visą ba
talijono turtą sukrovė į jau iš anksto su
telktas roges ir išvyko pas komunistinius 
partizanus. Kartu vežėsi suimtus karinin
kus ir kareivius. Čeremuškino k. batalijo- 
nas buvo perduotas Gromovo bolševikų 
partizanų būriui. Gromovo partizanai prie 
suimtųjų karininkų pastatė sargybą ir 
griežtai uždraudė su bet kuo pasimatyti. 
Akims apdumti buvo suruoštas teismas. 
Toliau Pov. Dirkis „Naujienų“ Nr. 269 
1969 m. taip rašo:

„Gruodžio 9 d. į Čeremuškiną atjojo 
gauja rusų partizanų. Jie buvo apsikarstę 
raudonais kaspinais, arklius apkabinę iš 
bažnyčių ir cerkvių išplėštais kryžiais, ir 
visi buvo girti.

Praėjo nerami naktis. Už langų buvo 
girdėti šūkavimai, keiksmai, mušamų ir 
šaudomų žmonių klyksmai ir dejonės. 
Gruodžio 10 d. 10 vai. rytą iš priešais esa
mo štabo buvo matyti išeinantis vyras su 
popierių rankoje. Paskui jį sekė 50 pėsčių 
ir raitų su nuogais kardais partizanų. 
Atėję iššaukė 11 areštuotų žmonių. Iš jų 
buvo 8 lietuviai ir 3 čekai karininkai. Lie
tuviai buvo: karininkai Alfonsas Navikas, 
Jonas Eidukas, Vytautas Kasakaitis, Jo
nas Maleris ir Bronius ‘Sukevičius. Karei
viai buvo šie: Kazys Norvilaitis, Jonas Si- 
leviči-us ir Turskis. Iššauktieji nervingai 
rengėsi, vienas kitą bučiavo, spaudė ran
kas ir prašė pranešti savo tėvams, žmo
noms, vaikams ir giminėms Lietuvoje. 
Jiems buvo įsakyta ligi visiško nuogumo 
nusirengti. Visus nelaiminguosius, kaip 
plėšrūs žvėrys, sukapojo kardais. Atlikę 
tą žmogžudystę, pasidalijo nužudytųjų rū
bus ir kitus daiktus. Steponaitis aiškinosi, 
kad tai įvyko ne dėl jo kaltės. Jis juos 
gynęs, bet negalėjęs apginti. Tačiau buvo 
žmonių, kurie po tuo sąrašu matė ir Ste
ponaičio parašą.“

G. I. Kini utis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — Rekolekcijos ba
landžio 3 d„ 11 vai. Išpažintis nuo 10 
vai. Notre Dame seselių vienuolyne, 
Bignor St„ M/c8. Rekolekcijas praves 
kun. Steponas Matulis, MIC.

ECCLES — Velykų I dieną, 12,15 vai.
BOLTON — Velykų II dieną, 11 vai., St. 

Patrick's bažn.
ROCHDALE — balandžio 17 d„ 11,30 vai., 

Pallottinų vienuolyne, Manchester Rd.
KEIGHLEY — kovo 27 d„ 3 vai. p. p„ St. 

Anne bažn.
BRADFORDE — balandžio 3 d„ 12.30 vai.

METINIO SUSITELKIMO DIENOS

Šiemet vidurinės Anglijos lietuviams 
rekolekcijos bus šia tvarka:

Leamingtone Spa — kovo 26 d„ šetadie
nį, 15 vai., St. Peter's, Dormer Place.

Coventryje — kovo 26 d„ 16.45 val„ St. 
Elizabeth's.

Nottinghame — kovo 27 d„ 11.15 val., 
Lietuvių Židinyje.

Birminghame — kovo 27 d„ 15 val., 19 
Park Rd., Moseley.

Woiverhamptone — kovo 27 d„ 18 val., 
Convent of Mercy, St. John's Square, 
Snow Hill.

Ketteringe — kovo 31 d„ ketvirtadienį, 
19.30 val., St. Edward's.

Nottinghame — balandžio 2 d„ šeštadie
nį, 18 vai., Liet. Židinyje. Išpažintys nuo 
17 vai.

Nottinghame — balandžio 3 d„ Verbose, 
11.15 vai., Židinyje.

DERBYJE — balandžio 3 d„ 14 vai., 
Convent of Mercy, Bridge Gate.

Išskyrus Nottinghamą, kitur išpažinčių 
klausoma bent pusvalandį prieš pamaldas.

Tautiečius, kur rekolekcijų nebus, pra
šome pasinaudoti kaimyninėmis rekolek
cijomis. Šiose vietovėse rekolekcijas pra
ves kiui. Valentinas Kaniaitis.

Visus maloniai kviečiame šiomis dvasi
nės atgaivos dienomis pasinaudoti.

Kun. S. Matulis, MIC
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