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Sidabrinio jubiliejaus melai

Tai buvo 1952 metų vasario 6 d. Gerai 
prisimename tą momentą, kai stovėdami 
prie mašinų ar staklių išgirdome anglus 
darbininkus liūdnai kartojant: King is 
dead — mirė karalius...

Tada dar mes mažai tesupratome pa
grindus anglų konstitucinės monarchijos, 
kurioje karalius ne valdo, o tiktai kara
liauja. Daug ko mes tada dar nežinojome. 
O kai kurie tiesiog stebėjomės, kad anglų 
karių priesaikoje yra žodžiai „Už tėvynę 
ir karalių“.

Tik daug vėliau į mūsų sąmonę pradė
jo įsiskverbti tikroji anglų demokratijos 
dvasia, per šimtmečius formavusi šios 
tautos charakteri, tradicijas ir net religi
ją. Įsitikinome, kad monarchas šiame 
krašte yra tik simbolis, apjungiąs ne tik 
anglų tautą, bet ir anuo metu dar gana 
veiksmingą Britų Bendruomenę (Com
monwealth). Ar mes jau pasivijome bri
tus, ar įsisavinome pilnai jų demokrati
nes tradicijas, ar išmokome kovoti už tei
sę, kad kaimynas galėtų pareikšti savo 
nuomonę — kartais dar reikia paabejoti.

Nuo anos prisimintinos dienos jau pra
ėjo 25 metai. Tą pačią minutę, kai buvo 
paskelbta karaliaus (Jurgio VI) mirtis, jo 
vietą užėmė princesė Elžbieta, vėliau pri
siėmusi karalienės Elizabeth II vardą.

Taigi šiais metais Britanijos karalienė 
švenčia sidabrinį jubiliejų. Visi metai 
tam paskirti. Karalienė lankys britų ben
druomenės kraštus ir savo šalies įvairias 
vietas. Jos garbei bus ruošiami kariuome
nės paradai, regatos, koncertai, laužai ir 
sporto šventės. Australijos ir Anglijos 
futbolo rinktinės karalienės akivaizdoje 
suruoš rungtynes.

Į karalienei pagerbti ruošiamus festiva
lius įsijungs ir etninės grupės. Birželio 10 
d. Rytų Europos tautų atstovai ruošia ben
drą jubiliejinį festivalį didžiausioje Lon
dono Albert Hall salėje. Viso pasaulio lat
viai ruošia Londone dainų šventę, kuri 
taip pat įrikiuota į sidabrinio jubiliejaus 
programą. Savaitę užtrukęs latvių festi
valis kaip tik baigsis tą dieną, kai prasi
dės lietuvių Studijų Savaitė.

Nors karalienė pageidauja nešvaistyti 
■pniigų iškilmėms, nors yra mažas procen
tas žmonių ir net parlamento atstovų, ku
rie skaito monarchiją atgyvenusia, bet 
tautos dauguma nuoširdžiai myli savo ka
ralienę ir džiaugiasi iš anksto nusikratę 
rūpesčio, kas paveldės jos sostą. Karūna
cijos metu skelbtos amerikiečių pranašys
tės, kad Elžbieta II yra paskutinė Angli
jos karalienė, atrodo, neišsipildys. Patys 
anglai kitaip galvoja: jie myli savo kara
liškąją šeimą ir tiki į demokratiškai tvar
komos monarchijos pastovumą.

Tačiau klaidinga būtų manyti, kad ir 
šios rūšies monarchija neturi problemų. 
Anglų tauta pamažu suka į beklasę ben
druomenę. Atsiranda visuomenės sluoks
nių, galvojančių, kad karališkasis sostas 
yra pati didžiausia kliūtis tokiai bendruo
menei susidaryti. Nors vienur kitur luo
minės užtvaros jau ir pralaužiamos, bet 
klasių susiliejimas vyksta pamažu, nepa
žeidžiant senųjų tradicijų.

Gal dar didesnė problema yra po ant
rojo pasaulinio karo prasidėjusi imigraci
ja. Buvusi vienalytė tauta po karo virto 
įvairių spalvų ir tautybių mišiniu. Vadi
namasis Commonwealthas susvyravo ir 
pradėjo byrėti. Ne visi imigrantai paten
kinti: spalvotieji reikalauja rasinės lygy
bės, o Rytų Europos etninės grupės neuž
miršta nusivylimo, kai po karo negalėjo 
grįžti į savo kilmės kraštus. Ypačiai skau
džiai tai išgyveno tie (lenkai, čekai), ku
rie kartu su anglų kariais kovėsi už Eu
ropos tautų išlaisvinimą. Šitame imigran
tų susiliejimo procese karalienės integra
lumas ir taktas taip pat daug prisideda. 
Naujieji ateiviai be didelių abejonių ją 
vadina .„mūsų karalienė“.

Turi Britanija ir vidaus nacionalinę 
(devoliucijos) problemą. Škotija ir Vali- 
ja nori atsiskirti ir savarankiškai tvarky
tis. Daugelis britų demokratijos nepažįs- 
tančiųjų stebisi, kad vyriausybė nesiruo
šia prievarta užgniaužti šio .tautinio judė
jimo. Tikimasi, kad karalienės autoritetas 
išlaikys vienybę ir artimą ryšį tarp visų 
tautų, jei jos ir sukurtų atskiras ūkines 
air kultūrines bendruomenes.

Šitokios demokratinės laisvės, kurių 
Anglija neatsako saviesiems, teikia vilčių 
ir mums. Jeigu tik Mes patys sugebėsime 
išsilaikyti stipriame svetimos kultūros ir 
kalbos sraute, lietuvių sukurtos instituci
jos ir kultūrinė veikla nebus pasibaigusi 
ir tada, kai karalienė švęs savo auksinį 
jubiliejų.

Londonas, 1977 in. kovo 29 d.

PARSIVEŽA ŽMONAS

„Der Spiegei“ (vasario 28 d.) įsidėjo 
platų straipsnį apie Sovietų Sąjungoje 
dirbančius vokiečių darbininkus — įvai
rių techniškų darbų specialistus. Tokių 
darbininkų visoje Sov. Sąjungoje esą apie 
1.000. Straipsnyje aprašyta daug tragiko
miškų atsitikimų, kuriuos, nemokėdami 
kalbos ir nežinodami papročių, išgyvena 
vokiečiai.

Mieliausiai dirbantieji vokiečiai esą pri
imami Baltijos valstybėse ir Ukrainoje. 
Čia jie greitai susimaišą su vietos gyven
tojais, kurie moką vokiškų dainų, neven
giu jų pasikviesti į savo numus, o išvyks
tant, suruošiamos išleistuvės.

Pati didžiausia problema esanti jaunų 
merginų trūkumas. Vietinė sovietų val
džia draudžianti merginoms su vokiečiais 
draugauti. Prieinama net prie muštynių 
ir visokių nuotykių. Pvz. vienas vokietis 
pakelėj į Maskvą nakties metu patraukė 
vagone pavojaus signalinę rankeną ir, kol 
įmigęs palydovas apsižiūrėjo, jis jau kūrė 
per laukus pas savo pažįstamą merginą...

Pasak sovietų nuomonę, vokiečiai esą 
geri specialistai, tik nevengiu kartu su 
vietiniais girtuokliauti ir labai skubiną 
apsivesti. Esą, apie 10% visų atvykusiųjų 
laikiniems darbams apsiveda rusaites, uk
rainietes, totores arba lietuvaites, nors ir 
turi sunkumų jas parsivežti namo.

ETNINIS RENESANSAS AMERIKOJE

Ryšium su TV filmos „Roots" pasirody
mu, Amerikos ir Anglijos spaudoje pra
dėtas diskutuoti savotiškas etninis rene
sansas. „Italai, lenkai, švedai, lietuviai ir 
japonai yra tarp tų grupių, kurių protė
viai sudarė dabartines amerikiečių šei
mynas, rašo Anthea Disney (Daily Mail, 
vasario 18). Dabar, esą, šių amerikiečių 
žmonės stengiasi susirasti kamieną iš .ku
rio jie yra kilę. Jaunieji nori žinoti, ku
riai etninei grupei jie priklauso.

Tuo tarpu, kai prancūzų ir vokiečių 
kalbų mokymasis kolegijose sumažėjo, 
žymiai pakilo kitų etninių grupių kalbas 
studijuojančiųjų skaičius.

Bibliotekose reikalaujama istorinių et
ninių veikalų ir periodinių leidinių. Šiuo 
metu JAV priskaitoma 960 laikraščių ar 
žurnalų, spausdinamų įvairiomis kalbo
mis. Dalis jų yra dvikalbiai.

Skelbiama, kad Harvardo universitetas 
jau pradėjęs ruošti etninę enciklopediją, 
kuri pasirodysianti po 2-3 metų. Skaity
tojų jai netruksią, nes, anot minėtos žur
nalistės, „Amerikoje yra 1.475 įvairių 
tautybių organizacijos, pradedant baskų 
klubu San Francisco mieste, baigiant Lie
tuvių rašytojų Sąjunga Brooklyne“.

Vienas Kento universiteto profesorius 
pareiškęs, kad Amerikoje vis labiau iš
ryškėjanti imigrantų mozaika, kurioje 
kiekviena tauta norinti pasilaikyti savo 
kultūrinį charakterį.

GRASINA ATŠAUKTI DELEGACIJĄ

Canterbury arkivyskupas dr. Coggan 
grasina atšaukti anglikonų delegaciją į re
liginę konferenciją Maskvoje, jei sovietai 
neįsileis vieno iš numatytų delegatų, kun. 
Paul Oestreicherio. Kaip žinoma, kun. 
Oestreicheris yra Rytų-Vakarų santykių 
bažnytinės komisijos narys ir tarptauti
nės organizacijos Amnesty International 
steigėjas ir pirmininkas. Toji organizaci
ja remia kovotojus už žmogaus teises ir 
padeda Sovietų disidentams. Ji daug pri- 

.sidėjo ir prie V. Bukovskio išvadavimo.

CONCORDE ATEITIS

Plačiai skaitomas britų savaitraštis 
„The Observer“ per eilę metų patarinėjo 
mesti anglų-prancūzų viršgarsinio kelei
vinio lėktuvo (Concorde) projektą, kuris 
kaštavo žymiai daugiau kaip 1.000 mili
jonų svarų. Laikraščio aviacijos ekspertai 
įrodinėjo, kad lėktuvas niekada nebus pel
ningas, kad pasaulinės oro linijų bendro
vės jo nė dovanai neimtų.

Į Concorde projektą buvo įvelta ne tik 
pinigai, bet ir prestižas. Kas pirmas pa
darys viršgarsinį keleivinį lėktuvą? Šioj 
srity anglų-prancūzų bendros pastangos 
laimėjo. Tačiau iškilo beveik nenugalima 
lėktuvo triukšmo problema. Britų min. 
pirmininkas dailiai išsisukinėjo, kai buvo 
paklaustas, ar jam pavyko susitarti dėl 
leidimo nusileisti Concorde lėktuvams di
džiausiame pasaulio aerodrome — New 
Yorke.

Vienų metų Concorde ekonominis ba
lansas yra katastrofiškai nuostolingas. 
Kaltė metama New Yorkui. Dabar ir „Ob
server“ laikraštis pageidauja, kad New 
Yorkas bent laikinai įsileistų šį viršgarsi
nį lėktuvą. Esą, tegu entuziastai įsitiki
na, kad ir po to lėktuvas bus vistiek nuo
stolingas... Pagyvensim — pamatysim.

PILIETINIŲ TEISIŲ PARODA

„Tiesa“ rašo, kad Vašingtone, Kongreso 
bibliotekoje veikia, kaip laikraštis sako, 
„antitarybinė paroda“, susijusi su JAV 
vedama kampanija dėl pilietinių teisių 
pažeidinėjimo socialistiniuose kraštuose. 
Parodoje esanti platinama brošiūra, ku
rioje skelbiami „antitarybiniai prasima
nymai“.

Sov. Sąjungos ambasada įspėjusi JAV 
vyriausybę, kad tokia paroda prieštarau
janti dviejų šalių santykių gerinimo tiks
lams, o taip pat Helsinkio susitarimų 
„dvasiai ir raidei".

KONGRESO PARTIJA INDIJOJE 
PRALAIMĖJO

Nuo pat nepriklausomybės pradžios In
diją valdžiusi Kongreso partija pralaimė
jo rinkimus. Iki šiol buvusi min. pirm. 
Mrs. Gandhi turi užleisti vietą M. Desai 
(81 m.), kurio vadovaujama Janata (Liau
dies) partija laimėjo rinkimuose daugiau
sia balsų.

Komunistų balsai Indijos rinkimuose 
pasidalijo: Maskvos šalininkai rėmė Kon
greso partiją, o kinams simpatizuoją 
marksistai balsavo už Janatą.

NAGASAKI BOMBOS LIUDININKAS

Majorkoje mirė 89 metų William L. 
Laurence. Jis buvo vienintelis reporteris, 
stebėjęs pirmųjų atominių bombų bandy
mus ir matęs, kaip 1945 m. antroji atomi
nė bomba buvo numesta ant Nagasaki 
miesto Japonijoje. Spaudoje nurodoma, 
kad W. Laurence 1905 m. į JAV buvo at
vykęs iš Lietuvos. Daugiau žinių apie jo 
tautybę nepaskelbta. Pažymėtina, kad jis 
už savo žurnalistinį darbą du kartus lai
mėjo Pulitzerio premiją. Antroji premija 
(1946 m.) kaip tik ir buvo už atominės 
bombos numetimo aprašymą.

TRYS SĄLYGOS

Viceadmirolas sir Louis Le Bailly, rašy
damas apie sąlygas kapitalizmui sunai
kinti (D. Telegraph, kovo 21 d.), sako, kad 
tos sąlygos Britanijoje jau esančios be
veik paruoštos. Esą, Lenino receptas ka
pitalizmui pribaigti — infliacija ir kainų 
kontrolė — savo darbą atilekanti pakan
kamai gerai.

Pripažinęs, kad socialistiniai kraštai 
turi geresnes strategines sąlygas ir gink
lų persvarą, viceadmirolas samprotauja, 
kad jie gali pakartoti kadaise gana sėk
mingą Kennedy „Kubos blokadą“ iš ant
rosios pusės. Tai yra, jie gali pareikalau
ti amerikiečius išsikraustyti iš Europas, 
arba pasiūlyti karą...

Kad taip neatsitiktų, viceadmirolas siū
lo atsakyti į tris sąlyginius klausimus.

1. Ar turi Nato pajėgos pakankamai po
vandeninių ir kitokių laivų, kurie galėtų 
ir norėtų užblokuoti Varšuvos pakto lai
vyną?

2. Ar Vakarų politikai ir Nato draugai 
gali paskelbti, kad jie turi pakankamai 
puikių lėktuvų ir gerai paruoštų lakūnų 
oro puolimams atremti?

3. Ar turima pavojaus atveju pakanka
mai priemonių painformuoti tautą prieš 
gresiantį pavojų ir suorganizuoti tinka
mai tą pavojų atremti?

Tiktai į visus šiuos klausimus teigiamai 
atsakius, jėgų balansas būtų išlygintas ir 
taika Europoje užtikrinta.

Atrodo, kad norint taiką užsitikrinti, tų 
klausimų skaičių reiktų dar gerokai pa
didinti.

„ŠVENTA PAREIGA“

XVI-tajame profesinių sąjungų kongre
se kovo 21 d. L. Brežnevas pasakė vieną 
iš agresyviausių kalbų. Anot spaudos ko
respondentų, trenkdamas kumštimi į sta
lą jis pareiškė: „Disidentai yra išgamos, 
siekią pakenkti mūsų socialistinei ben
druomenei. Tad mūsų šventa pareiga yra 
apsaugoti sovietinius piliečius nuo jų 
veiklos."

L. Brežnevas pareiškė, kad negali būti 
ir kalbos apie normalius Sov. Sąjungos — 

JAV santykius, kol Amerika kišasi į sve
timus reikalus. Neminėdamas tiesiog J. 
Carterio vardo, jis pasakė: „Mes netole
ruosime kišimosi į mūsų vidaus reikalus, 
neatsižvelgiant kieno ir kokiu ppretekstu 
tai būtų daroma. Normalus santykių vys
tymasis ant tokio pagrindo, be abejo, yra 
neįmanomas.“

Pasak spaudos pranešimų, prezidentas 
Carteris nesiruošia dėl to keisti savo poli
tikos.

O KAIP SU BALTIJOS TAUTOMIS?

Peter Simple, žinomas aštraus humoro 
žurnalistas, aną dieną prisiminė Sovietų 
vadų, — Podgorny ir L. Brežnevo kalbas 
(D. Telegraph, kovo 24). Esą prezidentas 
Podgorny, kalbėdamas Taškente reikalavo 
„kaip galima greičiau išnaikinti rasisti
nes valdžias“. Taškentas yra Uzbekistano 
respublikos sostinė. Tos respublikos gy
ventojai daugumoje esą turkiškos kilmės. 
Jų kraštą kadaise užkariavo rusų carai ir 
įsijungė į savo imperiją, kuri ir šiandien 
tebesanti didžiausia kolonialinė imperija 
pasaulyje.

Tuo pačiu metu kalbėjęs ir L. Brežne
vas. Jis savo kalboje puolęs „Vakarų 
kurstytojus“, kurie nuolat plepą apie pa
sipriešinimą socialistinei santvarkai Sov. 
Sąjungoje. Pasak Brežnevo, toks pasiprie
šinimas dar turės būti išrastas, nes „so
cialistinėj visuomenėj nėra priespaudos, 
nėra išnaudotojų klasės, nėra išnaudoja
mų tautų“...

„Gera nors tai, — sako P. Simple, — 
kad L. Brežnevas kalbėjo Maskvoje, o ne 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, ar Latvijos 
sostinėje Rygoje, ar Estijos sostinėje Ta
line. Tos trys senos Baltijos tautos kadai
se buvo nepriklausomos, bet 1940 m. rug
pjūčio mėnesį jos buvo jėga įjungtos į So
vietų imperiją, o dabar sistematiškai ru
sinamos ir naikinamos.“

Seįitiįnios DIENOS
—• Paskutiniaisiais metais daugiau aust

ralų grįžta į Britaniją, negu britų emi
gruoja į Australiją. Tas pats vyksta ir su 
imigrantais iš kitų kraštų. Svarbiausia 
priežastis — nedarbas.

— Kanados latvaitė Silvija Burka tarp
tautinėse greito čiuožimo lenktynėse Olan
dijoje laimėjo pirmąją vietą.

— Senas latvių kunigas M. Grivans (76 
m.) pagaliau gavo leidimą išvykti pas 
savo šeimą į Švediją.

— Keturi prancūzai ir vienas italas 
Prancūzijoje teisiami už Nato paslapčių 
perdavinėjimą vienai Rytų Europos vals
tybei.

— Sov. S-gos min. pirm. Kosyginas, lan
kydamasis Suomijoj atidarė pirmąją ten 
pastatytą atom, energijos stotį.

— Per kovo 22 d. Persijoje įvykusį že
mės drebėjimą žuvo 150 žmonių.

— Hamburgo mėsininkai pardavė be
veik 15 tonų arklienos mėsos vietoj jau
tienos. Mėsa buvusi pirkta iŠ Belgijos 
pirklių.

— Japonijos min. pirm. Fukunda lanky
damasis Vašingtone pageidavo, kad JAV 
neatitrauktų savo kariuomenės iš Pietų 
Korėjos.

— Katalikų vyskupas D. Lamont gavo 
Rodezijos vyriausybės parėdymą apleisti 
kraštą.

— Nors JAV ir Kanada uždraudė var
toti sachariną, >bet Britanijoje jis bus var
tojamas kaip ir seniau.

— Sovietų ambasadorius N. Lunkovas 
lankėsi pas užs. reik, ministrą dr. Owen 
ir aptarė detentės reikalus, ryšium su ar
tėjančia Belgrado konferencija.

— Prezidentas Carter pasiūlė Sov. Są
jungai viešus debatus žmogaus teisių ir 
moralinių principų reikalais.

— Floridoje mirė Betty Aniek (58 m.), 
sumušusi pasaulinį širdies transplantaci
jos rekordą. Jos širdis buvo pakeista 1968 
m. v

— Patirta, kad Šiaur. Korėjoj mirusių
jų lavonai išimami prie duobės, o karstai 
vartojami kitiems numirėliams atgabenti. 
Taip, esą, sutaupomos lentos.

— Amnesty International apkaltino Ar
gentiną už politinių kalinių kankinimą.

— Brazzaville (Kongo) kardinolas E. 
Briayenda buvo pagrobtas ir nužudytas. 
Esą, tai padarę prieš kelias dienas nužu
dyto Kongo prezidento M. Ngouabi gimi
nės.

— Penki britų jaunuoliai Graikijoj nu
teisti po 10 mėnesių kalėti. Jie buvo pa
gauti užsirašinėjant lėktuvų numerius ir 
rūšis kariškuose aerodromuose. Jaunuo
liai sakosi, kad tai jų „hobby“.

— JAV prezidentas pasiūlė tarptautinė
je konferencijoje įvesti griežtesnius rei
kalavimus tanklaivių statyboje. Tuo bū
du norima apsaugoti jūras nuo užteršimo 
nafta.

XXXI metu

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS 
KONFERENCIJA

1977 m. kovo 13 d. New Yorke įvyko 
mūsų veiksnių atstovų ir Lietuvio žmo
gaus teisių komisijos narių konferencija.

1976 m. gruodžio 23 d. VLIKas suorga
nizavo Lietuvio žmogaus teisių komisijos 
branduolį: pirmininkas prof. dr. D. Krivic
kas, nariai: kun. K. Pugevičius, prof. dr. 
J. Genys ir Daiva Kezienė. Dabar komisi
jos sudėtis yra užbaigta. Į ją įteikti šie 
asmenys: Aušra Zerr, prof. dr. J. Balys 
ir J. R. Simanavičius.

Konferencijos dalyviai 1, išklausė ir iš
diskutavo Lietuvio žmogaus teisių komi
sijos pirmininko prof. dr. D. Krivicko pa
ruoštus projektus, 2, apžvelgė ligšiolinius 
mūsų veiksnių paruošiamuosius darbus 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos Belgrade progos panaudoji
mo mūsų valstybės, tautos ir atskiro lie
tuvio žmogaus teisėms ginti, 3, pasitarė, 
dar kokią medžiagą Lietuvio žmogaus tei
sių komisija ir kiti veiksniai turėtų gauti 
iš mūsų visuomenės, 4, išsiaiškino, kokius 
darbus lietuvio žmogaus teisių gynymui 
turi atlikti visi veiksniai, 5, susitarė, ko
misijai sušaukus, susirinkti tokios konfe
rencijos artimiausiu laiku.

Konferencijoje dalyvavo: Lietuvio žmo
gaus teisių komisijos pirmininkas prof, 
dr. D. Krivickas, VLIKo atstovai: dr. J. K. 
Valiūnas, J. Valaitis, A. Vedeckas, B. Bie- 
liukas ir J. Audėnas, PLB valdybos atsto
vas prie VLIKo valdybos K. Jankūnas, 
ALTos atstovai: T. Blinstrubas ir prof, 
dr. J. Genys, Lietuvių katalikų tarnybos 
atstovas kun. K. Pugevičius, Lietuvos 
Laisvės komiteto atstovas prof. dr. B. Ne- 
mickas, JAV LB atstovai: Aušra Zerr, 
Daiva Kezienė ir Er. Vaškaitis, Kanados 
LB atstovas J. R. Simanavičius, BALFo 
atstovas prof. dr. J. Balys.

žmogaus teisių pažeidimo reikalais me
džiagą iki balandžio 5 d. siųsti šiuo adre
su:

Dr. D. Krivickas, 5808 King Arthur Way 
Glenn Dale, Md. 20709, USA.

— Prezidento Podgorny vadovaujama 
120 žmonių Sov. S-gos delegacija lankėsi 
Afrikos kraštuose.

— 60 metų sukakties proga „Izvestija“ 
dienraštis, šalia turimojo Darbo raudono
sios vėliavos ordino, gavo dar Lenino or
diną.

— Lenkijos darbininkų gynimo komite
tas pasiuntė oficialią užuojautą čekų di
sidentams dėl prof. Potockos mirties.

— Naujasis JAV ambasadorius D. Bri
tanijai yra Yale universiteto prezidentas, 
senas anglų draugas, prof. Kingman 
Brewster (57 m.).

— Dr. Castro pareiškė, kad Kubos ka
riuomenė nesanti įžengusi į Zairę, kur da
bar vyksta vidaus kovos.

— Tanklaivis Clavede Conway su 42.000 
tonų naftos kroviniu per įvykusį sprogimą 
skilo į dvi dalis. Nuskendo 11 žmonių.

— Ugandos prezidentas Amin įsakė vie
nam savo tarnautojui sužinoti britų kon
servatorių vadovės M. Thatcher amžių, 
vedybinę padėtį, vaikų skaičių, išsimoks
linimą ir jos Afrikos reikalų supratimą...

— JAV kongresmanas F. Richmond, su
grįžęs iš Brazilijos pareiškė, kad ten nesą 
jokio kavos trūkumo. Kavos kainos paki
lusios tik dėl valdžios uždėtų muitų.

— Leningrade teisiamas flamų Action 
Committee for Eastern Europe narys A. 
Pypė, platinęs priešsovietinius atsišauki
mus.

— Fukien provincijoje (Kinija) už ne
paklusnumą sušaudyta 18 partijos akty
vistų.

— Gegužės 16-17 d. d. tiesiog iš Maskvos 
bus perduodama BBC transliacija. Tai 
pirmas toks įvykis BBC istorijoj. Progra
ma — J. Young lengvoji plokštelių muzi
ka.
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PROFESORIUS AUGUSTINAS 
VOLDEMARAS — RASTAI

(Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio leidinys, 
1973 m., Čikaga. Redagavo Morkus Šim
kus. Gražiai įrišta 672 psl. knyga, kaina 
nepažymėta.

Knyga pasirodė 1977 metų pradžioje, 
tad pavėlavo keturiais metais atžymėti 
prof. A. Voldemaro amžiaus 90 metų su
kaktį. šioje knygoje yra surinkta dalis 
profesoriaus raštų, spausdintų nuo 1907 
metų, ligi 1962 m. gruodžio 9 d., ir kele
tas kalbų, pasakytų demokratiniame Sei
me.

Prof. A. Voldemaro raštams kritikuoti, 
kaip pats profesorius yra pastebėjęs, rei
kia žmogaus, kuris turi daug žinių iš įvai
rių mokslo sričių. Reikia mokėti 19 kalbų, 
turėti žinių iš archeologijos, lingvistikos, 
istorijos, politikos, ekonomijos ir t. t. To
kio gabaus lietuvio šiandien tur būt ne
rastume, todėl vertinant šią knygą, tenka 
apsiriboti tik keliomis pastabomis, kurias 
gali padaryti eilinis skaitytojas.

Toks skaitytojas pageidautų knygoje 
rasti prof. Voldemaro biografiją, jo vė
liausią fotografiją, o knygos gale — bib
liografiją ir vardinę rodyklę. Turint gal
voje, kad prof. Voldemaras buvo Europo
je žinomas politikas, reikėjo knygoje at
spausdinti turinio santrauką anglų kalba. 
Derėjo atskirti politiniai-istorinius 
straipsnius nuo straipsnių literatūrinėmis 
ir kultūrinėmis temomis. (Dabar po 
straipsnio apie demarkacijos liniją eina 
Dantė, Krėvė, o po to vėl grįžtama prie 
politikos, finansų ir pan.) Neišlaikyta 
chronologinė tvarka. Straipsniai „Šių die
nų patriotizmo reiškiniai“, rašyti 1934 m., 
kažkodėl įterpti tarp straipsnių, rašytų 
1923 m.

Nesilaikyta vienodos rašybos. Be tų 
skirtingumų, kurie yra pateisinti prakal
boje, kažkodėl vietomis rašoma Rusai, 
Lenkai ir t. t. didžiosiomis raidėmis, o ki
tur — mažosiomis, net tame pat sakinyje 
(48 p.).

Straipsniuose begalės citatų svetimomis 
kalbomis (lotynų, prancūzų, lenkų, ru
sų...), bet niekur nėra vertimo į lietuvių 
kalbą. Lyg knyga rašyta poliglotams.

Padarius šias kritiškas pastabas, reikia 
pripažinti, kad išleidžiant šią knygą, yra 
atliktas naudingas darbas. Knygoje yra 
keletas labai vertingų straipsnių literatū
rinėmis ir istorinėmis temomis. Straips
nis „Tautinė kova Didžiojoje Lietuvos ku
nigaikštijoje XV ir XVI amžiuose“, para
šytas beveik prieš 70 metų, bet dabar tur 
būt pirmą kartą išverstas į lietuvių kalbą, 
yra aktualus ir šiandien. Ypatingai tiems, 
kurie seka istorikų ginčus, ar Lietuva sie
kė anais laikais sąjungos su Rusija.

Knyga gerai vaizduoja nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi laikotarpį,, problemas, 
kurias turėjo išspręsti to laikotarpio vei
kėjai, jų tarpe ir prof. A. Voldemaras. Ko
vos su Lietuvos priešais, tarptautiniai gin
čai ir krašto ekonominės problemos. Prof. 
A. Voldemaras buvo vienas iš nedaugelio 
gerai pasiruošęs tam darbui. Jis mokėjo 
svetimas kalbas, pažinojo Europą, buvo 
susipažinęs su demokratine santvarka, 
kurią norėta įgyvendinti Lietuvoje.

Tačiau tiesiog tragiška skaityti prof. 

Voldemaro straipsnius ir kalbas, kuriose 
jis mokė kitus demokratinės santvarkos 
ligi pat 1926 m. gruodžio 17 d. sukilimo, 
žinant, kad jis pats prisidėjo prie savo 
kurtos santvarkos griovimo. Dar liūdniau 
darosi skaitant prof. Voldemaro straipsnį 
apie santykius su Rusija (586-589 p. p.), 
kur jis sako, kad „kas nori nepriklauso
mos Lietuvos su Vilniumi, tas turi varyti 
rusams draugišką politiką“, ir kad „Ne
priklausomos Lietuvos Vilniun kelias eina 
per Maskvą...“ (1925 m. lapkr. 6 d.). Po 
metų tą jo patarimą įgyvendino Sleževi
čiaus vyriausybė, pasirašiusi su Sov. Są
junga nepuolimo paktą. Dabar, žiūrint iš 
laiko perspektyvos, matome, kad lyg atsi
lygindami už tą jo siūlytą „rusams drau
gišką politiką“ po 15 metų bolševikai už
darė jį Kauno kalėjime, o dar po dviejų 
metų nukankino Liubliankoje.

Knygos leidėjams — Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiui — apsiribojus šioje knygoje pa
skelbti prof. A. Voldemaro raštus, rašytus 
tik ligi 1926 m. gruodžio mėn. pradžios, 
pavyko pavaizduoti ligi to laiko nusipel
niusį Lietuvos valstybininką kaip liberali
nių pažiūrų demokratą. Toks tur būt ligi 
to laiko jis ir buvo. Gaila, kad vėliau nuo 
to kelio jis nukrypo. Bet tai nesumažina 
šios knygos vertės.

Knygos kaina Anglijoje £9.00. Užsisa
kyti galima per P. Mašalaitį, 38 Gales 
Gardens, Pot Street, London, E2, OEJ.

Pageidaujama užsakymus gauti iki ba
landžio 30 d.

D. B.

Antanas Jasmantas

Verbų sekmadienis
Man sakė:
Bus pavasaris ir iš naujos,
Atbudusios šalies, nuo kvepiančios 

pašlaitės.
Ant nusižeminusios asilaitės
Pavargęs Viešpats mums atjos
Ilgam kely dulkėtas ir sukaitęs.
Pripyliau
Stiklą dvelkiančios vėsa beržų sulos
Ir lino patalą liepiau taisyti.
Kai tik šunelis kaime kur sulos,
Kai gatvėje vaikų tik šūksniai 

suskardens,
Išnešiu dubenį aš šalto Jam vandens 
Įkaitusioms Jo kojoms pamirkyti.
Praėjo
Ilga, kaitri pavasario diena.
Jau skleidžiasi naktis ūkana drėgna.
O temstančių klevų palinkusia alėja 
Iš laukto tolio niekas, niekas neartėja.

SUOMIJOJE MIRĖ A. J. 
MARGANAVIČIUS

Prieš pat Kalėdas Helsinkyje mirė lie
tuvis A. J. Marganavičius, sulaukęs 86 m. 
amžiaus. Į Suomiją jis buvo atvykęs 1912 
m. Helsinkyje turėjo valymo įmonę su ke
liais skyriais. Nepriklausomybės laikais 
buvo suomių-lietuvių draugijos reikalų 
vedėjas. 1939 m. kaip savanoris dalyvavo 
kovose su Sov. Sąjunga. Buvo apdovano
tas Gedimino bei kitais ordinais ir Suo
mijos kovų medaliu.

E. Juodvalkytės poezija
MUENCHENAS. Kovo 3 ir 9 dienomis 

poetė Eglė Juodvalkytė pakvietė „Ratuką“ 
į savo poezijos vakarus, kur buvo paskai
tyti ir išnagrinėti šeši autorės eilėraščiai: 
Marlena, Seniai besėdom už skobnių kar
tu, penkių dalių žiema, Pažinimo akimir
ka, Jauniausia sesuo. Baletas.

Poetei buvo svarbu pateikti susirinku
siems ne savo pačios eiilėraščių interpre
taciją, bet išgirsti klausytojų nuomonę 
šiuo klausimu. Tad teisė aiškinti ir anali
zuoti eilėraSčius buvo palikta jaunimui, 
įdomu pažymėti, jog būta skirtingų nuo
monių, tačiau Savaip interpretuojamos 
detalės netrukdė prieti prie vieningos pa
grindinės minties. Kai kurie eilėraščiai iš 
pirmo žvilgsnio pasirodė gana neaiškūs, 
nepajudinami iš vietos, bet pradėjus vie
nam kalbėti, įsijungė ir kiti, surasdami 
kelią į eilėraštį.

Pagrindines temas savo kūryboje (mo
ters lygiateisiškumas, žmonių susvetimėji
mas, savęs ir aplinkos pažinimas) poetė 
sprendžia gana originaliu būdu. Pateiki
mo manieros požiūriu Juodvalkytės poezi
ja yra pagrįsta iš vienos pusės jausmais, 
iš kitos — vaizdais. Autorės eilėraščiuose 
matome Skirtingas emocijas sukeliančias 
spalvas (baltai apšarmojusios žiemos 
spalvos, auksinis vasaros atlydys), apčiuo
piame faktūrą (akmeninės lūpos), junta
me kvapus (prakaito, odekolono, sugižu
sio vyno, degančių nuorūkų). Tokiu būdu 
poetė priveda mus prie eilėraščio temą, 
tuo pačiu ir autorės gyvenimo pažiūrą nu
sakančių simbolių. Juos sutinkame mažne 
kiekviename autorės eilėraštyje. Simbo
liai Juodvalkytės poezijoje atspindi žmo
gaus sielos savybes (nuogas paukštis), jo 
būdo ypatumus (plieno merga... nusikalu
si geležinius ratus), erotiką (šilko koji
nės, patinęs šypsnis), statišką būklę 
(lengvabūdžiai raiteliai kvatodami šuo
liuoja vietoje, šalčiui tekant akmeninėmis 
lūpomis), arba vėliau, ištirpus šalčiui, jau

Vokiečiai apie baltus
Baltų draugijos Vokietijoje leidžiamas 

žurnalas „Mitteilungen aus baltischem 
Leben“ (Nr. 4, 1976 m.) pateikia plačią 
'vokiečių spaudos apžvalgą, liečiančią bąl- 
tus, ypačiai 'lietuvius.

Pirmiausia duodamos ištraukos „Die 
Sueddeutsche Zeitung“ straipsnių serijos, 
(pavadintos „Reise durchs Baltikum“. Pra
dedama nuo Vilniaus bažnyčių, kurių iš 
40 tik apie tuzinas likę neuždaryta. šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia, kuri dabar lai
koma Vilniaus katedra, per pamaldas vi
sada esanti pilna žmonių, ne tik senųjų, 
bet jaunimo ir vaikų.

Vienintelis kunigų seminarijos Kaune 
rektorius Viktoras Butkus energingai vi
siems įrodinėjąs, kad Lietuvoje esanti pil
nutinė sąžinės ir tikėjimo laisvė.

Minimos LKB Kronikos, „Auišra“, pra
šymas J. Tautoms, Kalanta ir kiti įvykiai. 
Taip pat pažymima, kad Lietuva iki šiol 
mažiausia surusinta, ir lietuvių procentas 
krašte gana didelis.

Latvijoje padėtis esanti kiek skirtinga. 
Pvz. Latvijos komunistų partijoje latviai 
tesudarą tik 43%.

Estija labiausiai priartėjanti Vakarų 
pasaulį. Dėl didelio kalbos panašumo estai 
klausosi Suomijos radijo pranešimų ir net 
gali matyti Helsinkio televizijos laidas. 

prakaitui tekant tomis pačiomis akmeni
nėmis lūpomis; ir kaitą (atkimšta vasara, 
jos atlydys, išsiliejantis versme, pienių 
vynas).

Juodvalkytė savo poezijoje vartoja lais
vą eiliavimą (vers libre), tačiau, nežiūrint 
to, nesunkiai jaučiame juosę vidinį pul
są.

Ta proga norėtųsi paminėti, jog Eglei 
Juodvalkytei už aktyvų bendradarbiavi
mą „Pasaulio Lietuvyje“ (Rakšties ant
raštėje) 29. I. buvo paskirtą Daužvardžio 
vardo pirmoji žurnalistikos premija, ku
ria buvo apdovanoti 19 jaunų žurnalistų.

Eglė Juodvalkytė

PAŽINIMO AKIMIRKA

apnuoginta
pamatai savo iškreiptas lūpas 
ir tebevirpančius sparnus

ir amžinybę
byra plunksna 
byra plunksnos 
byra žemėn

pažinimo akimirką nėra
nei pasibaisėjimo
nei gėdos
nei smerkimo
nei gailesčio

taip atrodo nuogas paukštis.

Jauniausia sesuo
liekna plieno merga
dvidešimt šešiais kūjais
nusikalus geležinius ratus
atmeta prakaitu žvilgančias varines

garbanas
ir iš šlaunų plaštaka skelia žiežirbas
gęstančias nutekintų krūtų spindinčioj

aureolėj

Gyvenimo lygis esąs visu trečdaliu aukš
tesnis negu bendrai Sov. Sąjungoje, ;r 
16% aukštesnis nei rusiškose respubliko
se. Ypatingas dėmesys atkreiptas į Estiją 
šiuo metu, besiruošiant 1980 metų Olim
piadai. Estijoje tada vyks buriavimo var
žybos, ir Talinas tikisi susilaukti apie 
100.000 užsienio svečių.

(Baigdamas straipsnius, autorius nuro
do, kad Estija ir Latvija yra labiau suru
sintos ir sukomunistintos. Tuose kraštuo
se gimimų skaičius esąs taip pat pats ma
žiausias.

„Neue Zuercher Zeitung“ (1976. lapkri
tis) pateikia apie Baltijos kraštus pana
šius duomenis. Jame betgi užakcentuoja
mas Molotovo-Ribbentroppo susitarimas ir 
pabrėžiamas labai stiprus baltų judėjimas 
iš kaimo į miestus. Laikraštis taip pat nu
rodo į valdžios rusinimo pastangas, o iš 
kitos pusės pasakojama, kaip baltai tam 
rusinimui priešinasi.

„Die Welt“ įsidėjo .straipsnį apie kovą 
prieš religiją Sov. Sąjungoje. Pasinaudo
jama į Vakarus atvykusio pastoriaus Ja
nio Smits atvežtais duomenimis.

„Die Muenchner Katholische Kirchen- 
zeitung“, pasiremdamas LKB Kronikomis, 
pasakoja apie Lietuvos katalikų padėtį. 
Pvz. cituojama į Vatikaną vykstančiai

Su lietuviais 
pasaulyje

J. SLAVĖNO SUKAKTIS

Australijoje sausio 1 d., kaip rašo „Tė
viškės Aidai“, plačiau nepastebėtas at
šventė savo 70 metų sukaktį teisininkas, 
žurnalistas, rašytojas ir visuomenininkas 
Juozas Slavėnas. Nors jau ir būdamas 
pensijoj, jis ne tik nemeta plunksnos, bet 
dar aktyviau pasirodo su savo kūryba lie
tuviškoje spaudoje. Kartu su savo žmona, 
poete ir rašytoja M. Mikolaityte-Slavėnie- 
ne yra sukūrę Sidnėjaus priemiestyje jau
kią lietuvišką oazę, kurioje randa prie
globstį jaunimas ir dailiojo žodžio atsto
vai.

MIRĖ INŽ. JANAVIČIUS

Inž. Vytautas Janavičius, 86 metų am
žiaus, staigiai mirė Sydnejuje vasario 10 
d. Velionis buvo šiauliškis, gimnaziją bai
gęs Liepojoje, inžinieriaus diplomą gavęs 
Petrapilio politechnikos institute. Grįžęs 
Lietuvon, iki 1923 m. dirbo Vilniuje, vė
liau — Lietuvos geležinkelių valdyboje 
Kaune. Iš tėvo paveldėjęs Aleksandrijos 
dvarą su plytine ir durpynu, pagarsėjo 
kaip pavyzdingas ūkio tvarkytojas, jame 
pastatęs ir savo lėšomis išlaikęs mokyklą. 
Velionis taipgi buvo Šiaulių apskrities ta
rybos nariu, ilgamečiu Šiaulių gimnazijos 
komiteto pirmininku. Prisidėjo prie Lietu
vos elektrifikacijos, pramonės steigimo. 
Su kitais iniciatoriais suorganizavo „Mo
lio“ bendrovę, didžiausią Lietuvoje plytų 
bei kitų molio gaminių įmonę.

LIETUVOS ŽYDŲ KLUBAS SVEIKINA 
LIETUVIUS

Vasario šešioliktoji yra diena, kai po 
daug metų Lietuva atgavo savo nepriklau
somybę. Žydai nepriklausomoje Lietuvoje 
neblogai gyveno, bet karo metu įvyko 
daug prasižengimų prieš Lietuvos žydus, 
per kuriuos 90% Lietuvos žydų buvo su
naikinti. Mes žinom ir skaitom diskusijas 
apie tuos įvykius prieš žydus Lietuvoj ka
ro metu, šešioliktąją Vasario mes norim 
prisiminti tik metus prieškarinėje nepri
klausomoje Lietuvoje.

Mes siunčiame Jums mūsų sveikinimus 
su viltim, kad iš praeities klaidų ir dabar
tinių diskusijų pasimokysimi, ir ateity vi
sos tautos išmoks sugyventi tarp savęs tai
kingai ir neapykanta ir mažumų persekio
jimai pradings iš pasaulio.

Mrs. P. Mešelskienė, Lietuvos Žydų 
klubo Chicagoje pirmininkė

Lietuvos delegacijai duota instrukcija: 
„Visa veikla turi būti taip tvarkoma, kad 
daugiausia iš jos būtų naudos Sov. Sąjun
gai, ir pakenktų Lietuvos katalikų bažny
čiai".

Minimas Salzburgo katalikų vyrų pro
testas, įteiktas Sovietų konsului, atidarant 
lietuvių dailininkų parodą.

Apžvalgos pabaigoje minima .Konti
nento“ vokiškoji laida, kur taip pat liečia
mos baltų problemos.

Iš šitos trumpai perteiktos apžvalgos 
matyti, kad vokiečių spauda daugiau ir 
plačiau mini baltų tautas, negu, sakysime, 
angliškoji.

Jonas Gailius

MIRIAM
MEILĖS IR ILGESIO GIESMĖ

Vieną dieną žydai pagrobė vi
są Betanijos šeimą ir sukrovė 
į laivą be irklų ar burių vėjo 
bei bangų valiai.

R. L. Bruckberger

Klausydamasis Viduržemio jūros 
aikštingų bangų neramaus šniokštimo, 
susimąstęs rymo paslaptingasis šv. 
Grotos (La Sainte Baume) kalnas 
Prancūzijoje.

Papėdę gaubia ošiantis miškas. 
Skambindamos gležnais lapais, me
džių gretos tarsi kopia į kalną ir, atsi- 
mušusios į baltus ir rausvus akmenis, 
nenorom sustoja.

Žali medžiai pavydžiai spokso į 
aukštyn kropiančius akmenis, kurie 
pačioje viršūnėje ketvirtainiškai išsi
rikiuoja ir iš tolo atrodo tartum auku
ras.

Ant to paslaptingo kalno, įsiraususi 
į baltai rausvas uolas, dumsi nyki gro
ta. Prie jos glaustosi žali krūmokšniai, 
pašiurusi žolė ir trapios samanos, įsi- 
spraudusios tarp žvilgančių akmenų.

Pakirdęs vėjas tarsi vargonais už
groja dainuojančiomis medžių šako
mis. Jų viršūnėse mažomis dūdelėmis 
švilpauja maži paukštyčiai.

Ritmingai plasnodamos sparnais, 
pro šalį nuvasnoja baltos kaip Vidur
žemio jūros pakrančių bangos žuvėd
ros ir numeta kelias plunksnas.

Pro debesis išnirusi vakaro saulė pa
žeria ant kalno mirijadus švelnių spin

dulių. Jie šokinėja ant baltų ir rožinių 
akmenų, įskrieja į tylią grotą, pabyra 
ant viršukalnio aukuro.

Gili rimtis apgaubia šv. Grotos kal
ną. Nutyla medžiai. Ištiestos šakos su
stingsta. Tyliai sugaudžia mėlyni kal
nų varpeliai. Laukinės rožės prisiglau
džia prie uolų.

Atrodo, kad ir kalnas, ir akmenys, ir 
medžiai, ir mažutės skrusdėlaitės, ir 
besileidžianti saulė mąsto ir meldžiasi.

1------
Žėruoją saulės spinduliai kaip bal

ti angelai apgaubia Miriam, ištremtą 
už karštą meilę Mokytojui iš gimtosios 
Palestinos, tebeaidinčios jo nuostabaus 
balso nenutylančia melodija.

Toli, toli, anapus Viduržemio jūros, 
pasiliko dulkėta Magdala, viliojanti 
Tiberijada, svajinga Betanija ir Jeru
zalė su spaudžiančiu Alyvų sodeliu, 
Kalvarijos aptemusiu viršukalnių.

Miriam, lydima angeliškų spindu
lių, kropia į Grotos viršukalnę, nešda
ma saulės nutviekstam aukurui ilgesin
goje širdyje netelpančios meilės ugnį.

Jos mintyse, jautrioje širdyje tik jis, 
gerasis Mokytojas, kuris vienas ją my
lėjo negęstančia meile, nesibaigančia 
šioje žemėje, bet nusitęsiančia į amži
nybę. —

Mano Mokytojau, kuris iš sudrums
tos sielos išvarai septynis demonus ir 
pripildei vidų nuostabios meilės bran
genybėmis: Trokštu sudrėkusioms uo
loms, aštriems akmenims, šniokštan- 
tiems medžiams, čiulbantiems paukš
čiams ir sudžiūvusioms samanoms pa
pasakoti apie tavo veidą, bet mano žo

džiai — kaip paklydusios žuvėdros 
sparnų vasnojimas ar jūros besiblanš- 
kančių bangų aimanos.

Kol nesutikau tavęs, žvalgiausi kaip 
pasiklydusi klajūnė miestų gatvėse ir 
puošniose aikštėse, ieškodama to, ko 
negalėjau rasti gašliose vyrų akyse. 
Svaigių nakčių klystkeliuose klausinė
jau miestų sargybinių, ar nesutiko to, 
kurio jautri siela ilgėjosi, bet jie nesu
prato nusivylusios širdies dūžių ir tie
sė į mane geidžiančias rankas. Gal būt, 
jie buvo filosofai, menininkai, jautulin- 
go meno kūrėjai, apie kuriuos pasako
jo susigraužęs Platonas. Turėjau pa
likti ir juos, ir Platoną, savo svajingų 
sapnų karalijos įkvėpėją, kol pagaliau 
miesto aikštėje atradau tave, kai aist
rūs gerbėjai ir išnaudotojai panūdo 
mane akmenimis užmušti.

Geras tavo žvilgsnis, pervėręs krū
paujančią sielą ir išbloškęs iš jos gun
dančias pabaisas, prikėlė nemirštan
čiai meilei. Atleidai mano klaidžioji
mų svaigulio pažadintą gėdingą beva
liškumą ir puolimo liepsną, įteigdamas, 
kad daugiau nesisvaiginčiau nuodėmės 
vynu.

Norėčiau apie tavo veidą papasako
ti baltų ir rausvų akmenų aukurui------

buvo tartum šviesi, saulėta diena, 
nesudrumsta dienos triukšmo; tarsi ra
mi naktis be tamsybės šešėlių; buvo 
rimtas, susimąstęs, bet jo bruožuose 
sklendeno nepaprastas džiaugsmas, į- 
kvėpęs man nesibaigiančios laimės vil
tį...

Norėčiau ištekinėms pušims, bal
tiems beržams ir rožių kerui kalbėti 
apie tavo rankas, kurias pervėrė surū
dijusios vinys-----------

pamenu, kaip tada, gelbėdamas nuo 
įšėlusių vyrų keršto, iškėlei jas į viršų, 
o nuo saulės nudeginti tavo pirštai at
rodė tartum trapios šakos. Tos geros, 
vėjo nugaidrintos rankos laimino mane 
ir pylė į vidų išsiilgutos ramybės 
mą.

Gerai atsimenu-----------
išbėgau pasitikti, kad paguostam 

Lozoriui mirus. Rodos, tu nebėjai: 
pats buvai spinduliais švytinčiu keliu, 
nusitiesusiu nuo daugaus ligi žemės. 
Atrodei tarsi lengvas debesėlis, besi
leidžiąs į lietaus ištroškusią žemę.

Tačiau kai sukritau prie tavo apdul
kėjusių kojų ir ploviau jas skausmo 
ašaromis, kai, šluostydama jas paleis
tais plaukais, guodžiausi, — užjautei 
mane, ir tavo veide pynėsi gailesčio 
sielvartas, užuojautos skausmas ir ne
paprastos meilės gaivinanti jėga, susi
liejusi su ašaromis.

Kai visus apstulbinai, pažadinęs 
Lozorių iš amžino miego, nebėgau ap
kabinti savo brolio, kuris buvo numi
ręs ir prisikėlė, bet mylavau ir bučia
vau tavo suskirdusias kojas.

— Tie, kurie tiki į mane — gyvi ar 
mirę, — gyvena, nes aš esu prisikėli
mas ir gyvenimas, — gražiausia vilties 
psalme sklido tavo balsas: — šitie jau 
nebegyvena tik dabartimi, bet džiau
giasi amžinybe.

Nežinojau, ką tau atsakyti ir tylė
jau, tačiau mano dvasios sparnai ap
gaubė šią didžios vilties paslaptį, kuri 
ligi šiol mane gaivina.

„Jau nebegyvena tik dabartimi, bet 
džiaugiasi amžinybe“, pasakei, ir jū
ros bangomis, tarsi nuo karščio sudrė
kusiomis rankomis, atplukdei mane į 
šį Grotos kalną.

Norėjai, kad būčiau viena, kad dau
giau manęs negundytų žemės sūnūs, 
kad pervertus tavo delnus jausčiau sa
vo Širdies dūžiuose...--------------------

Miriam sukniumba Grotos viršukal
nėje tarsi ant aukos aukuro.

Girdi jūros nenustygstančią garbės 
kantatą. Mato nedidelį Rhone mieste
lį, kuriame triūsiasi jos nenuorama se
suo Morta. Sklendena besileidžiančios 
saulės ilgesingoje rimtyje ir džiaugiasi 
amžinybės alsavimu.

Pakirtusi iš sapnų žavinčio sodo, 
daugiau nebejaučia rojaus ilgesio: gy
vena džiaugsmo sode, jausdama mylin
čio Sodininko esimą.

Dabar yra tikra, kad, užmigusi Lo
zoriaus miegu uolos paūksmėje, prisi
kels ir džiaugsis laisve, kurią kol kas 
dengia trapaus kūno šešėliai.

Dabar žino, kad netrukus tikrai pri
sikels, kad jos grožio daugiau nepalies 
nupuolimo puvėsiai, kad ją apgaubs 
amžinosios laimės išsipildymo skaid
rūs spinduliai.

(Bus daugiau)
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MANO SANTYKIAI SU LIETUVA
Prof. J. ERETO paskaita Nepri
klausomybės minėjime Muenchene 
(nurašyta nuo magn. juostelės), 
1977. II. 12.

Manęs prašė papasakoti, kaip šveicaras 
patenka į lietuvių tarpą.

Tai buvo 1917 m. Friburgo universitete 
studijavau filologiją ir profesorius saky
davo „Turit studijuoti indogermanistiką, 
kurios niekas jau nebekalba. Bet jeigu 
norit žinoti, kaip tai buvo anais laikais 
prieš tūkstančius metų, išmokit lietuviš
kai“. Profesorius davė keletą pavyzdžių. 
Man pasidarė labai įdomu. Profesorius, 
pamatęs, kad aš tuo stebiuosi, pasakė, kad 
Friburge yra visa kolonija lietuvių, kad 
galima išgirsti, kaip jie kalba. Man pasi
darė labai įdomu, nes žinojau, jog lietu
vių kalba yra sesuo sanskrito kalbos, se
nų indų kalbos. Teikia retenybė! Kokia 
laimė patekti į lietuvių kompaniją! Buvau 
supažindintas, ir pirmą kartą išgirdau tą 
kalbą, kurią paskui išmokau šiaip taip. 
Lietuviai taip pat džiaugėsi, kad šveicaras 
nori išmokti lietuviškai. Spausdintos gra
matikos nebuvo. Tat jie man išrašydavo 
lekciją vieną po kitos. 1917 metais, bestu
dijuojant, prieš ir po susirinkimų lietu
viai mane apklausdavo —• >ar išmokau sa
vo lekciją. Tokiu būdu pradėjau išmokti 
lietuviškai. Tada jie manęs paklausė, ar 
nenorėčiau praktikuoti tos kalbos Lietu
voje. Ten, esą, netrūksta gražių mergai
čių, kurios su malonumu išmokytų dau
giau. Tai buvo neblogai, ir taip susirišau 
su šita kalba. Tai ir buvo mano didžiau
sias filologinis pergyvenimas — susipažin
ti su sesute sanskrito kalbos ir ją „vesti“, 
jeigu taip galima pasakyti.

Vėliau 1917 m., Lozanoj įsitaisė Lietu
vių spaudos biuras. Dar Lietuvos, kaipo 
valstybės, nebuvo. Jiems reikėjo sekreto
riaus, nes lietuviai nemokėjo gerai Vaka
rų kalbų. Jie ir pakvietė mane — mokan
tį kalbas — į sekretorius, kad su jais ben
draudamas dar geriau lietuviškai išmok
čiau. O ir studijuoti toliau galėsiu. Persi
kėliau iš Friburgo į Lozaną ir ten, dar ka
ro metu, sekretoriavau. Išleidom ten žur
nalą ,;Litauen“ vokiškai kalbantiems ir 
„La Lithuania“ prancūziškai kalbantiems. 
Tokiu būdu ten įaugau į lietuvišką atmo
sferą.

Vieną gražią dieną prisistatė vienas lie
sas, išdžiūvęs studentas, Mykolas Ašmys 
iš Klaipėdos krašto. Išdžiūvęs, tai pama
niau sau, — ne visai sveikas. Man buvo 21 
metai, jam — 28. Papasakojo savo istori
ją:

įsigijęs Klaipėdos krašte abitūrą, pra
dėjo studijuoti Karaliaučiuje, paskui per
sikėlė į Halle Vokietijoje, kur įteikė diser
taciją daktaro laipsniui gauti. Labai įdo
mi ta disertacija. Ašmys buvo didelis pa
triotas Klaipėdos krašte. Kai vokiečiai 
buvo padarę statistiką, būk lietuviai Klai
pėdos krašte yra didesni kriminalistai ne
gu vokiečiai, jis baisiai užsigavo. Ir tuoj 
pradėjo studijuoti statistikas, ar tikrai 
taip yra. Ir išėjo, kad nieko panašaus — 
vokiečių kriminalistika Klaipėdos krašte

T. Venclovos liudijimas
UBĄ Information Service biuletenis 

(Nr. 318) paskelbė Tomo Venclovos liudi
jimą JAV Kongreso Europos Saugumo ir 
Kooperacijos Komisijoje, kurio laisvas 
vertimas žemiau pateikiamas.

Lietuvių grupė Helsinkio susitarimams 
stebėti buvo įsteigta 1976 m. lapkričio 25 
d. Netrukus apie tai buvo pranešta spau
dos konferencijoje, įvykusioje J. Orlovo 
bute, Maskvoje. Šiuo metu grupę sudaro 
penki asmenys, kurie yra pasirašę prane
šimą. Mes esame žmonės skirtingo am
žiaus, skirtingo išsiauklėjimo, skirtingų 
įsitikinimų ir net skirtingų tautybių. Ke
turi lietuviai ir vienas žydas.

Mus jungia vienas bendras reikalas —■ 
viešai ir legaliai sekti. Helsinkio susitari
mus, kurie Lietuvoje yra pažeidinėjami 
ne mažiau, o kartais daugiau, negu kitose 
Sovietų respublikose. Žmogaus teisių re- 
spektavimas, kaip numatoma Helsinkio 
akte, mūsų nuomone, yra pagrindinė są
lyga tarptautinei padėčiai ir krašto vi
daus atmosferai reguliuoti. Nors mes esa
me įtik savanoriška organizacija, tačiau 
esame įsitikinę, kad Lietuvoje daug žmo
nių pritaria mūsų nuomonei, nors dėl 
įvairių priežasčių to negali pareikšti.

Aš esu vienas iš penkių tos grupės na
rių, turėjęs progos atsidurti Vakaruose. 
Pradėjau kovą dėl teisės išvykti iš So v. 
S-gos dar prieš mūsų grupės sudarymą. 
Dabar man pavyko išvažiuoti, nors laiki
nai. Gavau sovietinį pasą, kuris galioja 
penkerius metus. Lietuvoje yra likusi ma
no šeima. Sutarta, kad aš ir toliau lieku 
grupėje, reprezentuodamas jos veiklą Va
karuose. Tai mano žmoniškoji ir pilietinė 
pareiga. Visa, ką esu pasiruošęs pasakyti 
Vakaruose, aš būčiau pasakęs, arba jau 
esu pasakęs ir Lietuvoje.

Esu gavęs žinių, kad viena mūsų grupės 
narė, 70 m. 'amžiaus Ona Lukauskaitė- 
Poškienė sausio 11 d. (1977 m.) buvo 
Šiaulių miesto prokuroro įspėta dėl jos 
veiklos. Ji buvo ten išlaikyta 3 valandas. 
Maskvos ir Ukrainos grupių nariai perse
kiojami. Šito galima tikėtis ir Lietuvoje. 
Prašau visų tautų visuomenę 'atkreipti dė

buvo kur kas didesnė negu lietuvių. Ėmė 
ir parašė aipe tai disertaciją. Bet Hallės 
un-tas jo disertacijos nepriėmė. Tai kur 
gi važiuosi? — Į Šveicariją! Tai tradicinis 
laisvės kraštas. Atvažiavo i Friburgą, kur 
un-tas pripažino , kad jo disertacija visai 
rimta ir po dviejų-trijų semestrų bus ga
lima duoti daktaro laipsnį. Tada Ašmys 
manęs paprašė padėti jam truputį kalbos 
atžvilgiu. Tokiu būdu jis išmoko daugiau 
vokiškai, aš daugiau lietuviškai, ir diser
tacija buvo įteikta ir profesorių priimta. 
Mes labai džiaugėmės.

Deja, 1918 metų rudenį užėjo pirmą kar
tą ta baisi liga — hispanka — gripas. Epi
demija apėmė visą Europą ir nušlavė 
tūkstančių tūkstančius žmonių. Tai buvo 
baisi liga. Ir Ašmys, kuris studijavo un- 
te ir gyveno sanatorijoj prie Lozanos, bu
vo paguldytas į lovą. Tuomet jis mane pa
sišaukęs, sakė: „Žinai, Juozai, mirsiu“... 
Ir man taip graudu buvo atsisveikinant 
tuo metu, kai Lietuva kaip tik atsistojo 
ant kojų, atgavo vėl po 123 metų laisvę... 
„Dabar, kaip aš būčiau pasiruošęs dirbti! 
Suprask mano situaciją. Juozai, jeigu aš 
mirsiu —- prisiek, kad tu mano vietoj va
žiuosi į Lietuvą...“ Kas man daryti? Aš 
turėjau kitą pakvietimą. Italai mane buvo 
kvietę — karui pasibaigus — į Paduos. — 
Venecijos universitetą germanistikai dės
tyti. Norėjo šveicaro, kuris kiek neutra
liau atpasakotų istoriją. Pagunda buvo la
bai didelė važiuoti. Man tada tebuvo 23 
meteliai. O čia kviečia profesoriauti! — 
Na, tai jau būtinai! Bet, kai man dabar 
prietelius ištiesė šąlančią ranką, negalė
jau ištvert. Jis man pasakė: „Važiuok 
nors vieneriems metams, ir liksi visą am
žių!“ Norėdamas palengvinti jam mirtį, 
sutikau. Jis mirė, ir mes jį palaidojome 
gruodžio 6 d. 1918 metais trigubame kars- I 
te, kad vėliau būtų galima perkelti į ne
priklausomą Lietuvą. Deja, jo draugai |

mesį į likimą mūsų grupės keturių narių: 
Lukauskaitės-Poškienės, kun. Karolio Ga- 
rucko, Viktoro Peckaus ir Eitano Finkel- 
šteino. Aš taip pat protestuoju dėl mūsų 
draugų arešto Maskvoje ir Ukrainoje.

Pradžioje Helsinkio sutartis buvo sukė
lusi Lietuvoje pesimizmą, nes atrodė, kad 
ji tiktai patvirtino Europos status quo, ir 
kad jos žmogaus teises liečią punktai yra 
vien tiktai geros intencijos. Ryšium su tuo, 
mes ir nutarėme sekti tuos punktus, o jų 
pažeidimus iškelti viešumon.

Dabar mes matome, kad tokia doku
mentacija ir informacija gali padėti at
skirais atvejais, o taip pat ir platesnei 
laisvės idėjai Rytų Europoje ir Lietuvoje. 
Tokiu būdu Helsinkio aktas, dabar kelia 
mums daugiau optimizmo, ypačiai jei Va
karų vyriausybės susidomi principiniais 
žmogaus teisių gynimo reikalais. Mes de
dame daug vilčių į busimąją Belgrado 
konferenciją. Mūsų grupė paskelbė du 
dokumentus ir vieną pranešimą apie areš
tus Lietuvoje žmonių, kaltinamų vadina
mąja priešsovietine veikla. Papildydamas 
tuos dokumentus, galiu pateikti daugiau 
mūsų grupei žinomų pavyzdžių.

Pirmiausia noriu pabrėžti, kad daug 
žmonių Lietuvoje teisiami dėl savo įsitiki
nimų pareiškimo ir sodinami į kalėjimą 
dažniausia ne pačioje Lietuvoje. Tai rim
tas žmogaus teisių pažeidimas. Negaliu 
šiuo metu išvardyti visų persekiojamųjų. 
Suminėsiu tik Nijolę Sadūnaitę, esančią 
darbo stovykloje, ir Sergejų Kovalevą, ku
rio visame pasaulyje pagarsėjusi byla bu
vo sprendžiama po Helsinkio konferenci
jos.

Poetas ir architektas Mindaugas Tamo- 
nis viešai pareiškė nepasitenkinimą Sov. 
S-gos viešąja linija: jis atsisakė remon
tuoti Sovietų karišką paminklą ir kreipė
si į Lietuvos komunistų partijos centr. ko
mitetą, prašydamas respektuoti žmogaus 
teises. Po to jis buvo nugabentas j psi
chiatrinę ligoninę. Lapkričio 5 d. (1977 
m.) palikęs ligoninę, jis paslaptingai žu
vo po traukinio ratais.

Buvo ir daugiau žmonių, uždarytų psi
chiatrinėse ligoninėse. Pvz. panevėžietis 

klaipėdiečiai vis delsė ir delsė ir negalėjo 
būti tuomet perkeltas. Gal ateity — kai 
Lietuva iš naujo prisikels?!

O aš išvykau vieneriems metams į Lie
tuvą... ir iš vienerių pasidarė dvidešimt 
vieneri metai!.. Ir dabar būčiau Lietuvoj, 
kur aš radau sau žmoną, kur sukūriau 
šeimą ir kur a'š šiandien dar turiu savo 
žemės — tai yra kapai dviejų sūnelių, 
vaikelių, kurie ten mirė. Aš turiu dar tei
sę į tą Lietuvos žemelę!..

Lietuvoj iš tikrųjų man buvo didelis 
džiaugsmas. Pakliuvau į užsienio reikalų 
ministeriją, ypač informacijai sutvarkyti. 
1920 m. paprašė ministeris dr. Purickis, 
kuris Friburge su manim buvo baigęs 
mokslus, — įkurti telegrafo-telegramų 
agentūrą. Prancūzai turėjo „Havas“, vo
kiečiai turėjo „Wolf“, anglai — „Reuter“, 
ir mes turėjom turėti. Ir mes turėjom 
siųsti žinias į visą pasaulį apie savo kraš
tą, kad pasaulis žinotų, jog yra Lietuva;, 
ir kad iš pasaulio gautume žinių ir pra
turtintume savo gyvenimą. Tai padariau. 
Tapau įkūrėju tos agentūros ir buvau pir
muoju jos direktoriumi. Reikėjo pagalvo
ti, kaip pavadinti agentūrą? Buvo pasiū
lyta pavadinti „Litopress“, pagal latvių 
„Latopress“. Bet truputį per ilgas žodis. 
Dalyvaujant ministeriui Klimui, vicemi- 
nisteriui, departamento direktoriui Balu
čiui ir man, nusprendėm vardą „LTA“ — 
Lietuvos telegramų agentūra. Bet labai 
sunku ištart, prieš liežuvį! Tada Klimas 
pasiūlė pridėti vieną raidę: „Kadangi įkū
rėjas ir direktorius (Eretas) prasideda 
raide E, pridėkim tą „E“. “Ir išėjo „EL
TA“. Nutarė, kad labai lengva ištarti ir 
kad tai bus drauge paminklas direkto
riui... Ką aš galėjau padaryti — du bal
sai prieš vieną. Tą vardą taip ir priėmė.

Aš tą atsitikimą priimu gana linksmai, 
truputį juokinga, nes mane liečia. Aš at
važiavau čia ne savęs pagarbint, bet 
džiaugiuos, kad susirinkom ir iš viso, kad 
galim kalbėti apie tokius dalykus. Tai iš
keliu dėl to, kad tai yra tiltas, 'kuris mus 
riša šiandien.

„ELTA“ Lietuvoj pasiliko. Žinoma, ji 
yra „Tasso“ skyrius, bet aparatas, yra. 
Kai sugrįšim, „Tassas“ atkris ir „ELTA“ 
pasiliks... Vakaruose taip pat reikėjo 
įkurti ELTĄ. Visur — Italijoj, Vokietijoj, 
Šveicarijoj, ir ypač Amerikoj ELTA pasi
liko. Lietuvoj tradicinė ELTA dabar rau
donuoja, bet tai susitvarkys kartą. Antro
ji ELTA pas mus, Vakaruose. Tai yra til
tas, per kurį mes galėsim vėliau persikel
ti į Lietuvą.

Kai tik buvau pradėjęs organizuoti EL
TĄ, atsirado galimybė persikelti į Vilnių 
iš Kauno. O tas Vilnius — apšepęs buvo!.. 
Neturit supratimo, kaip jis atrodė.

Kai atvažiavau, jaunas šveicaras, 1919 
m. spalio 18 d., mane apgyvendino „Met
ropolio“ viešbuty. Pasakė: čia visi diplo
matai, dideli ponai. O man tik 23 metai! 
Deja, tada dar žiurkės bėgiojo po geriau
sią Lietuvos viešbutį, o niekam negalėjai 
parodyti, kad esi nepatenkintas.

(bus daugiau)

Puchlliakovas pranešė mūsų grupei, kad 
jis buvo prievarta „gydomas“, nes pasi
skundė dėl vietos valdžios neteisingo el
gesio.

Dažnai žmonės, nesutinką su oficialiąja 
linija, ipersekiojami ir kitais būdais. Vie
nas iš jų yra žinomas kaip „atsitikimas su 
berniukais“. 1976 m. Vytautas Bogušis ir 
keturi jo draugai buvo išmesti iš baigia
mosios klasės, nes jie pradėjo domėtis re
ligija, Lietuvos istorija ir Rusijos disiden
tais. Juos išmetė mokyklos direktorius, 
gavęs KGB' įsakymą. Pašalino niekieno 
kito nesiklausęs ir berniukams nieko apie 
tai nežinant. Dabar berniukai yra sunkioj 
padėty ir KGB priežiūroj.

Žinoma daug atsitikimų, kai buvo per
sekiojami kunigai už religinių pareigų at
likimą. Paberžės kunigas Stanislovas Do
brovolskis, žinomas savo nepriklausomo
mis pamaldomis, 1976 m. gale buvo pa
kviestas į Vilniaus KGB įstaigą ir grasi
namas, kad bus perkeltas į tolimą parapi
ją. Viduklės kunigas Alfonsas -Svarinskas 
1976 m. buvo nubaustas, kad bažnytinė 
procesija trukdžiusi gatvės judėjimą, nors 
mažame miestelyje iš viso jokio judėjimo 
nėra.

Ne tik katalikų, bet ir kitų religijų ti
kinčiųjų teisės pažeidinėjamos. Valdžia 
tiesiog nurodo ką galima ir ko negalima 
daryti sinagogose. Pvz. yra draudžiama 
melstis už žuvusiuosius Izraelio-arabų ka
re. Ypačiai persekiojamos religinės sek
tos. Pentekostalų pasekėjas, vilnietis Va
silevas nusiskundė, kad dėl nuolatinio 
persekiojimo jis prašosi leidimo emigruo
ti.

Emigracija iš Lietuvos, norint sujungti 
išskirtas šeimynas, taip pat labai sunki
nama. Pvz. Kęstutis Jokubynas, kalbinin
kas, poliglotas, 17 metų išbuvęs stovyklo
se niekaip negali gauti leidimo išvykti 
pas brolį, gyvenantį Kanadoje. Žinoma 
daug atsitikimų, kai lietuviai ar žydai ne
gauna leidimų aplankyti užsieny gyvenan
čius gimines. Dažnai jie net išjuokiami.

Pagaliau keletas tūkstančių lietuvių, ku
rie po II pasaul. karo dalyvavo partizanų 
kovose prieš Sovietų valdžią, atlikę sun
kias bausmes stovyklose, negauna leidimo 
apsigyventi Lietuvoje. Daugelis iš jų pri
versti apsigyventi Latvijoje, prie Lietuvos

NAUJOS STATYBOS PRIE ŠEŠUPĖS
Tarpučiuose (prie Marijampolės), kai

riajame Šešupės krante pradėta statyti 
nauja gyvenvietė — mikrorajonas. Būsią 
pastatyti 44 gyvenamieji namai, jų tarpe 
penki devynaukščiai. Ten pat būsiąs pre
kybos centras, 1.284 vietų vidurinė mo
kykla, du vaikų darželiai. Naujame rajo
ne apsigyvensią apie 6 tūkstančiai žmo
nių.

sienos. Net ir prileidžiant, kad tie žmonės 
buvo prasikaltę ir už tuos prasikaltimus 
nubausti, dabar jie vis tiek baudžiami 
antrą kartą. Toks judėjimo laisvės apribo
jimas yra rimtas Žmogaus Teisių Dekla
racijos ir Helsinkio akto dvasios bei rai
dės pažeidimas.

Teisės tų lietuvių, kurie priversti gy
venti Latvijoje, Baltarusijoje, Kaliningra
do srityje, Sibire ar net Maskvoje yra 
siaurinamos, nes ten nėra lietuviškų mo
kyklų, nei sąlygų kultūrinei veiklai. Dau
gelyje tų vietų lietuviai gyvena grupėmis, 
todėl mokyklos ar organizacijos būtų la
bai pageidautinos. Prieš karą lietuviškos 
mokyklos veikė Baltarusijoje, Latvijoje 
ir kitur.

Tiek aš galėjau paliudyti šiandieną, 
nors mūsų grupė dar visai neseniai įsteig
ta. Manau, kad ateityje galėsiu vėl pain
formuoti apie galimus Helsinkio sutarties 
pažeidimus Lietuvoje arba ryšium su spe
cialiomis lietuviškomis problemomis.

Namudininkai
Namudininkais Lietuvoje vadinami as

menys, kurie savo namuose verčiasi pri- 
vatišku amatu. Tokie asmenys, jei jų už
darbiai neviršija nustatytųjų normų (720 
rb. per metus), nemoka net verslo mokes
čių. Pajamoms didėjant, auga ir mokes
čiai.

Pasiremiant „V. laikr.“ paskelbtomis ži
niomis, šičia nurodama, kokiais amatais 
namudininkams leidžiama ar neleidžiama 
verstis.

Nuo 1976 metų birželio 1 d. piliečiams 
leidžiama verstis rūbų siuvimu ir trikota
žinių dirbinių mezgimu iš parduotuvėse 
įsigytos medžiagos tiek pagal gyventojų 
užsakymus, tiek ir pardavimui (anksčiau 
tokius dirbinius galima buvo gaminti tik 
pagal gyventojų užsakymus ir tik iš užsa
kytojų medžiagos). Leidžiama verstis su
pirktų ir užsakytojų duotų linų, lininių 
verpalų, supirktų vilnų ir vilnonių verpa
lų perdirbimu, odos galanterijos dirbinių 
gamyba, taip pat ir daugeliu kitų verslų.

Darbininkams ir tarnautojams, užsi
imantiems verslais laisvu nuo samdos 
darbo laiku, leidžiama gaminti dirbinius 
pardavimui turgavietėje.

Visoje TSRS teritorijoje piliečiams 
draudžiama perdirbti pirktus ir užsakyto
jo žemės ūkio bei kitus maisto produktus, 
gaminti iš jų maisto pramonės gaminius 
ir gėrimus (tiek visiškai užbaigtus, tiek 
pusfabrikačius). Tačiau kolūkiečiai, dar
bininkai ir tarnautojai, kiti piliečiai, tu
rintys pagalbinį ūkį, savo žemės ūkio pro
dukciją gali realizuoti savo nuožiūra (ža
lią ar perdirbtą).

Draudžiama gaminti ir taisyti bet ko
kius ginklus, gaminti šaudmenis, sprog
menis ir pirotechnikos dirbinius, daugini
mo ir kopijavimo aparatus, įvairius štam
pus, antspaudus, įspaudus, šriftus, dau
ginti spaudos bei fotoprodukciją,' plokšte
les, kino filmus, magnetinius įrašus, ga
minti juosteles ir lenteles ordinams bei 
medaliams ženkliukus ir žetonus, chemi
jos ir parfumerijos, kosmetikos gaminius, 
nuodus ir narkotikus, bei kokius medika
mentus ir medicininės technikos reikme
nis.

Draudžiama apdirbti ir dažyti odas, avi
kailius, švelniaplaukių žvėrelių kailiukus, 
gaminti dirbinius iš medžiojamųjų švel
niaplaukių žvėrelių kailiukų, kurie neturi 
valstybinio ženklo (štampo). Tačiau pilie
čiai, auginantys švelniaplaukius žvėrelius 
(nutrijas, audines ir kt.) savo ūkyje, jų 
kailiukus gali realizuoti savo nuožiūra.

Neleidžiama verstis keleivių ir krovinių 
pervežimu bet kokiu transportu, išskyrus 
pervežimą valtimis, taip pat arkliais, tu
rint vietinės Darbo žmonių deputatų tary
bos vykdomojo komiteto leidimą .

Piliečiai negali laikyti pensionų, mau
dyklių, pirčių, lošimo namų, įvairių atrak
cionų, negalima organizuoti pramoginių 
renginių.

Draudžiama gaminti dirbinius iš bran
giųjų ir spalvotųjų metalų, brangakmenių, 
gintaro, dirbinius, naudojant šias medžia
gas, taip pat taisyti ir perdirbti tuos dir
binius, naudojant savo brangakmenius ir 
spalvotuosius metalus, brangakmenius, 
gintarą.

Taip pat negalima gaminti žvakių, iko
nų ir kitų bažnytinių reikmenų.

Lietuyos respublikos teritorijoje pilie
čiams uždrausta verstis vilnos karšimu, 
naujos avalynės siuvimu, laikrodžių tai
symu, plaukų kirpimu ir sušukavimu, fo- 
toamatu, dirbtinių kortų, paminklų gami
nimu, gręžtinių šulinių įrengimu.

Neleidžiama gaminti taikomojo ir vaiz
duojamojo meno dirbinių (dirbtinių gėlių, 
lempų gaubtų, pieštų ir trafaretinių kili
mėlių, įvairių statulėlių, paveikslų, me
džio drožinių, piešinių siuvinėjimui, pa
puošalų), jei jų pavyzdžiai nepatvirtinti 
Lietuvos TSR Dailės fondo kombinatų me
no tarybų.

IIETUVDJE
PAŽANGIOSIOS MOKSLO MINTIES 

MUZIEJUS

Kultūros paminklų apsaugos inspekcija 
Vilniuje paskelbė „Tiesoje“ savo arti
miausių darbų planą sostinėje. Iš to plano 
sužinome, kad ryšium su artėjančia Vil
niaus universiteto 400 metų sukaktimi la
bai intensyviai restauruojamos kone visos 
universiteto patalpos. Ten sakoma:

„Ypač pažymėtinas įžymaus architektū
ros paminklo — Pažangiosios mokslo min
ties muziejaus — buvusios Jono bažnyčios 
restauravimas. Tuo savotjškai bus pager
biamas pažangių mokslininkų, dėstytojų 
atminimas, artėjant Universiteto 400- 
osioms metinėms.“

Vadinasi, dar viena Vilniaus šventovė 
— garsioji šv. Jono bažnyčia — netrukus 
bus paversta muizejumi.

KUR DONELAIČIO KAPAS?

.Kultūros baruose“ (Nr. 2) prof. Č. Ku
daba tokiu pavadinimu paskelbė straips
nelį. Jame rašoma:

„Negalima čia neprisiminti pastangų iš
tirti rašytojo gyvenvietę — Tolminkiemį. 
Ten 1967 m. vasarą buvo atlikti archeolo
giniai kasinėjimai, surasti ir vėliau iden
tifikuoti poeto palaikai. Po to žinomu me
todu buvo atkurtas jo portretas. Visuome
nė visa tai sekė susidomėjusi, su entuziaz
mu. Apie archeologinius ir antropologi
nius tyrinėjimus buvo išsamiai rašoma 
mūsų periodikoje. Tada buvo pasakyta, 
kad rašytojo „palaikai laikinai (!) sau
gojami Lietuvos TSR istorijos-etnografijos 
muziejuje“ („Mokslas ir gyvenimas“, 
1970 m., Nr. 7, p. 16). Nuo tyrinėjimų Tol- 
minikemyje, t. y. nuo K. Donelaičio palai
kų suradimo, šių metų vasarą sukaks de
šimtmetis. Tad kaip suprasti tą pasakymą 
„laikinai saugomi“?

Dažnai per paskaitas, nukrypus kalbai 
į kraštotyros reikalus, studentai, mokslei
viai klausia: „Kur Donelaičio kapas?“ 
Vienoje Žemaitijos mokykloje net buvo 
aiškinama, kad po tyrimų Donelaičio pa
laikai palaidoti... Klaipėdoje! Žmonės pa
galvoja — surasti ir antrą kartą palaidoti 
Dariaus ir Girėno palaikai Kaune, įvyk
dytas J. Biliūno testamentinis pageidavi
mas, ne vieno išeivio iš užjūrio į gimtąjį 
kraštą parvežami pelenai, tai kodėl jau 
dešimt metų nesurandama vietos Kristijo
no Donelaičio kapui? Juk tikriausiai ne
suabejota tyrimų duomenimis.

Kada gi rasime vietą mūsų grožinės li
teratūros pradininko ir klasiko palaikams, 
kada mokytojas moksleiviams galės pasa
kyti, kur jo kapas?“

VILKAI LIETUVOJE

Šiuo metu Lietuvoje esama apie 180 vil
kų. Apie jų gerus ir blogus „darbus“ rašo 
V. Nedzinskas („Tiesa“).

„Vilkas minta laukiniais ir naminiais 
gyvuliais. Lengviausiai jam pasiekiami 
kiškiai, stirnos, šernų jaunikliai, smulkūs 
graužikai. Alkio spiriami, vilkai puola 
briedį ir jį nugali. Nelenkia dvėselienos, 
pjauna šunis. Upių, ežerų seklumose su
geba išgriebti žuvį, moka prisėlinti prie 
paukščio. Nevengia roplių, varliagyvių, 
net vabzdžių. Teko įsitikinti, kad jie ėda 
laukinius vaisius, bulves, uogas. Ypač 
mėgsta spanguoles. Vilkų tarpe plačiai pa
plitęs kanibalizmas.

Plėšikavimo. sėkmę vilkui lemia aštri 
uoslė, išlavėjusi klausa, puikus regėjimas 
ir neapsakomas gudrumas. Vilkas auką 
suuodžia per kilometrą, klausos jam gali 
pavydėti bet koks miško gyventojas.

Dieną vilkai tūno miško tankmėje. Me
džioja vakare ir naktį. Per naktį lengvai 
sukaria iki dviejų šimtų kilometrų. Kar
tais medžioklėje dalis vilkų laukia pasa
loje, o kiti veja link jų grobį. Vilkai drą
sūs ir agresyvūs tik tuomet, kai jaučia sa
vo pranašumą, kai auka nuo jų slepiasi, 
bėga. Pamatę, kad jėgų santykis keičiasi 
ne jų naudai ar kad užpultasis atkakliai 
priešinasi' — visada pasitraukia patys.

Vilkų vestuvės — per pačius šalčius. 
Vilkė paprastai veda 4-8 jauniklius. Trijų 
mėnesių vilkiukai prisijungia prie suau
gusiųjų ir išmoksta patys medžioti. Daug 
aukų reikalauja vilkų pamokos, naktinės 
pratybos. Prieš keletą metų įsisukusi vil
kų šeima Alytaus rajono „Saulės“ kolūky
je, aplinkiniuose kaimuose išpjovė apie 
dvidešimt avių. Suėdė vieną kitą, o kitas 
pjovė besitreniruodami.

Vilkui geri pietūs — apie 10 kg mėsos. 
Gausiai šeimynai vienos avies, stirnos ma
žoka. Tad nepigu vilkus išlaikyti...

Pastaruoju metu susidomėjimas vilkais 
nepaprastai išaugo. Vieni juos visapusiš
kai smerkia, kiti — teisina ir gina. Reikia 
atvirai pripažinti, ka nei vieni, nei kiti 
nėra iki galo nuoseklūs ir visiškai teisūs.

Vilkų piktadarystėms įrodyti įkalčių to
li ieškoti nereikia. Tačiau vilkai — miškų 
sanitarai. Jie pirmiausia sunaikina palie
gusius, nesveikus, ligotus žvėris. Taip 
vyksta natūrali atranka, be kurios lauki
nė fauna greit išsigimtų. Didžioji grandi
nė „plėšrūnas-auka“ yra sena, kaip ir pa
ti gamta. Vilkai šioje grandinėje — svar
bus komponentas, be kurio sugestų biolo
ginis mechanizmas, suirtų gamtinė pusiau
svyra. Vilkai, kaip ir kiti plėšrūnai, pade
da išlikti ir tobulėti gyvūnų rūšiai.“
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Liehiviil Kronika
DBLS IR LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 

SUVAŽIAVIMAI
DELS atstovų metinis suvažiavimas 

įvyks Lietuvių Namuose, Londone, šešta
dienį, balandžio 16 d. Suvažiavimo pradžia 
12 vai.

Lietuvių Namų bendrovės akcininkų 
metinis susirinkimas įvyks tą pačią dieną 
Lietuvių Namuose 6 vai. po piet.

Numatoma, kad abu suvažiavimai tęsis 
taip pat ir sekančią dieną, t. y. sekmadie
nį, balandžio 17 d.

Lietuvių Namų bendrovės pranešime, 
kuris buvo išsiuntinėtas kartu su E. Lie
tuviu kovo 22 d., yra įsibrovusi klaida. 
Akcininkų suvažiavimo darbotvarkėje 
(punktas 3) parašyta, kad valdybos narių 
rinkimai atidedami į kovo 21 d. 11 vai. 
Turėtų būti: atidėti į sekmadienį, balan
džio 17 d. 11 vai.

Už šią klaidą bendrovės valdyba akci
ninkus ir EL skaitytojus atsiprašo.

L. N. b-vės valdyba

STUDIJŲ SAVAITĖ
24-joje Europos Lietuviškųjų Studijų 

Savaitėje, kuri įvyks liepos 31 — rugpiū- 
čio 7 d. d. prie Londono, dalyvaus gana 
daug Amerikos lietuvių. Viena grupė at
vyksta iš Los Angeles, o antra iš Čikagos. 
Abiejose bus tautinių šokių ansambliai, 
kurie pasirodys Royal Holloway College 
salėje ir, gal būt, Lietuvių Sodyboje.

Studijų Savaitės programoje numatytas 
Vilniaus estradinės dainininkės Violetos 
Rakauskaitės koncertas.

Literatūros vakare savo kūrinius sutiko 
Skaityti šie rašytojai: K. Barėnas, E. Cin
zas, Irena Joerg, R. Spalis ir poetas Vla
das Šlaitas.

Antradienį, rugpiūčio 2 d. Studijų Sa
vaitės dalyvių ekskursija nuvyks į Lietu
vių Sodybą ir dalyvaus Skautų ir Jauni
mo stovyklos uždarymo iškilmėse.

Norintieji dalyvauti Studijų Savaitėje, 
kviečiami neatidėliojant užsirašyti. Infor
macijų teikia Studijų Savaitei rengti ko
mitetas, 2, Ladbroke Gardens, London, 
Wil.

PADĖKA

Studijų Savaitei rengti komitetas nuo
širdžiai dėkoja Londono Moterų Draugi
jai „Dainava“ už dosnią paramą — 60 sv. 
sterlingų.

Komitetas, taip pat dėkoja p. Klarai 
Mrongowius, Vokietijoje, už stambią pa
ramą studentėms, norinčioms dalyvauti 
Savaitėje.

Komitetas nori pažymėti, kad lietuvės 
moterys, pavieniui ir organizuotai, pirmo
sios suprato Studijų Savaičių naudą jau
nesniajai kartai ir savo parama veiks
mingai prisidėjo prie Savaitės pasiseki
mo. Garbė joms!

AUKA TAUTOS FONDUI
DBLS Bradford© skyrius surinko ir 

Tautos Fondui paaukojo £38.90į. Tautos 
Fondo atstovybė aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — Rekolekcijos ba
landžio 3d., 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. 
BRADFORDE — balandžio 3 d., 12.30 vai. 
BRADFORDE — balandžio 10 d., 12.30 v., 

iškilmingos Kristaus Prisikėlimo Mi
šios.

BRADFORDE — balandžio 17 d., 12.30 v.
HALIFAXE — balandžio 24 d., 1 vai. p. p.: 

šv. Mišios a. a. Antano Sagaičio in
tencija.

METINIO SUSITELKIMO DIENOS
Šiemet vidurinės Anglijos lietuviams 

rekolekcijos bus Šia tvarka:
Ketteringe — kovo 31 d., ketvirtadienį, 

19.30 vai., 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 pusvalandi prieš pamaldas.

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

Visus maloniai kviečiame šiomis dvasi
nės atgaivos dienomis pasinaudoti.

Kun. S. Matulis, MIC

LONDONAS
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.

PENKTADIENIO DISKO SEZONAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

j 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

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

Velykų pirmąją dieną Manchesterio 
Lietuvių Socialinis klubas rengia margu
čių balių, kurio metu bus premijuojami 
geriausi margučiai ir įdomiausios kepu
raitės.

Margučiai (įteikiami komisijai iki 6 vai. 
vakaro. Margučiai bus premijuojami 6.30 
vai., kepuraitės — 7.00 vai.

Klubo valdyba visus maloniai kviečia 
atsilankyti į margučių balių.

Klubo valdyba

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Kovo 19 d. Manchesterio lietuvių klube 
įvyko antras šiais metais lietuvių filate
listų susirinkimas. Susirinkimas praėjo 
labai gražioj nuotaikoj. Draugijos sekre
torius ir nariai Popikienė ir Minutas pa
rodė įdomių ir vertingų lietuviškų ir eu
ropietiškų pašto ženklų. Draugijos pirmi
ninkas Pūras pasiūlė išleisti metinį drau
gijos biuletenį, ir jo pasiūlymas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Ateinantis filatelistų draugijos susirin
kimas 'įvyks birželio 11d. 6 vai. vak. 
Manchesterio lietuvių klube.

GLOUCESTERIS
MIRĖ J. BARŠAUSKAS

Kovo 8 dieną Gloucesteryje mirė Juozas 
Baršauskas, sulaukęs 67 metų amžiaus. 
Kilęs buvo iš Šeinių apskrities, Klevų kai
mo. Perėjęs visas karo audras, atsidūrė 
Danijoje, o iŠ ten atvyko į Angliją žemės 
ūkio darbams. Persikėlęs i Gloucesterį, 
gavo darbą prie Ikapų valymo ir tvarky
mo. Čia išdirbo 20 metų. Laidotuvėmis rū
pinosi Gloucesterio kapinių valdyba. Lai
dotuvėse dalyvavo Gloucesterio-Stroudo 
lietuviai, klebonas S. Matulis ir viena kai
mynė su vyru iš Manchesterio. Naujas ka
pas pasipuošė vainikais ir gėlėmis. Arba
tėlė ir kavutė buvo paruošta J. Vilimo na
muose.

.Tebūnie, Juozai, tau lengva Anglijos že
melė.

J. Vilimas

NEPAMINĖTA
Aprašant Gloucesterio-Stroudo DBLS 

Skyriaus susirinkimą ir valdybos rinki
mus pamiršta paminėti, kad M. Galva- 
nauskienė išrinkta tautinių šokių mokyto
ja ir parengimų vedėja.

LIET. SODYBA
RIEDĖS MARGUČIAI

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

EV ROPOS LIETUVIS

ROCHDALE
PADĖKA

Visiems, palydėjusiems mano žmoną 
Antaniną į amžino poilsio vietą, prisiun- 
tusiems gėlių ir liūdesio valandose išreiš- 
kusiems man, sūnui ir jo šeimai giliau
sias užuojautas, nuoširdžiai dėkojame.

D. Banaitis ir šeima

BIRMINQHAMAS
SUSIRINKIMAS

Balandžio 30 d. 12-14 vai. „Crown" res
torano salėje, Hurst Str., Birmingham 
(netoli autobusų stoties) šaukiamas DBLS 
Birminghamo skyriaus narių ir apylinkė
je gyvenančių lietuvių susirinkimas.

Pagrindinis šio susirinkimo tikslas —■ 
išrinkti naują skyriaus valdybą ir atsto
vą į suvažiavimą Londone. Nariai, turin
tieji akcijų, prašomi atsinešti įgaliojimų 
formas. Išrinkus naują atstovą, įgalioji
mus bus galima įteikti vietoje.

Skyriaus valdyba

DANIJA
MIRĖ DAIL. K. DARGIS

Gauta žinių, kad vasario 7 d. Danijoje 
(prie Kopenhagos) po ilgos ir sunkios vė
žio ligos mirė dail. Kazimieras Dangis. K. 
Daugį pažinojo ir daugelis Anglijos lietu
vių, nes 1948-1956 m. jis yra gyvenęs Lon
done. čia būdamas, jis gražiu, lietuvišku 
stiliumi išdekoravo lietuvių bažnyčią, ku
ri džiugino ir tebedžiugina ne tik vietos 
lietuvius, bet ir atvykstančius svečius.

Kovo 30 d. a. 'a. Kazimierui Dargiui bū
tų suėję 60 metų amžiaus. Liūdesy likusi 
velionio šeima prašo jo buvusius draugus 
ir pažįstamus tą dieną ji prisiminti.

Kilimo K. Dargis buvo iš Žemaitijos 
(Papilė). Danijoje liko žmona ir du sū
nūs.

ITALIJA
LIETUVIŲ KALBOS SEMINARAS

Jau kuris laikas’ Domodossolos mieste 
veikia lietuvių kalbos seminaras. Jame 
lietuviškai mokosi 12 asmenų, kurių du 
atvyksta net iš Milano. Kurso lygis atitin
ka Lietuvos gimnazijos programą. Semi
narą veda rosminietis tėvas T. Ereminas 
rosminiečių licėjaus (gimnazijos) patal
pose. Italai mūsų kalba domisi dėl įvairių 
priežasčių: vieniems rūpi kalbotyra, kiti 
dėl simpatijos Lietuvai, jos kultūrai bei 
kenčiančiai lietuvių tautai. Rosminiečių 
gimnazijos direkcija 1 lituanistinio semi
naro atidarymo proga paskelbė tokį skel
bimą:

,iKaip paaiškėjo iš neseniai spausdintos 
žinios ,,Eco dell' ossola — risveglio osso- 
lano“, „11 Popolo dell' Ossola“, ..II Verba- 
no“, II Sempione“, ,L‘ Informatore“ ir ki
tuose savaitraščiuose, Domodossolos Ros
miniečių Kolegijoje netolimoje ‘ateityje 
bus pravestas lietuvių kalbos ir kultūros 
kursas. Jo reikalavo Domodossolos moky
tojai ir Milano universiteto kalbų studen
tai. Kursas bus svarbus tiems, kurie nori 
atsiskleisti Europos kultūros versmes. Iš 
tikrųjų lietuvių kalba yra artima sanskri
tui.“

Tėvas T. Ereminas jau eilę metų gyve
na Domodossoloje ir su italais yra visai 
sutapęs. Šių eilučių autoriui lankantis Do- 
modossoloje, teko girdėti italus (sakant: 
„ii nostro connazionale Padre Ereminas“... 
(mūsų tautietis tėvas Ereminas...) Mums 
reikia džiaugtis, kad tėvas Ereminas gra
žiai suderinęs dvi Europbs kultūras, sėk
mingai darbuojasi Lietuvos naudai.

J. J.

Po Chicagos dangum

Chicagos Anglijos-Britanijos lietuvių 
klubo naują valdybą sudaro: pirm. VI. Pa- 
liulionis, vicepirm. Anatolijus Lakas, I 
sekr. Kazys Rožanskas, II .sekr. Stefanija 
Kaulėnienė, kasin. J. Jokubka, rylšikinkas 
su organizacijomis Justinas Šidlauskas. 
Parengimų komisija: A. Kurienė, St Šid
lauskienė ir Pr. Rumšą. Revizijos komisi
ja: VI. Palubeckas, St. Rudokas ir Bal. 
Brazdžionis. Valdyba leidžia laikas nuo 
laiko biuletenį, rengia pokylius, pelną iš
dalija geriems tikslams. Spaudai, Vasario 
16 gimnazijai, Altui, Balfui, radijo valan
dėlėms, Lietuvių Televizijai ne kartą da
vė po šimtinę. Narių tarpe yra įvairių 
prekybininkų ir profesionalų. Vasario 12 
d. įvykęs metinis Užgavėnių balius labai 
gerai pasisekė, gauta gražaus pelno. Pro
gramoje dalyvavo trys „anglikonės“ sese
rys Drūtytės su savo ‘Skambiom dainom ir 
muzika. Mergaitės jau kelinti metai pasi
rodo lietuviškuose parengimuose. Jos ža
da išleisti savo dainų plokštelę. Sėkmės!

Kovo 6 d. įvyko gražus Bostono vyrų 
seksteto pasirodymas. Vadovavo muz. Gai
delis. Jo sekstetas atliko tokią gražią pro
gramą, kad publika vis prašė ir prašė 
kartoti. Dainos lengvos, estradinės, kiek 
liūdnokos, labai artimos ir mielos visiems. 
Pilna Jaunimo Centro salė dėkinga už 
koncertą ir ’laukia vėl kada nors atvyks
tant. LTV įrašė koncertą į filmų juoste
les, tad televizijos bei radijo valandėlėse 
jis dar ilgai skambės chicagiškių ausyse.

Kovo 6 d., tuoj po Bostono koncerto, 
įvyko Santaros-Šviesos rengiamas poeto

Skautiškuoju keliu
Sesės ir Broliai,

Gal jau teko patirti, kad DELS atstovų 
suvažiavime 1977 m. vasario 5 d. šie me
tai buvo paskelbti D. Britanijos LIETU
VIU JAUNIMO METAIS.

Šis žygis jau praėjusiais metais stovyk
loje buvo skautų ir jaunimo vadovų svars
tomas. Buvo nutarta sudaryti lituanisti
nius branduolius ir jaunimo lietuvių ko
lonijose. Į darbą įsitraukė DBLS Tarybos 
pirm, ir Lituanistinio skyriaus nepailstan
tis judintojas Rimantas Šova ir jaunimo 
vadovas Aleksas Vilčinskas.

Šiems žygiams visi pritarė, ir šiais me
tais užsimota skautų stovyklą rengti il
gesniam laikui (10 dienų) ir į ją kviesti 
visą neskautaujantį jaunimą. (Tikimasi 
jaunimo turėti ir iš kitų žemynų).

L. S. S. Anglijos Rajono skautų 28-ji 
tradicinė stovykla įvyksta nuo LIEPOS 
24 ligi RUGPIŪČIO 4 d. Lietuvių Sodybo
je, Headley Park, Bordon, Hants.

Į šią stovyklą kviečiami VISOS ir VISI 
skautai ir jaunimas.

Stovyklinis mokestis visiems stovyklau
tojams numatytas 16 svarų.

Jaunimas registruojasi kolonijose pas 
savo vadovus arba tiesiog pas jaunimo va
dovą Aleksą Vilčinską, 5, HOLMSIDE RD., 
LONDON, SW12 8RJ.

Skautai-ės registruojasi pas savo viene
tų vadovus arba pas J. Maslauską, 7, THE 
CRESCENT, MAYFIELD, NR. ASHBOUR
NE, DERBY'S DE6 2JE.

Skautai ir jaunimas prašomi užsiregist
ruoti pas minėtus vadovus iki BIRŽELIO 
1 d., nes reikia iš anksto užsakyti maistą 
ir palapines. Neužsiregistravę iki minėtos 
datos, gali būti nepriimami į stovyklą.

Kiekvienas stovyklautojas užsiregist
ruodamas įmoka 5 sv. ir prisiunčia sutiki
ma formą, pasirašytą tėvų ar globėjų.

Kiekvienas stovyklautojas apsidraudžia 
save nelaimės atvejui, arba prisiunčia tė
vų sutikimo raštą. Stovyklos vadovybė ne
siima jokios atsakomybės nelaimės atve
ju stovykloje, ar kelyje, nors į tai kreips 
dėmesį. (Šis patvarkymas liečia jaunimą, 
atvykstantį ir iš kitų žemynų). Draudi
mas privalomas visiems stovyklautojams.

Skautų-jaunimo stovykla pravedama 
laikantis skautų stovyklos nuostatų, at
kreipiant dėmesį į lituanistinį švietimą, 
užsiėmimus ir sportą.

T. Venclovos vakaras. Prisirinko pilna sa
lė žmonių. Svečias pradėjo savo pokalbį 
eilėmis ir tęsė visą valandą. Publika ne
ramiai laukė naujų žinių apie okupuotą 
Lietuvą. Vėliau buvo paklausimai ir atsa
kymai.

Lietuvių Prekybos Rūmai kovo 9 d. tu
rėjo savo eilinį susirinkimą, kuriame bu
vo parodytas filmas apie Latvijoje, prie 
Rygos, esančią vergų stovyklą.

Jaunimui
Bulletin de.4 Jeunes d' engine Lithua- 

niene. Taip vadinasi Prancūzijos lietuvių 
jaunimo biuletenis prancūzų kalba, kurio 
Nr. 1 išėjo kovo mėnesį. Biuletenio tiks-
las palaikyti ryšius Prancūzijos lietuvių 
jaunimo tarpe ir informuoti juos apie Pa-
šaulio lietuvių jaunimo veiklą. Pirmame 
numeryje diskutuojami buvusiųjų ir būsi
mo Jaunimo kongreso tikslai. Prancūzijos 
jaunimas kviečiamas prisidėti prie IV
PLJK-so (Europoje, 1979 m.) rengimo. 
Biuletenyje taip pat yra straipsniai apie 
Lietuvos praeitį ir dabartinę padėtį. Biu
letenį redaguoja Sigita Kondrataitė, 17 
rue Poliveau, 75005 Paris, France.'

Kolumbijos LJS-gos biuletenis Pašvais
tė, leidžiamas ‘lietuvių ir ispanų kalbomis, 
redaguojamas Kęstučio Slotkaus. Biulete
nis gana plačiai aprašo Argentinos, Ko
lumbijos, Braeilijos, Urugvajaus ir Vene- 
zuelos liet, jaunimo veiklą.

Iš Argentinos į Kolumbiją (6.000 km 
atstumas) atvyko jaunimo veikėjas Vik
toras Barzdžius. Kelionės tikslas — už
megzti ryšius su Argentinos, Kolumbijos 
ir Venezuelos lietuvių jaunimu. Taip ipat 
pasitarti apie artėjantį VI PALK-ą (Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongresą), kuriame 
tikimasi suruošti ir Jaunimo Studijų Sa
vaitę.

Su PLB-nės pagalba į Pietų (Ameriką at
vyksta kalbininkas dr. Antanas Klimas. 
Dr. Klimas įvairiuose kraštuose skaitys 
paskaitas apie indoeuropiečius, lietuvių 
kalbas kilmę ir t. t.

•••
1977 m. birželio 30 — liepos 7 d. d. Ko

lumbijoje ruošiama Jaunimo Studijinė 
Stovykla.

1977 m. sausio 8 d. Argentinoje N. Za- 
vickaitė ištekėjo už K. Baltrūno. Juodu 
susipažino per n PLJK-są, o susižiedavo 
per III-jį.

Dr. Vytas Kiaušas, dalyvavęs III PLJK- 
se kaip Australijos atstovas, apsigyveno 
Brazilijoje. Dr. Kiaušo tikslas — stengtis 
sujungti lietuvius Pietų Amerikoje. Jis 
žada taip pat apsilankyti Kolumbijoje ir 
Venesueloje.

aVč

1977 m. kovo 29 d. Nr. 13 (1353)

Kiekvienoje vietovėje stovyklavimas 
saistomas valdžios bei savivaldybės tai
syklių, nurodymų bei patarimų. Nors tie 
dalykai įvairuoja, bet gero stovyklavimo 
principai visur labai panašūs. Jų privalo 
laikytis kiekvienas stovyklautojas. Ne
drausmingas elgesys gali sudaryti didelių 
nemalonumų ir stovyklautojas-ja gali bū
ti priverstas palikti stovyklą.

Prisiminkite, kad stovyklos yra organi
zuojamos jums, jaunime! Skautų ir jauni- ' 
mo vadovai-ės savo atostogas ir poilsio 
laiką pašvenčia jūsų naudai. Prisiminki
te, kad organizacijos ir skautiškos bei 
jaunimo idėjos rėmėjai savo lėšomis mus 
paremia. DELS atstovai paskelbė 1977- 
sius metus D. Britanijos LIETUVIŲ JAU
NIMO METAIS, todėl skautų-jaunimo sto
vykla turėtų būti skautiška, lietuviška, 
turtinga, tvarkinga, švari, saugi stovyk
lautojams ir svečiams.

Taigi atvykę į skautų-jaunimo stovyk
lą, stenkimės būti tikrais skautais-jaunuo- 
liais, tauriais žmonėmis, gerais lietuviais.

Turime nepamiršti, kad būsime svečiai 
puikioje stovyklavietėje, todėl turime 
stengtis gerai atstovauti mūsų sąjūdžiui 
ir mūsų Sąjungai.

Turime įsidėmėti, kad būsime palydėti 
ir stebimi mus branginančių, mylinčių ir 
gero linkinčių širdžių. Atsakykime jiems 
gražiais savo darbais ir prasmingu sto
vyklos gyvenimu, pasiryždami stovykloje 
daugiau lituanistinių, skautiškų ir prak
tiškų žinių įsigyti.

Linkime, kad ši Skautų-jaunimo stovyk
la sujungtų mus į bendrą šeimą, o mūsų 
darbas, linksmi laužai, bendros maldos, 
skautiška ir jaunatviška nuotaika sustip
rins ir paruoš lietuviškiems ateities dar
bams.

Pakartotinai prašome laiku užsiregist
ruoti. Teiraukitės stovyklos reikalais pas 
savo vadovus, tėvelius ir vyresniuosius 
brolius ir seses. Ateityje bus stengiamasi 
visus smulkiau informuoti. Jau dabar 
pradėkime judėti. Iki pasimatymo stovyk
loje! •

Skautų-Jaunimo Stovyklos Vadovybė

Pastaba

Iš Midlando: Bradfordo, Manchesterio, 
Nottinghamo ir kitų apylinkių skautams 
ir jaunimui užsakytas 45 vietų autobusas. 
Bendra kelionės kaina — 180-190 sv. Pra
šomi užsiregistruoti pas J. Maslauską iki 
birželio 1 d.

Liepos 24 d., sekmadienį 9.30 vai. ryto 
išvykstame iš Manchesterio Liet. Soc. klu
bo (121, Middleton Rd.). Pakeliui į Sody
bą, sutartoje vietoje paimsime stovyklau
tojus. Vėliau bus paskelbtos smulkesnės 
detalės.

AUKOS

Manchesterio „Živilės“ ir „Maironio“ 
vienetų skautų-čių sueigoje vasario 27 d. 
Lietuvių Soc. klube skautus parėmė:

Alb. Rimeikis — 5 sv., Kz. Pažėra — 3 
sv., VI. Kupstys — 1 sv., D. Damauskas — 
1 sv., J. Šablevičius — 2 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams skautiškas 
ačiū.

PAVASARIO STOVYKLĖLĖ
Balandžio 15-17 d. d. Manchesterio Lie

tuvių soc. klubo patalpose įvyks skautų- 
čių savaitgalio stovyklėlė.

Kviečiu kuo skaitlingiau dalyvauti. At
sivežti uniformas ir miegamus maišus.

Eudžiu!
s. A. Jakimavičius
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NĖRA GERESNĖS DOVANOS 
DRAUGAMS IR SAU PAČIAM

Ramonas — DULKĖS RAUDONAM SAU
LĖLEIDY, romanas, 400 psl. £4.70.
P. Jurkus — JUODVARNIAI, pasaka-poe- 
ma:

...„Kaip naktužė tyli
Pas Tave ateinu,—

Visam kaimo kely
Negirdėti dainų.

Miega vėjas kleve
Ir žvaigždelės languos,—
Kas, Motule, Tave
Šią naktelę paguos?

Poema iliustruota, 200 psl. £4.00
V. Vailionis — LIKIMO AUDROSE, 344
psl., romanas £5.40
J. Daumantas — FIGHTERS FOR FREE
DOM. Lithuanian Partisans Versus the 
USSR. 250 psl. £7.50
M. Aukštuolis — THE EAGLE OF FREE
DOM, The voice outside the Iron Curtain. 
156 psl. £3.20
A. Jonušaitė-Abromaitienė — NYKŠ
TUKŲ MOKYKLA, didelio formato, spal
votos iliustracijos. Puiki Velykų dovana 
vaikams. £2.40
Kainos, įskaitant persiuntimo išlaidas.

ainora
14, PRIORY RD., 
KEW, SURREY. 
TeL 940-6377
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