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Religine Rezistencija
K'ujr skauda, ten paprastai žmonės ir pu

čia.
Susovietintoje Lietuvoje valdantieji turi 

Skaudulių, kurių jiems pridaro piliečiai. 
Papūsti tie valdantieji, žinoma, gali ir į 
kalėjimą ar Sibiro lagerius ir papučia 
tuos, kurie sugaunami spausdinant ar pla
tinant pogrindinę literatūrą ar demansit- 
Iruojant.

Vienas tokių skaudulių yra religinė re
zistencija. Buvo teisiami ir baudžiami, 
kurie turėjo ryšį su ^Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika“, bet tas leidinys vis 
tiek eina. Dar net niauji laikraštėliai buvo 
pradėti leisti. Vadinas, vien tik persekioji
mu ir kalėjimo bausmėmis valdžia nepa
jėgia susidoroti su savo teisių reikalau
jančiais piliečiais... Tai ipeir laikraščius 
papūsti režiminės dvasios išleidžiami pro
pagandininkai.

Teikia pastanga reikia laikyti vasario 21 
d. „Tiesoje“ atspausdintą G. Kietavičiaus 
ketvertas skilčių straipsnį — „Pokalbį su 
skaitytoju“ kaip tik religijos tema. Tai ko
mentarai pasirašytų ir anoniminių laiškų. 
Pavardes išdrįsta pasirašyti net ir kai ku
rie valdžios laikyseną kritikuojantieji. 
Štai P. Jankūnas iš Šimkūnų kaimo nuo 
Ukmergės taip parašęs redakcijai:

„Mokslas nemokamas, keliai geri, susi
siekimas puikus, žmonės geriau miega ir 
maitinasi, gražiau rėdosi, žodžiu, viskas 
gera; bet negerai, kai mūsų vaikai mokyk
lose auklėjami be Dievo“.

Panašiai galvojąs ir L. B. iš Lazdijų. J. 
B. darąs išvadą, kad tikintis žmogus sten
giasi elgtis sąžiningai, nes jam po mirties 
reikės atsakyti plnieš Jteiisėjų teisėją“.

Norėdamas įtikinti šitaip galvojančius, 
Kietavičius tuoj pradeda šaudyti iš sun
kiosios artilerijos: vokiečiai traukę į Ry
tus su „Got mit uns“ diržų sagtyse, „ban
ditai“ nešioję maldaknyges ir kryželius 
ant kaklų ir visi (jie žudę. iSavo išvedžio
jimus jis skuba paremti laiškais, kurie 
kaip tik patvirtina propagandininko min
tis. O pacitavęęs ištraukas iš anoniminio 
laiško, kuriame sakoma, kadi ateistai kal
ti, jei gydytojai ima kyšius ar žmonės gir
tuokliauja ar skiriasi, kad ką kunigai 
tvarko ir taiso, tai ateistai gadina, „vyk
dydami nedoras užmačias, paltys smunka 
ir tautą įstumia pražūtim“, nes „savo tiks
lą ir laimę mato laikinose medžiaginėse 
gėrybėse, o dvasiniais, amžinais lobiais, 
kurių, anot Kristaus, nei vagis išvagia, 
nei ugnis sunaikina, nesirūpina“, straips
nio autorius .griebiasi seno 1894 m. kalen
doriaus, įkuriame caro gubernatoriaus {ša
kumu rusų rašmenimis buvo atspausdin
ta malda „už šviesiausi, galingiausi cieso
rių Nikalojų“. Tokiomis maldomis lietu
viai buvo verčiami kreiptis lį Dievą .anais 
laikais. Nesunku suprasti, kad dabartiniai 
gubernatoriai norėtų ptriversti lietuvius 
panašiai melstis ir už naujuosius carus.

„Tikėjimo gynėjai“, straipsnio .autorius 
teisingai sako, „ateistų veiklą vadina „ko
va su vėjo malūnais“, nes lietuviai nuo 
amžių yra linkę į Dievą, kad Lietuva, kaip 
ir Lenkija, yra ,jšv. Marijos žemė“, kad 
bažnyčia padedanti išsaugoti lietuvių na
cionalinę kultūrą ir apskritai lietuvybę“. 
Norėdamas sumenkinti tokius teigimus, 
tvirtina, kad dvasiškiai iš tiesų domisi 
praeities palikimu, liaudies menu, kolek
cionuoja, pretenduoja parodyti save vie
ninteliais praeities vertybių saugotojais. 
0 Lietuva dar niekada nebuvusi tokia lie
tuviška, kaip dabar, Vilniuje niekada tiek 
žmonių nekalbėję lietuviškai, niekada tiek 
lietuviškų leidinių neišeidavę ir t. t. Ant
rajai medalio pusei parodyti prireikia ir 
kryžiuočių ordino su Simono Daukanto 
liudijimu apie to ordino žiaurumus. Paga
liau:

„Tikėti ar netikėti — kiekvieno žmo
gaus sąžinės reikalas“, rašo G. Kietavi
čius. ,persekioti už tikėjimą, bažnyčios 
lankymą draudžiama. Tai garantuoja 
TSRS konstitucija. Ir nežiūrint to, atsi
randa tokių, kurie bando nuneigti šią ga
rantiją ir teigia, esią, daug daugiau žmo
nių eitų į bažnyčią, bet bijo liūdnų pa
sekmių. Nuvalkiotas kaltinimas, tačiau la
bai mėgstamas užsienio radijo stočių. Į 
redakciją ateina nemažai laiškų, Ikuirių au
toriai piktinasi tokiais prasimanymais“. 
Pateikiamas ir toks laiškas, savanoriškai 
rašytas ar „išprašytas“.

Baudžiama esą tik už melagingus, šmei
žiančius santvarką, už krašto politinei 
sistemai norinčių pakenkti asmenų varo
mą antitarybinę propagandą.

Prikalbėta daug, bet, deja, kiek tuose 
Įrodinėjimuose tiesos? Konstitucijos lais
ves visi puikiai žino, ibet jeigu žmonės no
ri, kad jos būtų vykdomos, tai policija ir 
teismai tokiems labai lengvai pritaiko 
įstatymus, kurie baudžia už santvarką 
šmeižiančius prasimanymus, už antitarybi
nę propagandą ir panašius nusikaltimus. 
Turėtų žmonės laisvių, tai ir tokių straips
nių nereikėtų rašyti ir per akis tvirtinti, 
kad melas yra tiesa. Tuščiais žodžiais ban
doma papūsti savo ūkaudamas vietas, kai 
neįmanoma surasti, kitų priemonių, kurios 
padėtų sustabdyti plačiuose (lietuvių tau
tos sluoksniuose religinę rezistenciją.

LTSR KONSTITUCIJA

Kartu su kitomis Sovietų respublikomis, 
Lietuvoje yra paskelbtas LTSR konstituci
jos projektas. Kovo 19 d. jis buvo ištisai 
atspausdintas „Tiesoje“. Jo pagrindiniai 
nuostatai atitinka Sov. Sąjungos konstitu
cijai, įsigaliojusiai 1977 m.

Klastingas 69 str. sako: „Lietuvos TSR 
pasilaiko teisę laisvai išstoti iš TSR Są
jungos“.

Niaują gudrybę Kremlius įtdrpė į kon
stitucijos 76 str. — .^Lietuvos TSR turi tei
sę užmegzti santykius su .užsienio valsty
bėmis, sudaryti su jomis sutartis ir keistis 
diplomatiniais bei konsuliniais atstovais, 
dalyvauti tarptautinių organizacijų veik
loje“. ©

Konstitucijos projektui svarstyti balan
džio 19 d. yra šaukiamas LTSR Aukščiau
sios Tarybos .posėdis.

LIETUVA IR SADŪNAITĖ BRITŲ 
TELEVIZIJOJE

Kovo 22 d., 12.25 vai. naktį, trumpoje 
ITV televizijos programoje buvo paminėta 
Lietuva ir ką su ja padarė Sov. Sąjunga.

Programėlės tema daugiau buvo Nijolė 
Sadūnaitė, kurios priverstinis kelias žemė
lapyje pirštu iš Lietuvos buvo parodytas į 
tolimąjį Sibirą. Parodytas ir jos portretas, 
„Lietuvos Katalikų .Bažnyčios Kronika“, 
moterų darbas Sibire ir kita.

THE BRITISH COUNCIL FOR AID TO 
REFUGEES

Kovo 15 d. Caxton Hall įvyko metinis 
visuotinas šios Organizacijos susirinkimas, 
kuriame apsvarstyta veikla ir išrinkta 
valdyba: pirmininku vietoje pasitraukian
čio P. G. Barber išrinktas sir Donald Lo
gan.

Susirinkime kalbą šįkart pasakė kun. 
Paul Oestreicher, Amnestijos internacio
nalo blritų skyriaus pirmininkas. Jis kal
bėjo daugiausia apie politinių kalinių gel
bėjimo bei apgyvendinimo reikalus.

Šiuo metu B. C. A. R. rūpinasi ir kai ku
riais lietuviais (Barton House Hampshire 
ir kai kuriose psichiatrinėse ligoninėse — 
Broadmoore, Wakefielde).

Susirinkime lietuviams atstovavo DBLBi 
krašto valdybos pirm. Stasys Kasparas.

DOKUMENTŲ KLASTOJIMAS
Dir. Jurijus Novikovas, pasižymėjęs so

vietų psichiatras, 1977 m. liepos mėn. pa
sitraukęs į Vakarus, paskelbė Vak. Vokie
tijos žurnale „Stern“ straipsnį, kuriame 
sakoma, kad sovietų slaptoji policija KGB 
sufalsifikavo gen. P. Grigorenkos sveika
tos tikrinimo dokumentą, tikslu uždaryti 
žinomą disidentą psichiatrinėje ligoninė
je. Dr. J. Novikovas, be to, sako, kad kai 
kurių Rytų bloko politinių veikėjų sveika
ta taip pat buvo tikrinta. Tajrp jų buvo 
buv. Čekoslovakijos prez. Svoboda.

PERSEKIOJA RAŠYTOJĄ
Rusų rašytojas Vladimiras Voinovičius, 

Amerikos Pen Klubo ir kitų organizacijų 
Vakaruose pakviestas paskaitoms skaity
ti, atsisako išvykti į užsienį, nes bijo, kad 
sovietų valdžia neleis jam grįžti. Voinovi
čius pasiskundė sovietų vid. reik, ministe- 
riui ŠčelOkovui, kad policija pranešė jo tė
vui ir motinai, jog jis yra miręs. Susijau
dinusi motina, milrė. Tokius pat gandus 
policija skleidžia ir kiltiems giminėms, 
nors gerai žino, kad jis gyvena Maskvoje.

KINIEČIAI ATMETA DRAUGYSTĘ
Sovietų telegramų agentūra Tass prane

šė, kad vasario 24 d. posėdžiaujant Kini
jos Liaudies kongresui, Brežnevas buvo 
pasiuntęs sveikinimą, siūlydamas pagerin
ti Sovietų-Kinijos santykius. Eet kovo 9 
d. kiniečių vadovybė .pakartojo nepriim
tinas sąlygas, kurias buvo pastačiusi pir
miau“. Manoma, kad Kinija pareikalavo 
sumažinti abiejose pusėse rubežiaus esan
čią kariuomenę.

Sov. Sąjunga siūlė Kinijai pasirašyti 
pareiškimą dėl pagrindinių principų tar
pusavio santykiams. Tas įpareigotų abi 
puses taikingam sambūviui, gerbti suvere
numą ir teritorinę neliečiamybę, nesikišti 
į kitos valstybės vidaus reikalus ir atsisa
kyti naudotis jėga.

ITALIJA PAVOJUJE
Visa Italijos spauda ragina vytriausybę 

imtis griežtesnių priemonių kovai su tero
rizmu, kurio kulminacinis punktas buvo 
buv. min. pirm. Aldo Moro pagrobimas ir 
nužudymas penkių jo palydovų Romoje. 
Pasipiktinusi visuomenė reikalauja nenu
sileisti .Raudonųjų brigadų" šantažui, ne
paleisti Torine teisiamųjų teroristų.

POPIEŽIAUS SVEIKINIMAS
Velykų.pirmą dieną Popiežius Povilas 

VI, kalbėdamas iš šv. Petro bazilikos bal
kono, palaimino daugelio tūkstančių kon
gregaciją, suvažiavusią Romon iš viso pa
saulio. Sveikindamas tikinčiuosius vienuo
likos tautų kalbomis, Popiežius pirmą 
kartą istorijoje pasveikino nuožmaus kai
myno engiamą mažą lietuvišką, bet giliai 
religingą tautą, tardamas lietuviškai: 
SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ!

Popiežius yra gerai informuotas apie 
katalikų Bažnyčios persekiojimą ir religi
nę rezistenciją Lietuvoje. Todėl jo sveiki
nimas lietuviams turi ypatingą reikšmę.

Popiežiaus velykinis palaiminimas bu
vo transliuojamas į visą pasaulį per tele
viziją ir radiją..
AR SOV. SĄJUNGOS GRIUVIMAS IŠ 

VIDAUS YRA REALUS DALYKAS?
„Tėviškės Žiburiai“ Vasario šešiolikto

sios proga atsispausdino ilgesnį pasikal
bėjimą su Lietuvos atstovu Vašingtone dr. 
St. Bačkiu, kuriame, be kita ko, buvo pa
teiktas ir toks klausimas:

— Dr. Aleksandras Štromas, vienas iš 
dabartinės Lietuvos disidentų, savo pa
skaitose skelbia, kad Lietuvą okupavusios 
Sovietų Sąjungos griuvimas iš vidaus yra 
visai realus dalykas. Kaip Jums atrodo šį 
pranašystė?

Dr. St. Bačkis atsakė:
— Kiėk žinau, dr. A. Štromas, būdamas 

Lietuvoje, turėjo galimybės tikslių infor
macijų gauti apie esamą padėtį. Esu tik
ras, kad jis ir dabar garma patikimas in
formacijas apie tai, kas Sovietų Sąjungos 
teritorijoje dedasi. Remdamasis turimais 
duomenimis, jis, matyt, ir daro tokius tei
ginius, kaip Jūs minite. Man žinoma, pvz., 
Harvardo prof.- Richard Pipes nuomonė, 
kad beveik 100% Sovietų Sąungos ir Rytų 
Europos valstybių gyventojų yra disiden
tai vienokia ar kitokia forma. Esą, Sov. 
Sąjunga yra išsigandusi tų milijonų, ku
rie pageidauja to, ko ji negali duoti...

Kaip žinome, Vakarų pasaulio spauda, 
televizija, radijas, oficialūs sluoksniai to
kių teigimų nedaro. Priešingai, jie kalba 
apie Sov. Sąjungos galybę ir pavojus Va
karams, o dr. H. Kissingeris 1978. I. 13 te
leviziniame pokalbyje teigė, kad Italijoje 
kas trečias, Prancūzijoje kas penktas, Por
tugalijoje kas šeštas, Ispanijoje kas de
šimtas balsuoja už komunistus ir kad te
roristai naudojasi Sov. Sąjungos bei sate
litinių jos kraštų parama...

DISIDENTUS APDOVANOJO 
ŽYMENIMIS

Amerikiečių organizacija „Coalition for 
Democratic Majority“ Vašingtone specia
liais žymenimis apdovanojo Sov. Sąjungos 
disidentus Tomą Venclovą, Liudmilą 
Aleksejevą, Lydiją Voroniną ir Jurijų 
Mniuchą. Elenai Sacharovai ir Anatolijui 
Ščaranskiuil skirtuosius žymenis priėmė 
jų giminės.

GRĖSMĖ 36 EUROPOS MIESTAMS
Prieš metus iš savo jūrinės bazės Kolo

je (Arktikoje) rusai atplukdė šešis ato
minėmis raketomis ginkluotus savo po
vandeninius laivus, kurie dabar prisilaiko 
Liepojos uoste, Latvijoje.

Iš pradžių manyta, kad jie čia bus re
montuojami. Dabar aplinkiniai kraštai 
pradeda reikšti didžiulį susirūpinimą dėl 
tų laivų grėsmės. Švedija jau yra pareiš
kusi Sov. Sąjungai diplomatinį protestą, 
norvegai ir danai dar ne.

Pagal švedų žvalgybos apskaičiavimus, 
iš tų laivų tolimo skridimo raketomis ru
sai gali sunaikinti bent 36 Vakarų Euro
pos miestus, pasiekdami Paryžių ir gal net 
Londoną, taip pat Bonną, Briuselį, Ams
terdamą, Hagą, Kopenhagą, Oslą, Lilį, 
Dunkirką, Liuxemburgą, Frankfurtą, 
Koelną. Vakarų Vokietijos visiems mies
tams tos raketos grėstų.
TIKYBINIAI RAŠTAI SOV. SĄJUNGOJE

Sovietų ambasados Londone leidinys 
„Soviet News“ (21. 2. 78) pranešė apie 
Maskvos stačiatikių patriarchato naujus 
leidinius. Pastaruoju laiku buvo išleisti 
patriarcho Pimeno raštai (1957-1977), ku
rie vaizduoja stačiatikių Bažnyčios veiklą 
Sov. Sąjungoje ir užsienyje. Knygoje yra 
atspausdintos Pimeno kalbos taikos gyny
bos klausimu. Maskvos patriarchas be to 
yra išleidęs 3 laidas biblijos, Naująjį Tes
tamentą, maldaknyges ir kitą religinę li
teratūrą.

„Soviet News“ nutyli, kad tuo pat lai
ku, kai Sov. Sąjungoje yra leidžiama sta
čiatikių religinė literatūra, kitų tikybų (jų 
tarpe katalikų) literatūros leidimas yra 
žiauriai persekiojamas.

Darbininkai, vienykitės!
Londono „Observer“ (III. 5) tokiu pa

vadinimu atspausdino vedamąjį, kuriame 
sako, kad Britų profesinių sąjungų cent
ras turėtų nutraukti gėdingą tylą dėl Ru
sijos darbininkų skriaudimo. Kai Sov. Są
junga uždaro į psichiatrines ligonines tuos 
darbininkus, kurie bandė „socializmo tė
vynėje“ įsteigti tikrą profesinę sąjungą, 
kuri gintų darbininkų reikalus, — laisvo
jo pasaulio darbininkams yra proga pakel
ti balsą.

Britų profesinės sąjungos, kaip ir dau
gelio kitų pramoninių kraštų panašios or
ganizacijos, jau per ilgai nekreipė dėme
sio, kas vyksta komunistiniame pasaulyje. 
Ligšiol, —• profsąjungų lyderiai galėtų tei
sintis, — Sov. Sąjungoje buvo labiausiai 
persekiojama inteligentija. Bet dabar Va
karuose jau pakankamai gerai žinoma, 
kad Kremliaus aukomis taip pat yra mili
jonai darbininkų. Tad atėjo laikas laisvo
jo pasaulio darbininkams parodyti savo 
tarptautinį solidarumą, apie kurį papras
tai kalbama per Gegužės Pirmosios šven
tę.

Dramatišką liudijimą, kaip skriaudžia
mi ir išnaudojami Sov. Sąjungos darbinin
kai, kovo 3 d. pateikė Milano dienraštis 
„II Giomale Nuovo“, apgailestaudamas, 
kad Italijos komunistų partija nesuruošė 
fabrikuose mitingų, kuriuose rusų darbi
ninkas Valentinas Anatoljevičius Ivano
vas papasakotų apie darbininko gyvenimo 
sąlygas Sov. Sąjungoje.

V. A. Ivanovas, 48 m. amžiaus elektri
kas, buvo vienas tų nedaugelio rusų dar
bininkų, kuriams nusišypsojo laimė būti 
ištremtam iš Sov. Sąjungos. Jo draugystė 
su disidentais išgelbėjo jį nuo psichiatri
nės ligoninės, ir jis atsidūrė Italijoje. Li
beralų partijos pakviestas, jis pirmą kar
tą viešai įkalbėjo apie darbininko vargus 
Sov. Sąjungoje. Iš jo kalbos italams paaiš
kėjo, kad „socializmo tėvynėje“ darbinin
kas ne tik nėra rojuje, bet net negali įsi
vaizduoti, kaip rojus atrodo.

Gimęs Kainske, netoli Novosibirsko, 
Ivanovas niekad nepažinojo nei savo gi
minių, nei tėvų. 1932 metais, kai turėjo 
vos dvejetą metų, jo šeimą ištiko katast
rofa. Jo tėvas už priešinimąsi kolektyviza
cijai buvo sušaudytas, o visi artimieji bu
vo deportuoti į kažkokią nežinomą vietą. 
Apie tai berniukas sužinojo tik būdamas 
15 metų, kai jo augintojai jam kažką pa
pasakojo.

Būdamas 16 metų, Ivanovas pradėjo 
dirbti elektriku, pradėjo mokytis, norėjo 
įstoti į universitetą, 'bet dėl politinių kliū
čių, nebuvo priimtas. Po to dirbo įvairio
se Sov. Sąjungos vietose, nuo Uralo iki 
Kaspijos jūros, prie statybų kaip elektri
kas. Taip bevažinėdamas jis plačiai susi
pažino su darbininko gyvenimu.

Sąlygos vienoje krašto zonoje skiriasi 
nulo sąlygų kitose ar dėl uždarbio, ar dėl 
kainų, ar dėl pastogės, ar pagaliau dėl ap-

7 Dienos
— Apie 170 tūkst. tonų naftos iš iūžusio 

tankerio „Amoco Cadix“ užteršė Prancū
zijos pajūrį ir padarė daug nuostolių.

— Izraelio motorizuotos dalys,- žygiuo 
damos į Libano teritoriją, pasiekė Litani 
upę. Įsikišus JTO Saugumo tarybai, Izra
elis paskelbė paliaubas.

— Pakistano tribunolas nuteisė buv. 
min. pinm. Bhutto mirties bausme už ta
riamą jo įsakymą nužudyti politinį opo
nentą, kai jis pats buvo valdžioje. Jo žmo
na ir duktė yra suimtos.

— Kovo 21 d. Rodezijos min. pirm. Jan 
Smith, pagal susitarimą su juodųjų lyde
riais, perdavė krašto valdžią mišriai Vyk
domajai tarybai, į kurią įeina 3 juodieji 
lyderiai ir vienas balta's — Jan Smith.

— Lenkė Krystyna Liskiewicz 10 m il
gio jachtoje apiplaukė aplink pasaulį. Ke
lionė trūko bemaž 2 metu.

— lEelgrado teismas pradėjo bylą prieš 
Jugoslavijos komunistą M. Perovičių, ku
ris ruošęs sąmokslą nuversti Tito valdžią 
ir įstatyti Sov. Sąjungai draugišką vyriau
sybę.

— Kovo 22 d. Madride 3 teroristai nušo
vė Ispanijos kalėjimų departamento di
rektorių.

— Prancūzijos palrlamento rinkimuose 
centro dešiniosios partijos pravedė 290 at
stovų, ir kairysis sparnas (socialistai, ko
munistai ir radikalai) — 200 atstovų.

— Britų vyriausybė, siekdama moderni
zuoti plieno pramonę, planuoja uždaryti 
keletą plieno liejyklų, atleidžiant iš darbo 
apie 40 tūkst. dalrbininikų.

— Sov. Sąjungoje nepaprastai padaugė
jo vilkų. Kazakstane jų esama apie 30 
tūkst, Rusijoje — 12 tūkst. ir nemažai 
Ukrainoje, Gudijoje ir Baltijos respubli
kose. Per žiemą vilkai padarė apie 4 mil. 
rublių nuostolių.

— Britų parlamento komisija paruošė 
planą spalvotųjų rasių imigracijai į D. 
Britaniją suvaržyti. 

sirūpinimo maistu. Viena galima pasaky
ti, kas yra bendra visai Sov. Sąjungai: šei
ma negali pragyventi, jeigu nedirba abu 
tėvai.

Geriausiai gyvena Maskvos ir Leningra
do darbininkai, kurie faktiškai yra sovie
tų darbininkijos aristokratai. Visur kitur 
Sov. Sąjungoje kvalifikuotas darbininkas 
uždirba 140-150 rb. į mėnesį. Moterų už
darbis — nuo 90 iki 100 rb. į mėnesį, nors 
dirba tokį pat darbą, kaip ir vyrai. Tokiu 
būdu šeima turi pajamų apie 250 rb„ ku
riuos išleidžia taip: 20 rb. — mokesčiams; 
30 rb. už butą, šviesą ir dujas; 20 rb. turi 
sumokėti už vaikų darželį, jeigu motiną 
dirba; 150 rb. išeina maistui (3 asmenų 
šeimai). Lieka apie 30 rb„ iš kurių reikia 
sumokėti už važinėjimą į darbą, už vais
tus ir kitas nenumatytas išlaidas.

— O kaip su rūbais?

— Tokių išlaidi; niekad neskaičiuojame. 
Nusipirkti bet kokiam rūbui reikia taupy
ti kelis mėnesius. Jeigu taupai ištisus me
tus, tai gali nupirkti žmonai apsiaustą.

Darbininko diena prasideda šeštą valan
dą ryto. Aštuntą valandą reikia būti dar
be. Nuvažiuoti iki darbovietės reikia skir
ti mažiausiai bent valandą, nes susisieki
mo priemonės būna perpildytos. Dirbama 
nuo 8 iki 17 su vienos valandos pertrauka 
pietums. Vos spėji pavalgyti, nes eilėje 
reikia išstovėti mažiausiai 30 min. Pietūs 
kainuoja rublį, už jį gauni sriubos (ko
pūstų, baiiščių ar pan.), žuvies (mėsos — 
beveik niekad) ir trečiam — vaisių sun
kos ar arbatos. Tik genesniuose fabrikuo
se pietums galima gauti mėsos, bet tuo at
veju pietūs kainuoja pusantro rublio, o 
tai darbininkui yra per brangu.

— Ar dėl tokių reikalų neįsikiša profsą
jungos?

— Niekad. Mūsų profsąjungų statutas 
įpareigoja organizaciją būti komunizmo 
mokykla ir didinti produkciją, mažinant 
gamybos kainą. Dėl to atsirado žmonių, 
kurie norėtų įsteigti laisvas profesines są
jungas. Oficialiosios sąjungos yna partijos 
rankose ir tarnauja priežiūrai, kad būtų 
išnaudojami tie, kurie dirba. Jos faktiškai 
bando sumažinti darbo kainą ir todėl yra 
suinteresuotos ne tik nedidinti uždarbių, 
bet netgi mažinti juos. Visi streikai Sov. 
Sąjungoje, jų aš mačiau tris ar keturis, 
įvyko dėl to, kad darbininkai priešinosi 
uždarbio mažinimui. Tai streikai, sukelti 
prieš profsąjungų valią. Kai jie baigiasi, 
atvyksta KGB komisijos, kurios suseka 
iniciatorius, nuteisia juos ir sukiša į kalė
jimus.

Vienas toks streikas buvo Novočerkas- 
ke, gal nebe streikas, o tikra revoliucija. 
Tuo laiku mieste buvo jaučiamas maisto 
trūkumas. Žmonės išėjo į gatves protes
tuoti. Protestas virto maištu. Miniai ra
minti buvo pasiųsta kariuomenė, bet ir 
pirmasis ir antrasis dalinys atsisakė šau
dyti. Tada atsiuntė kaukazieių dalinį, ku
ris pradėjo šaudyti. Buvo užmuštų, tarp 
jų — moterų ir vaikų. Kai tvarka buvo at
statyta, šeimos, kuriose buvo užmuštų, bu
vo deportuotos.

Ivanovas sakė, kad Sov. Sąjungoje dir
bama 41 vai. į savaitę. Retas darbininkas 
gali išvažiuoti atostogų. Visos vasarvietės 
rezervuotos privilegijuota j ai klasei. Atly
ginimai už darbą priklauso nuo išdirbio 
normų. Ten nėra valandinio ar dieninio 
atlyginimo. Todėl darbas virsta bausme. 
Fiziškai mažiau pajėgus darbininkas yra 
pasmerktas badauti.

Darbo sąlygomis Sov. Sąjungoje pasta
ruoju laiku susirūpino Amnestijos Inter
nacionalas. Laikas būtų, kad tuo klausimu 
plačiau pasisakytų Laisvosios profesinės 
sąjungos. Tarptautinio Darbo Biuro 
(I. L. O.) pareiga būtų sustabdyti darbi
ninkų išnaudojimą Sov. Sąjungoje ir ki
tuose komunistų valdomuose kraštuose.

D. J.
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Rašau, rašiau ir rašysiu lietuviškai
Šį pasikalbėjimą su rašytoju Iccho- 

ku Meru persispausdiname iš „Akira
čių“. Manome, kad jo atsakymai daug 
kuo įdomūs.

Ne ką ir I. Mero raštus tepažįstame, 
nes ligi 1972 m. jo knygos buvo lei
džiamos Lietuvoje ir svetur retai kam 
tepatekdavo į rankas. Kadangi dabar 
svetur išleistasis „Striptizas“ iš skai
tytojo reikalauja didesnio susikaupi
mo, atkarpoje šįkart pažinčiai patei
kiame ištrauką iš jau į daugelį kalbų 
išversto romano „Lygiosios trunka 
akimirką“, kuris lietuvių kalba buvo 
išleistas Lietuvoje 1968 metais. Čia ir 
iš to gabaliuko, rodos, aišku, kas ir 
kur vyksta.

Pernai egzilinės Lietuvių Rašytojų 
draugijos literatūrinę premiją laimėjęs 
Icchokas Meras gimė Kelmėje 1934 m. spa
lio 8 d. Kelmės vidurinę mokyklą baigė 
1953 metais, o Kauno Politechnikos insti
tutą — 1958 m. Eilę metų dirbo Vilniuje.

Premija už romaną „Striptizas, arba 
Paryžius — Roma — Paryžius“ jam buvo 
įteikta literatūros vakare, apvainikavusia
me Mokslo ir kūrybos simpoziumą, įvyku
sį Čikagoje Padėkos dienos (lapkr. 24-27 
d. d.) metu. Tąja proga rašytoją ir užkal
binom...

— Kokias gyvenimo sąlygas ir perspek
tyvas suradote Izraelyje?

— I Izraelį atvykau 1972 metų rugpjū
čio vidury. Kaip ir visi nauji ateiviai pen
ketą ar šešetą mėnesių išgyvenau tokioj 
mokykloj besimokydamas hebrajų kalbos, 
be kurios ten neįmanoma nei pradėti dirb
ti, nei su žmonėmis bendrauti. Po to pats 
svarbiausias man buvo egzistavimo klau
simas. Inžinierius, gydytojas, amatininkas 
ar darbininkas ten prisitaiko gana greit, 
nes darbo vietų yra, ir „absorbacijos“ or
ganai visiems padeda. Galima mokytis ir 
įsigyti naują specialybę. Kaip žinote, esu 
baigęs Politechnikos institutą ir eilę me
tų dirbęs radijo inžinierium. Galėjau tuo
jau susirasti darbą elektronikos inžineri
joje, bet man tuojau iškilo kūrybos laiko 
problema. Ilgai ieškojau, kol pagaliau nu
tariau išnaudoti savo išsilavinimą moky
tojaudamas.

Valstybė (Kultūros ir Švietimo ministe
rijos) yra suinteresuotos, kad Rašytojas 
ir toliau liktų kūrėju. Dabar dėstau elekt
roniką vidurinėje technikos mokykloje, 
turiu tik pusę pilno mokytojo pamokų 
krūvio, bet gaunu pilną atlyginimą. Taip, 
kad pusę laiko galiu išnaudoti kūrybai.

— Ar daug susitinkate bendro likimo 
žmonių iš Lietuvos? Kaip su jais bendrau
jate?

— Izraelyje, manau, iš Lietuvos yra ne
mažai. Gal apie dešimtį tūkstančių. Visi 
stengiasi įsijungti į krašto gyvenimą ir 
kultūrą, išmokti kalbą, bet, žinoma, tarpu
savy labiau bendrauja žmonės iš to paties 
krašto, miesto ar mokyklos. Yra išeivių iš 
Lietuvos sąjunga, įkurta ten dar prieš 
naujai ateivių bangai atvykstant. Daugu
moje jon glaudžiasi vyresnio amžiaus at
eiviai, nes viskas dažniausiai vyksta žydų 
(idiš) kalba, kurią ne visi jaunesnieji mo
ka...

— Įdomu būtų išgirsti Jūsų nuomonę 
apie svarbiausias Izraelio problemas: tai
kos galimybes, žydų reakcijas į palestinie
čių pastangas įkurti savo valstybę...

— Pagrindinė problema — pastovi tai
ka, kurios ten nėra, nors visi to labai no
ri. Didžioji dauguma žydų, aišku, palesti
niečių valstybės nenori, nes tai būtų nuo

Icchokas Meras

Sogerio sąlygą
(iš romano,, Lygiosios trunka aki
mirką“)

Lipmanas tylėdamas nudūrė 
akis.

šogeris pažiūrėjo į seną nudėvė
tą kepurę su snapeliu, kuris neuž
dengė raukšlėmis apibėgusių akių, 
ir pasakė:

— Aš žinojau, kad jūs ateisite 
pas mane. Tu pats atėjai, ar tave 
atsiuntė taryba?

— Mane atsiuntė taryba.
— Ponas komendante! — rikte

lėjo šogeris.
— ... ponas komendante.

— Ko tu nori iš manęs?
— Aš noriu prašyti jus, kad neiš- 

vežtumėte vaikų, ponas komendan
te.

— Mes juos išvešime netoli, į vai
kų namus, — atsakė šogeris. — Ten 
jiems bus geriau. Ten jie bus sotus, 
aprengti, ir jums nėra ko rūpintis.

— Taryba nori, kad jie liktų ge
te. Taryba prašo jus neišvežti vai
kų, tegu jie gyvena kartu su savo 
tėvais, ponas komendante.

šogeris tylėjo, ir Lipmanas pri
dūrė:

— Visi tiki, kad jus paliksite vai
kus, ponas komendante. Ir mes 
jums padarysime...

— Ką jus padarysite, — nutrau
kė šogeris. — Ką jūs galite dar pa
daryti? Aš jau visko turiu, man 
nieko nereikia.

— Mes jums padarysime... 

latinė neramumų bazė. Aš su tuo irgi su
tinku. Palestiniečių problema, man rodos, 
yra socialinė: kur gyventi, kaip gyventi... 
Izraelio žydų problema yra likiminė: gy
venti ar negyventi; taip sakant, būti ar 
nebūti. To klausimo aštrumas tebejaučia
mas kiekvieno žydo galvoje, kada dar va
kar, dvidešimtojo amžiaus viduryje, buvo 
išžudyti šeši milijonai žydų... Izraelis, kaip 
valstybė, atveria duris žydams iš įvairių 
kraštų, jų tarpe ir iš arabų kraštų, kur 
jie buvo persekiojami ir beteisiai. Arabų 
valstybės, turėdamos milžiniškus išteklius 
ir milžiniškus plotus, savo žmonių proble
mas turėtų spręsti kur kas lengviau. Ir žy
dai jiems padėtų... Arabai Izraelyje yra 
pilnutiniai piliečiai, turi savo mokyklas 
ir sąlygas savajai kultūrai ugdyti, tik toks 
skirtumas, kad jie visi yrą atleisti nuo ka
rinės prievolės. Ir tai dėl visiems supran
tamų priežasčių...

— Pastaruoju metu lietuvių spaudoje 
buvo nemažai prirašyta apie žydų pastan
gas ieškant karo nusikaltėlių ir nacių ko
laborantų, ypač tarpe pabėgėlių iš Sovie
tų Sąjungos užgrobtų kraštų. Kaip į tai 
žiūrite jūs, būdamas dargi ir asmeniškai 
skaudžiai paliestas?

— Daugumos žydų nuomonė yra ta, kad 
nusikaltėlius reikia nubausti. Man rodos, 
kad ir pačiai lietuvių tautai turėtų būti 
svarbu išsiaiškinti, kas teršia lietuvio var
dą, ir nuo tokio atsiriboti... Žinau, kad 
tai nėra toks lengvas ir paprastas klausi
mas. Manęs prašė šia tema paruošti pra
nešimą mokslinei konferencijai. Jeigu 
man pavyks atitinkamai susikaupti ir su
telkti bent minimalią medžiagą šiuo klau
simu, aš savo nuomonę išsakysiu plačiai 
ir motyvuotai, o ne tiktai vienu kuriuo 
nors aspektu.

— Manau, turėjote progos stebėti čio
nykštę išeivių kultūrinę veiklą ir susida
ryti nuomonę. Kaip ji atrodo Jums šian
dien, pačiam asmeniškai susidūrus?

— Apie kultūrinę veiklą šiek tiek žino
jau iš lietuvių išeivių spaudos, tačiau dau
guma vardų man nebuvo žinomi. Čia atva
žiavus visi tie vardai pasidarė gyvi, o ne 
ant popieriaus lapo, o taipgi jų žymiai pa
gausėjo. Pamačiau gyvus poetus, rašyto
jus, kritikus... Simpoziume tas didelis bū
rys intelektualų iš JAV ir Kanados ar net 
Europos padarė labai didelį įspūdį. Tą 
kultūrinę veiklą reikėtų vystyti visom iš
galėm. Tai būtina išeivijai ir Lietuvai. 
Nuomonių, problemų, pasaulėjautų įvai- 
rūmas — reikalingi elementai. Kultūra 
kuriama šiame žemyne yra ir lietuviška, 
ir kartu kitokia: turi papildomų savybių... 
Susidarė įspūdis, kad jaunimas nuo to są
jūdžio jau atitolsta, bet tai natūralu...

Mane čia priėmė labai draugiškai, labai 
bičiuliškai globojo. Džiaugiuosi, kad ir 
knyga buvo nuoširdžiai priimta... Jūs, ma
nau, pastebėjote, kokia jautri buvo publi
ka literatūros vakaro metu? Aš su publi
ka jaučiau pilną kontaktą. Esu įsitikinęs, 
kad tai turės įtakos ir mano tolimesniam 
kūrybiniam darbui... Per penkis metus su 
lietuviška auditorija neturėjau jokių su
sidūrimų, o štai ir vėl susitikau jos tokį 
gausų būrį!.. Atvirai pasakysiu: pasisė
miau papildomų jėgų...

— Jūsų vienintelė čia pasirodžiusi kny
ga, taigi „Striptizas“, Lietuvoje irgi buvo 
išspausdinta keliais tęsiniais „Pergalės“ 
žurnale, nors romanas aiškiai nebuvo su
kirptas pagal socialistinio realizmo for
mas. Kaip manote: kodėl tai praėjo?

— „Striptizas“ žurnale buvo išspausdin

— Lipmanai... Tu geriau tylėk, 
neprašyk. Aš vis tiek išvešiu rytoj 
vaikus. Tu žinai, ką aš galvoju? Aš 
dabar galvoju visai ką kita. Aš ži
nojau, kad jus ateisit šiandien, bet 
aš nemaniau, kad tave atsiųs. Aš 
laukiau, kad ateis Mirskis. Aš labai 
mėgstu jį prajuokinti, tą jūsų 
Mirskį. Jo barzda visai balta, tik 
kur-ne-kur juodi kuokšteliai. Kai 
išrauni jam vieną kitą plaukelį, jis 
ima juoktis tiesiai į akis, tas Mirs
kis.

Lipmanas tylėjo.
— Tai kodėl jie tave atsiuntė? 

Juk tu neturi nei mažų vaikų, nei 
anūkų. Aš nesuprantu, kodėl tu 
atėjai, Lipmanai.

Lipmanas tylėjo.
— Kodėl tu atėjai? Juk tu netu

ri mažų vaikų, Lipmanai?
Tuomet Abraomas Lipmanas at

sakė:
— Visi vaikai — mūsų vaikai ir 

mano vaikai. Aš turiu daug vaikų...
— Ponas...
— Taip, ponas komendante...
— Vis tiek tu be reikalo prašai.
— Mes jums...
— Palauk, palauk. Tu žinai pasa

ką apie auksinę žuvelę? Tai va, jei
gu aš dabar sugaučiau auksinę žu
velę, nežinočiau, ko ją prašyti. Jei 
bent sužaisti partiją šachmatais. 
Cha, cha, cha...

— Aš labai prašau jus, ponas ko
mendante. Neišvežkite musų vaikų. 
Tai paskutiniai musų vaikai, ponas 
komendante.

šogeris dabar stovėjo, atsirėmęs 
į stalą, kryžmai sumetęs kojas, su
nėręs rankas ant krutinės ir pakė
lęs arijo veidą.

Lipmanas nusiėmė kepurę.
Jis lėtai nutraukė kepurę nuo 

tas kaip eksperimentinis kūrinys ir tuo 
metu, man rodos, savotiškai papildė pro
zą, parašytą kitomis išraiškos priemonė
mis. Žurnalas jokių sąlygų nestatė ir nie
ko taisyti nereikalavo, bet, kada reikėjo 
pradėti knygą rinkti, leidykla atsisakė ją 
leisti. Paskui pasirodė ir kritiko straips
nis (A. Bučys, „Apnuogintas žmogus, ap
nuoginta proza“, Literatūra ir menas, 
1972). Bandant kūrinį aiškinti, prieita iš
vados, kad jis ydingas ideologine prasme... 
Nors kritikas nenuneigė mano ankstyves
nių darbų, o šį romaną lyg tai priešpasta
tė mano ankstyvesnei kūrybai...

— Kaip reagavote į premijos paskyri
mą? Kaip reaguojate į romano vertinimą 
lietuviškuose išeivijos laikraščiuose? Ypač 
norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurių re
cenzentų užmetimus dėl knygoje randa
mos „blasfemijos“ ar „pornografijos“...

— Premija mane labai nudžiugino. Ži
nojau, kad ji metinė ir rimčiausia. Man 
ji dargi buvo pirmoji ir vienintelė, todėl 
ir buvo labai miela... Dar smagiau, kad 
ją gavau už naują kūrinį, gal ne visai 
lengvai skaitomą, reikalaujantį aktyvaus 
skaitytojo įsijungimo, gal net ir jo paties 
kūrybos... Be abejo, premijos suteikimas 
atnešė pripažinimą ir skaitytojų tarpe, pa
teikė jiems knygą kaip priimtiną... R. Šil- 
bajorio, V. A. Jonyno ir V. Bagdonavičiaus 
recenzijas skaičiau su dideliu susidomė
jimu. Man rodės, kad jie bandė įsigilinti į 
šios knygos problematiką ar stilistines sa
vybes... Žinau, kad buvo ir mažiau palan
kių įvertinimų, bet ne visi jie mane ir pa
siekė. .. Žinau, kad kai kas vartojo ir Jū
sų ką tik pasakytus terminus... Knyga 
yra simbolinė, alegorinė, todėl ji gali bū
ti komentuojama įvairiai ir interpretuoja
ma nevienodai. Man kaip autoriui, žino
mą, norėtųsi, kad interpretacijos ir ko
mentarai remtųsi kūrinio visuma, o ne 
kokia viena detale ar fraze, išimta iš kon
teksto...

—• Esate anksčiau pareiškęs, jog ir to
liau liksitę susirišęs su lietuvių literatū
ra... Kaip šiuo metu namuose kalbate? 
Kaip rašote?

— Su dukra kalbu lietuviškai, su žmo
na — ir žydiškai ir lietuviškai, o kartais 
ir rusiškai, darbe, taigi mokykloje — 
hebrajiškai... Rašiau, rašau ir rašysiu lie
tuviškai. Lietuviškos leidyklos čia, Ame
rikoje, yra mane užangažavusios, ir su 
jomis palaikau kontaktą. Naujo kūrinio 
originalas tegali būti išleistas .tiktai čia, 
nes Izraelyje lietuviškai leisti nėra nei 
prasmės, nei galimybės. Mano knygos Iz
raelyje yra verčiamos ir leidžiamos heb
rajiškai. Jau išleista: novelių rinkinys 
„Geltonas lopas“, romanai „Lygiosios 
trunka akimirką“ ir „Ant ko laikosi pa
saulis“, o taipgi sutrumpinta „Mėnulio sa
vaitės“ versija. Dabar jau verčiamas ir 
„Striptizas“. Taigi, esu lietuviškai rašan
tis Izraelio rašytojas...

— Ar kuriate ką nors naujo?
— Dabar tęsiu anksčiau pradėtą apsa

kymų ciklą „Apverstas pasaulis“ ir trum
pą romaną apie žydo ir žydų tautos liki
mą... Nors tasai žydas čia būtų simbolinis 
žmogus aplamai...

„ĖDASI“ PASIKVIETĖ J. AVYŽIŲ

Tartu dienraščio „Ėdasi“ redakcija bu
vo pasikvietusi į Estiją rašytoją J. Avyžių, 
kurio romanai „Kaimas kryžkelėje“ ir 
„Sodybų tuštėjimo metas“ yra išleisti es
tų kalba.

Jis ten dalyvavo bent dviejuose literatū
ros vakaruose.

galvos ir ėmė ją glamžyti rankose. 
Jis žemai nulenkė galvą ir prabilo:

— Ponas komendante, palikite 
paskutinius vaikus.

—Gerai, — tarė jis. — Aš sutik
siu, Lipmanai. Bet aš ne žvejas, o 
tu ne auksinė žuvelė. Valkai, vai
kai! Aš sutinku, jeigu tavo sūnūs 
Izaokas žais su manim šachmatais. 
Mes sužalsime tik vieną partiją, ir 
jeigu...

Lipmanas suvirpėjo, bet nenulei
do aklų nuo šogerio veido.

— Mes taip susitarsime, Lipma
nai. Tu gerai klausyk. Labai gerai 
klausyk. Jeigu jis išloš, vaikai liks 
gete, bet tavo sūnų aš nušausiu. 
Pats. Jeigu jis praloš, jis liks gyvas, 
o vaikus aš rytoj liepsiu išvežti. Su
pratai?

— Supratau, bet juk Izaokas... 
jis dabar mano vienintelis...

— Aš nekaltas, Lipmanai, — at
sakė šogeris. — Argi aš kaltas, kad 
tu šiandien atėjai pas mane, o ne 
tas juokdarys Mirskis? Ir ko tau 
nusiminti, Lipmanai! Izaokas gali 
man pralošti, ir viskas bus, kaip 
buvę, taip, kaip dabar Aš neverčiu 
tavęs, tu gali nesutikti, gali pagal
voti. Aš juk neverčiu tavęs, aš tik
tai pasakiau savo sąlygas.

Lipmanas galvojo.
— Ir kaip tu pagimdei tokį vaiką, 

Abraomai, a? Jis galėtų būti dide
lis šachmatininkas. Jis galėtų sto
ti į dvikovą su pačiu Kapablanka, 
tu žinai? Na?.. Tu svarstai, Lipma
nai?

Lipmanas svarstė.
Jis tebežiūrėjo į Šogerį, į jo su

stingusį veidą, o paskui užsidėjo 
kepurę.

— Gerai, — tarė jis. — Aš sutin

Su lietuviais 
pasaulyje

PLJS RASINIŲ IR KŪRINIŲ 
KONKURSAS

KAS GALI DALYVAUTI?
Visų kraštų 16-35 m. amžiaus lietuvių 

jaunimas (gali dalyvauti visų kraštų LJS 
valdybų nariai, išskyrus centrinės PLJS 
valdybos narius, kurie skelbia konkursą). 
AMŽIAUS GRUPĖS

Konkursas dalomas į dvi grupes: 1) 16- 
24 m., 2 ) 25-35 m.
KĄ REIKIA RAŠYTI?

Konkursas turi keturias sritis (visi ra
šiniai rašomi lietuviškai, išskyrus tuos, 
kurie priklauso dvikalbės sričiai):

a) beletristika: trumpa apysaka, anek
dotas, novelė ar bet kuris kitas grožinės 
literatūros žanras;

b) poezija: eilėraštis ar eilėraščių rinki
nys (kiekvienas eilėraštis bus vertinamas 
atskirai; eilėraščiai, kurie sudaro tam tik
rą ciklą ar junginį, bus laikomi vienu dar
bu);

c) žurnalistika: reportažas, tikro įvykio 
aprašymas, aktualaus klausimo svarsty
mas (temos gali būti iš politikos, religijos, 
sporto, meno, visuomenės reikalų ir kt. 
sričių):

d) dvikalbė sritis: tiems konkurso daly
viams, kurie domisi lietuvybe, bet beveik 
visai nemoka lietuviškai, parašo originalų 
straipsnį savo krašto kalba (rašinys turi 
būti lietuviška tema ir ne beletristinio, bet 
žurnalistinio pobūdžio), ir autorius pasi
rūpina, kad kas nors išverstų jo rašinį tai
syklinga lietuvių kalba.
TEMOS IR DYDIS

Dalyviai laisvai pasirenka temą ir raši
nio dydį (galima rašyti daugiau negu vie
ną rašinį ir dalyvauti daugiau negu vie
nos srities konkurse).
KUR IR KAIP SIŲSTI

Viskas turi būti rašoma mašinėle, pa
liekant tarp eilučių vienos eilutės tarpus 
(kiekviename lape pažymėti slapyvardį, o 
į atskirą vokelį įdėti tikrą savo pavardę 
ir adresą), pažymėti amžiaus grupę ir ra
šinio sritį (dvikalbės srities dalyviai at
siunčia ir originalą ir vertimą) ir rašinius 
siųsti į būstinę: „PLJS Konkursas“, 1573 
Bloor W., Toronto, Ont., Canada M6P 1A6 
ligi 1978 m. gruodžio 1 d.
VERTINIMO KOMISIJA

Komisiją sudaro trys akademikai: dr. 
R. Šilbajoris, dr. D. Valiukėnaitė, dakta
rato kandidatas V. Mickevičius (komisija 
peržiūrės turinį ir lietuvių kalbą); dvikal
bės srities rašiniai bus įvertinti pagal tu
rinį.
PREMIJOS: kadangi yra dvi amžiaus gru
pės ir keturios rašinių sritys, už geriau
sius rašinius bus paskirtos aštuonios (8) 
piniginės premijos.
BROŠIŪRA: PLJS paskelbs visų dalyvių 
pavardes, kraštus ir rašinių temas. Jei 
bus labai gerų rašinių ar eilėraščių, PLJS 
juos išspausdins specialioje brošiūroje, 
kuri bus platinama IV jaunimo kongreso 
metu.

PREMIJA KYLANČIAI DAILININKEI
Metinėje Easter Show dailės parodoje 

1.500 dol. premiją laimėjo kylanti lietuvė 
dailininkė Lika Kriaucevičiūtė už dail. 
Evos Kubbos portretą.

Toje pat parodoje buvo savo autoport
retą išstatęs dail. V. Meškėnas.

ku. Bet jus, ponas komendante, už
miršote dar vieną atvejį — o jeigu 
bus lygiosios?

— Tu nesupranti šachmatų, Lip
manai. Tavo sūnūs nebūtų taip pa
klausęs. Pasiekti lygiąsias sunkiau, 
negu išlošti arba pralošti. Ne, ne
bus lygiųjų. Bet... gerai, šį kartą 
aš tau nusileisiu, Lipmanai. Jei bus 
lygiosios... Jei tavo sūnūs sugebės 
padaryti lygiąsias, jis liks gyvas, o 
vaikai — gete. Tu patenkintas?

— Taip, — atsakė Lipmanas.
— Gali eiti, Lipmanai.
— Izaokas turi ateiti pas jus?
— Ne, šį kartą aš pats atvažiuo

siu. Tegu visas getas pamato, kaip 
mes lošime šachmatais.

— Gerai, ponas komendante.
Lipmanas pasisuko išeiti.
Jis jau buvo prie durų ir paėmė 

rankeną.
šogeris jį pasivijo ir paplojo per 

petį.
— Klausyk, Lipmanai, — tarė jis. 

— Aš tau draugiškai pasakysiu, o 
tu paklausyk. Jeigu saugoj! savo 
kepurę, pasaugok ir savo vaiko. Pa
saugok jo kepurę kartu su galva. 
Gerai, Lipmanai?

Abraomas Lipmanas tylėjo.
Prieš akis vėl buvo nelygus, iš

daužytas grindinys. Lipmanas grį
žo į getą lėtai, koja už kojos.

—Ei tu, senas stuobry! — šaukė 
policininkas. — Galėtum pasiju
dinti. Mano budėjimas seniai pasi
baigė, ir aš neturiu jokio noro val
kiotis su tavim kaip su panele.

Lipmanas dėjosi neišgirdęs.
Policininkas nusiėmė šautuvą ir 

bakstelėjo buože Lipmanui į nuga
rą. Bet Lipmanas vis tiek ėjo ne
skubėdamas.

„KOVŲ DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS“ n TOMAS

Prieš keletą metų buvoišleistas K. Ali
šausko parašytas „Kovų dėl Lietuvos ne
priklausomybės“ I tomas.

Tęsinį, antrąjį tomą, baigia ruošti dr. 
Antanas Rukša. Šis tomas turėsiąs apie 
1.200 puslapių. Leis Lietuvių karių vetera
nų sąjunga „Ramovė“, kuri kviečia au
komis ir prenumeratomis paremti išleidi
mą (garbės prenumerata 25 dol.).

EVA KUBBOS LAIMĖJO PREMIJĄ
Sydnejuje, Australijoje, gyvenanti lie

tuvė dailininkė Eva Kubbos laimėjo Pring 
premiją, kuri skiriama moteriai dailinin
kei už akvarelinį gamtovaizdį.

Ji tą premiją nuo 1970 m. laimi penktą 
kartą.

Kartu su Adelaidės meno festivaliu ruo
šiama ir meno paroda, į kurią kviečiami 
tik rinktiniai dailininkai. Į tą parodą jau 
pakviesta E. Kubbos.

Į reprezentacinę Australijos meno paro
dą, kurios eksponatai bus vežami į N. Ze
landiją, į visus jos miestus, pakviestas 
Henrikas Šalkauskas.

ADELAIDĖJE SU SAVAISIAIS IR 
ŽYMIAIS AUSTRALAIS

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimo išvakarėse Adelaidėje 
lankėsi Australijos Lietuvių bendruome
nės pirmininkas prof. dr. A Kabaila ir ta
rėsi su vadovaujančiais to miesto lietu
viais, kuriems teksią perimti bendruome
nės valdybos pareigas (pagal Australijos 
lietuvių tradiciją, bendruomenės valdyba 
kas dveji metai renkama vis iš kito mies
to)'.

Pirmininkas dalyvavo ir minėjime ir 
pasakė kalbą. Minėjime buvo daug aukš
tų svečių australų, tarp jų Pietų Australi
jos opozicijos lyderis dr. Tonkin.

PAMINĖJO KUN. P. DAUKNIO 
SUKAKTĮ

„Mūsų Pastogė“ paminėjo Britanijos 
lietuvių gero pažįstamo 'kun. Prano Dauk
nio kunigystės 25 m. 'sukaktį.

Nuo 1973 m. kun. P. Dauknys yra kito 
Australijos lietuvių laikraščio, „Tėviškės 
Aidų“, vyriausias redaktorius.

Australijoje jis iš pradžių ilgesnį laiką 
dirbo pastoracinį darbą Adelaidėje, pas
kui Geelongo lietuvių kapeliono, kartu 
priklauydamas ir „Tėviškės Aidų“ redak
cinei komisijai, kol buvo pakviestas per
imti redaktoriaus pareigas.

PAULIAUS RŪTENIO SUKAKTIS
Australijos lietuviai paminėjo Pauliaus 

Rūtenio 60 m. amžiaus sukaktį.
Jis yra Australijos operos solistas ir 

nuolat gyva dvasia lietuviškuose susibū
rimuose — aktorius, režisierius, nepa
vargstantis kultūrinių parengimų organi
zatorius.

UŽ LIETUVOS REIKALŲ GARSINIMĄ

Amerikos Lietuvių taryba už Lietuvos 
reikalų garsinimą kitataučių spaudoje pa
skyrė I premiją (500 dol.) prel. V. Mince
vičiui Italijoje, II prern. (300 dol.)' V. Bra
žėnui Floridoje ir UI (200 dol.) — P. Al- 
šėnui Kanadoje.

Premijų mecenatas — kun. dr. J. Pruns- 
kis.

AMERIKOS LIETUVIŲ FONDO SUMOS
Baigdamas praeitus metus, Amerikos 

Lietuvių fondas turėjo narių sudėtus 
1.505.536 dol., suaukoto kapitalo 1.412.960 
dol.

Per 1977 m. surinkta 216.571 dol- Per 
tuos metus įvairiems lietuviškiems reika
lams iš susidariusio pelno paskirstyta 
74.523 dol.

Narių fondas turi 4.416 (1977 m. naujų 
narių įstojo 146).

LIETUVIŲ KANKINIŲ POEZIJA ITALŲ 
KALBA

Italijoje plačiai pasklido 100 puslapių 
leidinys, pavadintas „Canti del martirio 
lituano“ (lietuvių kankinių poezija). Tai 
vertimai eilėrašiių 30 autorių, kurių pa
vardės nežinomos.

Išvertė prel. V. Mincevičius, išleido Ur- 
banijos vyskupijoje esanti „Tylos bendri
jos“ komisija (serijoje „Lituanije“ ji iš
leido jau 6 leidinius). Leidinio viršeliui 
panaudotas lietuvių koplyčios Vatikano 
bazilikoje dail. V. K. Jonyno sukurtasis 
lietuvio kankinio bareljefas.

FRAZEOLOGIJOS ŽODYNAS

„Šviesos“ leidykla Kaune išleido Jono 
Paulausko paruoštą „Lietuv,ų kalbos fra
zeologijos žodyną“ — lietuviškų vaizdingų 
išsireiškimų (pvz., uodegą įkišti, įmerkti 
—■ patekti į bėdą; nosį kaišioti — lįsti, 
stengtis pamatyti; kaip kiaulė su žąsinu 
— kai kalbama apie nesutariančius; kaip 
ąžuolas — tvirtas, stambus; kurpių, šliu
rių sunešimas — didelis susirinkimas ir 
t. t.).

UŽSISAKYKITE IR DRAUGŪS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELI LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ"
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Lietuvos valstybingumo problemos Dėl DBLS Įstatu projekto
Apmąstymai ryšium su 60-siomis Lietuvos 

nepriklausomos valstybės atkūrimo 
metinėmis

Tai yra dr. A. Štromo paskaita, 
kurią jis skaitė Bradfordo „Vyčio“ 
klubo kovo 4 d. suruoštame Vasa
rio šešioliktosios minėjime. Tomis 
pat mintimis rėmėsi ir jo paskaitos 
Vakarų Vokietijos minėjimuose.

Tauta, kaip kompaktinis visuomenės 
junginys, susietas bendros kalbos, vienin
gos teritorijos, to paties gyvenimo būdo 
bei tik jam savitų kultūrinių bei istorinių 
tradicijų saitais, visiškai Įsikūnija ir pa
sireiškia tik per savo nuo kitų tautų ne
priklausomą tautinę valstybę. Tauta be 
savo valstybės nėra pilnavertė tauta, ka
dangi valstybė, bent dabartiniu metu, o 
taip pat ir pastarųjų kelių šimtmečių bė
gyje, yra ta vienintelė organizacija, tvir
tai cementuojanti ir tinkamai Įaitstovau- 
janti atskiriems nuo vienas kito kompak
tiniams junginiams, kurie pasauliniu mas
tu ir yra laikomi tautomis. Todėl žymus 
vokiečių praeito šimtmečio filosofas Hė
gelis buvo visiškai Įsitikinęs, kad valsty
bė tai yra tauta, o tautos, neturinčios savo 
valstybės ir egzistuojančios svetimos vals
tybės sudėtyje, nustoja būti istorinėmis 
•tautomis ir ilgainiui visiškai išnyksta, su
siliedamos į vieną tautą su atitinkamoje 
valstybėje dominuojančia tauta.

Teisingai pabrėždamas savos valstybės 
būtinumą tautai, Hėgelis, tur būt, vtis dėl
to šiek tiek pervertino valstybių sugebė
jimą asimiliuoti kitas tautas, o taip pat ir 
jų stabilumą bei nedalomumą. Istorija pa
rodė, kad visa eilė tautų, priklausiusių, 
pagal Hegelį, neistorinių tautų kategori
jai, ar pergyveno tas valstybes, kurių su
dėtyje jos anksčiau buvo, ar kitais būdais 
atsiskyrė nuo jų, sudarydamos savo nuo
savas tautines valstybes. Reikia pabrėžti, 
kad Skaičius tokių tautų, kurios siekia su
daryti savo nuosavas nacionalines valsty
bes, vis didėja, o tai rodo, kad laikas ne 
tiek asimiliuoja valstybingumo neturinčias 
tautas, kiek brandina jų tautinę sąmonę. 
Tautinio išsilaisvinimo judėjimai šiandie
ną neabejotinai yra viena stipriausių va
romųjų jėgų, turinčių, tur būt, didžiausią 
įtaką dabartinės pasaulėtvarkos kitimo 
procesui. Tų judėjimų tarpe garbinga vie
ta priklauso ir lietuvių tautos siekimui at
statyti savo nepriklausomą valstybingu
mą. Būtina, nors pati savaime dar nepa
kankama, prielaida tautinei valstybei su
sikurti yra reikiamas pačios tautos susi
formavimas, kurį galima laikyti įvykusiu 
tada, kai pagrindinė tautos narių masė su
vokia save kaip atskirą istorinį, kultūrinį 
bei politinį vienetą, kurio tapatybė skiria
si nuo bet kurios kitos tautos tapatybės, o 
interesai, nors tam tikrame istorijos eta
pe gali būti ir bendri ar netgi sutampan
tys su kitos tautos interesais, niekados ne
gali būti visiškai su jiais identiški ir isto
rijos bėgyje neišvengiamai keičia savo su
tapimų bei nesutapimų sferas. Maža to, 
kurianti savo valstybę tauta turi jau eg
zistuoti sau pačiai pakankamos ir atitin
kamai diferencijuotos visuomenės forma 
su ryškiai išsiskiriančiu kultūriniu 
sluoksniu, įtvirtinančiu bei sugebančiu to
liau vystyti specifinę tautinę sąmonę pa
čiose įvairiausiose srityse, tarp jų lir po
litinėje.

Lietuvai tapti tokiu tautiniu vienetu ne
buvo lengva. Visi žinome, kad Lietuvos 
valstybės istorija prasideda XIII amžiuje, 
kai Mindaugas tapo pirmuoju Didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu, o vėliau ir Lietu
vos karalium. Klaidinga būtų galvoti, kad 
XV amžiuje susikūrusi personalinė Lietu
vos ir Lenkijos unija, kuri vėliau, 1569 
metais, Liubline sudarytąja sutartimi per
ėjo jau į šių dviejų valstybių realią uniją 
— Rzeczpospolitą, ir panaikino atskirą 
nuo Lenkijos Lietuvos valstybingumą. Po 
1569 metų Lietuvos valstybė Rzeczpospo-

Skaitytoją taukai
LIET. EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

SPAUDA

Mažlietuviai per šimtmečius išlaikė sa
vo papročius, kultūrą ir tikėjimą motinos 
kalba tik per bažnyčias ir susirinkimus, o 
išeivijoje mes viską išlaikysime per spau
dą.

Didelį rūpestį praeitais metais kėlė 
evangeliška sauda, be kurios mūsų veikla 
ir krikščioniškos bendruomenės egzisten
cija neįsivaizduojama. Nuo Antrojo pa
saulinio karo pabaigos iki dabar mūsų 
skaitytojų skaičius sumažėjo 75%. Senes
nieji iškeliavo į amžinybę, o jaunesnioji 
karta dalinai nutauto ir nesidomi lietuviš
ka spauda. Būtinai reikia surasti 500 nau
jų skaitytojų.

Aš savanoriškai įsipareigojau per me
tus ligi 1978 m. spalio 1 d. surasti 25 nau
jus „Svečio“ skaitytojus. Per keturis mė
nesius suradau 31 skaitytoją, kurie jau 
susimokėjo prenumeratas. Kreipiuosi į vi
sus evangelikų kunigus, parapijų, parapi
jėlių, moterų draugijų, jaunimo ratelių 
pirmininkus ir pavienius asmenis, kvies
damas platinti „Svečią“ ir taip žymiai pa
kelti jo skaitytojų skaičių. Be to, prašau 
visus prisidėti straipsniais, žiniomis ir 
skelbimais bei nuotraukomis iŠ parapijų 
ir šeimyninio gyvenimo. Tos sunkios spau-

dos naštos nepalikime vienam senjorui 
kunigui Ansui Trakiui Čikagoje ir jo su 
dideliu pasiaukojimu dirbančiai žmonelei 
dr. Adelei Trakienei. I tą kilnų darbą tu
rime įsijungti visi. Čikagoje tikriausiai 
atsiras ir pagalbininkų techniškam darbui, 
nors jis reikalauja labai daug laiko ir 
triūso. Į talką 'turime stoti visi.

Lietuviškos evangeliškos spaudos skai
tytojų skaičiai skurdūs, todėl prenumera
tos mokesčiai gana aukšti. Tačiau, turint 
galvoje spaudos reikšmę, jie nėra tokie 
aukšti, kad neįstengtume susimokėti. 
„Svečias“ išeina dabar tik du kartus į me
tus, bet dvigubais numeriais. 1978 m. jis 
žada pasirodyti keturis kartus. Prenume
rata metams kainuoja DM 10, Kanadoje, 
JAV ir Australijoje 4.00 $, Anglijoje —■ 
2.00 svarai. Prenumeratos reikalu kreiptis 
į administratorius, kunigus, parapijų pir
mininkus arba jų patikėtinius. Vakarų 
Vokietijoje kreipkitės tiesiai į mane. Pa
dėkite man savo įsipareigojimą dvigubai 
įgyvendinti. Esu nusistatęs ligi spalio 1 d. 
surasti iš viso 50 naujų „Svečio“ skaityto
jų-

Kun. Fr. Skėrys
Adresas: Pfarrer Fr. Skėrys, Muelhau- 

serstr. 9, D -6800 Mannheim 71 (Fried- 
richsfeld) (rašant iš užsienio, dar pridėti: 
West Germany). Telefonas: 0621-475591.

litos sudėtyje ne tiktai nenustojo egzista
vusi, bet buvo visokeriopai Lietuvos ba
jorijos puoselėjama ir saugoma. Tačiau 
toji pati Lietuvos bajorija, o su ja ir be
veik visas Lietuvos kultūrinis sluoksnis, 
kelių unijos amžių bėgyje visiškai sulen
kėjo. Tarp Lietuvos ir Lenkijos bajorų li
ko tik geografinio pasiskirstymo bei ati
tinkamų privilegijų skirtumai, tačiau kal
biniu ir kultūriniu atžvilgiu jie susiliejo. 
Neliko tarp jų ir didesnių politinių prieš
taravimų. Į Lietuvos statusą Rzeczpospoli- 
•toje ir su tuo susietas privilegijas niekas 
tada rimtai nesikėsino. Ryšium su tuo, pa
vyzdžiui, XVIII amžiaus konfrontacijose 
su Rusijos imperija Rzeczpospolitos aukš-
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tuomenė, pasidalijusi į 2 viena prieš kitą 
kovojusias Baro ir Targovicos konfedera
cijas, nesiskyrė tarp savęs pagal tai, ar 
ji buvo lietuviškos, ar lenkiškos kilmės: 
abiejose konfederacijose būta ir Lietuvos 
ir Lenkijos bajorų. Lietuvos ir Lenkijos 
tapatumui nebuvo padarytas galas nei po 
trečiojo, jau paskutinio Rzeczpospolitos 
padalijimo 1795 metais, nei 1831 ir 1863 
metų sukilimais. Lenkija ir Lietuva vei
kė išvien ir buvo kaip pačių savo aukš
tuomenių, taip ir svetimųjų dažniausiai 
traktuojamos kaip ne tik politiškai, bet 
kartais ir tautiškai sunkiai atskiriamas 
vienetas.

Specifinė lietuviškoji tautinė kultūra 
beveik trims šimtams metų, t. y. nuo XVI 
iki XIX amžiaus, buvo pasitraukusi iš ak
tyvios istorijos arenos ir išliko lyg kažko
kiu užkonservuotu pavidalu tik baudžia
viniame Lietuvos kaime. Lietuvių tauta, 
kaip atskira nuo lenkų ir sau pačiai pa
kankama, diferencijuota visuomenė susi
kūrė tos kultūros pagrindu faktiškai tik 
po baudžiavos panaikinimo 1861 metais, 
kai išaugę lietuviškame kaime žmonės 
pradėjo didesniais kiekiais keltis į mies
tus, atnešė į juos lietuvišką dvasią ir da
vė naujų jėgų jau kiek anksčiau juose su
siformavusiam lietuviškam kultūriniam 
sluoksniui.

Yra žinoma, kokią didžiulę reikšmę 
kiekvienos modernios tautos formavimui
si istorijoje turi tos tautos kultūrinis 
sluoksnis. Toks skirtingas nuo lenkiško, 
lietuviškas kultūrinis sluoksnis užsiliko 
dar nuo XVI amžiaus Rytprūsiuose (Ma
žojoje Lietuvoje) ir, nežiūrint to krašto 
intensyvaus vokietinimo, išliko gyvas dar 
ir XIX amžiuje ir net vėliau. XIX am
žiaus pirmoje pusėje toks grynai lietuviš
kas kultūrinis sluoksnis atsirado jau ir 
Žemaitijoje, tarp atskirų jos bajorų, bet 
tik XIX amžiaus viduryje jis pradėjo pa
mažu plėstis po likusią Lietuvą, dar vė
liau susitelkė Vilniuje, kaip savo centre, o 
tik antrojoje XIX amžiaus pusėje susikū
rė savo masinę bazę visos Lietuvos mas
tu.

Atsiribojimas nuo Lenkijos, savo tauti
nės specifikos įtvirtinimas — toks buvo 
XIX a. prmasis ir pagmdinis šio lietuviš
ko kultūrinio sluoksnio uždavinys. Ir jis 
ilgainiui buvo išspręstas. Išspręstas milži
niško darbo bei pastangų dėka, sudėtų į 
tautinio atgimimo reikalą tokių lietuviš
kos dvasios milžinų, kaip vyskupai Motie
jus Valančius ir Antanas Baranauskas, 
Simanas Daukantas, Antanas Strazdas, 
Laurynas Ivinskis ir eilė kitų asmenų, šie 
asmenys tam tikslui bandė panaudoti net
gi rusų caro valdžios suinteresuotumą at
skirti lietuvius nuo lenkų ir tuo suskaldy
ti pasipriešinimo rusiškajai okupacijai jė
gų vienybę. Vilniaus generalgubernatorius 
Kaufmanais nemažai prisidėjo prie to me
to Lietuvos tautinio atgimimo vadų pa
stangų stiprinant lietuvišką tautinę sąmo
nę, kuri skiriasi nuo lenkiškosios ir yra 

priešinga jai. Tačiau rusų administracijos 
toks palankus lietuvybei nusistatymas tę
sėsi neilgai. Muravjovo-koriko generalgu- 
bernatoriavimo Vilniuje metai, ypač •po 
lituviškos spaudos uždraudimo, suvedė lie
tuvių tautą į aštrų konfliktą su Rusija jau 
visiškai savarankiškais, nuo lenkų nepri
klausomais pagrindais. Kražių skerdynės, 
įvykusios 1893 metais, tik dar labiau iš
ryškino bei 'sutvirtino šį konfliktą. Taigi, 
imperijinė lietuvybės skatinimo politika 
suvito jos nenuoseklumo dėka ir davė Ru
sijai priešingus vaisius, negu ji laukė. Lie
tuviai, tiesa, atsiplėšė nuo lenkų, tačiau 
netapo rusų sąjungininkais. Atvirkščiai, 
šalia lenkų rusų imperijinė valdžia lietu
viuose įsigijo sau dar vieną priešišką tau
tą. Dr. Jonas Basanavičius su „Aušra“ ir 
aušrininkais ir dr. Vincas Kudirka su 
„Varpu“ ir varpininkais toliau tęsė tau
tos žadinimo ir jos kultūrinio bei politinio 
cementavimo darbą, tačiau šis darbas bu
vo nukreiptas jau ne tik į atsiribojimą 
nuo lenkų, bet ir į politinį išsilaisvinimą 
nuo Rusijos. Tokiu būdu šių dviejų Lietu
vos patriarchų ir jų bendražygių veikla 
padėjo tuos būtinus dvasinius pamatus, 
be kurių lietuvių tautos grįžimas į istori
ją per savo nepriklausomos valstybės su
kūrimą vargu ar iš viso būtų įmanomas. 
Lietuva jos kultūrinio sluoksnio pastangų 
išdavoje XX a. tokiu būdu galutinai susi
formavo į kompaktinę bei modernią vi
suomenę, kuri palankioms politinėms są
lygoms susidarius, 1918 metų vasario 16 
dieną sugebėjo susikurti ir savo tautinę 
valstybę.

Ar Belgrado konferencija 
davė ka nors ?■

Atsakymo į tokį klausimą ieško ir di
džioji spauda, ne tik mes. Štai britų „The 
Sunday Times“ kovo 12 d. paskyrė tai te
mai nemažą vedamąjį, pavadintą „Belgra
do premija“, kuriame pripažįsta, kad kon
ferencija baigėsi greičiau su nepasitenki
nimo šauksmais, negu su džiaugsmo pra
siveržimais, ir ne vien dėl to, kad nepa
siekta jokių aiškių išvadų. Helsinkio kon
ferencijoje Sov. Sąjungai rūpėjo, kad bū
tų visuotinai pripažintos jos pokarinės 
sienos, o Vakarams — ekonominis bendra
darbiavimas, žmogaus teisės ir kad būti
nai būtų patikrinama, kaip Helsinkio susi
tarimai vykdomi.

„Belgrade SSSR kovojo už tai“, rašo 
laikraštis, „kad žmogaus teisių klausimai 
nebūtų keliami, bet Vakarams ir neutra
liesiems pasisekė ne tik nugalėti tokį nu
sistatymą, bet tiesiog Belgradą paversti į 
visišką žmogaus teisių konferenciją. Ta 
prasme Belgradas buvo Vakarams pasise
kimas, o ne SSSR pergalė. Dar vienas 
svarbus dalykas yra tas, kad ir dar bus 
proga pasiginčyti ir apžvelgti žmogaus tei
sių klausimui Europoje: kitas susirinki
mas bus 1980 m. lapkričio mėn. Madride.

„Verta tokį dalyką daryti. Nors pasek
mės nėra nei entuziastiškos, nei ypač di
delės, bet jos nėra nė niekas. Visi elgesio 
su individais standartai būna labai leng
vai pažeidžiami, bet žymiai sunkiau pati
kėti, kad jų būtų nepaisoma, kai jie yra 
aptarti ir laikomi dėmesio centre; vyriau
sybės, kur tai įmanoma, yra linkusios 
vengti kaltinimų, kad nepadoriai elgiasi. 
Individai padrąsinami reikalauti savo tei
sių. Tuo būdu ima labiau klestėti laisvas 
žodis ir nepasitenkinimas, nors nebūtinai 
su mažesne galimybe nukentėti, nes rizika 
ir bausmės tebegresia.

„Nepasitenkinimas rytinėje Europoje ir 
SSSR reiškėsi prieš Helsinkį ir Belgradą 
— ypač Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje, — ir neįmanoma įvertinti, 
kiek tarptautinės konferencijos skatina ar 
įteisina jį. Bet prezidento Carterio ryžtin
gas nusistatymas įjungti tą teisių klausi
mą į tarptautinių svarstymų darbotvarkę 
tikrai turėjo daryti įtakos. Kai Brežnevas 
grasina sustabdyti SALT pasitarimus, jei 
Vakarai nesiliaus įkyriai varginę jį dėl 
žmogaus teisių, tai jis, nepaisant tų jo 
protestų, pripažįsta, kad susirūpinimas 
žmogaus teisėmis yra daugiau negu vien 
naminis reikalas“.

Straipsnis baigiamas tokiu viltingu sa
kiniu:

„Geriausia viltis yra ta, kad tuo metu, 
kai rinksimės Madride, visi — ir ypač tie 
dabartiniai atskalūnai — ateis su pažymė
tinais pažangos pranešimais“.

ROMANAS APIE IŠVEŽTUOSIUS 
DARBAMS

„Vaga“ Vilniuje išleido naują J. Mike
linsko romaną „Už horizonto — laisvė“.

Tame stambiame (508 psl.) romane esąs 
vaizduojamas karo metu į Vokietiją dar
bams išvežtų lietuvių gyvenimas.

IŠ PAMASKVIO, ODESOS IR TAŠKENTO 
Į MAŽEIKIUS

• Mažeikiuose veikia kelionių biuro sky
rius, kuris pernai priėmęs daugiau kaip 30 
ekskursijų iš Pamaskvio, Odesos ir Taš
kento. Šiemet jau buvusi atvykusi moks
leivių ekskursija iš Charkovo.

Skyrius organizuojąs savųjų išvykas į 
Vilnių, Rygą, Kauną ir kitus miestus.

1977 m. DBLS suvažiavimas išrinko ko
misiją, kuriai buvo pavesta, atsižvelgiant 
į suvažiavime pareikštus pageidavimus, 
pasiūlyti įstatų projekto pakeitimus ar pa
ruošti naują projektą.’

Dėl įvairių kitų darbų, kuriuos metų bė
gyje turėjo atlikti komisijos nariai, pro
jekto ruošimas nusitęsė ligi šių metų pra
džios. Bet pastaruoju laiku komisija susi
tarė su DBLS valdyba dėl projekto pa
grindinių nuostatų, kurie bus pasiūlyti su
važiavimui.

Apsvarsčiusi įvairias galimybes ir turė
dama omenyje reikalą paversti D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungą juridiniu asmeniu, 
komisija siūlo įregistruoti šią organizaci
ją anglų valdžios įstaigose (Board of Tra
de) pagal Bendrovių įstatymus (The Com
panies Act 1948, 1967 ir 1976), kaip „Com
pany limited by guaranty and not having 
a share capital“. Taip užregistravus, Są
junga išlaikytų savo seną vardą, bet turė
tų teisę betkur Britanijoje įsigyti bei val
dyti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti ver
tybės popieriais. Pagal paruoštąjį projek
tą, pajamos iš turto galės būti naudojamos

LIETUVOJE■’v..

ČIURLIONIO VARDO KVARTETAS 
KONCERTUOJA SIBIRO MIESTUOSE
Vasario mėn. Lietuvos valstybinės fil

harmonijos M. K. Čiurlionio vardo kvar
tetas pradėjo koncertines gastroles Sibiro 
miestuose, groja Čiurlionį. Haidną, Šuber
tą.

Apskrido su koncertais Barnaulą, Ke
merovą, Krasnojarską, Norilšką. Skrido 
d'ar į Jakutijos sostinę Jakutską. Kai ku
riuose miestuose turėjo po kelis koncertus 
(Norilske 3).

JAUNUOLIAI UŽMUŠĖ ŽMOGŲ
Į dukters vestuves atšventusių Bružų 

butą Vilniuje įsiveržė trys įkaušę vaikinai 
ir pareikalavo degtinės. Bružas nedavė, 
tai jie tą žmogų suspardė, sutrankė, ir jis 
po 4 dienų mirė.

Tragedijos kaltininkai nubausti: poli
technikos instituto studentas R. Šimkovi- 
čius gavo 7 m. kalėjimo, nepilnametis 
moksleivis V. Lekavičius 4 m., o išgėrimo 
dalyvis ir įvykio liudininkas V. Goretovas 
pašalintas iš Kauno politechnikos institu
to.

KOMUNISTINĖ ŠEŠTADIENIO TALKA
Balandžio 22 d. sueina 108 metai, kai gi

mė Leninas, ir tą dieną visi sovietinės im
perijos darbininkai turės patalkininkauti 
valstybei ir darbu išreikšti pagarbą didžia
jam vadui.

Šitaip pasiūlė Maskvos įmonės, šitaip vi
si pritardami atsiliepia ir Lietuvoje. Iš 
„Tiesoje“ skelbiamųjų pranešimų matyti, 
kad Šiaulių konditerijos „Rūtos“ kolekty
vas jau įsižadėjo tądien iš sutaupytos ža
liavos pagaminti produkcijos už 11 tūks
tančių rublių, to miesto „Vairo“ dviračių 
ir variklių gamyklos darbininkai — už 28 
tūkst. rb., autotransporto ’ kolektyvas — 
pervežti ne mažiau kaip 10 tūkst. tonų 
krovinių. Programas šventei jau sudarė 
pieno kombinatas, staklių gamykla, antra
sis grūdų produktų kombinatas.

Raseinių „Šatrijos“ siuvimo brigados 
pasiryžo tądien pagaminti 2.500 įvairių 
siuvinių.

Atrodo, kad kol kas dar tik įžadų pra
džia.

SOLISTĖ N. AMBRAZAITYTĖ SIBIRE
Lietuvos operos dainininkė Nijolė Am

brazaitytė tris savaites koncertavo Sibiro 
miestuose — Omske, Novosibirske, Toms
ke.

MOKSLININKŲ IŠRADIMAI PRAMONEI
Lietuvos mokslų akademijos visuotinia

me suvažiavime jos prezidentas prof. J.- 
Matulis ranešė, kad 1977 m. akademija 
sėkmingai vykdė tyrimų darbą. Daugiau 
kaip pusė užbaigtų darbų, tarp jų 50 išra
dimų, buvo įdiegta pramonėje.

JAU ĮVYKDĖ TREČDALĮ MĖSOS 
PRISTATYMO PLANO

Molėtų rajono Dapkūniškių kolūkis 
džiaugiasi, kad šiais metais atidavęs vals
tybei jau 1.066 centnerius mėsos — 35 
procentus metinio plano.

Kolūkis turįs gerų darbuotojų, kurie ge
rai prižiūri penimus veršius, galvijus ir 
kiaules.

OLIMPINIAI ŽENKLAI ALYTIŠKIAMS
Sov. Sąjungos liaudies ūkio gaminių pa- 

vilione buvo išstatyti ir labai gerai įver
tinti Alytaus „Dainavos“ siuvimo fabriko 
keturi modeliai.

Dviems jų — vyriškai ir vaikiškai striu
kėms — teko „Olimpiados-80“ organizaci
nio komiteto diplomai.

Kauniečių dailininkų sukurtas olimpi
nis ženklelis taip pat gavo diplomą ir bus 
užsiūtas ant 4 tūkstančių vyriškų ir vai
kiškų striukių. 

tik Sąjungos veiklai finansuoti: socialinei 
(narių šalpa), kultūrinei (paskaitos, kny
gų bei laikraščio leidimas) ir pan.

Sąjungos nariai neturės teisės nei į S- 
gos turtą, nei į pelną, kurį duoda tas tur
tas, nei į kitas Sąjungos pajamas ar jų da
lį. Sąjungą likviduojant, jos turtas, apmo
kėjus skolas, bus pervestas kitai ar kitoms 
lietuvių institucijoms, kurios turi panašų 
tikslą — puoselėti lietuviškas tradicijas, 
lietuvių kultūrą ir pan., kaip bus S-gos 
narių nutarta.

Šis įstatų projektas skiriasi nuo anks
tyvesnio tuo, kad turtui valdyti (akcijoms 
laikyti) nenumatomi jokie patikėtiniai. 
Tas funkcijas atliks S-gos Valdyba ar jos 
įgalioti asmenys, kaip ir ligšiol.

Įregistruoti įstatai galės būti keičiami 
tik gavus Board of Trade sutikimą Priė
mę šį pagrindinį nuostatų projektą, suva
žiavimas galės įgalioti DBLS valdybą įsta
tus įregistruoti įstatymų numatyta tvar
ka. Sąjungai viduj tvarkytis liktų dabar
tiniai DBLS įstatai (su mažais pakeiti
mais). Projekto angliškasis tekstas bus 
išsiuntinėtas S-gos skylriams.

Komisija

MELIORATORIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
LIETUVOJE

Melioracijos ir vandens ūkio ministerio 
pavaduotojas G. Murauskas „Valstiečių 
laikraščio“ bendradarbiui pareiškė, kad 
šiais metais melioratoriai nusausins 120 
tūkst. hektarų labai drėgnų žemių, įruoš 
50 tūkst. ha kultūrinių pievų ir ganyklų, 
pakalkins 160 tūkst. ha rūgščių dirvų.

Kadangi planą įsipareigojama įvykdyti 
iki gruodžio 25 d., tai per likusias dienas 
priedo dar nudrenuosią tūkstantį ha ir 
įrengsią 500 ha kultūrinių pievų ir ganyk
lų.

VASARIO MĖN. PŪGOS

Sausio 30 d. antroje pusėje Lietuvoje 
prasidėjo pūga, kuri tęsėsi kai kur iki 20, 
o kai kur net iki 46 valandų. Didžiausias 
vėjo greitis buvo 10-15, o Vilniuje iki 20 
metrų per sekundę.

Tokios smarkios pūgos Lietuvoje buvu
sios 1969 m. vasario 8-10 dienomis ir 1973 
m. gruodžio 3-4 dienomis. Šiemetinė buvu
si panaši į 1969 metų.

Temperatūra apie tą laiką buvo nukri
tusi iki 14-18 laipsnių šalčio. Sniego dan
ga Varėnos rajone buvo 44 centimetrai, 
Neringoje 37 cm.

KNYGA IR JOS BIČIULIAI ‘ 
PANEVĖŽYJE

Panevėžio tūkstantis knygos bičiulių esą 
susibūrę į 37 pirmines organizacijas, pra
eitais metais jie surengę 231 masinį rengi
nį, 131 asmeninių bibliotekų knygų paro
dą ir surinkę 500 knygų „Sovetskaja Lit- 
va“ laivui.

KAIP DINGO TRAKTORIUS...

Rokiškio rajono durpyne dingo trakto
rius, ir teko šauktis milicijos pagalbos. O 
atsitiko štai kaip. „Tiesa“ rašo:

„Tą dieną dirbantys durpyne traktori- ' 
ninkas Antanas Kazlauskas ir darbinin
kas Pranas Lašas sumanė išgerti. Tačiau 
nė vienas neturėjo pinigų. Prisiminė neto
liese sukrautas Prano Vainoriaus malkas. 
Perkrovę jas ant rogių, abu pasileido per 
laukus ieškoti pirkėjų. Surado už keleto 
kilometrų, Šilaikių kaime.

„Iš Stasės Vasiliauskienės išvažiavo abu 
„tiekėjai“ ne tik su dainomis, bet ir de
šimtrubline. Girtos galvos nutarė išban
dyti Audrelės ežero ledo tvirtumą. Ledas 
lūžo. Traktorius giliai paniro į liūną. A. 
Kazlauskui ir P. Lašui pavyko išsigelbėti“.

AVIACIJA VAIKAMS

Alytaus aviacijos sporto klubas priėmė 
apmokyti keturiolikamečių vaikų, kurie 
žiemą po du kartus į savaitę turės klube 
užsiėmimus, mokysis sklandymo ir para
šiutizmo pagrindų, o vasarą jiems bus 
rengiamos poilsio-sklandymo stovyklos.

Mokyklą baigę berniukai ir mergaitės 
taps pilnateisiais aviacijos sporto klubo 
nariais.

gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^  

| KAI REIKIA | 
| SIUNTINIO |
. Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si- § 
į hire reikalingi paramos ir siuntinius e 
= reikia siųsti. O kai reikia, rašykite: e

Š Lithuanian House Ltd.
E Siuntinių Skyrius e

I LADBROKE GARDENS, | 
| LONDON, Wil 2PT |

E Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta | 
E viskas pagal jūsų norus ir pagelda- e 
e vimus. e
= SS
E Taip pat padedame sudaryti tęs- e 
E tamentus ir persiunčiame paliki- = 
ęe mus ėe
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AUKOS
Spaudos reikalams aukojo:
P. Pauliulkovas — 4.65 sv., E. Šova — 

3.50 sv., L. Krolius — 3.50 sv., V. Danila- 
vičius — 1.00 sv.

Ačiū.

Tautos Fondui aukojo
A. Kadžionis — 4 sv.
Dėkoja TFA D. Britanijoje.

LONDONAS

MARGUČIŲ BALIUS

šeštadienį, balandžio 1 d. Londono Spor
to ir Soc. klubo salėje ruošiamas šv. Onos 
d-jos Margučių balius su nauja, dar ne
girdėta muzika ir šokiais. Pradžia 8 vai. 
vak. Įėjimas 1 sv. Visi kviečiami dalyvau
ti.

LONDONO DBLS I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

'Balandžio 8 d., šeštadienį, 7 vai. vaka
re Lietuvių Klube, Victoria Park Rd., 
įvyks metinis DBLS Pirmo Skyriaus susi
rinkimas. Bus renkami nauji skyriaus or
ganai ir atstovas į DBLS Suvažiavimą.

Skyriaus nariai ir visi Londono lietu
viai, kuriems rūpi lietuviška veikla, kvie
čiami dalyvauti.

Skyriaus valdyba

A. A. JUOZAS WAGNERIS

’ Kovo 2 d. Paploke (London E14) mirė 
Juozas Wagneris, 53 metų amžiaus.

Palaidotas šv. Patriko kapinėse, lietuvių 
skyriuje, kovo 16 d.

A. A. PETRAS (NAVICKAS

Kovo pradžioje savo bute Claptone ras
tas nebegyvas Petras Navickas, 53 metų 
amžiaus. Jis buvo viengungis. Kol nebus 
atlikti Įvairūs apklausinėjimai, nežinia, 
kada bus laidojamas. Šv. Mišios už jo sie
lą buvo atnašautos kovo 17 d. Lietuvių 
šventovėje Londone.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJĄ 
LANKYS VYSK. VICTOR GUAZELLI

Sekmadienį, (per Sekmines) gegužės 14 
d. Londono lietuvių parapiją lankys West- 
minsterio arkivyskupijos rytų Londono 
paštdracinės apygardos vyskupas Victor 
Guazelli. Jis numato laikyti mišias 9 vai. 
ryto ir dalyvauti 11 vai. pamaldose. Lon
dono ir jo apylinkių lietuviai kviečiami 
taip suplanuoti savo laiką, kad galėtų vi
si dalyvauti šiose iškilmėse.

WOLVERHAMPTONAS

SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad balandžio 8 d., 6.30 vai. 
vakare pas ponus Markevičius šaukiamas 
visų DBLS narių susirinkimas. Prašome 
visus dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS SUEIGA IR 
STOVYKLA

Lietuvių Skautų Sąjunga, švęsdama 60 
m. sukaktį ir beveik 30 metų dirbdama iš
eivijoje, šiuos metus pradėjo sukaktuvine 
Vl-ja tautine stovykla Australijoje, į ku
rią buvo suskridę vadovai ir apautai iš vi
sų kraštų, iš Anglijos dvi atstovės — D. 
Traškaitė ir A. Valterytė.

Britanijos šiaurėje gyvenantieji vadovai 
kovo 3-5 d. d. Manchesteryje suorganiza
vo Šv. Kazimiero garbei iškilmes ir sto
vyklą.

Penktadienio pavakariu pirmieji Man- 
chesterio lietuvių kluban susirinko maiti
nimo vadovai 1. A. Gerdžiūnai, vienetų va
dovas A. Jakimavičius, D. Traškaitė, A. 
Traškaitė ir Manchesterio sesės ir broliai. 
Šeštadienį atvyko skautai iš Londono, Što
ko, Nottinghamo, Peterborough, Derbio ir 
kitų vietovių. Iš viso turėjome 32 daly
vius. Sesėms vadovavo D. Traškaitė, bro
liams M. Gerdžiūnas, programai J. Mas- 
lauskas, talkininkaujamas R. Juozelskio, 
D. Traškaitės, St. B. Vaitkevičiaus, E. Šo
vos, M. Gerdžiūno ir kitų.

Tos dienos vakare klubo salėje buvo šv. 
Kazimiero, skautų patrono, garbei skau
tiška sueiga. Iškeltos vėliavos: trispalvė, 
Manchesterio vienetų ir ramovėnų. Vyks
ta raportai: Rajono vadas J. Alkis priima 
vietininko A. Gerdžiūno ir vienetų vado
vo A. Jakimavičiaus raportą ir sveikina 
skautus. Ant stalo šv. Kazimiero garbei 
gėlių puokštė ir 6 žvakutės, simbolizuo
jančios LSS 60 metų. Klubo patalpos pil
nutėlės organizacijų atstovų, tėvų ir sve
čių, jų tarpe vienetų dvasios vadovas kun. 
V. Kamaitis.

Sueigos vadovo J. Maslausko kviečiami, 
po žvakutę uždega J. Alkis, VI. Kupstys, 
G. Zinkuvienė, O. Ramonienė, K. Muraus
kas ir D. Traškaitė. Tylos minute prisi
minti broliai ir sesės, iškeliavusieji iš mū
sų tarpo. Sveikinami Kazimierai vardinių 
proga (mūsų ratelyje vienas toks tebuvo 
— Kazimieras Murauskas, tai jam spau
džiama ranka, o jis kariškai mums atsidė- 
koja).

Rajono vadas ir DBLS pirm. J. Alkis 
prasmingais žodžiais apibūdina šventės 
reikšmę, džiaugdamasis, kad tiek daug vi
suomenės atsilankė ir kad didėja skautų 
gretos. PrisĮatomos Rajonui VI Tautinėje 
stovykloje Australijoje atstovavusios D. 
Traškaitė ir A. Valterytė. Už reprezenta- 
vimą joms atsidėkojama plojimu (jos iš 
stovyklos parsivežė ir suvenyrų, kuriais 
papuošta iškilmių patalpa). Abi atstovės 
gražia lietuviška tarsena prabyla į rėmė
jus ir Rajono vadovybę — dėkoja už para
mą, kuri įgalino pasiekti Australiją. Tau
tinės stovyklos proga išleistaisiais sukak
tuviniais ženklais jos apdovanoja J. Traš- 
kienę, J. Alkį ir J. Maslauską.

Paskaitą apie šv. Kazimierą ir jo vaid
menį lietuvių ir anglų kalbomis skaitė Br. 
Vaitkevičius. Iškilmės baigiamos giesme 
Marija, Marija ir Tautos himnu. Po to E. 
Šova parodo 1977 m. skautų-jaunimo sto
vyklos filmą, kuris sukelia entuziazmo ir 
susilaukia padėkos plojimais. E. Šova fil
mą pagamino savo lėšomis.

Diena baigiama turtinga loterija, kuriai 
fantus suaukojo visuomenė ir skautai.

Sekmadienį vykdoma stovyklinė progra
ma: rytinė mankšta, malda, vėliavų pakė
limas, pasikalbėjimai, pusryčiai, inspekci
ja, seserijos posėdis, vadijos posėdis, ku
riuose svarstyta ateities veikla. Seserijos 
vadeivės pareigoms kandidatėmis pasiū
lytos D. Traškaitė ir A. Valterytė.

Tradicinė skautų stovykla numatyta lie
pos 26 — rugpiūčio 6 d. d. Lietuvių Sody
boje, ir į ją kviečiamas skautaujantis ir 
neskautauj antis jaunimas.

Darbų programą baigus, prisimintas mi
ręs rėmėjas S. Čerešk evičius. Su linkėji
mais greičiau pasveikti pasiųstas laišku
tis susirgusiam „Europos Lietuvio“ redak
toriui J. Lūžai.

Vyresniesiems posėdžiaujant, jaunimė
lis rašė stovyklėlės įspūdžius, kuriuos ti
kimasi atspausdinti „Budėkime“. Dar tuo 
metu sulaukta svečio — R. Šovos.

Pagaliau pasimelsta. B. Vaitkevičius pa
skaitė trumpą maldelę. Sustoję rateliu ir 
supynę rankas, tylos minute pagerbėme 
mirusius. Nuskamba įsakymai. Atsisveiki
nimo žodį taria Rajono vadas J. Alkis, o 
susirinkusiųjų vardu H. Vaines. Pasi
džiaugė dideliu būriu skautaujančio jau
nimo ir linkėjo sėkmės mums susirinkti 
patalpas davusio Lietuvių klubo pirm. V. 
Kupstys.

Skautiška giesme ir himnu baigę savait
galio stovyklą, valgėme I. ir A. Gerdžiūnų, 
N. Vainoriūtės ir S. Smith pagamintus 
skanius pietus kartu su savo rėmėjais. 
Dar po to pasišnekučiavę, pradėjome 
skirstytis.

J. M.

APDOVANOJIMAI

LSB vyriausiojo skautininko S. Miknai- 
čio 1978. II. 16 įsakymu Nr. 44 už paramą 
skautų vienetams, globą ir įvairiausią tal
ką Vladą Kupstį Manchesteryje apdova
nojo ordinu už nuopelnus su rėmėjo kas
pinu, Domą Damauską Manchesteryje — 
ordinu už nuopelnus, Eimutį Šovą Londo
ne — Tėvynės sūnaus žymeniu. Įsakyme 
V. Kupsčiui pareikšta dar atskira padė
ka.

Įsakymu Nr. 45 vietininku patvirtintas 
ligi šiol ta's pareigas ėjęs Algis Gerdžiū
nas.

BIRMINGHAM AS

SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, balandžio 2 d., 12 vai. len
kų klube, Eordesdey St'., Birmingham 5, 
'kviečiamas DBLS Birminghamo skyriaus 
narių susirinkimas. Dienotvalrkėje: valdy
bos ir atstovo lį suvažiavimą rinkimas. 
Taip pat bus aptarta 1978 mėtų veikla.

Kviečiame visus dalyvauti.
Skyriaus valdyba

GLOUCESTERIS

NAUJA VALDYBA

Kovo 12 d. DBLS Gloucester-Stroud 
Skyriaus susirinkimas išrinko naują val
dybą: pirm. A. Kučinskienė, sekr. J. Vili
mas ir ižd. P. Elielskis. Rev. komisija: J. 
Šlepertas ir S. šuliauškas. Tautinių šokių 
ir pirogramų ved. — M. Gedvanauskienė.

Linkime sėkmingo darbo.
J. Vilimas

LEAMINGTON SPA

MIRĖ D. SIDIKERSKIS

Vasalrio 12 d. po sunkios ligos ligoninė
je mirė Domas Sidikerskis, gimęs 1909. 
XI. 1 d. Kaune. Ligi pensijos velionis dir
bo prie elektros kabelių tiesimo, buvo 
viengungis.

ATŠVENTĖME GRAŽIAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

SUKAKTĮ

Šaltą vasario 11 d. pavakarį Belgijos lie
tuviai susirinko Lieže švęsti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 60 metų jubi
liejaus. Slidūs keliai, krentantis sniegas 
netrukdė nemažam lietuvių būriui suva
žiuoti į įprastą susirinkimų salę, kurioje 
tautiečiai, kiek laiko nesimatę, susitinka 
vieni kitus, mielai spaudžia rankas, vaiši
nasi.

Šventė pradėta mišiomis, kurių metu 
kun. J. Petrošius kvietė pasimelsti už vi
sus Lietuvos vaikus, gyvus ir mirusius.

Po pamaldų vis ta pati bendruomenės 
pirmininkė Stasė Baltus, pasveikinusi su
sirinkusius, paprašė kunigą Petrošių pa
skaitai. Kalbėtojas, stengdamasis išvengti 
tų pačių žodžių ir išsireiškimų, kurie jau 
yra išsakyti per eiles metų, bandė įkvėpti 
jausmą kiekvienam lietuviui, kad jo esmė 
nėra tokia beprasmiška, kaip rodytųs, kad 
kiekvienas turi savo tautai, kaip ir savo 
šeimai, pareigų. Kapelionas savo kalbą 
baigė, atverdamas skiltį visiems rūpimos 
temos: kokie santykiai turėtų megztis tar
pe išeivijos lietuvių ir jų artimųjų Lietu
voje? Tie klausimai yra labai aktualūs, 
nors daugumas Belgijos lietuvių, kaip IRO 
globotiniai, neturi belgų pilietybės ir ne
gauna reikalingų kelionei į Lietuvą pasų.

„Lietuva, tėvyne mūsų“... himnas, kurį 
gieda lietuviai išeiviai metų metus, visa
da sudrebina jų širdis.

Tą atmosferą, pilną prisiminimų, salėje 
išlaikė dar kurį laiką prie pianino atsisė
dusi Francinė Baltus. Ji ne pirmą kartą 
sėdasi prieš tą pianiną ir yra aktyvi tau
tinių šokių grupės dalyvė. Ji ne kartą at
liko muzikinę programą, nors neturi dar 
nė 20 metų. Pianistė paskambino „Kovoj 
jūs jau žuvot“ ir „Lietuva brangi“ pagal 
savo improvizaciją ir iš klasikinės muzi
kos M. K. Čiurlionio „Preliudą“.

Violeta Rakauskaitė išėjo į sceną, pri
statydama save ir savo atliekamąją pro
gramą, su kuria ji jau apsuko Amerikos, 
Kanados ir vak. Europos lietuvių susitel
kimus. Gražus balsas, graži išvaizda, įdo
mi interpretacija ir laikysena scenoje da
ro Violetą tikra artiste, kuri savo talentu 
galėtų varžytis su visomis savo žanro dai
nininkėmis, tik, va, ta gražioji lietuvių 
kalba turi vertę tik tiems, kurie ją supran
ta... O ar bus Vakarų lietuviuose pakanka
mai pajėgų ir gerų norų padėti šiai artis
tei išlaikyti savo talentą ir savo vietą sce
noje? /

Lietuviai, kurie buvo susirinkę Lieže, 
dėkoja Violetai už apsilankymą, už gražias 
dainas, už ilgos kelionės nuovargį.

Jauki šventė tęsėsi iki vidunakčio, ir 
Vladas Bertašius palinksmino visus akor
deonu. Ak, kaip miela išgirsti ir drauge 
uždainuoti „Ar 'aš tau, sese, nesakiau?“!

St. Baltus

GARSO SUSILAUKĘS MINĖJIMAS

Kovo 5 d. Zueriche įvyko Vasario 16 
dienos minėjimas ir ŠLB metinis susirin
kimas. Suvažiavimas buvo pradėtas pa
maldomis. Mišias atnašavo kun. dr. J. Jū- 
raitis ir pasakė šventei pritaikytą pa
mokslą.

Po pamaldų gretimoje Akademikerhaus 
salėje turėjome Bendruomenės susirinki
mą. 'Buvo apžvelgti atliktieji darbai ir iš
rinkta nauja valdyba: pirm. dr. A. Ku'š- 
lys, vicepirm. dr. I. Pečiulionytė, sekr. ir 
ižd. J. Kaestli-Augevičiūtė.

Po susirinkimo buvo su latviais ir es
tais bendri pietūs ir iškilmingas Baltijos 
valstybių nepriklausomybės paskelbimo 
60 metų sukakties minėjimas. Paskaitą 
skaitė prof. J. Eretas. Jis apžvelgė baltų 
tautų nepriklausomybės metais padarytą
ją, pažangą, o metęs žvilgsnį į ateitį, paste
bėjo, kad nėra ko nusiminti, nes Sov. Są
jungoje šiuo laiku gyvena 120 milijonų 
nerusų. Šie vis labiau tautiškai susipran
ta ir reikalauja laisvo apsisprendimo tei
sės. Taigi baltų problema yra daugelio 
tautų problema. Profesorius taip pat kon
statavo faktą, kad Maskva yra paskutinis 
kolonijinis imperialistas pasaulyje.

Meninę dalį atliko J. Stasiulienės vado
vaujama lietuvių tautinių šokių grupė ir 
iš Stockholmo atvykusi estų-pianistė K. 
Laretei. J. Stasiulienės liaudies šokių gru
pė pašoko apie 10 šokių, tarp jų naujus: 
apie rugių augimą ir sudorojimą ir apie 
rankšluosčių gaminimą. Ponia K. Laretei 
virtuoziškai paskambino keletą įžymių 
klasikinių ir estų kompozitorių kūrinių.

Pareng|imą. filmavo Šveicarijos telteVJi- 
zija, ir vakare šventės įspūdžiai su komen
taru žinių metu buvo perduoti visam kraš
tui. Zuericho „Tages-Anzeiger“ (6. 3. 78) 
taip pat plačiai aprašė šį minėjimą. Šven
tėje kaip lietuvių svečiai dalyvavo S. 
Bankowski Instituto Glaube in der zwei- 
ten Welt atstovas, ir ukrainiečių bendruo-

Goebbelso dienoraščiai
Vokietijoje jau pasirodė, o netrukus ir 

Britanijoje bus išleisti Hitlerio propagan
dos ministerio Pauliaus Josepho Goebbel
so dienoraščiai. Jis mėgo diktuoti savo 
įspūdžius stenografams, kurie turėdavo 
viską perrašyti mašinėle, ir šitaip susida
rė apie 16.000 puslapių. Viską išleisti bū
tų šiais laikais, tur būt, per didelis pasi- 
tarnavimas naciškajai praeičiai, tai susto
jama ties paskutiniais karo mėnesiais. O 
Goebbelsas diktavo dar net ir per keletą 
dienų prieš savo mirtį, bet, sako, nenorė
jo, kad tie dienoraščiai būtų atspausdinti. 
Gal tik tada, kai ateityje kada nors vėl 
atgims nacizmas... Jo įsakymu originalas 
buvo sudegintas, o viso teksto mikrofilmai 
sudėti į dėžes ir užkasti netoli Berlyno.

Rusai surado ir išsikasė ir išsivežė į 
Maskvą, bet 1972 m. grąžino Rytų Vokie
tijos įstaigoms Rytų Berlyne. Deja, jie iš- 
sikirpo ir pasiliko sau tą vietą, 'kur Goeb
belsas rašo apie Maskvos-Berlyno susita
rimą. Mėgstanti viską pardavinėti, net ir 
politinius kalinius už gerą markių sumą, 
Rytų Vokietija už 120.000 svarų pardavė 
mikrofilmą kažkokiam Vakarų Vokietijos 
kolektoriui, kuris dabar, aišku, su kaupu 
atsiims iš knygų leidyklų, ką sumokėjo.

Tie dienoraščiai įdomūs, nes supažindi
na su nacių viršūnėmis, su tų didžiųjų in
trigomis, ypač karui jau einant į pabaigą. 
Štai Goebbelsas nepatenkintas, kad gink
lavimosi ministeris Speeras priešinasi nu
sistatymui atsisakyti Ženevos konvencijos 
po to, kai britai subombardavo Dresdeną. 
Atsisakius būtų kuo pateisinti išžudymą 
britų ir amerikiečių karo belaisvių (rusus 
naciai laikė už konvencijos ribų ir ramia 
sąžine sunaikino jų apie 2 milijonus).

Nebebuvo jau nė šešeto savaičių iki ka
ro pabaigos, o Goebbelsas dar patvirtino 
įsakymą vokiečių gydytojams, kurie dirbo 
sovietų užimtose Vokietijos srityse, kad 
jie darytų abortus rusų karių išprievar
tautoms moterims, kurių nemaža esančios 
apkrėstos venerinėmis ligomis.

Jis apgaili, kad visos vokiečių aukso at
sargos (keletas šimtų tonų) ir didžiuliai 
kiekiai meno brangenybių pateko į ameri
kiečių rankas. Jis buvęs teisingas, kai sa
kęs, kad visa tai reikia palikti Berlyne.

Jis pritaria Hitleriui, kad Berlyno ginti 
reikia organizuoti moteris. Jis dar tuomet 
studijuoja Cariyle ir Fridrichą Didįjį ir 
reiškia neapykantą žydams: „Kai vieną 
dieną mes vėl turėsime savo rankose ga

menes Šveicarijoje pirmininkas dr. R. Pro
kop. Lietuvos diplomatas dr. Albertas Ge
rutis minėjime irgi aktyviai reiškėsi, iš
dėstydamas JAV lietuviui Banaičiui ŠLB 
problemas.

J. J.

Skautiškuoju keliu
DOVANA RAJONUI

S. Karalevdčius, gyvenantis Bucks., pa
remdamas „Budėkime“ leidinėlį, atsiuntė 
5 svarus, dar pridėdamas 140 lapų pašto 
ženklų rinkinį . Rinkinys įrištas kietais 
viršeliais ir gražiai išlaikytas. Jame yra 
beveik viso pasaulio ženklų. Rajonui tai 
bus gražus prisiminimas.

S. Karalevičiui Rajono skautų vadi j a 
reiškia skautišką ačiū.

AUKOS IR PARAMA SAVAITGALIO 
STOVYKLĖLEI

Manchesterio liet. soc. klubo valdybos 
parama 15 sv., D. Jelinskas aukojo 10 sv., 
Alb. Rimeikis — 5 sv., K. M. Pažėra —■ 3 
sv., J. Verbickas — 1.50 sv., VI. Kupstys 
— 2 sv., H. Vaines — 1 sv., V. Rudys — 1 
sv., Arkad. Podvoiskis — 1 sv., Ant. Paš- 
kauskas — 1 sv., A. Bruzgys — 1 sv., Alb. 
Miliūnas — 1 s v.

Kaziuko mugę ir skautiškąją loteriją 
vertingais fantais parėmė Manchesterio ir 
apylinkės lietuviškoji visuomenė: R. Spa- 
lis-Giedraitis iš Halifaxo, G. Zinkuvienė 
iš Derbio, J. Traškienė iš Bradford© ir ki
ti, kurių pavardžių nesužinota.
Auka vasaros stovyklai

Kun. Aldonis Putcė aukojo 5 sv.

Lietuvių Skautų Fondui
E. šova aukojo 1 sv.
Visiems skautiškos idėjos rėmėjams, au

kotojams, globėjams ir dalyvavusiems 
skautiškose iškilmėse nuoširdus skautiš
kas ačiū.

Ypatinga padėka Manchesterio liet. soc. 
klubo valdybai, vienetų tėvų komitetui, 
VI. Kupsčiui, R. Spaliui-Giedraičiui, Alb. 
B. Rimeikiams, kun. V. Kamaičiui, E. šo
vai, N. Vaifaoriūtei, S. Smith, kun. A. Put- 
cei, J. Alkiui, o taip pat visoms ir visiems 
kitiems.

Dėkojame maitinimo vadovams.
Rajono Skautų Vadija ir Vienetij Vadovas

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus gegužės 6 d. šeštadienį į

TRADICINĮ PAVASARIO BALIŲ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 1 sv.

Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

lią, išmušime juos negyvai kaip žiurkes. 
Vokietijoje, ačiū Dievui, mums pasisekė 
tai padaryti, ir tikiuosi, kad vieną dieną 
pasaulis paseks mūsų pavyzdžiu“.

O štai čia ištrauka iš to dienoraščio.
1945 m. vasario 27 d„ antradienis
Mes turime būti tokie, kaip Fridrichas 

Didysis, ir veikti kaip jis. Fuehreris visiš
kai sutinka su manim, kai aš sakau jam, 
kad mūsų ambicija turėtų būti užsitikrin
ti, jei kada nors, sakysim, po 150 metų, iš
kiltų panaši didelė krizė, jog mūsų vaikai
čiai galėtų žiūrėti į mus, kaip didvyrišką 
atsparumo pavyzdį. Šiandieninė stoiška 
filosofinė fuehrerio laikysena žmonių ir 
įvykių atžvilgiu labai primena Fridrichą 
Didįjį.

Kad tik tas Goeringas nebūtų visiškai 
iškritęs iš rikiuotės. Jis ne nacionalistas, 
bet prabangos trokštąs sibaritas ir tikrai 
ne Fridricho Didžiojo mokinys. O kaip 
priešingybė yra imponuojantį įspūdį da
rąs Doenitzas. Kaip fuehreris sakė man, 
jis yra pats geriausias vyras iš visų ka
riuomenės rūšių vadų. Žiūrėk tik, kokių 
džiuginančiai pastovių rezultatų jis yra 
pasiekęs kariniu laivynu.

Fuehreris sako, kad Raederis taip pat 
buvo aukščiausios klasės vyras; jis be jo
kių svyravimų yra rodęs lojalumą fuehre- 
riui ir savo vadovaujamiems kariuomenės 
daliniams yra įdiegęs tokią dvasią, kuri 
įgalino vokiečių jūrų laivyną nusitrinti 
dėmes, paliktas jam pirmojo pasaulinio 
karo. Gaila, kad partija atstovaujama ne 
tokio vyro, kaip jis, bet Goeringo, kuris 
tiek turi bendra su partija, kiek karvė su 
radiologija.

Diskusija, kurią turėjau su fuehreriu 
dėl pagrindinių mūsų karo vadovybės pro
blemų, buvo labai dramatiška ir karšta, 
kartojau jam iš tos knygos tam tikras pa- 
kiekvieno klausimo. Iš tikro jaučiu, jog jį 
apmaudas ima, kad ligi šiol reikalai šitaip 
vyko, o ne dėl to, kad aš kalbėjau stačio
kiškai ir atvirai. Priešingai, jis pagyrė 
mane dėl to, atvirai ir nesivaržydamas pa
laikė mano pusę ir pareiškė pasitenkini
mą, pirmiausia, dėl to, kad be jokių skru
pulų išsakiau savo požiūrį.

Sakiau jam, kad neseniai skaičiau Car
lyle knygą apie Fridrichą Didįjį. Pats 
fuehreris labai gerai žino tą knygą. Pa
kartojau jam iš tos knygos tam ikras pa
straipas, ir jos labai giliai paveikė jį. Štai 
kokie mes turėtume būti ir kokie būsime, 
Jeigu kas nors, kaip Goeringas, iššoka iš 
rikiuotės, tai tokiam turi būti įsakyta su
sitvarkyti. Medaliais apsikabinėjusiems 
idiotams ir parfumais išsikvėpinusiems 
tuštiems dabitoms nėra vietos mūsų karo 
vadovybėje. Arba jie privalo pasitaisyti, 
arba turi būti pašalinti. Neaprimsiu, kol 
fuehreris nesutvarkys to reikalo. Jis turi 
pakeisti Goeringą iš vidaus ir iš pavir
šiaus arba parodyti jam duris. Pavyzdžiui, 
tiesiog papiktinamai blogas stilius yra vy
resniajam reicho karininkui, turint galvo
je dabartinę karo padėtį, vaikščioti pasi
pūtusiam visur su ta sidabro atspalvio 
pilka uniforma. Kokia lepšiška laikysena 
dabarties įvykių akivaizdoje! Reikia tikė
tis, kad fuehreriui pasiseks iŠ Goeringo 
vėl padaryti vyrą.

Fuehreris patenkintas, kad Goeringo 
žmona persikėlė į Obersalzbergą, nes ji 
daro blogos įtakos jam. Be kita ko, visa 
Goeringo svita neverta pupų ežios. Užuot 
prilaikiusi jo palinkimą į tuštybę ir ma
lonumų ieškojimą, žmona dar paskatina 
jį. Priėšingai, fuehreris labai vertina ma
no šeimos gyvenimo paprastumą ir susi
laikymą. Tai yra vienintelis būdas prisi
derinti prie laiko reikalavimų.

Namuose turiu kalnus atliktinų darbų. 
Bet dabar gana greit ir energingai su jais 
susitvarkysiu, kai tikras sunkumas nu
slinko nuo širdies.

Vakare turime įprastą Moskitų užskri- 
dimą: tie prakeikti anglai sukasi virš Ber
lyno beveik kiekvieną naktį ir atima net 
ir tą kelių valandų miegą, kuris šiomis 
dienomis yra reikalingesnis negu bet ka
da.

PROTESTAS DĖL KIAULIŲ 
KANKINIMO

Britai turi tokią rašytojų gildą. Amnes
tijos internacionalas paprašė jos tarybą 
remti jo kampaniją, kad visuose 'kraštuo
se būtų paleisti politiniai kaliniai, tarp jų 
žurnalistai ir rašytojai.

Taryba palankiai priėmė tą kvietimą, 
bet iš jos pasitraukė rašytojai Brigid Bro
phy ir Dulan Barber. Jie abu pritaria po
litinių kalinių laisvinimo akcijai, bet pa
sitraukė protestuodami dėl Amnestijos in
ternacionalo keisto elgesio su kiaulėmis.

1976 m. Amnestijos internacionalas Da
nijoje įelektrintais virbalais ir įkaitintais 
geležies gabalais badė ir degino kiaules, 
norėdamas įsitikinti, ar tokios rūšies kan
kinimai palieka odoje ženklus. Kiaulės dėl 
to nejutusios skausmo ir po to tuojau bū
davusios paplaunamos.
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