
Kova tebevyksta
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis 

DBLS metiniame suvažiavime Londone, 
1977 m. balandžio 16 d.

Malonūs suvažiavimo dalyviai,
Džiugu yra matyti Jus visus, o ypač 

skyrių atstovus, atvykusius iš tolimesnių 
D. Britanijos vietų. Man yra malonu šia 
proga Jus visus pasveikinti.

Šiuo suvažiavimu yra užbaigiami dar 
vieneri DBLS veiklos metai. Jums teks 
aptarti ir nustatyti tolimesnės veiklos gai
res ateičiai. Aš linkiu Jums rimtos ir dar
bingos nuotaikos bei geros sėkmės Jūsų 
darbams.

Pagrindiniai mūsų veiklos tikslai — lie
tuvybės išlaikymas ir rėmimas kovos už 
Lietuvos suverenių teisių atstatymą — ge
ros valios lietuviams nesukelia jokių abe
jonių. Tik pats kelias į šį tikslą ne visų 
vienodai yra suprantamas. Iš čia išplau
kia vieningumo reikalas, idant galėtume 
pasirinkti vieną, visiems bendrą, kelią, o 
neklaidžiotume šunkeliais.

Greit sueis 37-ri metai, kai Sov. Rusija 
savo ginkluotomis pajėgomis sutrypė Lie
tuvos nepriklausomybę. Lietuvių tautos 
pastangos atstatyti Lietuvos suverenių 
teisių vykdymą prasidėjo su ta lietuviams 
neužmirštama 1940 m. birželio 15-osios 
data. Tautos kova tebevyksta ir šiandien 
tiek okupuotoje tėvynėje, tiek ir laisvame 
pasaulyje.

Tėvynėje, nors kruvinos partizanų ko
vos baigėsi, tačiau laisvės kova nepasibai
gė. Pastarųjų metų įvykiai aiškiai rodo, 
kad lietuviai niekuomet nenurims Sovietų 
Rusijos vergijoje. Šiuo metu jų kova nė
ra kruvina, tačiau ji vyksta tokiais bū
dais, kurie yra įmanomi dabartinėmis są
lygomis.

Kaip kiekvienoje kovoje, taip ir mūsiš
kėje, šalia pasiryžėlių, atsiranda ir kenkė
jų. Kad jų yra okupuotoje Lietuvoje, ne
tenka stebėtis. Labiau stebėtis tenka tais 
išeivijos tautiečiais, kurie įvairiais sume
timais ryžtasi kenkti laisvės frontui. Tie
sa, tokie atsitikimai yra rėti, bet reikia su 
apgailestavimu konstatuoti tai. kad jų at
siranda. Prie laisvės fronto kenkėjų skir
tini ir tie, kurie, kartais gerų intencijų 
vedami, ima kirsti šaką, ant kurios patys 
sėdi. Tuo jie nejučiomis pasitarnauja pa
vergėjui, prieš kurį tauta kovoja. Paga
liau tenka dar suminėti ir vadinamuosius 
pesimistus, kurių pagrindinė tezė yra tai, 
kad, girdi, ar bevertos išeivių pastangos, 
žinant, kad protestais ir žodžiais Lietuvai 
laisvės neiškovosim. Panašių pesimistiškų 
nuomonių būna visais laikais. Tai patvir
tina ir netolima Lietuvos praeitis. Štai, 
XIX amžiaus pabaigoje ne vienas lietu
vis galvojo: ar verta kovoti prieš lietuvių 
spaudos draudimą? Ir kas gi buvo teisus: 
šitaip galvojantis skeptikas, ar tie idealis
tai kovotojai? Atsakymą visi gerai žino
me.

Žiūrėdami iš istorinės perspektyvos, ma
tome, kad mūsų tautos kelias beveik nie- 
kad nebuvo tiesus ir lygus. Ir jeigu sun
kiomis tautai valandomis nežuvome, tai 

-'gal būt dėl to, kad ir tamsiausiomis va
landomis pajėgėme matyti praeities kalnų 

' viršūpes. matyti jų žėrėjimą, teikiantį 
mums paguodos ir ištvermės. Mums, ku
rie gyvename laisvame pasaulyje, labai 
svarbu yra niekad nepamiršti, kad stip
riausioji mūsų atrama, norint išlikti są
moningais lietuviais, glūdi lietuvių tautos 
dvasioje, prisirišime prie tautinių ir reli
ginių vertybių, mūsų tautos sukurtų per 
ilgus šimtmečius. Šios vertybės, kaip ži
nome, palaiko ir mūsų brolių moralę tėvy
nėje.

Pasaulio gyvenimas nestovi vietoje. Jis 
vystosi, keičia savo formas. Visokių gali
mybių gali įvykti. Todėl, eidami gulti nie
kad nežinome, kaip pasaulis atrodys 
mums atsibudus. Šiandien net ir didžiau
siam pesimistui turėtų būti aišku, jog pa
saulyje, be jo Kūrėjo, nieko kito amžino 
nėra. Aš tikiu, kad gerosios pasaulio jė
gos: padorumas, teisingumas, laisvė vir
šys kitas jėgas. Tuo atveju laimėsime ir 
mes. Dirbkime tiktai visi vieningai ir ne
darykime nidko, kas galėtų pakenkti Lie
tuvos laisvės reikalui. Žvelkime į ateiti su 
viltimi ir tikėkime, kad teisingumas, o ne 
brutali jėga, lems tautų ir valstybių atei
tį.

A. f A.

JANINAI VIMERIENEI mirus, 
vyrui Povilui, sūnui Laimučiai, 
sesei Elenai šovienei ir jos šeimai 

gilią užuojautą reiškia

Br. Br. Daunorai

VALGO ARKLIENĄ

Sunkiųjų arklių apsaugos organizacija 
skeliba, kad, kontinento pavyzdžiu, Ang
lijoje pradėta valgyti arkliena. Daugiau
sia jos parduodama transporto kavinių 
laikytojams. Iki šiol arklių mėsa buvo 
parduodama tik šunų maistui. Kartu pa
kilo ir sunkiųjų arklių kainos. Dabar, esą, 
už arklį mokama iki 400 svarų, o seniau 
—■ tiktai 20 svarų.

Bet vis dėlto daugiausia arkliena domi
si kiti Europos Bendruomenės kraštai. 
Praėjusiais metais jos eksportuota 4.507 
tonos — beveik trigubai, nei 1975 m. Ark
lienos pirkliai esą atidarę tris specialias 
skerdyklas arklienai paruošti ir ekspor
tuoti.

SOVIETŲ BAPTISTAI ANGLIJOJE

Anglijoje lankėsi Sovietų baptistų gru
pė, kuriai vadovauja Maskvos Baptistų- 
Evangelikų Sąjungos sekretorius, kun. A. 
Bičkovas. Pasak jo, baptistai šiuo metu 
esanti viena iš greičiausiai besiplečian
čių krikščioniškųjų Bažnyčių Sov. Sąjun
goje. šiuo metu jie turį apie 530.000 na
rių. Grupėje, be paties Bičkovo, dar buvo 
du rusai, latvis ir ukrainietis.

Paklaustas apie baptistų santykius su 
valdžios organais, Bičkovas atsakė: „Mes 
priimame be jokių rezervų Sovietų valsty
bės politinę, socialinę ir ekonominę orga
nizaciją ir tikime, kad kūrimas socializ
mo visiškai derinasi su Naujojo Testa
mento principais.“

Toliau jis pareiškė, kad baptistams esąs 
nepriimtinas tiktai komunistų partijos 
ateizmas. Tačiau per daugelį metų abi ša
lys supratusios, kad krikščionybė turinti 
pasilikti šalia komunizmo.

Dėl leidimo vykti į Angliją Bičkovas 
paaiškino, kad tai esąs Helsinkio konfe
rencijos rezultatas. Jis net gaunąs Mask
voje kai kuriuos britų didžiuosius laik
raščius. Tačiau Weston-super-Mere vieto
vėje, kur sovietiniai baptistai organizavo 
pamaldas, buvo pasirodę lapeliai, skelbią, 
kad jie yra KGB agentai.

EKSKURSIJA Į SIBIRĄ
Thomsons atostogų biuras organizuo

ja ekskursiją į Sibirą. Už £250 atostogau
tojai iš Lutono aerodromo bus nugabenti 
į Ulan Batorą, Mongolijos sostinę. Tiki
masi, kad ekskursijoje dalyvaus apie 600 
žmonių. Panaši ekskursija buvo suorga
nizuota praėjusiais metais. Nors žiemos 
oro sąlygos buvo gana blogos, bet dalyvių 
skaičius siekė 550. Jų tarpe buvo vienas 
vienuolikos metų vaikas ir 70 metų pensi
ninkas. Profesiniu atžvilgiu dalyviai la
bai įvairavo: nuo automobilių fabriko 
darbininko iki britų ambasadoriaus.

SMERKIA NATIONAL FRONTĄ
Rasinės lygybės komisijos pirmininkas 

D. Lane pareiškė, kad britų National 
Front esanti naujųjų nacių partija, kurios 
evangeliją sudarąs Goebbelso skelbtas ra
sizmas.

„Kaip Hitleris atpirkimo ožiais buvo 
paskelbęs žydus, taip National Front da
bar kaltina už visas krašto nesėkmes spal
votuosius“, pareiškė D. Lane. Pasak jį, 
spalvotieji daugiau kenčia nuo ekonomi
nės krizės negu baltieji, nes jie greičiau 
netenka darbo. Organizacijos šūkis — 
„Start repatriation“ esąs neteisingas, nes 
du penktadaliai spalvotųjų gyventojų jau 
yra gimę Britanijoje.

JEI ULSTERIS BUTŲ RUSIJOJE

Tokiu pavadinimu vieną iš savo įžangi
nių straipsnių išspausdino Daily Tele
graph (balandžio 20 d.). Jame kalbama 
apie Strasbourge vykstantį teismą, kuria
me Britanija kaltinama už neleistinus 
žiaurumus tardymo metu Šiaur. Airijoje 
(Ulsteryje). Ten Sov. Sąjungos spauda ir 
radijas tikisi prisirinkti daugiausia me
džiagos būsimai Belgrado konferencijai. 
Laikraštis rašo:

„Rusų „media“ (spauda ir kitos viešo
sios institucijos) dirba viršvalandžius, ly
gindami kapitalistinio Ulsterio žiaurumus 
su taika ir ramybe Sovietų bloko kraš
tuose. Nors tie iš jų, kurie žino KGE: tar
dymo metodus, iš viso nesupranta, apie ką 
ten įkalbama. Žinoma, Ulsterio padėtis nie
kada nebūtų galėjusi susidaryti Rusijos 
imperijoje. Raud. armija būtų atėjusi ir 
sunaikinusi pasipriešinimą per kelias va
landas, kaip buvo padaryta Berlyne, Veng
rijoje ir Čekoslovakijoje. Arba gyvento
jai būtų ištremti, sakysim, protestantai į 
Falklando salas, o katalikai į Tanzaniją.

Airija būtų „finlandizuota“, o Ulsteris 
perduotas Castro žinion. Šitaip buvo pasi
elgta su milijonais Volgos vokiečių, Kry
mo totorių, čechėnų, inguišų, lietuvių, 
latvių, estų ir kitų. Sibire dar yra vietos.

LAIŠKAI VYSKUPUI

Keston New Service rašo apie tris laiš
kus, kuriuos privatūs asmenys pasiuntė 
vyskupui Tomašek (Čekoslovakijoje), 
smerkiančiam tuos asmenis, kurie pasira
šė „Charta-77“. Viename laiškų rašoma:

„Įvykus susidūrimui, jūs nutarėte, kad 
žmogaus teises ginanti Charta-77 neside
rina su Bažnyčios mokymu mylėti savo 
artimą... Jūs neprieštaraujate, kad Jėzus 
neatėjo daryti politinių ir socialinių refor
mų. Neapsigaukite — tik keletas iš mūsų 
skaito save Kristaus Kūno dalimi. Daugu
ma mūsų skaitomės socialistinės bendruo
menės nariais, todėl mūsų pareiga yra 
ginti žmogaus teises. Tebūnie Dievas, o 
ne Bažnyčia jūsų autoritetas. Nesibaimin
kite, jei iš jūsų bus atimtas automobilis. 
Aš taip pat kur reikia pėsčias nueinu“.

Kitame laiške iš Londono rašoma, kad 
katalikų ir protestantų kunigai buvo ver
čiami raštu pasmerkti Chartą-77, nes1 
priešingu atveju buvo grasinama uždary
ti bažnyčias.

LANKĖSI SOV. SĄJUNGOJE
Trys Kes'tono Kolegijos vadovaujantys 

asmenys, įskaitant kun. M. Bourdeaux, 
kovo 6-13 d. d. lankėsi Sovietų Sąjungoje. 
Ketvirtasis asmuo, Xenia Howard-John
ston, žurnalo „Religion in Communist 
Land“ redaktorė negavo vizos.

„ANTANAS SNIEČKUS“ BOSTONE
Po keletos įspėjimų JAV vyriausybė bu

vo priversta konfiskuoti ir nubausti Sov. 
Sąjungos žvejybos laivus, gaudančius žu
vį jiems draudžiamoje zonoje. Pirmasis 
nubaustas laivas buvo Taras Ševčenko, o 
antrasis laivas-šaldytuvas — „Antanas 
Sniečkus“. Šis laivas turėjo 50 tonų sil
kių, kurios buvo konfiskuotos. Abu laivai 
buvo atgabenti į Bostono uostą, jų įgu
loms draugiškai sveikinant susirinkusius 
stebėtojus. Laivo vardas rodo, kad „Anta
nas Sniečkus“, kaip ir daugelis Sov. S-gos 
žvejybos laivų, turi būti iš Klaipėdos. Tuo 
tarpu spaudoje nenurodoma, kokios tauty
bės yra „Antano Sniečkaus“ laivo įgula.

Paskutinėmis gautomis žiniomis „Anta
nas Sniečkus“ paleistas nebaustas.

GERIAUSIAS FILMAS
Filmas „Roots“, padarytas pagal to pa

ties vardo A. Haley knygą, pripažintas pa
čia geriausia šių metų televizijos drama 
Amerikoje (jis rodomas ir EBC 1). Fil
mas vaizduoja vergijos atsiradimą Ame
rikoje. Tokio pat pasisekimo susilauktų 
filmas Sov. Sąjungoje, jei jame būtų atvi
rai pavaizduotas vergų stovyklų atsiradi
mas Sibire. Gal vieną dieną tai ir atsi
tiks. ..

KALBININKAS GRĮŽO Į MASKVĄ
Londono spauda aprašė rusų kalbininką 

Guennadijų Petrovą, nuo praėjusių metų 
rugsėjo mėnesio studijavusį anglų kalbą 
Londone .Balandžio 14 d. dr. Ziplakovo ly
dimas jis išvyko į Maskvą.

Tos dienos rytą jis pasirodė balkone, 
šaukdamasis pagalbos, nes kažin kas no
rįs j užmušti. Kruvinomis rankomis, šo
kinėdamas nuo vieno balkono ant kito, jis 
pagaliau pasiekė žemę ir nubėgo į už pu
sės mylios esančią Sov. Sąjungos ambasa
dą. Namuose, iš kurių G. Petrovas pabėgo 
(Kensingtone) gyveno tik žemesnio ran
go sovietų diplomatų šeimos. Spėjama, 
kad Petrovo elgesys buvo nervinio pakri
kimo rezultatas.

Iki praėjusiųjų Kalėdų jis gyveno ang
lų šeimoje pas H. Wood. Petrovas buvęs 
įsitikinęs komunistas ir bandęs atversti 
H. Wood šeimą. Per savo gimtadienį jis 
buvęs išvykęs su H. Wood į vieną resto
raną Hertfordshire. Kartu dalyvavę pen
ki Petrovo draugai, kurių tarpe buvusi ir 
viena iletuvaitė, studijuojanti mechaninę 
inžineriją.

Iš viso šiuo metu Anglijoje esą 31 Sov. 
Sąjungos studentas. Toks pat skaičius 
anglų esąs išvykęs i Sov. Sąjungą.

ARABAI PERKA NAMUS
Atvykę ilgesnių atostogų į Angliją, pa

siturintieji arabai neapsigyvena viešbu
čiuose, bet perkasi nuosavus namus. Jie 
sako, kad tuo būdu sutaupo pinigų ir įsi- 
gija nuosavybę.

Stovyklos ir kalėjimai
DARBO STOVYKLA JONAVOJE

Izraelyje žydai emigrantai surinko apie 
Sov. Sąjungos kalėjimus ir darbo stovyk
las žinias, kurias paskelbė „The Econo
mist“ (balandžio 2-8 d., 1977 m.). Žurnale 
smulkiai apibūdinamos kalėjimų ir sto
vyklų rūšys ir nurodoma, kad esama ne 
mažiau (kaip 500 kalėjimų, stovyklų ir 
psichiatrinių ligoninių, kur galima suras
ti politinių kalinių.

Tikslaus politinių kalinių skaičiaus nie
kas negalįs pasakyti, nes jie dabar maišo
mi su kriminaliniais nusikaltėliais ir daž
nai jiems prikergiamas kriminalinio nusi
kaltėlio paragrafas.

Būdinga, kad pirmą kartą stovyklų są
raše minima ir viena Lietuvoje (Jonavo
je) esanti darbo stovykla.

Žemiau pateikiamas stovyklų sąrašas, 
kuriose yra nuo kelių šimtų iki 7.000 kali
nių.

Maskvos rajone — 14 kalėjimų. įskai
tant Kriukovą, kuris parodomas ir užsie
nio lankytojams.

Lvovo rajone — aštuonios darbo sto
vyklos. Iš jų šešios mieste. Jų tarpe viena 
moterims, ir viena vaikams. Stovyklose 
gaminami baldai, ž. ūkio mašinos, elekt
ros reikmenys.

Odesoje — keturios stovyklos ir du ka
lėjimai. Dvi stovyklos tik moterims. Vie
na „griežto režimo“, kurioje gaminami 
metalo išdirbiniai.

Leningrade — daug kalėjimų, stovyklų 
ir „psichiatrinių kalėjimų“. Keturi tokie 
kalėjimai buvusiame Newskio vienuolyne 
ir du mieste.

Rygoje — Latvijoje — mažiausia 25 ka
lėjimai ir darbo stovyklos. Specialūs ka
lėjimai izoliuotiems politiniams kaliniams.

Moldavijoje — septynios darbo stovyk
los.

Permos rajone — 12 darbo stovyklų ir 
izoliacinis kalėjimas. Spėjama, tkad sto
vyklų skaičius gali siekti 50-60.

Archangelske — 12 darbo stovyklų.
Murmansko rajone —- žinomos 7 darbo 

stovyklos. Spėjama, kad yra žymiai dau
giau.

Kijeve — penkios darbo stovyklos, ka
lėjimai ar psichiatrinės „ligoninės“.

Vorošilovkoje — 5 darbo stovyklos ir 
du psichiatriniai griežto režimo kalėjimai.

Minsko rajone — penkios stovyklos. 
Kalėjimas mieste, užimąs tris gatves.

Azerbaidžane — 7 darbo stovyklos.
Tomske — 12 darbo stovyklų.
Dnepropetrovske — 8 darbo stovyklos 

ir psichiatrinė ligoninė.
Černigove — dvi darbo stovyklos.
Omske — septynios didelės stovyklos.
Krasnojarsko teritorijoje — 50 stovyk

lų. Daugelis jų griežto režimo.
KraSnodaro rajone — 16 stovyklų ir ka

lėjimų. Žmonės siunčiami dirbti į pože

Se/tfyn/os DIENOS
— BEIC pranešėja Angela Rippon ant

rus metus iš eilės laimėjo Radio Indust
ries Club premiją, kaip geirausia žinių 
skaitytoja.

— JAV uždraudė chemikalą Tris, kuris 
iki šiol buvo dedamas į medžiagas, nau
dojamas vaikų naktiniams drabužiams ga
minti. Surasta, kad Tris sukelia vėžio li
gą-

— Vokietijos Krikšč. demokratų parti
ja paneigė gandą, kad žinomas partijos 
veikėjas ir buvęs ministeris J. F. Strauss 
nusipirko stambų ūkį Rodezijoje.

— Charlie Chaplin balandžio 16 d. at
šventė 88 metų gimimo sukaktį.

— Belogorode sušaudytas Boris Gorben
ko, karo metu bendradarbiavęs su naciais.

— Čekas aviacijos mechanikas su žmo
na ir dviem vaikais pabėgo mažučiu lėk
tuvu į Vak. Vokietiją.

— Lietuvoje gyvenąs, buvęs Mokslo 
akademijos vienos laboratorijos vedėjas, 
Vakarų mokslininkams spaudžiant, gavo 
leidimą išvykti į Izraelį.

— Balandžio 17 d. Londone demonstra
vo apie 6.000 žmonių, reikalaudami išleis
ti matematiką šaranskį ir nepersekioti 
ti matematiką šarauskį ir nepersekioti 
Sov. Sąjungoje žydų, norinčių išemigruo
ti.

— Ką tik mirusio Airijos primato, kar
dinolo Conway (64 m.) dar du broliai yra 
kunigai.

— Maskvoje mirė dramos profesorius, 
pradėjęs garsėti dar carų laikais, J. Za
vadskis (82 m.).

— JAV teisininkas A. Silvers ir jo žmo
na buvo deportuoti iš Sov. Sąjungos, nes 
jų lagaminuose rasta proklamacijų apie 
žydų persekiojimą Sov. Sąjungoje.

— Spaudoje pasirodė žinių, kad Vaka
rus pasiekė antras pogrindžio filmas iš 
Latvijos. Jame parodoma daugiau vaizdų 
iš kalinių gyvenimo. 

minius atominius įrengimus. Psichiatrinė 
stovykla, talpinanti 2.000 žmonių.

Sverdlovsko rajone — apie 100 stovyk
lų. Iš jų 40 griežto režimo. Moterys dirba 
miškuose.

Kolos pusiasalyje — uždara kalėjimo 
stovyklų zona.

Vorkutoje — 4 stovyklos. Kaliniai dir
ba kasyklose.

Černovicko rajone — viena stovykla, 
turinti apie 5.000 kalinių, daugiausia žy
dų ir baptistų. Dirba akmens laužyklose.

Kaliningrade — viena stovykla. Kali
niai dirba baldų fabrike.

Orlove — speciali psichiatrinė stovykla.
Kišineve — viena sunkaus darbo sto

vykla. Gaminami šaldytuvai.
Korkino, čeliabinsko rajone — viena 

stovykla. Kaliniai dirba aukso kasyklose.
Jonavoje — viena stovykla. Kaliniai 

diinba sveikatai pavojingame cheminiame 
(trąšų) fabrike.

Choriženske — viena stovykla. 800 ka
linių dirba naftos rafinerijoje .

Straipsnyje nurodoma, kad stovyklų ba
rakuose gyvena po 300-500 kalinių dviejų- 
trijų tūkstančių kvadratinių pėdų plote. 
Darbo laikas — mažiausia 12 valandų. 
Apsirengimas labai blogas. Turi dirbti 
šaltyje, jeigu speigas neviršija 45 laips
nių C.

Kaliniai sudaro labai svarbią sovietinės 
pramonės ir ūkio dalį: tiesia geležinkelius, 
dirba urano, aukso kasyklose, įvairiau
siuose fabrikuose.

Buvusieji (politiniai kaliniai steigia savo 
„kolonijas“ Vakaruose. Jie esą įsitikinę, 
kad vietoje vieno suimto disidento atsi
randa du nauji. Svarbiausias jų ginklas 
esanti viešoji propaganda, skelbianti apie 
stovyklas, kalėjimus ir ten esančias sąly
gas.

ĮSPĖJO SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Britų min. pirmininkas J. Callaghan, 
kalbėdamas Europos socialistų vadų su
sirinkime Amsterdame, įspėjo Sovietų Są
jungą dėl jos kišimosi į Afrikos reikalus. 
Jis pareiškė, kad detentė nėra padalija
ma, ji tiek pat taikytina Afrikoje, kaip ir 
Europoje. Esą, būtų tragiška, jei Afrikos 
tautos, nusikračiusios imperializmo, tuoj 
pat gautų naują užsienio primestą san
tvarką.

Pripažindamas Sov. Sąjungai didžiosios 
pasaulio pajėgos teisę, jis betgi pareiškė, 
kad ir didžiosios galybės turi žinoti, kada 
yra laikas nesikišti į kitų reikalus.

Ryšium su būsima Belgrado konferenci
ja, J. Callaghan pareiškė, kad Vakarai 
turi užimti stiprias pozicijas žmogaus tei
sių apsaugos srityje.

— Britanijoje yra apie 6 milijonai šu
nų, iš kurių apie 400.000 yra benamiai.

— Vidutiniškai visame pasaulyje kas 
penktas miesto gyventojas ir trys ketvir
čiai kitur gyvenančių dar neturi tinkamo 
gerti vandens.

— Pirmą sykį britų advokatas John Mac 
Donald, QC apsiėmė ginti sovietų disiden
tą Orlovą, jei jam bus keliama byla. Ne
sitikima, kad jam būtų leista dalyvauti 
teisme, bet esama vilties, kad galės pasi
matyti su kaltinamuoju.

— Kinijos generolai reikalaują savo vy
riausybę sumoderninti apsiginklavimą, 
nes visada esą galima laukti netikėto už
puolimo.

— Trys Vakarų Berlyno biznieriai pla
nuoja robotų ekspediciją į 1912 m. nu
skendusį Titaniką, kuriame esą šimtus 
milijonų svarų vertės brangenybių.
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Jono K. Valiūno sukaktis Dirbame ir dirbsime
Laikas bėga nesulaikomai, o jo tėkmėje 

auga žmonių metai. Net sunku įsivaizduo
ti, kad, rodos, taip neseniai buvę jauni 
žmonės, jau puošiasi žilais plaukais. Pa
našiai atsitiko ir su uoliuoju Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijoje veikėju Jonu 
K. Valiūnu. Ir jis jau įsirikiavo į eiles tų, 
kurie yna sulaukę 60 metų amžiaus. Jono 
K. Valiūno gimtadienis yra kovo 24-oji. 
Jis gimęs 1917 metais Samylų kaime, A. 
Panemunės valsčiuje, Kauno apskrityje.

Tačiau gimnazijos mokslus pradėjo Su
valkų Kalvarijoje, tęsė Marijampolės Ma
rijonų gimnazijoje ir tik 1931 metais per
ėjo į Kauno Aušros gimnaziją. Kaune vė
liau (1939 m.) baįgė Aukštesniąją Techni
kos mokyklą. Tais pačiais metais įstojo 
aspirantu į Karo Mokyklą ir gavo ats. 
leitenanto laipsnį. Vėliau dirbo Paštų val
dyboje. Tuo pačiu metu dar studijavo, at
likdamas mokyklos reikalaujamus prak
tikos darbus ir apgindamas jų apyskaitą. 
Už tai gavo elektros inžinieriaus titulą.

Nuo vasario pradžios 1944 m. dirbo 
Austrijoje kaip elektros inžinierius. 1945 
m. gegužės mėnesį atvykęs į Memminge- 
ną, kurį laiką dirbo prie amerikiečių da
linio kaip vertėjas, vėliau buvo ten lei
džiamame laikraštyje „Mintis“ žinių re
daktorius. 1947 m. birželio mėnesį pradė
jo tarnybą LS kuopose leitenanto laips
niu. Jau 1948 metų vasarą buvo kuopos 
vadas. Kaip tik jam vadovaujant, toji 
LS kuopa pradėjo dirbti vadinamajame 
Berlyno tilte. 1949 m. jo vadovautoji 4060 
LS kuopa likviduota, nes daugelis vyrų iš
emigravo į užjūrius. Valiūnas su dalimi 
vyrų buvo perkeltas į 8591 LS kuopą 
Darmstadte, ir ten buvo paskirtas būrio 
vadu, o vėliau kuopos vado pavaduotoju. 
Nuo 1950 m. rugsėjo pabaigos buvo pa
skirtas į 8593 LS dalinį Kaiserslauterne 
jo vadu. Nuo 1955 m. birželio mėnesio Jo
nas K. Valiūnas vėl perkeltas į 8591 LS 
kuopą, šį kartą jos vadu ir tose pareigose 
yra iki šios dienos. Jo vadovaujamoji kuo
pa pasižymi lietuviškumu dar ir šiandien.

Nuo 1960 m. rugsėjo 27 d. J. K. Valiū
nas yra Vokietijos LB Tarybos narys, da
bar Tarybos prezidiumo pirmininkas. Vo
kietijos LB valdyboje pirmą kartą išbuvo 
vienerius metus (1960-61), o nuo 1962 iki 
1973 metų dirba be pertraukos. Valdybai 
pirmininkavo nuo 1965 m. birželio iki 1973 
metų kovo 3 d. Nuo pat Vasario 16 gimna
zijos kuratorijos įsteigimo joje atstovau
ja Voiketijos LB.

Šalia veiklos LB ir tarnybinio darbo LS 
kuopoje J. K. Valiūnas nuo seno dalyvau
ja pistoletais šaudymo sporte, kur per ei

A. TEN1SONAS

Kaip žydi Žemaitijos girios
(Iš Knygos “Žemaitijos girios takais“)

Kas nėra matęs, kas nežino, kaip žydi rugiai, 
kaip dulksta pudruoja milijonai varpų rugių lau
ke! Ūkininkas, matydamas savo žemelės maitin
tojos lauką, kur tiek prakaito, rūpesčių ir vilčių 
įdėta, žiedadulkių palaimą gausiai miglojančią, pa
garbiai nulenkia savo žilą galvą ir nušvinta džiaug
smu sakydamas: „Palaimink, Viešpatie, paskalsink 
mūsų kasdieninę duonelę ir su kaupu pripildyk 
aruodus“! Plačiai praverdamas klėties duris, jis 
nori tikėti, kad duonytė jau nūdien pradeda plauk
ti į jo grūdų sandėlį, nes rugių lauke vyksta žavi 
misterija, galingas gamtos procesas: iš bamblio iš
plaukėjusios ir aukštyn iškilusios tuščios rugio var
pos ima tarpti ir bręsti į sunkias, brangesnes ir už 
auksą, varpas...

Bet kas yra matęs ir stebėjęs, kaip žydi girios, 
kaip žydi mūsų mėlynieji eglynai? Saulėtų pavasa
rių dienomis negalėjau atsigėrėti žieduose skęstan
čiais rausvai baltais sodais, atsigrožėti plačiai miš
ke švytruojančiais gėlynais, krūmais ir medžiais, 
bitelių dūzgimu ir net ištisais medynais, žiedų 
pumpuruose paskendusiais. Daug gražių, jau
kių dienų, gegutei linksmai kukuojant ir girioms 
žydint, esu praleidęs vaikštinėdamas po girias žieda

lę metų yra laimėjęs daug pagyrimų ir 
premijų. Be abejo, nemaža rūpesčio pade
da ir savo lietuviškos šeimos auklėjime. 
Jo žmona vokietaitė, bet pusėtinai gerai 
supranta lietuviškai, didžioji vaikų dalis 
mokėsi ar tebesimoko Vasario 16 gimna
zijoje.

Kadangi Valiūno tarnyba yra kariško 
.pobūdžio, tai net pačios savo 60 metų am
žiaus sukakties negalėjo atšvęsti kovo 24- 
tąją. Buvo dar nesugrįžęs iš išvykos. Ta
čiau gimtadienis gražiai atšvęstas kovo 
25-tąją. Buvo švenčiama 8591 LS kuopo
je. Šventėje dalyvavo apie 150 asmenų iš 
lietuvių ir kitų tautybių tarpo. Visi linkė
jo sukaktuvininkui ir toliau liktis jaunu 
bei darbingu.

Kun. Bronius Liubinas

PREMIJA PREL. V. MINCEVIČIUI
Lietuvių Žurnalistų sąjungos centro 

valdyba paskyrė Italijoje gyvenančiam 
prel. Vincui Mincevičiui 300 dol. premiją 
už jo nepailstamą veiklą informuojant ita
lus apie okupuotos Lietuvos padėtį.

Kaip žinoma, prel. V. Mincevičius jau 
daug metų redaguoja ELTOS biuletenį 
italų kalba, į italų kalbą išvertė „Lietu
vos Katalikų Bažnyčis Kroniką“. Ta me
džiaga dažnai naudojasi Italijos dienraš
čiai ir kita spauda.

MIRĖ M. ŠLAPELIENĖ
Balandžio 4 d., sulaukusi beveik 97 me

tų Vilniuje mirė kultūrininkė, meno vei
kėja ir rašytoja Marija Piaseckaitė-Šla- 
pelienė. Ją ypačiai išgaišino 1906 m. kar
tu su vyru Vilniuje įsteigtas lietuviškas 
knygynas, išsilaikęs net iki 1946 m.

Vytautas Rudokas

Gegutes balsas
Ak, sapnai neišsipildo. 
Nors tikiu aš jais šventai. 
Užsimerkiu, ir lyg filme 
Bėga tėviškės vaizdai:

Tavaruoja rogių kelias,
Eglės apdaru žaliu,
Lekia žirgas su varpeliais 
Baltu pasakų keliu;

Plaukia upėm baltas ižas.
Gulbės traukia iš pietų, 
Ir senon sodybon grįžęs, 
Gandras apsuka ratu;

Šieno kaugės palei šilą, 
Rausta žemuogės šile, 
Ir į vasarą pakyla 
Volungių giesmė žalia;

Obelų našta prie žemės
Tarsi prašosi trobon, 
Žydi viržiai, ir kamanės 
Renka medų paskubom.

Jo man auksas neatstoja. 
Kvepia tėviške medus.
O gegutė vėl kukuoja 
Ilgus ilgesio metus.

Ak, eglele žaliaskare, 
Tarp dangoraižių dabar 
Metalinis balsas veria — 
Ta gegutė ne raiba.

Ak, sugrįžt, kol kojos eina,
Nes širdis neiškentės, 
Ir palikt lengvoj šilainėj 
Sunkią lazdą ištremties.

dulkių papuoštais geltonais batais, išmargintu švar
ku ir linksmai kartojęs: „Miškas žydi... Giria žydi!“. 
Tačiau ir tada mintimis vis sugrįždavau prie to 
didingo reginio, to nuostabaus vaizdo, kurį tik vie
ną vienintelį kartą, kai nuo Lopaičių kalno, žvelg
damas į plačiąją Žemaitjos žemumą, stebėjau, 
kaip fantastiškai ir gaivalingai žydi mūsų eglynai. 
Tas miško žydėjimo reginys buvo panašus į rugių 
lauko žydėjimų,bet rugių lauko žydėjimas yra tik 
dalelė to didingo, stichinio girių žydėjimo vaizdo.

Taip man žengiant nuo Lopaičių kalno ir žvel
giant į šią plačią saulės nušviestą neaprėpiamą eg
lynų platybę, kažkur tolumoje melsvas horizonto 
rūkas ima drumstis, pradeda kilti į viršų ir skleistis 
platyn pilkšvais dūmais, tarytum iškart plačiai pra
dėjo degti girios. Netrukus visas tolimas girių pei- 
sažas paskendo dūmų migloje. Dingo iškilę bažny
čių bokštai, pranyko tolumos panorama...

štai ir vėl, tik jau daug arčiau, jau Alko girio
je, vėl pradėjo kilti gelsvi rūko debesėliai ir lengvo 
vėjelio į rytus nešami, kilo aukštyn, skleidėsi platyn 
ir slinko Gilogirių, Didžiosios girios ir Uždubulių 
link, vis stipriau dulkant, vis ryškiau rūkstant ir 
skandinant dulkių migloje platų girių vaizdą. Tai 
ne ugnis, ne dūmai, ne miško gaisras — tai pražy
do eglynai, mūsų mėlynos girios! Jų žiedadlukių 
debesys — milijardinė mažyčių dulkyčių armija, už
traukusi pavasarišką sutartinę, žygiavo - slinko me
dynais pirmyn, nuo vieno kvartalo prie kito, iš 
vienos girios į kitą, pakeliui visą apylinkę eglių žie-1 
dadulkėmis apdovanodamos.

(DBLS centro valdybos pirm. J. Alkio 
pranešimas metiniame atstovų suvažiavi
me Lietuvių Namuose, 1977 m. balandžio 
16 d.)

Neklysiu sakydamas, kad paskutinieji 
metai atnešė mums visiems šiek tiek dau
giau darbo ir problemų, žvelgiant į pra
eitį, matosi ištisa eilė nuveiktų darbų, pa
sisekimų ir nepasisekimų, kas ir sudaro 
organizacijos veiklą.

Centro valdybos darbai ir rūpesčiai 
spietėsi daugumoje apie įstatų ir patikėti
nių projekto paruošimą, lituanistinės veik
los praplėtimą, politinę veiklą, pačios or
ganizacijos sustiprinimą ir ekonominį už
davinį.

Jau nuo seniau valdyba rūpinosi įjung
ti į savo veiklą kuo daugiau darbuotojų 
iš visuomenės tarpo, nors ir susilaukda- 
vom kritikos, kad ieškom pagalbos iš pa- 
šalies. Eet, mano įsitikinimu, rezultatus 
gausime tik tada, kada sugebėsime pasi
dalyti darbais, įjungdami į veiklą kuo 
daugiau patyrusių žmonių vienos ar kitos 
šakos veiklai pagyvinti.

Dėl to ir stengiamės sudaryti tam tik
rus pagalbinius organus, kaip DBLS įsta
tų projekto komisiją, lituanistinį skyrių, 
politinės veiklos komitetą, Studijų savai
tės rengėjų būrelį ir ekonominės veiklos 
patarėjus, neskaitant pavienių žmonių, 
dirbančių kultūrinį ar reprezentacinį dar
bą.

Nenorėčiau per daug smulkiai nagrinėti 
mūsų veiklos, nes mes ją žinome. Apie pa
tikėtinių projekto padėtį esu paruošęs 
specialų pranešimą, kurį patieksiu antro
je suvažiavimo dalyje. Čia norėčiau pa
liesti mums visiems svarbų lituanistinės 
veiklos klausimą, kur daug darbo ir pa
siaukojimo įdėjo vald. narys A. Vilčins
kas ir tarybos pirmininkas R. Šova. Rei
kalai juda į priekį, aplankyta daug skyrių 
ir kolonijų, bet vistiek jaučiame kai ku
riose vietose entuziazmo trūkumą iš sky
rių valdybų, ir čia dar kartą kreipiuosi į 
valdybas padėti mūsų jaunimo organiza
toriams, kad jų pradėtas darbas atneštų 
gražių vaisių, o tuo pačiu naudos mūsų 
organizacijai.

Labai džiugu matyti naujų veidų ir mū
sų politinėje veikloje, į kurią norime 
įjungti dar daugiau sugebančių tą darbą 
dirbti žmonių, tą patį norėtume matyti ir 
skyriuose.

Turėdami savo tarpe tiesioginį VLIKo 
atstovą Londone Z. Jurą, jaučiame glau
desnius santykius, ypač po neseniai įvy
kusio susitikimo su VLIKo pirm. dr. Va
liūnu.

Norėčiau sustoti ir prie paties organiza
cinio darbo ir santykių su skyriais. Jie vi
suomet buvo geri, bet norėčiau priminti 
atstovams, kad jei kartais valdyba krei
piasi kokiu nors reikalu, prašome i tai re
aguoti ir valdybos prašymus patenkinti, 
nes visuomet rimtai bandome pagerinti 
mūsų organizacinę padėtį. Pvz. registraci
jos dar nepavyko užbaigti. Žinias iki šiol 
gavome iš 12-os skyrių, kurių bendras na
rių skaičius siekia 400, o šešių skyrių pa
tiektos žinios apie finansinę padėtį yra 
džiuginančios, nes jų kapitalas viršija 
350 sv. Čia tik maži pavyzdžiai, bet iš jų 
galima matyti, kaip reikalai einasi. Be to, 
kalbant apie skyrius, yra ir tokių, ku
riems veikla darosi vis sunkesnė, žmonių 
skaičius mažėja, jie ieško padrąsinančių 
žodžių, pagalbos ir patarimo. Mes visi tu
rime jiems pagelbėti ne tik finansiškai, 
bet, kas svarbiausia, kultūriniais ir socia
liniais parengimais. Todėl vienas ar kitas 
minėjimas galėtų būti ruošiamas ir ma
žesnių skyrių, o didesnių pareiga būtų 
juos paremti moraliai — savo atsilanky
mu.

Kas numatyta ateičiai? Ruošiamės šiais 
metais mūsų organizacijos 30-ties metų 

veiklos paminėjimui. Tad ir tradicinis są
skrydis Sodyboje bus skiriamas tam jubi
liejui paminėti. Kviečiame kuo skaitlin- 
giau dalyvauti ir raginti vietines menines 
pajėgas prisidėti prie iškilmių.

Tikimės turėti didesnio masto skautų ir 
jaunimo stovyklą Sodyboje, kurioje žada 
atsilankyti ir du jaunimo vienetai iš Ame
rikos. Šis projektas teikia finansinių rū
pesčių, dėl to prašome aukų, jas siunčiant 
ar skautų, ar Lituanistinio skyriaus vado
vybėms.

Neužmirškime apie ruošiamą Studijų 
savaitę Anglijoje. Paremkime ją savo da
lyvavimu ir nepalikime jos organizatorių 
vienų, nes ir čia reikalai nėra lengvi, jie 
reikalauja mūsų dėmesio ir paramos.

Tuo reikalu kviečiame kreiptis į Juozą 
Vilčinską, kuris pasiėmė organizavimo 
naštą ant savo „jaunų“ pečių.

Mūsų tradicinis DBLS sąskrydis buvo 
numatytas ruošti Derbyje. Deja, tas sky
rius pranešė, kad negali tai įvykdyti. Lai
ko nedaug, dėl to šiame suvažiavime tu
rime numatyti naujus rengėjus.

Stengiamės visomis išgalėmis per šiuos 
sukaktuvinius metus užbaigti DBLS isto
rijos knygą. Mūsų spaustuvė turi didelį 
uždavinį, tikimės, kad ji šį darbą laiku 
atliks. Prašome raginti narius tą knygą 
užsisakyti, o jai pasirodžius — padėti iš
platinti.

Norėčiau priminti, kad šiais metais Di
džioji Britanija švenčia savo karalienės 
Sidabriniį jubiliejų. Čia, Londone, birželio 
10 dieną įvyks Rytų ir Vidurio Europos 
Tautų Festivalis. Lietuviams atstovaus 
ponių Jurienės ir Senkuvienės Londono 
liet, tautinių šokių grupė. Stenkimės, kas 
gali, koncerte dalyvauti. Jei panašių ren
ginių būtų provincijoje, taip pat reikėtų 
ten siųsti mūsų menines pajėgas, parodant 
solidarumą kraštui, kuriame gyvename.

Grįždamas prie mūsų organizacijos pro
blemų, prašyčiau atstovų spręsti reikalus 
vieningai ir padėti valdybai įvesti DBLS 
į naujas ir stipresnes vėžes.

A. GUSTAIČIO SUKAKTIS
Kovo 12 d. žinomas poetas-humoristas 

Antanas Gustaitis Bostone (JAV) atšven
tė 70 metų sukaktį. Tą sukaktį ypačiai 
plačiai atžymėjo bostoniškis „Keleivis“, 
kuriame A. Gustaitis aktyviai bendradar
biauja. Platų ir įdomų straipsnį apie jį 
„Keleivyje“ sukakties proga parašė kitas 
plunksnos meistras, A. Gustaičio draugas 
ir bendradarbis Bronys Raila.

AKLAS ADVOKATAS
„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad 

Buenos Aires gyvenąs kėdainiškis Ma
rio Cupaila, aklas nuo 11 metų amžiaus, 
baigė juridinių mokslų fakultetą ir įsigi
jo advokato diplomą. Jis buvęs specialiai 
pristatytas publikai per televiziją, pažy
mint, kad tai yra lietuvis advokatas. Po 
to jis buvęs greitai pakviestas dirbti vie
noje juridinėje firmoje.

NAUJAS LEIDINYS
Redakcijai prisiųstas 20-ties puslapių 

leidinys, pavadintas „Gyvosios lietuvybės 
griovėjai Čikagoje ir kitur“. Nurodoma, 
kad tai yra Lietuvių Informacijos Komi
teto (Čikagoje) leidinys, Nr. 1. Leidinio 
redaktorius nenurodytas, taip pat nepa
teikiamas leidėjų adresas. Iš leidinio turi
nio matyti, kad jame stengiamasi išaiš
kinti, kas ardo L. Bendruomenę, bylinė
jasi teismuose, griauna lietuviškas mo
kyklas 'bei organizacijas, puola Jaunimo 
centrą ir apšaukia vienuolijas bolševikiš
komis. Nenorėdami įsivelti diskusijas, nuo 
bet kurių komentarų susilaikome.

Laukiau, ką darys šlapgiris? Jis vis dar čia pat 
pakalnėje susimąstęs dūmojo. O greta su juo rymo
jo ir Surgėdų giria. Tik staiga anoje Surgėdų pusėje 
iš aukštųjų eglynų, vėjelio sukūriuojamas, pašoko 
gelsvas rūko verpetėlis, jam iš paskos kilo, rūko de
besėliai, ir greit visi Surgėdai apsiniaukė žiedadul
kių migla. Ta migla plaukė palengva eglių viršūnė
mis ir artėjo prie Šlapgirio. Šlapgiris, matyt, pasi
ruošęs laukė. Kai pirmieji dulkių debesėliai pasie
kė jo eglynus, tuoj didžiu debesiu sudulko ir šlap
giris. Iš visų pakraščių kilo ir vilnijo dulkių sūku
riai, ir greit visa girių mėlynė, visa panorama pas
kendo žiedadulkių migloje. Sužavėtas stebėjau, 
kaip žydėjo girių jūra! Tai buvo panašu. į rugių lau
ko žydėjimą tik šis laukas buvo milžiniškas Žemai
tijos žemumos girių laukas!

Nebuvau tokio stichinio gamtos reiškinio, to
kio miško žydėjimo reginio matęs. Ir vėliau neteko 
matyti. Reikia ir momento, ir vietos sutapimo. Vi
sas žydėjimo procesas nesitęsė ilgai, tik trumpą va
landėlę. Kai pasiekiau šlapgirį ir iš Užgervinių per 
tvorą žengiau į mišką, ten jokio dulkėjimo jau ne
bebuvo, bet lipynė tvoroje, miško paklotė ir krū
mai buvo apdulkėję geltona pudra. Kur tik prisilie
si— nusipudruosi, o praskaidrėjęs miške oras sklei
dė malonų girios kvapą.

Parėjau namo dulkinas, tarytum iš malūno. 
Pasigyriau, kad mačiau mūsų šlapgirį žydint, ir pa
pasakojau, kokiais burtais žavėjo visos girios, 
matomos nuo Lopaičių kalno.

Su lietuviais 
pasaulyje

SPAUDOJE PASIŽVALGIUS

„Naujienos“ (kovo 11 d.) įsidėjo įžangi
nį straipsnį „Kengūrų kalba“, kuriame 
pasisakoma apie po pasaulį su paskaito
mis važinėjančio Australijos lietuvio J. P. 
Kedžio (neseniai buvusio ir Anglijoje) 
kalbas ir raštus. Ten rašoma:

„Angliško žurnalo redaktorius ir leidė
jas praeitą savaitę atnešė savo straipsnį į 
Naujienas ir pareiškė, jog tai būsianti 
bomba, kuri sprogsianti kiekvieno skaity
tojo galvoje, ji nurodysianti tikrą kelią į 
pavergtų tautų laisvę, ji atsakysianti į 
kiekvieno lietuvio rūpimus klausimus ir 
nušviesianti kelią laisvei siekti. Autorius 
prašė, kad nebraukytume jo rašinio, nie
ko netaisytume ir jokių pastabų nedary
tume, nes tai galėtų pakenkti dėstomoms 
idėjoms. Ilgas Kedžio rašinys ėjo net ke
turiuose Naujienų numeriuose. Pradėtas 
jis kovo 5 dieną, o baigtas kovo 10 d. Nie
ko nekeitėme, jokių pastabų nedarėme, 
esminių korektūros klaidų, rodos, nebuvo. 
Didelė Amerikos lietuvių dauguma, se
kančioji tarptautinius įvykius, turėjo pro
gos susipažinti su pagrindinėmis redakto
riaus Kedžio mintimis. Turėdami pagrin
dines mintis po ranka, dabar galime pada
ryti išvadas apie Australijoje gyvenančio 
ir tarptautinius įvykius norinčio sekti mū
sų tautiečio svarbiausias politines gaires.

Pirmas komentaras, kurį telefonu teko 
užgirsti iš visuomenės minties plėtojimą 
sekančio mūsų tautiečio, buvo labai trum
pas: Australijos lietuvis kalba kengūrų 
kalba. Australiečiams ta kalba gali būti 
suprantama, bet vakarų idėjomis gyve
nantiems mūsų tautiečiams ji nesupranta
ma. Savo rašinį jis baigia, į svarbiausią 
klausimą atsakydamas tokiu tvirtinimu:

„Kas išlaisvins Sovietų Sąjungos pa
vergtas tautas? Be mažiausios abejonės :š 
aukščiau patiektų faktų galima tvirtinti, 
jog pavergtos tautos išsilaisvins pačios, 
sukeldamos kontrarevoliuciją, ir kad ta 
kontrarevoliuciją šiuo metu jau yra ge
rokai pažengusi. Kaip ilgai- gali užtrukti 
iki kontrarevoliucijos pradžios, tai čia 
jau atskira tema ir šį kartą neįmanoma 
jos nagrinėti.“ (Naujienos, 1977 m. kovo 
10 d., 2 psl.)“

Komentuodamas J. P. Kedžio rašinį, 
laikraštis pastebi, kad jis nenurodąs, kaip 
pavergtos tautos pačios galinčios išsilais
vinti. Daromos išvados, kad toks teigimas 
yra net naudingas okupantui. „Jeigu lais
vės siekiančių žmonių redaktoriai tvirti
na, kad pavergtos tautos pačios išsilais
vins, tai joms nereikia padėti“, rašoma 
straipsnio pabaigoje.

FILMAS APIE S. KUDIRKĄ

The Jozak Co. yra pasirašiusi sutartį su 
CBS pagaminti dviejų valandų filmą apie 
Simą Kudirką. Režisuos David Lowell 
Rich. Simą vaidins TV aktorius Alan Ar
kin. Simui Kudirkai vertėja yra Rima 
Mironienė iš Philadelphijos. Ee to, į šį 
reikalą yra įsijungusi Daiva Kezienė. Kei
čiamas tekstas, įvedama daugiau kalini
mo scenų. Atrodo, kad filmuoti pradės ge
gužės mėnesį. (ELTA)

Biuleteniai
Elta-Press, informacijos biuletenis italų 

kalba, 1977 m.. Nr. 2. Redaktorius V. Min
cevičius.

Šiame biuletenio numeryje — vėliausios 
Lietuvos politinio ir religinio gyvenimo 
žinios. Pirmoje vietoje informacija apie 
sovietų saugumo organų slaptą dokumen
tą, užsienyje gyvenančių asmenų, kuriuos 
paieško KGB, alfabetinį sąrašą. Pats są
rašas, apie kurį čia rašoma, yra atspaus
dintas 1.500 psl. knygoje, kurioje yra įra
šyta antisovietinių organizacijų narių ir 
„tėvynės išdavikų“ pavardės. Tokių pa
vardžių yra apie 6.000, su kiekvieno as
mens trumpa biografija, charakteristika, 
nusikaltimo pobūdžiu ir gyvenamąja vie
ta užsienyje. Sąrašas kasmet papildomas 
po 3-4 kartus. Sąrašai yra išsiuntinėti 
KGB agentams, dirbantiems prie Sovie
tų ambasadų, kiekvienos užsienio valsty
bės sostinėje.

Straipsnyje rašoma ir apie Vilniuje iš
leistą 260 psl. knygą „Išdavystės keliu“, 
kurioje yra išvardinti lietuviai, „nusikal
tę“ prieš sovietus. „Eltos“ biuletenis sako, 
kad šią knygą KGB platina lietuvių išei
vių tarpe, siekdama juos pabauginti: „Mes 
viską žinome! Saugokitės!“

žinutėje apie Airijos katalikų bandy
mus nuvežti Šv. Marijos statulą į Lietu
vą, sakoma, kad Sov. Sąjungos pareigū
nai, kalbėdami apie tikybos laisvę Lietu
voje, tyčiojasi iš religingų airių.

Free Romanian Press, rumunų informa
cijų biuletenis praneša apie laisvųjų ru
munų pasaulinę konferenciją, įvykusią 
kovo 31 — bal. 4 d. d. prie Londono. Kon
ferencija paruošė memorandumą dėl pa
grindinių žmogaus teisių Rumunijoje. Li
gi birželio 1 d. tas raštas bus išsiuntinė
tas visų kraštų vyriausybėms, kurių užs. 
reik, ministerial dalyvaus Belgrado kon
ferencijoje.
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NUOTAIKINGAS SUVAŽIAVIMAS
Šių metų DBLS atstovų 29-asis atstovų 

suvažiavimas buvo palyginti gana nuotai
kingas. Jame, be centrinės organizacijos, 
buvo atstovaujama 15 DBLS skyrių (667 
nariai) ir 4 įvairios organizacijos. Iš viso 
susirinkime abi dienas (balandžio 16-17) 
dalyvavo apie 40 žmonių. Jį atidarė DELS 
Centro valdybos pirm. J. Alkis.

Gauname Vytautą
Jau daug metų, kai dr. S. Kuzminskas 

spyrė Lietuvių Namų salę papuošti di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių paveikslais 
ir Lietuvos miestų herbais. Jo dėka šiais 
metais padaryta gera pradžia. Suvažiavi
mui prasidedant, ant sienos kabojo dide
lis paveikslas. Lietuvos atstovui Vincui 
Balickui jį atidengus, pasirodė, kad tai 
yra švitintis, auksiniuose rėmuose (50 co
lių X 32 colių) Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto paveikslas. Tai Anglijo
je jau gerai žinomos dailininkės Genovai
tės Johnstonienės-Grigoravičiūtės darbas. 
Dr. Kuzminsko paprašyta, ji šį paveikslą 
nupiešė ir padovanojo DBL Sąjungai. Ta- 

Vytauto Didžiojo portreto autorė G. Johnstonienė-Grigoravičiūtė su vyru inž. 
Johnston‘u.

riant pačios dailininkės žodžiais, tai yra 
jos indėlis į D. Britanijos lietuvių kultū
rinę veiklą.

Paveikslą į L. Namus atgabeno pati dai
lininkė kartu su vyru inž. J. Johnstonu, 
kuris ne tik yra senas ir ištikimas lietu
vių draugas, bet taip pat jau gerokai pra
mokęs ir lietuvių kalbos. Po trumpų pa
veikslo atidengimo ceremonijų, publikai 
nuoširdžiai plojant, dailininkei, kaip sim
bolinės padėkos ženklas, buvo įteikta gy
vų gėlių puokštė.

Iš pasikalbėjimo su Vytauto portreto 
autore paaiškėjo, kad ji, prieš pradėdama 
piešti, gerokai susipažino su istoriniais 
Vytauto paveikslais ir perskaitė lenkiškai 
parašytą Dlugošo Žalgirio mūšio kroniką, 
kurioje labai vaizdžiai aprašytas Vytauto 
dvasinis ir fizinis paveikslas. Iš vietos 
vienuolių ji gavo spalvotą kopiją Vytau
to paveikslo, esančio Nesvyžiuje, buvusia
me senosios Lietuvos kultūros centre. Su
dėjus į krūvą visą surinktąją medžiagą ir 
dailininkės vaizduotėje susidarytąją Vy
tauto asmenybę, buvo nupieštas majesto
tiškas Vytauto Didžiojo portretas, už ku
rio nugaros, debesuoto dangaus fone, 
dunkso Gedimino pilies siluetai. DBLS 
centro valdyba ir visi nariai yra dėkingi 
G. Johnstonienei už šią gražią ir labai 
vertingą dovaną.

Šia proga pažymėtina, kad dailininkė 
yra padariusi keletą savo paveikslo ma
žesnių kopijų, kurias ji sutinka parduoti 
už labai prieinamą kainą. Puiki proga 
DBLS skyriams, lietuvių klubams ir pri- 
vat. asmenims papuošti savo patalpas.

Pirmoji diena
Atlikus trafaretinius prezidiumo (pirm. 

D. Banaitis, sekr. A. Kučinskienė) ir ko
misijų rinkimus, suvažiavimą pasveikinti 
buvo pakviestas Lietuvos atstovas V. Ba
ilokas, abi dienas kartu su žmona dalyva
vęs suvažiavime. Jo kalba spausdinama 
atskirai. Dar suvažiavimui sveikinimą at
siuntė garbės narys P. Ei. Varkala.

Perskaičius praėjusiųjų suvažiavimų 
protokolus ir juos priėmus, sustota prie 
centro valdybos pranešimų. Pirmasis kal
bėjo DBLS c. v. pirm. Jaras Alkis (jo kal
ba spausdinama atskirai). Vicepirm. ;r 
Vliiko atstovas Z. Juras pranešė apie 
DBLS politinę veiklą, kuri per praėjusius 
metus buvo gana aktyvi. Svarbesnieji jo 
kalbos punktai atitinkamomis progomis 
yra buvę suminėti E. Lietuvyje.

Tarybos (pirm. R. Šova), revizijos ko
misijos ir Tautos fondo pranešimai priim
ti be didesnių diskusijų. Suvažiavimo at
stovai laukė pranešimo apie numatytą 
DBLS įstatų pakeitimą, kurį padarė pirm. 
J. Alkis. Šis pranešimas, kaip ir buvo ga
lima laukti, iššaukė gyvas diskusijas. Vi
siems rūpi degantis klausimas: kas atsi
tiktų su DBLS turimomis L. Namų b-vės 
akcijomis, jeigu Sąjunga sunyktų? Spe
cialiai tam reikalui sudarytoji komisija 
pranešė, kad susirašinėjimai su advoka
tais nebaigti. Esama įvairių galimybių. 

Centro valdyba norėtų priimti buvusiame 
nepaprastame susirinkime siūlytą projek
tą. bet ir jis galutinai nebaigtas. Balsų 
dauguma nutarta įstatų pakeitimą dar 
vjeneriems metams atidėti...

Renkami akcininkai
Po trumpos pertraukos renkasi L. Na

mų bendrovės akcininkai. Pirmininkauja 
valdybos pirm. inž. S. Nenortas. Čia jau 
kalba kitokia. Operuojama skaičiais, kal
bama apie pelnus ir nuostolius.

Suskaičiavus visus akcininkus paaiškė
ja, kad jų susirinkime dalyvauja 42, o 
bendras akcijų skaičius — 1.322. Dar 2.616 
akcijų savininkais prisistato DBLS. Tai 
tik ketvirtadalis bendrovės akcijų. Gal 
būt, dalis akcininkų neatvyko, o kitą ak
cijų dalį jau yra vėjai išnešioję...

Sekretorius A. Pranskūnas skaito for
malius pranešimus, o pirm. S. Nenortas 
kalba apie atliktus darbus, išleistus pini
gus, infliaciją, skolas ir kitokius biznio 
bendrovei neišvengiamus dalykus. Siūlo 
priimti rezoliuciją, liečiančią DBLS ir L.

Namų b-vės reikalus. Dar kartą pasitvir
tina tiesa, kad L. Namų bendrovė sudaro 
materialinį pagrindą D. Britanijos lietu
vių tautinei ir kultūrinei veiklai. Nors ir 
kuklų pelną teparodęs, pirmininkas šiais 
metais lengvai pralenda pro didžiųjų kri
tikų tinklą, ir, padėkojęs visiems savo tal
kininkams, lengviau atsikvepia.

Jau gerokai pavargę susirinkimo daly
viai dar nutaria išrinkti pagal įstatymą 
reikalaujamus du b-vės valdybos narius. 
Ir šis darbas atliekamas greitai, nes į val
dybą perrenkami abu rotacijos būdu pa
sitraukę nariai — Aleksas Vilčinskas ir 
Jaras Alkis. Išalkę žmonės skuba prie ge
rai paruoštos vakarienės, nuplaudami šal
tus užkandžius vyno stiklu.

Antroji diena
Antrosios dienos priešpietis skirtas 

DBLS valdomųjų organų rinkimams. Kol 
balsai skaičiuojami, išklausomi du jauni
mo atstovų pranešimai.

Tarybos pirm. R. Šova papasakojo apie 
jaunimo organizavimo reikalą ir kaip tas 
organizavimas atliekamas. Jis nesutinka, 
kad nebėra lietuviško jaunimo, bet yra 
susirūpinęs, kad tas jaunimas visiškai 
neorganizuotas. Lituanistinio Skyriaus at
stovai (R. šova ir A. Vilčinskas) važinėja 
po lietuviškąsias kolonijas, bandydami 
prarastąjį jaunimą susigrąžinti. Juodu 
dirba nepaprastai svarbų ir naudingą dar
bą, kokio iki šiol beveik niekas nebandė.

Aleksas Vilčinskas išsamiai praneša 
apie būsimą bendrą skautų-jaunimo sto
vyklą. Jie tikisi sutelkti apie 100 jaunų 
žmonių, kurių dalis gal jau nebemokės lie
tuviškai. Be jaunimui įprastų stovyklinių 
užsiėmimų, kasdien po dvi valandas bus 
skiriama lituanistiniams dalykams. Sto
vyklautojų ir vadovų tikimasi net iš Vo
kietijos ir Amerikos.

Šie du žmonės imasi didelio darbo ir 
nusipelno ne tik padėkos, bet ir visokerio
pos paramos. Jų pastangas suvažiavime 
gražiai įvertino dr. Kuzminskas, pabrėž
damas, kad tai galįs būti paskutinis jau
nimo sukėlimo vajus. Todėl jis turi pasi
sekti!

Apie busimąją Studijų savaitę ir jos 
programą pakalbėjo J. Vilčinskas (sen.). 
Po to buvo pranešti centro valdybos rin
kimų rezultatai (niekas nepasikeitė). I ta
rybą išrinkta: A. Kučinskienė (pirm.), R. 
Šova (vicepirm.). K. Tamošiūnas (sekr.), 
K. Bivainis, A. Eučys ir J. Adomonis (na
riai). Revizijos komisija: A. Žukauskas, 
P. Duoba, A. Jaloveckas.

Padiskutavus įvairiausius klausimus, 
kurių bene svarbiausias buvo dr. S. Kuz
minsko siūlymas pakeisti „E. Lietuvio“ 
antgalvę, priimti suvažiavimo nutarimai, 
kuriuos pateikė specialiai sudaryta rezo
liucijų komisija. Štai jie:

1. Pavesti DBLS įstatų komisijai, kurią 
sudaro J. Vilčinskas, P. Mašalaitis, J. Lū- 
ža, R. šova, Z. Juras ir A. Vilčinskas, de
vynių mėnesių laikotarpyje paruošti ga
lutinį įstatų projektą ir išsiuntinėti jį 
DBLS skyriams bent 3 mėnesius prieš su

važiavimą susipažinti ir pareikšti pasta
bas.

2. Suruošti tradicinį DBLS sąskrydį 
rugsėjo mėn. pradžioje Bradforde.

3. Paskatinti DBLS narius dalyvauti Eu
ropos Lietuviškųjų Studijų Savaitėje, ku
ri šiais metais įvyks Anglijoje nuo liepos 
31 d. iki rugpjūčio 7 d. Taip pat skatinti 
D. Britanijos lietuvių jaunimą dalyvauti 
vasaros stovykloje.

4. Turint galvoje šiais metais numatytą 
užsienio reikalų ministerių konferenciją 
Belgrade, pasiųsti D. Britanijos užs. reik, 
ministeriui laišką, išdėstant padėtį Lietu
voje. Pažymėti, kad lietuvių tauta 1918 
metais apsisprendė pasiskelbti nepriklau
soma valstybe, ir 1920 metais Sovietų Są
junga pasižadėjo tą apsisprendimą re
spektuoti. Tačiau antrojo pasaulinio karo 
metu Sov. Sąjunga okupavo Lietuvą, ir 
dabar žlugdo bet kokias lietuvių tautos 
apsisprendimo pastangas. Tai prieštarau
ja 1975 m. Helsinkyje pasirašytam baigia
majam aktui.

Be to, okupacinė valdžia Lietuvoje ne
silaiko Helsinkio įsipareigojimų žmogaus 
teisių srityje. Laiške ministeriui išvardy
ta visa eilė pavyzdžių, kur Sov. Sąjunga 
laužo Helsinkyje pasirašytą susitarimą.

Suvažiavimas prašo D. Britanijos užs. 
reikalų ministerį reikalauti Belgrado kon
ferencijoje, kad:

1) Sov. Sąjunga respektuotų lietuvių 
tautos apsisprendimą, pareikštą 1918 m„ 

ir 2) kol Lietuva atgaus nepriklausomy
bę, okupacinė valdžia Lietuvoje prisilai
kytų žmogaus teisių principų, dėl kurių 
buvo sutarta Helsinkyje.

Laiškas D. Britanijos užs. reik, minist
rui buvo perskaitytas, prezidiumo pasira
šytas ir pasiųstas.

Sugiedojus tautos himną, suvažiavimo 
dalyviai, pasistiprinę pietumis, pamažu 
pradėjo skirstytis.

ji

JAUNIMUI
JAUNIEJI LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Prieš 30 metų į Australiją atvyko apie 
10.000 Lietuvos piliečių, .kurie pasklido po 
visą kontinentą. Svarbiausi lietuvių susi
būrimo centrai yra Sydnejus, Melbournas 
ir Adelaide — trys didieji miestai. Skaito
ma, kad Melbourne ir Sydnejuje gyvena 
maždaug po 3.000, o Adelaidėje apie 2.000 
lietuvių. Kitos lietuvių gyvenivetės — po 
du ar tris 'šimtus žmonių — yra Brisbane, 
Geeiongas, Canberra, Newcastlis, Perthas 
ir Tasmania. Ryšio klausimas tarp įvairių 
kolonijų lietuvių yra keblus: dažniau su
sitinka tik patys aktyvieji sporto švenčių 
ir Lietuvių Dienų dalyviai. Be to, kai ku
rias kolonijas skiria ir dideli nuotoliai, 
pvz.: iš Melbourno į Sydnejų 600, o i Ade
laidę — 500 mylių. Toliausiai atitrūkusi 
— dviejų tūkstančių mylių — kolonija 
yra Perthas. Taigi, Australijos lietuvius

Lietuvos kaimas
PREKYBOS NEGALAVIMAI

Pasirodo, kad nepakanka buitinių pre
kių kiek reikiant prisigaminti, dar reikia 
sugebėti jas tinkamai paskirstyti ir laiku 
pateikti gyventojams. O tas privalomai iš 
anksto planuojamas paskirstymas dar vis 
ima kartais ir gana smarkiai sušlubuoja.

„Tiesa“ (kovo 3 d.) įsidėjo V. Kaltenio 
straipsnį „Kaip jus aptarnauja asortimen
tas“, kuriame rašoma:

„Pasirodo, kartais dedasi keisti daly
kai. Svetainės komplektą galima užsakyti 
kaimo parduotuvėje — atveš, 'bet dar ga
na dažnokai žmogus važinėja pats iį rajo
no centrą nusipirkti batraiščių ar degtu
kų. Kasdien būtinų prekių!

„Per visus 1976 metus negavau nusi
pirkti metalinių emaliuotų dubenėlių, ki
šeninio peiliuko, vyriškų petnešų. O štai 
jau kuris laikas dingo rašalas, adymo 
adatos, šepetėliai indams plauti. Tai tik 
mūsų šeimos nusiskundimai. Redakcija 
turėtų gauti ir daugiau panašių“, — rašo 
kaunietė Ona Paukštienė. Ji neapsiriko. 
Mūsų pašte Mažeikių Kompresorių ga
myklos darbininkių laiškas, kad jos ne
gauna nusipirkti balinimo priemonių, se
nutė iŠ Kėdainių skundžiasi nerandanti 
anūkėliui šliaužtinukų, to paties rajono 
kolūkiečiai — vinių, atsuktuvų...

Skuodo Rajkooperatyvo Barstyčių Pra
moninių prekių parduotuvėje tikrinimo 
metu nebuvo privalomų čia prekių: piršti
nių, kai kurių numerių darbinių batų ir 
kaliošų, virvių baltiniams džiauti, batams 
šepečių, dantims šepetukų, ūkiškų žvakių, 
peilių konservams .atidaryti, plastilino. 
Kitose to paties rajono parduotuvėse dar 
ir vatinių striukių, kelnių, veltinių, skė
čių, adatų, skutimosi mašinėlių, saulės 
akinių, lagaminų, žibalinių lempų, sporti
nių marškinėlių, net druskos, ūkiško mui
lo...“

Straipsnio autorius niekur nesako, kad 
šitų ar anų prekių iš viso negalima gauti. 
Jis bando nurodyti netvarkos priežastis, 
kurių pagrindinės pasirodo esančios šios: 
nevykę prekių užsakymai (per daug, ar

LIETUVOJE
„TIESOS“ SUKAKTIS

Balandžio 12 d. sukako 60 m., kai Petro
grade (1917 m.) pasirodė V. Kapsuko ir Z. 
Angariečio leidžiama komunistinė „Tie
sa“. 1919 m. laikraštis buvo pradėtas leis
ti Vilniuje, bet Lietuvai atkūrus nepri
klausomą valstybę, „Tiesa“ pasitraukė į 
pogrindį. Ji buvo su pertraukomis leidžia
ma Raseiniuose, Kaune, Karaliaučiuje ir 
net Bellshill'e (Škotijoje). „Tiesos“ re
daktorium yra buvęs ir A. Sniečkus. Da
bar ją redaguoja A. Laurinčiukas.

KNYGA APIE BRIEDŽIUS
„Mokslo“ leidykla išleido biologijos 

mokslo kandidato R. Baleišio knygą 
„Briedis". Tai — monografinio pobūdžio 
leidinys, kuriame visapusiškai išanalizuo
tas briedžių gyvenimas, jų kūno sandara, 
medžioklė ir kt.

NUO KUKURŪZŲ NEATSISAKYTA
Lietuvoje kukurūzais dar vis užsėjama 

apie šimtą tūkstančių hektarų. Jų derliai 
dėl įvairių priežasčių mažėja. Tačiau 
spaudoje atsiranda raginimai naujo penk
mečio garbei suintensyvinti kukurūzų au
ginimą.

MIRĖ M. PETRAUSKAS
Lietuvoje mirė dramos ir operos akto

rius Motiejus Petrauskas. Jis iškeliavo 
amžinybėn savo 91-ųjų metų sukakties iš
vakarėse. Pradėjęs dirbti Kauno valsty
bės teatre 1921 m„ jis sukūrė apie 60 vaid
menų. Prieškariniais metais M. Petraus
kas buvo išgarsėjęs „Linksmųjų brolių“ 
trejukėje, su kuria aplankė daugybę Lie
tuvos vietų.

skiria ne tik geografiniai, bet ir (asimilia
cine prasme) laiko nuotoliai, kurie labai 
stipriai paveikė jaunimą. Nežiūrint tai, 
kad lietuviai yra čia gerai įsikūrę, bet dėl 
didelių atstumų ir nuolatinio (kultūrine 
prasme) ryšio nebuvimo, jaunosios kartos 
lietuviškumas yra atsidūręs katastrofiško
je padėtyje.

Jaunimo organizacijos
Australijoje veikia 5 lietuviško jaunimo 

organizacijos: skautai, ateitininkai, stu
dentai, sportininkai ir Australijos Lietu
vių Jaunimo S-ga. Šalia minėtų organiza
cijų dar veikia ir keli tautinių 'šokių vie
netai, o Melbourne — mergaičių sekstetas 
ir kvartetas populiarina dainą jaunimo 
tarpe.

Tur būt stipriausiai veikia Lietuvių 
Skautų S-ga. Skautai su dideliu entuziaz
mu ruošiasi VI-jai tautinei stovyklai, ku
ri įvyksta 1978 m. Melbourne. Tikimasi, 

ba per mažai) ir pastangos išpildyti pre
kybos planą, visiškai neatsižvelgiant į gy
ventojų reikalavimus.

„Praėjusiais metais, pavyzdžiui, fotopo- 
pieriaus Kapsuko prekybininkai buvo už
sisakę 10,9 tūkstančio kv. m — pardavė 
12,2; kaišiadoriečiai priėšingai — buvo 
užsisakę 3,6 tūkstančio, o iš bazės tepaėmė 
vos 800 kv. m. Kaprono gaminių vieni per 
metus pasiėmė už 7 tūkstančius rublių 
daugiau, kiti nepasiėmė nė pusės to, ką 
užsisakė. Kaip planuoti prekių gamybą 
vadovaujantis tokiais užsakymais? O gal 
tai atsitiktinumas? Deja, sąrašas tik šių 
dviejų rajonų nerealiai užsakytoms pre
kėms ilgesnis nei galima tikėti. Ir ne tik 
vienai kuriai prekių grupei, štai ūkinės 
prekės.

Kapsukiečiai buvo užsisakę 3 tūkstan
čius trintuvių, vėliau išsiprašė iš bazės 
5350, 20 tūkstančių segtukų baltiniams, o 
prireikė dvigubai daugiau, kastuvų prašė 
— 1500, pasiėmė — 420. Kai kurių teksti- 
linės galanterijos prekių kaišiadoriečiai 
pardavė už 8,2 tūkstančio rublių, nors bu
vo užsisakę vos už tūkstantį...

Veltui čia ieškotume kokios nors siste
mos ar dėsningumo. Vienas užrašė, kas 
patiko, kitas parsivežė, kiek patiko. Ir nie
kam už tai — nieko? Daugiausia, žinoma, 
nukenčia pirkėjas.“

„...šiame kontekste rajonų prekybos 
vadovų klausimas lyg ir suprantamas — 
už planą jiems premijas moka. Bet ir la
biausiai gerbdami jų materialinį suinte
resuotumą, vis dėlto priminsime labai se
ną tiesą: ne pirkėjas tarnauja parduotu
vei, o atvirkščiai. Ir jis, pirkėjas, visiškai 
pagrįstai piktinasi artimiausioje parduo
tuvėje nerasdamas degtukų ar sagų.“

Suprantamas būtų gyventojų nusiskun
dimas, jei prekių nebūtų kiek reikiant pa
gaminama. Bet turint pakankamai prekių 
ir pulkus išmokslintų planuotojų, tiekėjų, 
bazių vedėjų ir pardavėjų, palikti kaimo 
žmones be druskos, degtukų ar sagų — 
atrodo lyg pasityčiojimas ir gana.

Krk.

PAGALBA KUBAI
Klaipėdos „Baltijos“ laivų statyklos pa

gamino Kubai automatinį plaukiojantį do
ką, kurio keliamoji galia 4.500 tonų. Šis 
laivas-fabrikas esąs aprūpintas visais mo
derniškais įrengimais. Fabriko kolektyvas 
nulydėjo jį į Havanos uostą.

V. NOREIKA MASKVOJE
„Tiesa“ persispausdino iš „Muzikalna- 

ja žizn“ Maskvoje vykusio Virgilijaus No
reikos koncerto recenziją. Koncertas bu
vęs dviejų dalių: „rusų ir užsienio voka
linio lobyno“. Lietuviška daina tame kon
certe nenuskambėjo, nei buvo paminėtą, 
kad dainininkas lietuvis.

V. PUTINO BROLIAI
„Literatūra ir menas“ (Nr. 15) įsidėjo 

tokią žinutę:
„Vytautas Masikonis iš Prienų rašo 

mums apie V. Mykolaičio-Putino brolius 
Antaną ir Juozą. Pirmasis gyvena rašyto
jo memorialinėje sodyboje, sutinka jos 
lankytojus. Juozas Mykolaitis gyvena ta
me pat kaime, Pilotiškėse, ir jis turi retų 
nuotraukų, brolio knygų su autografais, 
laiškų. Jį taip pat aplanko moksleiviai, 
literatūros mylėtojai, klausosi pasakojimų 
apie brolį rašytoją.

„Blogai, — rašo mūsų skaitytojas, — 
kad Juozas Mykolaitis kaip „suvenyrus“ 
moksleiviams atiduoda ir vieną kitą Puti
no rašytą laiškelį“.

Iš tiesų — blogai. Žmonės, turintys rašy
tojų fotografijų, laiškų, turėtų žinoti, kad 
tai domina literatūros tyrinėtojus, kad ši 
medžiaga kaupiama literatūros muziejuo
se, mokslo įstaigose. Ją dalinti bet kam, 
jos prašinėti iš turinčių — reiškia atito
linti nuo mokslininkų, kuriems ta medžia
ga tikrai reikalinga.

Kažin ar mokslininkai lig šiol nežinojo, 
kad Juozas Mykolaitis turi juos dominan
čios korespondencijos... Matyt, tokiais at
vejais svarbu su žmogumi laiku pasikal
bėti. Šį kartą tą mums pažadėjo Vilniaus 
Rašytojų memorialinio muziejaus direk
torius.“

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Truputį išgėriau todėl, kad nepatogu 

prieš draugus pasirodyti be kvapo.
(Iš pasiaiškinimo)

Už tai, kad baigusi vidurinę aš dirbu su 
kiaulėmis, mane kai kas 'traukia per dan
tį (Iš pasisakymo) 

kad į šią tautinę stovyklą atvyks jaunimo 
ir iš kitų kontinentų.

Šalia skautų veiklos minėtini ir ateiti
ninkai moksleiviai, kurių kuopelės veikia 
Sydnejuje ir Adelaidėje. Toms kuopelėmsi 
kaip" ir skautams, vadovaują viduriniosios 
kartos žmonės.

Stųdeptų„ąąjųuga. didesnės veiklos iki 
šiol neparodė. Kasmet perrenka savo sky
rių valdybas, papramogauja, ir vėl išsi
skirsto. Pavyzdžiui, per Liet. Dienas (pra
ėjusiųjų metų gale) į Melboumą suvažia
vo apie 60 studentų ir, talkinant vyresnie
siems, buvo bandyta suruošti „studento 
teismą“, bet į teismą teatvyko tik 8 stu
dentai, tad ir iš to „teismo“ jokių išvadų 
nepadaryta. Dauguma pasitenkino tik po
būviu restorane, kur pasivaišino, pasišne
kučiavo ir išsiskirstė.

Kalbant apie Australijos lietuvių Jauni
mo Sąjungą, pasakytina tai, kad Jaunimo 
S-ga tebėra dar vis užuomazgoje ir tenki
nasi tik Melbourno ir Adelaidės skyrių 
veikla. Nors ALJS jau yra formaliai 
įsteigta, bet jai trūksta veiklaus ir sąmo
ningo jaunimo, sugebančio vadovauti. Ki
tos organizacijos į J. S-gos pastangas be
veik neatsiliepia, nes joje įžiūri sau kon
kurentę. Tai reiškia, kad jaunimas šios 
bendruomeninio pobūdžio organizacijos 
nevertina ir jos tikslų nesupranta! Jauni
mo Sąjungoje daugiausia reiškiasi akty
vesnieji kongresantai ir bando veiklą de
rinti kartu su pabaltiečių —latvių ir estų
— jaunimo sąjungomis. Tokiu būdu jau 
turėta du Baltic Youth seminarai, o tre
čiasis (balandžio 19-tą) vyko Adelaidėje.

Kaip būtų gera, kad turėtume daugiau 
šviesaus ir idealistiškai nusiteikusio jau
nimo, kuris netolimoje ateityje galėtų pa
keisti sparčiai retėjančias vyresniųjų gre
tas.

Bendros pastabos
Žvelgiant į didesniuosius Australijos 

lietuvių centrus, matome, kad jaunimo 
veiklos daugiau ten, kur jam yra sudary
tos patogesnės veikimo sąlygos, būtent — 
Melbourne ir Adelaidėje, Sydnejuje, deja, 
labai ilgai jaunimas tokių sąlygų neturė
jo, nes nebuvo visus apjungiančio centro
— Lietuvių Namų, kur jaunimas galėtų 
rinktis ir netrukdomas planingiau veikti. 
Kalbant apie mažesnes kolonijas, pastebė
tina tai, kad jokios rimtesnės jaunimo 
veiklos ten beveik nėra, nes nėra tam dar
bui pasišventusių ir pasiruošusių žmonių. 
Pavyzdžiui, tautinių šokių grupės veikia 
kone visose kolonijose, bet joms trūksta 
ir jaunimo, ir tinkamų vadovų. Tą patį 
būtų galima pasakyti ir apie sportuojantį 
jaunimą. Sporto klubai neturi lietuvių 
trenerių, tad ir jaunimo lietuviškumui tie 
sporto klubai nieko gero neduoda, o tik 
žlugdo.

Manau, kad šios trumpos pastabėlės pa
dės susidaryti pilnesnį vaizdą apie Aust
ralijos lietuvių jaunimo veiklą, padėtį ir 
bendrus nusiteikimus.

Vytautas Juška, Sydney, N. S. W,
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EUROPOS LIETUVIS,

^Europos
Lietuvių Kronika

PASIKEITUSIOS DATOS
Motinos dieną paprastai visada minėda

vome pirmąjį gegužės sekmadienį, šiais 
metais tas sekmadienis išpuola gegužės 
pirmąją — Darbo šventės sekmadienį. To
dėl Motinos diena nukelta į sekantį sek
madienį — gegužės 8-ąją dieną. Taip pa
žymėta daugumoje Europos (ir Ameri
kos) kalendorių. Tad tą sekmadienį Moti
nos dieną ir minėsime. ■
' Jau iš anksto džiūgavome, kad šiais me

tais Sekminės sutampa su Anglijos pava
sario atostogomis (Springholiday), kurios 
sario atostogomis (Spring bank holiday), 
kurios visada būdavo paskutinį gegužės 
mėnesio savaitgalį. Tokiu būdu mūsų tra
dicinis sąskrydis Sodyboje, kaip būdavo 
pradžioje, būtų vykęs gegužės 29-30 die
nomis.

Kai kuriuose anglų kalendoriuose pažy
mėta'gegužės 30 d. yra Spring bank holi
day. Tačiau kiek vėliau pasirodę kalen
doriai turi pakeistas datas. Specialiu vy
riausybės patvarkymu, birželio 7 d. (ant
radienis) paskirta karalienės, Elzbietos II 
sidabrinio jubiliejaus diena. Tą dieną 
skelbiamos visame krašte specialios atos
togos (H. M. Queen Elizabeth II Silver Ju
bilee Holiday), kurios sujungiamos su į 
birželio 6-ąją dieną atkeltomis tradicinė
mis pavasario atostogomis. Tada pasida
rys ilgas — keturių dienų — savaitgalis, 
kurio metu, be abejo, įvyks ir lietuvių tra
dicinis sąskrydis Sodyboje. Apie tai pla
čiau kitą-savaitę'.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
Yld. Meilus — 5.00 sv., J. Levinskas — 

2.50 sv. P., Liesis — 2.00 sv., S. Merkevi
čius — 2.00 , sv., O. Kinkienė — 2.00 sv., J. 
Čepas — 0.50 sv., P. Burkevičius — 0.50 
sv., A. Kuzmickas — 1.00 sv.

Tautos Fondui aukojo:
Kun. J. Sakevičius, MIC — 5.00 sv., 

Manchesterio Moterų Ratelis „Rūta“ — 
5.00 sv., K. Kuzmickienė — 5.00 sv.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas STASYS NORBUTAS, ki
lęs iš Joniškio Vis., 1947 m. atvykęs į 'Ang
liją .Ieško motina Lietuvoje.

Rašyti šio laikraščio redakcijai.

EUROPOS SAVAITĖ

DALYVAUKIME DEMONSTRACIJOJE

Tradicinė „Europos Savaitė“' šiais me
tais prasidės balandžio 30 d. ir tęsis ligi 
gegužės 8 d.

„Europos Diena“, kurios šūkis yra Eu
ropos bendradarbiavimas, bus gegužės 5 d.

Sekmadienį, gegužės 8 d., 14 vai. Euro
pos Savaitės pabaigai Londone, Trafalgar 
Square įvyks Žmogaus teisių demonstra
cija, kurią organizuoja CAPA, susitarusi 
su Rytų Europos egzilų „Liaison Group“, 
į kurią įeina ir lietuviai. Tarp kalbėtojų 
bus V. Bukovskis, V. Fainbergas, L. Pliuše 
ir David Markham.

Lietuviai yra kviečiami kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

I LONDONAS
i

DAINAVIEČIŲ BALIUS

Dainavos tradicinis Pavasario balius 
įvyks ne gegužės 14 d., kaip anksčiau bu
vo skelbta, bet gegužės 21 d.

Dainavietės kviečia visus gausiai jų 
rengiamame baliuje dalyvauti.

LONDONO DBLS PIRMO SKYRIAUS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Londono DELS Pirmo skyriaus metinis 
narių susirinkimas įvyks balandžio 30 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakarą Rytų Londono 
Socialiniame Klube.

Visi nariai ir svečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti.

Skyriaus valdyba

BRADFORDAS
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 30 d., šeštadienį 6.30 vai. vak. 
šaukiamas DBLS Bradford© skyriaus na
rių susirinkimas.

Dienotvarkėje — pranešimai apie sky
riaus veiklą ir S-gos atstovų suvažiavimą 
Londone.

Taip pat naujos valdybos lenkimas ir 
kiti reikalai.

Prašomi visi nariai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 1 d., sekmadienį, 3.30 vai. p. p. 
rengiamas Motinos dienos minėjimas. 
Kun. J. Kuzmickio paskita, vyrų okteto ir 
solo dainos, jaunųjų baleto šokiai ir de
klamacijos.

Po programos arbatėlė. Kviečiame visus 
dalyvauti.
Vyčio klubo ir DBLS skyriaus valdybos

WOLVERHAMPTONAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 30 dieną Wolverhamptono 
skyrius, susitaręs su kitais vidurinės Ang
lijos skyriais, puošnioje lenkų katalikų 
klubo salėje, Stafford Rd., Oxley, Wolver
hampton (prie Goodyear fabriko) rengia 
Motinos Dienos minėjimą.

Bus įdomi programa, gera muzika, veiks 
turtinga loterija, šokiai iki 12 vai., baras 
ligi 11 vai. Programos pradžia punktua
liai 7 valandą. Karštais ir šaltais užkan
džiais ir visokiais gėrimais aprūpins len
kų klubas, ir visa tai žymiai pigiau, negu 
kitur. Todėl vežtis savo maistą ar gėrimus 
nepatartina.

Maloniai prašome visus iš arti ar toli, 
pavieniai ar ekskursijomis, atvykti pas 
mus, kur būsite maloniai laukiami ir pri
imti.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

VELYKOS KLUBE

Manchesterio liet, klubas Velykų pirmą 
dieną surengė gražiausių margučių ir ke
puraičių varžybas bei pasilinksminimą. 
Atsilankė daug žmonių ir ekskursija iš 
Leigh. Visi dalyviai buvo kupini pakilios, 
šventiškos nuotaikos.

Margučių varžybose I-mą vietą laimėjo 
B. Rimeikienė, II-rą — O. Verbickaitė ir 
III-čią — J. Jones. Komisiją sudarė: J. Pi
lipavičius. H. Vainys ir O. Verbickaitė.

Kepuraičių varžybose I-mą vietą laimė
jo M. Aukškalnienė, II-rą — M. Blažienė 
ir III-čią —■ M. Alesnienė. Komisiją suda
rė B. Keršys, A. Podvoiskienė ir O. Ver
bickaitė.

Visi laimėtojai gavo atitinkamas premi
jas.

Whisky bonką, metant prie jos iš nu
statyto atstumo ir laiko pinigus, laimėjo 
E. Keršys.

Laimėtojus sveikiname.

tai už dovanų siuntinius. Dabar, kaip ir 
anksčiau, draudžiama siųsti ir įvežti į 
okup. Lietuvą bet kuri literatūra, įvažia
vimai labai suvaržyti, o išvažiavimai la-
bai reti ir brangūs. Vyksta nuožmus tikė
jimo persekiojimas. Ministeris prašomas 
paveikti Belgrado konferencijos narius, 
kad žmogaus teisės ir Rytų Europoje bū
tų respektuojamos.

KOMISIJA STUDIJŲ SAVAITEI 
PAREMTI

XXIV lietuviškųjų Studijų savaitės fi

1977 m. balandžio 26 d. Nr. 17 (1357)

Church Community Council, 21 The Oval, 
Hackney Road, London, E2, 9 DT. Pažy
mėti „Didžioji Iliuzija — Marksizmas 
Teorijoje ir Tikrovėje“.

PADĖKA
. Skautai ir jaunimo stovyklos rengėjai 

dėkoja visiems DBLS-gos Visuotinio Su
važiavimo dalyviams už paaukotus pini
gus vasaros stovyklai.

Ypatinga padėka tenka K. Plukui, ku
ris paaukojo £20. Ačiū!

Stovyklos rengėjai

PATIKSLINIMAI

„E. Lietuvio“ Nr. 13 (2 psl.) išspausdin
tas straipsnelis „E. Juodvalkytės poezija“, 
o po juo seka tos pačios autorės eilėraštis 
„Pažinimo akimirka“. Dėl neapsižiūrėji
mo laikraštį sulaužant, gali susidaryti 
įspūdis, kad straipsnelio autorė yra pati 
Eglė Juodvalkytė. Iš tikrųjų jos pavardė 
pažymi tik eilėraščio autorę, o straipsnelis 
apie ją yra parašytas visiškai ‘ kito as
mens.

„E. Lietuvio“ Nr. 16, psl. 2 išspausdinta, 
kad „Varpą“ leidžia Varpininkų filatelis
tų draugija. Turi būti filisterių draugija.

LABAI PRAŠAU
Kas turi arba žino, kur galima rasti 

spalvotus herbus šių Lietuvos miestv: 
Vilniaus, Kauno, Suvalkų, Gardino, Klai
pėdos, o taip pat Karaliaučiaus, prašau 
prisiųsti arba pranešti šiuo adresu:

S. Kuzminskas, 24, Burns Str., Notting
ham. Herbų dydis — nesvarbu, iš jų bus 
daromos spalvotos kopijos Liet. Namų sa
lei papuošti. Prisiųsti herbai bus grąžinti 
su padėka.

Nespalvotus herbus gana lengva suras
ti knygose. Todėl, kas žinotų spalvas ku
rio nors herbo, būtų labai naudinga, jeigu 
tuo pačiu adresu prisiųstų aprašymą — 
kas kokia spalva turėtų „būti nupiešta. Iš 
anksto dėkoju.

S. Kuzminskas

Manchesterio lietuvių skautų tėvų ko
mitetas gegužės 7 d„ šeštadienį, 5 vai. va
karą rengia Manchesterio Liet. Soc. klube 

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita ir meninė dalis, 

kurią išpildys skautai.
Kviečiame visus į minėjimą atsilanky

ti ir prisiminuti savo turimas ar turėtas 
motinas.

M. L. Skautų Tėvų Komitetas

SKAUTŲ STOVYKLĖLĖ

Balandžio 15-17 d. d. Anglijos Rajono 
skautai-ės turėjo Manchesterio Liet. Soc. 
klubo patalpose pavasario stovyklėlę, ku
rioje dalyvavo 9 skautai ir 8 skautės.

Penktadienio vakarą įvyko stovyklos 
atidarymas ir bendra skautų vakarienė.

šeštadienio rytą įvyko klubo sodelyje 
iškilmingas vėliavos pakėlimas, inspekci
ja ir skautų-čių praktiški užsiėmimai, po 
kurių buvo pravestos bendros dainos.

Sekmadienio rytą, po vėliavos pakėlimo, 
klubo salėje kun. V. Kamaitis atlaikė 
skautams ir visuomenei pamaldas ir pa
sakė pamokslą. Giedojo visi. Po to įvyko 
iškilminga sueiga, kurios metu perskaitė 
skautams sveikinimus bei įsakymus. Ta 
proga įžodį davė Carmel O' Rilly. Jai bu
vo užrištas geltonas skautiškas kaklaraiš
tis.

Skautus sveikino ir tarė žodį Skautų 
tėvų k-to ir kartu klubo pirm. V. Kupstys. 
Sueiga baigta Tautos himnu.

Po sueigos įvyko bendri pietūs, kuriuo
se dalyvavo visi skautai-ės ir dalis rėmė
jų. Tuo ir baigėsi ši pavasario stovyklėlė. 
Jos uždaryme dalyvavo ir s. J. Tra'škienė 
iš Bradfordo. Tarpusavyje pabendravę, 
skautai skirstėsi namo, pažadėdami susi
tikti vasaros stovykloje Liet. Sodyboje.

Stovyklėlę pravedė s. A. Gerdžiūnas ir 
s. A. Jakimavičius. Maistu rūpinosi ps. J. 
Gerdžiūnienė.

Ta pačia proga skautų vadovybė nuo
širdžiai dėkoja klubo valdybai už patal
pas ir globą bei aukojusiems stovyklos 
reikalams.

Stovyklėlei aukojo: kun. V. Kamaitis — 
8 sv. 2 p, O. Dainauskienė, A. B. Rimei- 
kiai — po 5 sv., S. ir A. Lauruvėnai — 3 
sv„ A. Miliūnas, P. Myers, J. Naujokas ir 
A. Podvoiskis — po 2 sv., V. Kupstys — 1 
sv. ir M. Collins — 50 p.

A. P-kis

DERBY
SUSIRINKIMAS

Pranešama, kad balandžio 30 d. DBLS 
Denby skyrius šaukia visuotinį-metinį 
skyriaus narių

SUSIRINKIMĄ.
Susirinkimas įvyks „Eiuxton“ viešbučio 

patalpose, Boyer Str., Derby, 6.30 vai. va
karo.

Šiame susirinkime, be kita ko, bus pra
nešimai iš metinio S-gos Suvažiavimo 
Londone, kuriuos padarys mūsų atstovai.

Visus skyriaus narius, akcininkus ir 
vietos bei apylinkės tautiečius bei svečius 
maloniai kviečiame į šį svarbų susirinki
mą gausiai atsilankyti .Susirinkusieji bus 
pavaišinti sumuštiniais.

Skyriaus valdyba

nansų komisija Vokietijoje prašo tautie
čius paramos šios vasaros Studijų savai
tei, įvyksiančiai ilepos 31 — rugpiūčio 7 
d. d. Anglijoje, netoli Londono. Norima 
padėti Stuidjų savaitės rengimo komisijai 
apmokėti keliones iš toliau atvykstan
tiems paskaitininkams (laukiamas Tomas 
Venclova iš JAV-bių) ir padaryti žymes
nių nuolaidų jaunimui už pragyvenimą. 
Aukas siųsti: LITAUISCHE STUDIEN- 
WOCHE Konto Nr. 8. 9340. 02 Volksbank 
Kreis Bergstrasse, Bankleitzahl 553 915 
00; 6840 Lampertheim.

KULTŪROS DIENOS ŠVARCVALDE

Lietuvių kultūros draugija gegužės 20- 
22 d. d. Freudenstadte ruošia lietuvių są
skrydį su kultūrine programa.

Gegužės 20 d. — kava, susipažinimas, 
nakvynių paskirstymas, vakarienė ir saty
rinė kūryba prie stiklo vyno. Gegužės 21 
d. prof. dr. J. Juraičio paskaita apie pasy
vinį kaltės supratimą, bendras pokalbis 
paskaitos tema, viešas vakaras. Dalyvau
ja J. Stasiulienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė „Viltis“ iš Ciuricho, solistai 
M. Panse iš Bonnos ir R. Daunoras iš Pa
ryžiaus, fleitininkas P. Odinis, pianistė R.
Lampsatytė. Bus gintaro parodėlė (P.
Ivinskienė ir dr. E1. Šreifeldienė).

Gegužės 22 d. pamaldos šv. Elzbietos 
koplyčioje, pietūs ir atsisveikinimas. Lie
tuvių kultūros draugijos valdybos posėdis.

Nakvynė kainuos 20-30 DM. Renginio ir 
maitinimo išlaidoms padengti aukojama 
20 DM.

Registruotis pas dr. A. Veigel, Land- 
hausstr. 49, 7290 Freudenstadt; tel. 07441- 
4162.

Veikalas apie marksizmą
Malonus tautieti, maloni tautiete,

Kiekvienas lietuvis žino apie marksisti
nio komunizmo sistemą, paremtą kalėji
mais ir darbo stovyklomis. Milijonai var
ganų žmonių kaulų boluoja Sibiro taigo
se. Tačiau į klausimus, kas yra marksiz
mas, kodėl komunizmas yra toks žiaurus, 
kokie yra jo siekiami tikslai ir kokiais pa
grindais jis remiasi, retas kuris gali duoti 
racionalų atsakymą.

Pastebėta, kad dėl nepakankamo pažini
mo Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitose ša-
lyse jaunoji karta yra palanki marksiz
mui. Žinių trūksta ir jaunajai lietuvių 
kartai. Šiandieną okupuotoje Lietuvoje 
mūsų tauta verčiama išpažinti jai teroru 
primetamą ideologiją — komunistinį 
marksizmą. Marksizmas tapo nauja reli-
gija, kuri šalia savęs nepakenčia jokių ki
tų religijų, ideologijų bei pasaulėžiūrų.

Negausioje mūsų socialinėje literatūro
je visad buvo jaučiama didelė spraga —
studijos apie marksizmą nebuvimas. Prof.
dr. Vladas Juodeika užpildė šią spragą, 
parašydamas aktualų ir reikšmingą vei
kalą: „Didžioji iliuzija — manksizmas 
teorijoje ir tikrovėje“. Šis dviejų tomų 
stambus veikalas bus efektinga priemonė
marksizmui pažinti ir marksistinės propa
gandos tvirtinimams bei klaidinimams at
remti.

Britanijos Lietuvis, 1952 m. kovas- 
b aland is

— Kovo 29 d. Lietuvių Namuose (Hol
land Park) įvyko nuosavos lietuviškos 
spaustuvės krikštynos. Ji pavadinta NI
DOS vardu.

— Pranešimai iš lietuvių spaudos skel
bia, kad tremiamieji Sov. Sąjungos pilie
čiai tatuiruoja savo vaikus, kad po dau
gelio metų galėtų juos atpažinti.

— Kovo 30 d. sukako lygiai 50 metų, 
kai pradėjo veikti Londono šv. Kazimiero į 
parap. Draugija bažnyčiai ir kunigui iš- 
laikyti. Taip pat sukako 50 metų, kai bu- į 
vo atlaikytos pirmos lietuvio kunigo pa
maldos.

— Kovo 27 dienos „Brit. Lietuvyje“ ke
liamas klausimas jį perkrikštyti į „Euro
pos Lietuvį“.

—- Laisvojoje Tribūnoje išsivystė disku
sijos — ar gerai daro lietuviai patriotai, 
emigruodami iš Anglijos į užjūrius ir tuo ; 
būdu silpnindami šio krašto lietuviškąją į 
veiklą?

— Balandžio 17 d. paskelbtas DELS Ta- ! 
rybos laiškas Vilkui, kuriame siūloma su- Į 
šaukti plačią lietuvių konferenciją.

— Iš L. L. Meno sambūrio pasitraukė 
režisierius ir dekoratorius A. J. .Kaulėnas.

— Balandžio viduryje iš Huddersfieldo 
persikėlė į Londoną pik. Tomas Vidugiris.

24-OJI STUDIJŲ SAVAITĖ

Jau laikas užsirašyti į Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitę, kuri šiais metais įvyks Ang
lijoje, Londono pietų-vakarų pakraštyje, 
nuo liepos 31 d. iki rugpiūčio 7 d.

Savaitės programoje: paskaitos lietu
viams įdomiomis temomis, diskusijos, li
teratūros vakaras, koncertas ir pasilinks
minimai. Paskaitas skaitys įvairių sričių 
žinovai, kurie atvyks iš įvairių Vak. Eu
ropos kraštų ir užjūrio, tarp jų bent vie
nas visai neseniai atvykęs iš Lietuvos. 
Moderatorium yra pakviestas gimn. dir. 
V. Natkevičius.

Studijų Savaitei yra nusamdyta univer
sitetui priklausanti „sodyba“ — Kings- 
wood Hali, Egham, prie pat didžiojo 
Windsoro parko, kur Savaitės dalyviai ga
lės ne tik naudingai praleisti laiką, bet
taip pat labai gražioje aplinkoje atsigai
vinti. Kiekvienas dalyvis turės patogų at
skirą kambarį (studentų bendrabutyje) ir 
gerą maistą ten pat esančioje valgykloje. 
Mokestis už kambarį ir maistą kiekvienam 
dalyviui — 60 sv. sterlingų per savaitę.

Pageidaujantieji Studijų Savaitėje da
lyvauti, kviečiami tuoj pat užsirašyti. 
Smulkesnių informacijų teikia: Studijų 
Savaitei Rengti Komitetas, 2, Ladbroke
Gardens, London, Wil 2PT.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
KITAS ŠALIS

Siuntinys 1, 1977,

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — gegužės 1 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje, minint Moti

nas.
NOTTINGHAME — gegužės 8 d.. 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Liet. Moterų 
Draugijos užprašytos pamaldos už lie
tuves motinas.'

KETTERINGE — gegužės 8 d., 14 vai., St. 
Edward's, London Rd.

NORTHAMPTONE — gegužės 8 d., 16.30 
vai., St. John's, Bridge Street.

GLOUCESTERYJE — gegužės 14 d„ 12 
val., St. Peter's, London Rd.

STROUDE — gegužės 14 d., 17.30 val., 
Beeches Green. Išpažintys lietuviškai 
ir itališkai nuo 17 vai.

NOTTINGHAME — gegužės 15 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — gegužės 15 d., 14 vai., Brid
ge Gate. Minima Motinos Diena.

BRADFORDE —- gegužės 1 d., 12.30 vai.: 
Šv. Mišių Auka už gyvas ir mirusias 
motinas.

LEEDSE — gegužės 8 d., 3 vai. p. p., Holy 
Rosary bažn.: pamaldos už motinas.

BRADFORDE — gegužės 15 d., 12.30 vai. 
p. p.: Švč. Marija — Mergelė ir Moti
na.

GLOUCESTER
EKSKURSIJA Į VVOLVERIIAMPTONĄ

Balandžio 30 dieną Gloucesterio ir 
Stroudo DELS skyrius vyksta į Wolver- 
hamptoną, Motinos dienos minėjimą. Iš 
Glaucesterio autobusas išeina 3.30 vai. 
nuo ukrainiečių klubo, o iš Stroudo — 4 
vai. iš miesto centro. Prašome nesivėluo- 
ti.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
PAVASARIO KONCERTAS HOMBURGE

Gegužės 14 d. VLB Saaro ir Miesau 
apylinkės ruošia Homburge/Saar parapi
jos salėje (Ringstr. 50) didelį pavasario 
koncertą. Prieš koncertą — trumpas pra
nešimas apie mus ir ateitį. Dainuos estra
dos solistė Violeta Rakauskaitė-Landienė, 
šoks Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama mokyt. M. Dambriū- 
naitės. Po koncerto — atsigaivinimas švie
žiu alumi ir šokiai, grojant gerai muzikai. 
Pradžia 18 vai.

Prieš koncertą —■ pamaldos katalikams 
1 7val. Dievo Kūno bažnyčioje, evangeli
kams — 16.45 vai. miesto bažnyčioje.

RAŠTAS UŽS. REIK. MINISTERIJAI

Vokietijos LB Informacijos biuletenis 
rašo, kad VLE' Tarybos atstovai savo su
važiavime priėmė rezoliuciją-raštą, Vo
kietijos užsienio reikalų ministrui H. D. 
Genscher'iui, kuriame sakoma, kad po 
Helsinkio konferencijos padėtis okup. Lie
tuvoje nė kiek nepagerėjo, o kai kuriose 
srityse net pablogėjo, pvz. padidinti mui-

Pirmame tome išdėstoma marksizmo fi
losofija, politika, kultūros samprata, san
tykis su religija ir etika, anarchizmas ir 
marksizmo ateitis. Taip pat pateikiami 
Karolio Markso gyvenimo vaizdai. Antra
me tome nagrinėjamas marksizmo įgyven
dinimas Sovietų Rusijoj ir jos užgrobtuo
se kraštuose; jo pasėkos religijoje, kultū
roje, ūkyje ir ryškiai atvaizduojama ko
munistinė tironija. Veikale parodoma, kad 
marksizmas yra klaidingas savo teorija ir 
neįgyvendinamas praktikoje. Be to, patei
kiami ir laisvosios santvarkos metmenys. 
Veikalas parašytas moksliškai, bet popu
liariai ir taikomas plačiajai visuomenei. 
Lietuviams, siekiantiems laisvai galvoti ir 
demokratiškai tvarkytis, naudinga gerai 
pažinti asmens ir demokratinių laisvių 
priešą.

Lietuviškos knygų leidyklos nėra pa
kankamai pajėgios stambesniam socialinio 
turinio veikalui išleisti be visuomenės tal
kos. Tenka ieškoti finansinės paramos ir 
prenumeratos. Autorius skyrė keletą metų 
šio veikalo parašymui. Tikimės, kad mūsų 
visuomenė ateis talkon veikalui išleisti. 
Veikalą spausdina Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla.

Komitetas prašo jūsų paramos. Paauko
ję $500.00 ar daugiau, bus laikomi garbės 
prenumeratoriais; paaukoję $100.00 ar 
daugiau — garbės rėmėjais; sumokėję 
$25.00 už du tomus — prenumeratoriais.

Veikalui apie marksizmą remti komiteto 
pirmininkas. Jurgis Gliaudą

Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
Londono Taryba sutiko talkininkauti D. 
Britanijos lietuviams, norintiems tą kny
gą užsisakyti arba prisidėti prie jos išlei
dimo. Prašome siųsti knygos prenumeratą 
ir aukas šiuo adresu: Lithuanian R. C.

Labai gera eilutei medžiaga su jaudintu 
„Ali wool mede in England"; crimpleno 
medžiaga moteriškam kostiumėliui; nailo
no gėlėta medžiaga suknelei; 1 vyriški nai
lono marškiniai; 1 vilnonė gėlėta arba su 
ornamentais skarelė; 2 poros vyriškų arba 
moteriškų nailoninių kojinių.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiun
timo išlaidomis £85.00.
Į šį siuntini dar galima įdėti 5 m me
džiagų arba kitokių prekių iki 10 svarų 
svorio. Žemiau siūlome keletą populiares
nių dovanų.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui

£40.00
Jeans „Wrangler", vyriškos arba moteriš
kos 21.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas 13.50 
Geresnis nertinis 16.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailo
no 1.50
Tights 1.80
Vilnonė medžiaga suknelei 12.00
Crimpleno medažiga suknelei 9.00 
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiu
mėliui 15.00
Nailono apatinis 5.00
Nailono marškiniai 5.50
Geresni marškiniai 7.50
Vilnonė skarelė 5.50
Lietsargis telescopic 6:00
Angliška vilnonė labai gera eilutei 
medžiaga 25.00
Geresnė medžiaga eilutei 28.00

Sudarant visai naują siuntinį, dar rei
kia pridėti 13 svarų persiuntimui.

Sudarome testamentus, administruoja
me nuosavybes .persiunčiame palikimus į 
Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stored LTD. 11 London Lane, 
Bromley, Kent. Tel. 01 460 2592.
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