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Popierinės teisės
Per pastaruosius ikeliis mėnesius sovie

tinėje Lietuves spaudoje buvo laibai daug 
raižyta apie naująją So v. Sąjungos konsti
tuciją lir apie įvairias teises, kurias „ga
rantuoja“ jos nuostatai. Vienas komunis
tinis agitatorius ita proga prisiminė anks
tyvesnius laikus, kada jam teko „prisi
žiūrėti ir gėrybių, ir blogybių“, ir dabar 
jus džiaugiasi, kad konstitucija „garantuo- 
ijia teisę j gyvenamąjį plotą“ ir kad joje 
yra stmalupsnis, kulriuo „garantuojama 
žmogaus teisė dirbti“... Tai būdingi agita
torių posakiai, kuriuos dažnas jų kartoja.

.Tikrai, Sovietų konstitucijos 44 straips
nis saiko, kad Sov. Sąjungos piliečiai „turi 
teisę į butą". Bet ar visi turi burtus?

40 straipsnis sako, kad „piliečiai turi 
teisę į darbą, ...įskaitant teisę pasirinkti 
profesliją, užsiėmimo rūšį ir darbą pagal 
pašaukimą, sugebėjimus, profesinį pasi
rengimą“... Bet ar tas straipsnis yna įgy- 
vendiinaimas?

Štai, ką raišo „Koflektyvnnis Darbas“ 
(L. K. P. Anykščių najono laikraštis iš 
1978. Į. 14) apie prieš pusantrų metų su 
valdžios sutikimu Anykščių bažnyčios vi
karu paskirtą kun. Juozą Janulį. Būdamas 
uolus dvasiškis, jis bandė pritraukti mo
kyklinio amžiaus vaJikus .atlikinėti bažny
čioje patarnavimus, giedoti bažnytliniame 
chore. Remdamasis veikiančiomis taisyk
lėmis „Dėl kultų įstatymų taikymo tvar
kos“., kun. Janulis norėtų Anykščių Cen
trinėje ligoninėje suteikti religines pa
slaugas sunkiai sergantiems ligoniams, žo
džiu, kun. Janulis norėtų pasinaudoti kon
stitucijos 40 str. sutelkta teise sąžiningai 
atlikti pagal savo paišaukimą pasirinktas 
pareigas. Bet komunistų partijos organui 
nepatinka, kad kun. Janulis nori pasinau
doti konstitucijos garantuojamomis teisė
mis.

,;Koflekityvinis Darbas“ laibai pasipikti
nęs ir dėl kun. Janulio pamokslo, pasaky
to Anykščių bažnyčioje Kalėdų pirmąją 
dieną, kada vikaras drąsiai pasisakė prieš 
vietinius pareigūnus, kurie trukdo žmo
nėms tikėti, ir prieš mokytojus, kurie mo
ko vaikus bedievybės. Jis pasakė, jog 
kliudymas jam .atlikti pareigas nuėjo taip 
toli, kad j>am grasoma, kad būsiąs iškel
tas į kitą parapiją ar net nužudytas.

Kun. Janulis primena parapijiečiams 
konstitucijos 52 straipsnį, kuriame sako
ma: „TSRS piliečiams garantuojama sąži
nės laisvė, tai yra teisė išpažinti bet kurią 
religiją arba neišpažinti jokios, prakti
kuoti religinius kultus ari>a vesti .ateistinę 
propagandą. Kurstyti nesantaiką ir neapy
kantą ryšium su religiniais tikėjiimiais 
draudžiama“.

Jeigu kas pagalvotų, kad paiskurtdnis sa
kinys apsaugo Bažnyčią nuo antpuolių ilš 
.ateistų pusės, tas labai apsiriktų, „Kolek
tyvinis Darbas“ išaiškina, -kad šis sakinys 
turi būti pritaikytas kun. Januliui. Juk, 
Skelbdamas religines tiesas, jis „kursto 
nesantaiką“...

Vienintelė veiklos sritis, kuri ne tik ne
varžoma. bet į kurią sovietų valdžia net 
stengiasi pritraukti dvasiškąją, tai daly
vavimas tarptautinėse „taikos“ konferen
cijose, kur Vakarų pasaulis raginiam.as nu
siginkluoti. 'Keliais atvejais į tai yra at
kreipęs dėmesį Lenkijos kardinolas Wys- 
zynskis. Jis perspėjo dvasiškius ir Vatika
ną nesidėtii su komunistais, Skelbiant ben
drus pareiškimus apie tarptautinę taiką, 
bet užmirštant ita pat proga priminti pa
sauliui apie komunistų valdomuose kraš
tuose nuolat pažeidžiamas katalikų teises.

Sovietų pavergtuose kraštuose tikinčių
jų padėtis yna ypač suniki. Kaip rodo 
Anykščių parapijos pavyzdys, komunisti
nių konstitucijų garantuojamos .teisės yra 
nevertos to popieriaus, kuriame jos at
spausdintos.

TERORISTŲ RAUDONOSIOS ARMIJOS 
IR KOVA SU JOMIS

Ilgus metus pasaulyje buvo tik viena 
raudonoji armija — Sov. Sąjungos armi
ja, masė žmonių, ginkluota nebe iki dan
ty. bet jau iki viršugalvio, kurias tankai 
rieda ir lėktuvai burbia pagal įsakymą iš 
Maskvos, kai tenykštis politbiuras nutaria 
užimti naują valstybę ar sudrausti nepa
klusnumą rodančią kurią nors jau anks
čiau užimtąją. O dabar savo raudonąsias 
armijas turi ir Italija, ir Japonija, ir Va
karų Vokietija, ir, tegu ir kitaip vadina
mas, arabų kraštuose palestiniečiai. Nuo 
panašių armijų yra kentėjusios JAV, taip 
pat Olandija, o išimties nesudaro ir Brita
nija. Tai teroristų organizacijos, kurių 
vienos savo narius skaičiuoja gal dešimti
mis, o kitos šimtais. Jos nieko negali už
imti, niekur neperimtų valdžios, tačiau 
žmonių 'šaudymas iš pasalų, grobimas jų, 
sprogdinimai kelia nerimą ir baimę ir te
roristų persekiojamoje valstybėje didina 
chaosą. Demokratinė valstybė gali ir ne
pajėgti susidoroti su teroristais, o tada iš
kyla perversmo ir diktatūros grėsmė, nes 
diktatūros valdomame krašte galima su
stabdyti įstatymų veikimą, net kuo nors 
įtartinus žmones izoliuoti1, o su tikrai kal
tais nedaryti jokių ceremonijų.

Vakarų Vokietija, norėdama pristabdy
ti terorą, priėmė įstatymą, kuris žymiai 
praplėtė policijos teises ir galią. Bet itias 
įstatymas tuoj sukėlė ant kojų visus tuos, 
kurie sako, kad Vokietija jau iir iki tol bu
vusi policinė valstybė. Kol kais rėkiančių
jų skundai nuskamba be atgarsio, nes 
opozicija parlamlente reikalavo dar griež
tesnių priemonių kovai su teroristais.

Daug sunkiau vyksta susidoroti su tero
ristais Italijai. Ji turi kelių rūšių policiją. 
Kai viena vykdo kurį nors svarbų uždavi
nį, 'kita į jos veiksmo® žiūri pro pirštus ir 
nesistengia padėti. Kraštas turi nemaža 
•politinių partijų, kurių nė viena neturi 
parlamente tokios daugumos, kad be kiti) 
pagalbos galėtų valdyti. Tarp partijų 
vyksta trynimasis, tenka daryti visokias 
nuolaidas, lir parlamentas, tur būt, nega
lėtų pravesti įstatymo, kuris padidintų po
licijos teises iar pavestų kiuriai nors minis
terijai prižiūrėti visas policijos rūšis. Jei 
policija būtų labiau centralizuota, ji leng
viau pajėgtų kovoti su nusikaltėliais ir, ži
noma. ne vien įtik su teroristais, bet ir su 
korupcija, kuri Italijoje laibai klesti. Ko
va su teroristais daugumai būtų priimti
na, o su korupcija — ne.

Pagrobtojo Aldo Moro padėti ieškoti bu
vo iškviesti vokiečių ir britų specialistai, 
l»et jie susipažino su Italijos policijos mo
zaikine veikla ir grįžo namo, nusprendę, 
kad tokiomis sąlygomis nieko negalima 
padaryti.

Terorizmas, šiaip ar taip, yra tarptauti
nė jėga. Bet prieš jį kovojantieji kraštai 
neturi jokių sutarčių, kurios skatintų ben
dradarbiavimą, žinių apie teroristus per
davinėjimą vieni kitiems. Drausmingiausi 
ir techniškai geriausiai yra apsirūpinę vo
kiečiai (Wiesbadene jie turi modernų biu-

DR. A, SACHAROVAS SIŪLO 
VAKARAMS STATYTIS ATOMINES 

JĖGAINES
Kali į Lietuvą buvo atvestos dujos ir 

propaganda pradėjo reikšti džiaugsmą, 
mes čia, užsienyje, taip pat pasidžiaugda
vome, kad miestuose, kur jos jau naudo
jamos, nebereikės skaldyti malkų pusry
čiui ar pietums virti. Pasukei kranelį, ir 
šyla puodas. Tačiau, galvodami apie Lie
tuvės ateitį, sakydavome, kad tos kasdie
niniame gyvenime tekios patogios dujos 
dar vienu mazgu ekonomiškai mūsų kraš
tą pririša prie „didžiosios tėvynės“. Jeigu 
Lietuva norėtų pasinaudoti konstitucijoje 
numatyta teise pasitraukti iš Sov. Sąjun
gos ir .pradėti nepriklausomą gyvenimą, 
nemaža bėdos ji turėtų su tais dujų krane-

PRANCŪZAI NUŽEMINA 
KILMINGUOSIUS

Sako, ko Prancūzijoje nepajėgė padary
ti revoliucija ir penkios respublikos, tai 
padarė dabar pašto įstaiga. Telefonų kny
goje dabar nebėra hercogų, markiziĮ ir 
grafų — tik pavardės, ir viskas.

Tų tituluotųjų organizacija reikalauja, 
kad būtų atstatyti titulai, nes pašto įstai
ga pasinaudojusi tarytum kažkokia dieviš
kąja teise ir pažeidusi teisę ir blogam pa
naudojusi sau leistąsias ribas.

Tokių savo titulus ginančių aristokratų 
esą apie 400, ir jų atstovai sako, kad pa
ties prezidento pavardės priedas d‘ Estaing 
esąs gana nesenas. O prezidentas įrodinė
jus, kad tas priedas siekiąs Liudviko XIV 
laikus.

Spėliojama, kad prezidentas paveikęs 
pašto įstaigą atsisakyti telefonų knygoje 
visų titulų. Toje knygoje nubraukti ir vi
si kiti priedai prie žmonių pavardžių.

Nepatenkintas tokia padėtimi, grafas 
Beaumontas nusiskundė, kad, esą, greit 
visi žmonės būsią vadinami numeriais.

Geram draugui ir bičiuliui
ALBINUI VELIČKAI staiga 

mirus, jo giminėms, draugams ir 
pažįstamiems Lietuvoje ir 

užsienyje reiškiu gilią 
užuojautą ir kartu liūdžiu

Bernardas Ališauskas

liais, nes dujos ateina iš toli. Užsuks kra
ną ten, iš kur jos atvestos, ir visas moder
nus patogumas tuoj pasibaigs.

Šveicarų laikraštyje „Neue Zuercher 
Zeitung“ išspausdintame straipsnyje dėl 
tokios ateities galimybių dr. A. Sacharo
vas įspėja Vakarų kraštus, tvirtindamas, 
kad jiems, jeigu nenori būti priklausomi 
nuo komunistų, reikia statytis atomines 
jėgaines, kurias duotų jiems reikalingą 
energiją, kai kiti jos šaltiniai (dujos, naf
ta. anglis) išsenka.

Tokia išeitis užtikrintų ekonominę ir po
litinę nepriklausomybę tiek ūkiškai pa
žangiems, tiek ir atsitikusiems kraštams. 
Priklausomybė nuo Sov. Sąjungos, sako, 
būtų labai pavojinga, nes nuolat galėtų 
būti grasinama sustabdyti tiekimą.

Pasaulis aplink mus
rą, kurio kompiuteriuose yra suregistruo
tos visos į tą įstaigą patekusios žinios aipie 
teroristus). Vokiečiai informacijomis kei
čiasi su tais kraštais, kurie nori gauti ži
nių. Sako, jų pateiktomis žiniomis naudo
damiesi, olandai suėmė tris vadovaujan
čius vokiečių raudonosios armijos teroris
tus.

Tačiau veiksminga policija gali kantais 
pasirodyti ir pavojinga ar perdaug akiplė
šiška. Ieškodama teroristų pagrobtojo pra
monininko Schleyerio, 'iki dantų ginkluota 
vokiečių speciali policija buvo helikopte
riu laitskridusd Prancūzijon į Elzasą ir da
rė kratas ir tikrino žmonių dokumentus 
visiškai nepranešus! prancūzų įstaigoms. 
Neseniai vokiečių 'kriminalinės policijos 
Specialaus dalinio vadas (to dalinio, kuris 
Mogadišyje užpuolė teroristų pagrobtąjį 
lėktuvą ir išgelbėjo keleivius) atvažiavo į 
Šveicariją paskaitos skaityti, lydimas vi
so būrio ginkluotų savo policininkų, kurie 
su savo vadu pražygiavo miesto gatvėmis, 
sukeldami pagrįstą šveicarų nepasitenki
nimą. Tie abu atvejai rodytų, kad iš tikro, 
galią ir valią turėdama, policija įkartais 
pradeda su niekuo nebesiskaityti.

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOS 
TARYBOS PIRMININKUI DRG. A.

BARKAUSKUI 
PAREIŠKIMAS

1976 m. vasarą mes — žemiau pasira
šiusieji — už savo tautines bei religines 
pažiūras buvome pašalinti iš Vilniaus Vie
nuolio v. vid. mokyklos. Nekartą prievar
ta buvome nuvežti į saugumą ir miliciją. 
Mūsų persekiojamas tebesitęsia iki šiai 
dienai. Įvairūs pareigūnai grasino, kad 
būsime paimti į kariuomenę, o bet koks 
mokslas aukštojoje mokykloje bus užkirs
tais. Mes šiais gąsdinimais nepatikėjome, 
nes demlckratiškiausia pasaulyje TSRS 
Konstitucija juk garantuoja visiems pilie
čiams teisę į įmoksią. Todėl A. Miaisiiulionis 
ir A. Tučkus mėgino stoti į aukštąsias 
mokyklas. Masiulionis nepraėjo konkur
so, o Tučkus, sėkmingai lišlatikęs egzami
nus ir surinkęs reikiamą balų kiekį, į 
WU Maitematiilkos-mechanikos fakultetą 
nebuvo priimtais. Priežastys oficialiai ne
buvo nurodytos, tačiau rektorius drg. Ku
bilius prasitarė: „Informacija iš aukš
čiau“. V. Bogušiui ir J. Sasnauskui, baigu
siems VIII vakarinę mokyklą, buvo dluo- 
tos tekilos chairakterisitilkos, su kuriomis 
jokia aukštoji mokykla nepriimtų studi
juoti. Štai ištrauka iš vienos jų: „Moki
niui trūksta politinio sąmoningumo (...), 
pažiūros į daugelį mūsų visuomenės reiš
kinių yra nesveikos, nepagrįstos“. O Ma- 
siulionio charakteristika itefigė, kad „mo
kinys neišsivadiavęs nuo religinių prieta
rų“. Tučkus vėliau bandė mokytis 31-moję 
'technikos mokykloje, tačiau ir čia laltkelia- 
vo visagalinti „informacija iš aukščiau“ — 
po poros dienų jis ‘buvo pašalintas. Prie
žastis, anot direktoriaus pavaduotojo, — 
pamestas Tučkaus pareiškimas. Komenta
rai, kaip sakoma, nereikalingi...

Mes tapome tarybiniais piliečiais ne sa
vo valia ir noru, o tik todėl, kad gimėme 
Lietuvoje. Tarybinė spauda tvirtina, kad 
tarnavimas tarybinėje armijoje yra gar
bės dalykas, teikiąs kiekvienam jaunuo
liui pasididžiavimo jausmą. Mes, deja, pa
našaus pasididžiavimo nejaučiame, nes 
tiek saugumas, tiek milicija įtikinėjo mus, 
kad kariuomenė bus bausmė už mūsų įsi
tikinimus. Nežiūrint to, mes nestsisakeme 
tarnauta tarybinėje armijoje. Mes tik pra
šome, kad patiktumėte mus tarnauti Lie
tuvoje. Tam yra priežasčių:

1. Esame praktikuojantys katalikai. Tar
naudami Lietuvoje, tikimės galėsią šven
tadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir naudo
tis šv. Sakramentais. Turime pilną teisę 
reikalauti, kad šios sąlygos būtų mums 
sudarytos.

2. Buvome tikinami, kad karinę tarny
bą atliksime Špicbergene ar prie Kinijos 
sienos. Yra pavyzdžių, kai jaunuoliai grįž
ta iš kariuomenės dvasiškai ir fiziškai su 
žaloti. Lietuvoje mus galės aplankyti tė
vai ir sekti, kokiose sąlygose mes gyven' 
me.

Liaudies rašytojas J. Baltušis su pasi
didžiavimu teigia, kad Lietuva šiandien 
„laisva, nepriklausoma“. Kiekvienam aiš
ku. kad laisvos valstybės piliečiai karinę 
tarnybą atlieka savo tėvynėje. Net fašisti
nė Lietuva, visapusiškai priklausiusi nuo 
užsienio imperialistų, savo karių nesiųs- 
davo atlikti tarnybą i Vokietiją ar Angli
ją. Paitenkinę mūsų prašymą, Jūs patvir
tintumėte J. Baltušio ir kiltų propagandis
tų žodžius.

Tad dar kartą prašome Tamstą, kaip 
suverenios Lietuvos valdovą, nesiųsti mū
sų tarnauti į svetimą Rusiją, bet palikti 
tarnauti Lietuvoje.

Vytautas Bogušis, Viln., Savičiaus 13-8 
Algirdas Masiulionis, „ Ramunių 29a 
Julius Sasnauskas. „ Garelio 15-15 
Andrius Tučkus, ,. šaltkalvių 68-6

Vilnius. 1977 m. lapkričio 8 d.
(AUŠRA, Nr. 9, 1978 m.)

DAR APIE BALIO GAJAUSKO BYLĄ

(iš pogrindžio žurnalo AUŠRA Nr. 9, 
1978 m. sausis)

1977 m. balandžio 20 d. areštuotas kau
nietis Balys Gajauskas, buvęs politinis 
kalinys, 25 metus praleidęs tarybiniuose 
lageriuose. Prieš tai — vasario 7 d. — pas 
jį ir dar pas du kauniečius — Oną Griga
liūnienę ir Leonardą Stavskį — buvo da
rytas kratos. Kratų metu paimta vertinga 
archyvinė-istorinė medžiaga, liečianti Lie
tuvos partizninį judėjimą 1944-1952 me
tais. Į saugumo rankas parteko kai kurie 
Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjū
džio (BDPS), Lietuvos laisvės kovos sąjū
džio (LLKS) i.- „Vanagų“ štabo dekumen- 
taii. (Bendras demokratinis pasipriešinimo 
sąjūdis 1949 m. vasario mėn. po Markulio 
—■ dabartinio Vilniaus universiteto profe
soriaus — išdavystės buvo reorganizuotas 
į Lietuvos laisvės kovos sąjūdį). L. Stavs- 
kis tardomas patvirtino, kad pas jį nartą 
medžiagą atnešęs B. Gajauskas. Be to, L. 
Stiavrtris parodė, kad jo bute Gajauskas, 
kartu su šiauliečiu J. Petkevičiumi, kai 
kuriuos popierius fotografavo.

Balandžio 20 d. B. Gajauskas buvo iš
kviestais į saugumą kaip liudininkais „LKB 
Kronikos“ byloje, tačiau į namus nebesu
grįžo.

Balandžio 22 d. saugumiečiai kratė Pa
šilių namus Giruliuose. Balandžio 28 d. — 
Jono Praituseviči'aus butą Vilniuje (J. Pra- 
tiusevičius — 'buvęs Lietuvos partizaninio 
judėjimo dalyvis, daug metų iškalėjęs 
Mordovijos lageriuose, grįžęs baigė uni
versitetą ir dabar dirba ekonomistu).

Kraites metu Pratusevičiaus bute paim
tas pašto vokiąs, kurio siuntėjas užrašytas 
B. Gajauskas, keletas rankraščių (išrašų 
iš knygų) ir adresų knygutė. Kratai besi
baigiant, į jo butą užėjo Vytautas Bastys, 
1976 m. grįžęs iš lagerio, kur iškalėjo 23 
metus, ir dabar gyvenantis Vilniuje. Jis 
buvo iškrėstas, bet nieko nerasta.

Iš atvykusių kratos daryti saugumiečių 
J. Pratusevičius pareikalavo dokumentų. 
Kai šie padėjo ant stalo savo tarnybinius 
pažymėjimus ir Pratusevičius ėmė rašytis 
jų pavardes, saugumietis Bliūdžius griebė 
ils Pratusevičiaus popieriaus lapą ir, jį su
plėšęs, įsviedė buto šeimininkui į akis 
šaukdamas:' „Nepakęsiu tokio įžūlumo!“ 
Kratai vadovavęs vyr. tardytojas majoras 
Marcinkevičius savo „kolegos“ Bliūdžiaus 
už tokį chuliganišką elgesį nesudraudė.

Seįitųiiios DIENOS
— Raudonosios brigados teroristai, ku

rie kovo 16 d. pagrobė buv. Italijos min. 
pirm. Aldo Moro ir laikė jį „liaudies ka
lėjime“ bemaž 3 mėn., atvežė nužudytojo 
politiko lavoną pavogtame automobilyje 
ir paliko Romos miesto centre. Gegužės 16 
d. Italijos policija rado miesto pakraštyje 
gilų rūsį, kuriame yra buvusio „liaudies 
kalėjimo“ pėdsakų..

— Maskvos teismas gegužės 18 d. nutei
sė Jurijų Orlovą 7 metams darbo stovyk
los ir 5 metams tremties už „Sov. Sąjun
gos šmeižimą“. Orlovas buvo Maskvoje 
įsteigtos Helsinkio sutarimų vykdymui 
sekti grupės vadovas.

— Gegužės 17 d. Laose žuvo 14 sovietų 
karinių patarėjų, 'kurie, važiuodami kariš
ku automobiliu, užvažiavo ant minos. De
šinieji sukilėliai vėliau apšaudė rusus iš 
kulkosvaidžio.

— Čarlio Čaplino karstas, pavogtas prieš 
11 savaičių 'iš kaipo šveisarijoje, gegužės 
17 d. buvo rastas paslėptas lauke apie 15 
km nuo jo namų. Šveicarijos policija su
ėmė vieną lenką ir vieną bulgarą, kurie 
bandė gauti išpirkimo mokestį iš Čaplino 
šeimos.

— Zbigniew Brzezinski, prez. Carterio 
patarėjas saugumo reikalams, išvyko į Ki
niją, tikslu pasitarti su didžiuoju Sov. Są
jungos kaimynu apie tarptautinę padėtį. 
Kaip žinoma, neseniai sovietų karinis da
linys peržengė Kinijos sieną. Dėl to inci
dento ir kitų, Kinijos vyriausybė perspė
ja Vakarų valstybes apie pavojų, gresian
tį liš Sov. Sąjungos pusės.

— Sov. Sąjunga užsakė Vok. Vokietijos 
malšinu fabrike „Loesch“ kramtomosios 
gumos fabrikams, kurie bus statomi Mas
kvoje, Taline ir Everane, mašinas.

— Sovietų projektas pastatyti didelius 
rūmus Sovietų ambasadai Londone, prieš 
projektą pasisakius Kensingtono gyvento
jams, tapo atmestas. Britų užs. reik, mi
nisterija apie tai pranešė ambasadai.

— Gegužės 15 d. Melbourne po ilgos li
gos mirė buv. ilgametis Australijos min. 
pirm. Sir Robert Menzies, sulaukęs 83 m. 
amžiaus.

— Neatsižvelgiant į opoziciją iš pacifis
tų pusės, Britų parlamentas 144 balsų 
dauguma nutarė statyti Windscale bran
duolinių atliekų perdirbimo įmonę.

Po kratos J. Pratusevičius buvo tardo
mas. Iš jo reikalavo parodymų .apie' kai 
kuriuos dokumentus (jų tarpe ir LLKS 
įsakymus), rašytus jo ranka. Ant keletos 
dokumentų rasti jo pirštų antspaudai. Vi
si šie dokumentai buvo paimti iš B. Ga
jausko. J. Pratusevičius pripažino, kad tie 
dokumentai rašyti jo ranka, tačiau kada 
jie buvo parašyti, jis nebeprisimena. Jie 
galėjo būti rašyti dar tuo metu, kai! jis da
lyvavo partizaniniame judėjime. Kokiu 
būdu ši medžiaga atsidūrė pais B. Gajaus
ką — jis nežinąs. Tardytojai majoras 
Marcinkevičius ir papulk in inkais Kažys 
kaltino Pratusevičių, kad jis kartu su Ga
jausku ruošęs medžiagą antitarybiniam 
leidiniui.

Ryšium su Balio Gajausko byla dar bu
vo daryta krata Kaune pas Algį Šulskį, 
taip pait buvusį politinį kalinį.

Įsidėmėtina, kaid B. Gajausko byla bu
vo nurodyta š. m. rugpjūčio 23 d. darytų 
kratų sankcijose (pas V. Petkų, A. Terlec
ką, J. Sasnauską, o taip pat — Rygoje).

J. Valaitis

LEVITANAS DAR GYVAS
Maskvos radijo vyr. žinių pranešėjas 

Jurij Levitan, kuris karo metu baritono 
balsu įkaitydavo žinias, pasiekęs pensijos 
amžių, vis dar dirba. Pasikalbėjime su 
„The Times“ korespondentu, jiis pasakė, 
kad Maskvos radijo tarnyboje jis dirba 
jau 47 metus.

Jis pasakė, kad sunkiausias pranešimas, 
kurį jam teko skaityti, buvo 1941 m. 'bir
želio 22 d. — karo paskelbimais. „Saulėtą 
dieną apie 6 vai. ryto, — sakė Levtitanas, 
— aliarmuojantis balsas per telefoną pa
šaukė mane greit atvykti į radijo stotį. 
Jaučiau, kad atsitiko 'kažkas baisaus“.

„Nuskubėjau į radijo stotį. Veidai ten 
buvo nuliūdę, moterys verkė. Mūsų ko
respondentai iš įvairių vietų skambino 
ir sakė, kad vokiečiai subombordaivo Ki
jevą, ir kad Kaunas dega. Iš Kremliaus 
pranešė, kad bus svarbus valdžios prane
šimas.

„Pirmas 'kalbėjo Molotovais (tuometinis 
min. pirm.). Po to aš skaičiau pranešimą. 
Jis buvo pakartotas įkas valandą penkis 
kartus. Buvau nepaprastai susijaudinęs ir 
po kiėkvieno sakinio turėjau atsikvėpti“...

Kaip žinoma, pirmas pranešimas iiš 
Maskvos buvo skaitytas apie vidurdienį.

— Italijos parlamentas priėmė įstaty
mą. kuriuo yra legalizuojami abortai ka
talikiškoje Italijoje. Dėl abortų legaliza
vimo įginčas itarp krikščionių demokratų 
partijos ir Vatikano iš vienos pusės, ir 
kairiųjų partijų — iŠ antros, — tęsėsi ke
lis metus.

—■ Šiaurės Atlanto pakto (NATO) užs. 
reikalų miinisterių konferencijoje, Briuse
lyje, JAV-bių delegatas pareiškė, kad ka
ro atveju Amerika galės padidinti savo že
myno pajėgas Europoje dviejų savaičių 
laikotarpyje dvigubai, ir oro pajėgias pa
didinti vienos savaitės laikotarpyje trigu
bai.

— Italijos policija surado Romoj spaus
tuvę, kurioje buvo spausdinamos Raudo
nųjų brigade! proklamacijos. Konfiskuota 
ginklai, dokumentai ir spausdinimo prie
taisai. Areštuota 10 asmenų.

— Zairos vyriausybei sutikus, Prancū
zija ir Belgija pasiuntė savo kairinius 
transportus į Kinšasą, Zairos sostinę. To 
Afrikos krašto žabos provincijoje esančio
se vario kasyklose dirba keli tūkstančiai 
europiečių, kuriems gresia pavojus iš kai
riųjų sukilėlių, kuriuos remia komunisti
nė Angola.
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P. Stravinsko straipsnių rinkinys Laiškas iš Amerikos (3)
LaikraSčiai, sako, pasensta su ta pat 

diena, kada išleidžiami. Rytoj bus niauji 
įvykiai, naujos temos, .tiai vakarykštis nu
meris išmetamas į šiukšlių dėžę ar panau
dojamas kam nors suvynioti.

Tiesa, būna ir laikraščiuose kuo nors 
įdomių dalykų, vertų ir (knygose pakarto
ti. Štai britų „The Guardian“ dienraštis 
kasmet atrenka šį tą ir sudaro knygą, tik 
vieną, deja. Arba, va, mūsų prof. M. Bir
žiška per ilgus metus nemaža straipsnių 
yra parašęs periodikai, laikraščiams ir 
žurnalams, amžinesnėmis lietuvių (kultū
ros istorijos temomis, iš jų būtų galima 
sudaryti porą knygų, ir jeigu kas nors vi
sa tai išleistų, tai, greičiausia, neturėtume 
ko purkštauti, kad be reikalo išmesti pi
nigai.

Šiaip užsienio lietuviškame pasaulyje li
gi šiol savo periodikoje spausdintus 
straipsnius dar ir knygomis yra išleisdinę, 
rodos, įtik keturi asmenys. Dabar pasirodė 
knyga penktojo. Tai svetur į aktyvius 
publicistus išėjusio teisininko Petro Stra
vinsko straipsnių rinkinys, pavadintas 
Raštai ir credo, pirma knyga: Ir šviesa ir 
tiesa (išleido 1978 m. Valerijonas Šimkus 
1.000 egzempliorių tiražu; 214 puslapių). 
Tai jo straipsniai, kurie buvo spausdinti 
„Laisvosios Lietuvos“ laikraštyje. Kadan
gi jis dar yra rašęs ir kituose laikraščiuo
se, tai yra vilties „Raštų ir credo“ serijo
je susilaukti ir daugiau P. Stravinsko raš
tų knygomis.

Laikraščiai eina, ir jiems reikia straips
nių. Kadangi didžioji dauguma mūsų laik
raščių yra sroviniai, tai jiems ir straips
niai pageidaujami daugiausia tokie, kurie 
atitinka leidėjų nusistatymą. Taigi „Lais
vajai Lietuvai“ bus tikę tokie P. Stravins
ko straipsniai, kuriuose puolamas į Vil
nių važinėjantis užsienio lietuvių jauni
mas, pervertinamas pagal savo akinius 
Vlikas, Lietuvių bendruomenė, kai kurie 
laikraščiai ar tų laikraščių bendradarbiai 
ir t. t. Laikraščius pakritikavęs, P. Stra
vinskas dar teikiasi pasidaryti toli gražu 
ne visiems lietuviams priimtiną šitokią iš
vadą: „Tiesios linijos šiandien laikosi tik 
du mūsų laikraščiai — tai „Laisvoji Lie
tuva“ ir „Naujienos“, gal dar vienas kiltas 
spaudos organas — .tai ir viskas“. Toks 
saldžiu medumi patepimas ir išaukštini
mais tų dviejų laikraščių, be abejo, gali bū
ti malonus jų skaitytojams. Toks, matyt, 
yra .autoriaus credo. Tik ar tie dar ne ka
žin kaip stilistiškai suraityti S. Saintvaro, 
B. Railos .ar kurio nors kito asmens užsi
puolimai yra dar pakankami tiesumo įro
dymai.

Tiesa, P. Stravinskas ne visą laiką ba
rasi. Jis pateikia ir šiaip platesnių išve
džiojimų (pvz., apie valstybę, teisę, oku
panto veidą, atsakomybę už komunizmą), 
tuose savo traktatuose užgriebdamas pa
keliui ir lietuviškus reikalus ar kiuriam 
nors klausimui daugiau iš pagrindų pana
grinėti pasiūlydamas vis tokių veikalų, 
parašytų iš peties, kurie tiktų gal įtik ati
tinkamų sričių specialistams — mokslų 
daktarams ar tokiems laipsniams norin
tiems pasiruošti. Kai kurie jo pasiūlymai 
tuose traktatuose atrodo lyg kokie negy
venimiški pamokslai iš -aukšto sosto. Štai, 
rašydamas dėl reikalo sudominti jaunimą 
lietuvių kalba, jis iškelia tokį pasiūlymą: 
„Būtų pravartu ir mūsų jaunimą supažin
dinti su tais vertingais (tegul ir vokiškais) 
šaltiniais, pvz., su Herderio, Hoffimano, 
Schmidto, Fieselio ir kitų raistais“. Tokius 
veikalus gal ir galima būtų pasiūlyti pa
skaityti kalbininkams mokslininkams, bet 
ne jaunimui.

Irena Gansiniauskaitė

Stotiškiai
Stoties laukiamajame laikrodis išmušė va

landą po vidurnakčio. Pastūmęs sunkias ąžuo
lines duris, Kazys patamsyje sugrabaliojo 
mygtuką, užžiebė lempas.

Nušvito visos kertelės, sutvisko švarios 
spalvotos grindų plytelės. „Dryžiaus, kad ir nu- 
gėrusio, švariai pasidarbuota!.. Mėgsta senio
kas alų, o miestan jam bus toloka...“ —svarstė 
Kazys, nejučiomis apžiūrėdamas koklinę kros
nį, kuri raibuliavo užrašais, keleivių palikto
mis širdimis, pervertomis strėle, vardais var
deliais, meilės pliusais, šauktukais, datomis.

Apsižvalgęs po tuščią salę, priėjo prie fon
tanėlio, atsigėrė. Pastukseno į kasos langelį. 
Budėtojas raštinėje, už sienos, miegojo ir ne
atsiliepė. Platus, ąžuoliniai suolai masino sės
tis, bet Kazys išgūrino laukan. Stebėdamasis 
pats savimi, nusprendė nebemiegoti visą nak
tį.

Susinėręs rankas ant krutinės, pajuto stai
ga žmogus, kad ši naktis niekada nesibaigs, 
kad jis galėtų išstovėti čia, perone, amžinybę. 
Vėjas iš parko atpūtė rudenio kvapą, ties se
noviniu vandentiekio bokštu pakrypę Grigo 
Ratai pasiuntė žemėn baikščią žvaigždutę.

„čia dabar kas?! Juk negali Grigo Ratai... 
— Kazys, atmetęs galvą, suskaičiavo... — Sep
tynios. Matyt, pasivaideno.“

Krovėjams šiąnakt prisiėjo degtis žibintus, 
iškrauti druską iš vagonų.

Stotyje buvo ramu. Raštinėje knarkė bu
dėtojas, toliau, prie sandėlių, šūkčiojo krovi
kai ir vienodai džerksėjo kastuvai, semiantys 
-druską... „Mažutė mano karalystė... Mano 
džiaugsmas ir mano bėda. Reikia kažką daryt, 
reikia. Musų meistras piktas, bet protingas...

Be kita ko, -traktate dėl jaunimo nesido- 
mėjimo Lietuvos valstybe, jos gyvenimu, 
jos dabartine padėtimi P. Stravinskas yra 
linkęs pakaltinti tuos, „kurie eilę metų 
daro juokus mūsų spaudoje iš visos mūsų 
politinės veiklos, netgi ir iš Lietuvos lais
vinimo darbo, kurie niekina. visas mūsų 
politines grupes ir griauna jų vadų bei 
veikėjų autoritetą. Tas, aišku, atstumia 
-mūsų jaunimą nuo bet kokios politinės 
veiklos, netgi ir nuo laisvinimo darbo“. 
Padėčiai pataisyti jis pasiūlo keletą recep
tų, nors truputį anksčiau, kitame trakta
te, buvo rašęs, kad jaunimas nemoka kaip 
reikiant lietuvių kalbos, dėl to neskaito 
lietuviškos knygos, tik retas besikalto lie
tuvišką spaudą. O jeigu retas -teskaito, 
tai, sakytum, kaipgi tie laikraščiai ir jų 
publicistai išveda jaunimą iš kelio? Ku
riais P. Stravinsko teigimais reikia tikė
ti? Vieną dieną rašydamas kaltina laik
raščius. kad kenkia jaunimui, kitą dieną 
— jaunimą, kad jis -tų laikraščių ne tik 
neskaito, -bet ir negali skaityti, nes nemo
ka kalbos.

Straipsniai vedamosiomis -aktualiomis 
temomis, kaip spėtume, jau bus suspėję 
pasenti. Taigi amžinesniais reikėtų laiky
ti -tuos traktatus apie valstybę, -teisę ir ki
tus. Tačiau ir vi-enų ir kitų perspausdini
mas knygoje -būtų labiau pateisinamas, jei 
autorius turėtų retam kam teduotą dova
ną — -šmaikštesnį stilių. Sakytum, na, 'šen 
ir ten nesutinku, šis ar tas dalykas jau pa
seno ar negyvenimiškas, bet žmogus mo
ka žaisti žodžiais, kaip retas kas arba nie
kas kitas, ir vien dėl -to verta paskaityti. 
Tos dovanos „Ir šviesa ir -tiesa“ autorius 
neturi. Bet savo straipsniuose jis reiškia 
savo credlo, kuris yra artimas LAS ir 
„Laisvosios Lietuvos“ linijai, ir, įtur būt. 
to laikraščio ir „Naujienų“ skaitytojai pa
lankiai sutiks savo mielo, artimo žmogaus 
kūrinius.

(p. an.)

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys Trys dramos: Rūtelė, 

Saulės rūmai, žmogus ir tiltas. Išleido 
„Dialogas“ 1978 m. 160 psl. Kaina 6 dol.

Pasaulio lietuvis Nr. 38/102, 1978 m. 
vasaris. Pasaulio Lietuvių B-nės mėnesi
nis žurnalas. Čikaga.

Ateitis Nr. 2, 1978 m. vasaris. Ateitinin
kų Federacijos leidžiamas katalikišlkos- 
liertuviškos orientacijos mėnesinis žurna
las. Red. A. Ziailskaitė, Čikaga.

Aidai Nr. 2, 1978 m. vasaris. Mėnesinis 
kultūros žurnalas, leidžia Tėvai Pranciš
konai. Red. dr. J. Girnius, Brooklyn, šis 
numeris skirtais prof. A. Maceinos 70 m. 
amžiaus sukakčiai atžymėti.

Šaltinis, Nr. 2, 1978 m-. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalais, išeina kais antrais 
mėnuo. Leidžia Marijonai iir Išv. Kazimie
ro S-ga, Nottingham, D. Britanija.

Laivas, Nr. 3, 1978 m. kovais. Religinio 
ir tautinio gyvenimo mėn. žurnala-s. Čika
ga.

„AGONIJA“ ANGLŲ KALBA

Jurgio Gliaudos romanas „Agonija“ lie
tuvių kalba- susilaukė net dviejų laidų 
(pirmąją išleido Nidos -knygų klubas, ant
rąją — „Vilties“ leidykla).

Dabar „Agonija“ jau išversta į anglų 
kalbą, ruošiasi ją -išleisti Stepo Zo-barsko 
vadovaujama Manyland Books leidykla, 
bet tam reikalui ieško mecenatų.

Tik ne aš. ne aš, o tu, širdel, esi... boba!“ Ka
zys, pridėjęs ranką, paklausė ir nustėro: „Kas 
tau, širdie, kas gi čia dabar?“ Jam -pasirodė 
kad širdis visai nebeina, stovi. Delnu pajutęs 
ją gyvą tebesant, labai nudžiugo, lyg sparnus 
įgavo, „žinau, tau buvo neramu, tau šiandien 
buvo labai neramu...“ Kazys nužingsniavo pro 
blausiai šviečiantį vandentiekio bokštą perva
žos link. Neužsuko pas dėdžiuką apšilti, nors 
pastebėjo gyvą šešėlį nameliuko lange. „Ir dė- 
džiukas tikriausiai supyko.“ Liūdnas Kazys ėjo 
bėgių pakraščiu tolyn... „Pasivaikščiokime, šir
die! Sveika pasivaikščioti.“

Pasiekęs vadinamąjį trikampį tarp dviejų 
siauručių geležinkelio atšakėlių_ pamiškėje, 
urnai sustojo, mėnulio šviesoje įžiūrėjęs kažką 
blankiai blizgant po kojomis. Pasilenkė ir pa
kėlė... akinius. „Vėl Bronius namų nesurado“, 
— pyktelėjęs viršininkas apsidairė aplinkui... 
Akinių savininkas kniubsojo čia pat, susirie
tęs tarp bėgių, nebijodamas nusiristi pakalnėn, 
jausdamasis namie, lovoje bedrybsąs.

— Kelkis, begėdi, atsipeikėk! — stipriai 
papurtė Kazys.

Tasai tik kriuktelėjo per miegus.
— Ot paršelis, a! — Kazys jėga pastatė 

Bronių ant kojų, nubraukė žvirgždą nuo švar
ko ir, paėmęs už parankės, ėmė vesti...

Stūmėsi apgraibomis, smarkiai svirduliuo
dami.

— Aš paršelis, o tu, Kazy, vargšelis, — gu- 
geno Bronius, ne tiek juoko, kiek nakties šal
čio krečiamas. — Matai, aš namo einu, kur 
mano pupuliukas prie lango sėdi, žiūrėk, žiū
rėk — žiba... Matai — žiba! Laukia manęs.

— Tau akyse žiba, Broniuk. Iki namų dar 
geras kilometras.

— Nors už dešimt, nors už dvidešimt kilo
metrų, bet žiba! O tau, viršininke, nieks nepa- 
šviečia takelio, niekas nelaukia. Baisus blogu
mas, kai pačiutės neturi...

— Turiu pačiutę, turiu... Tik šiandien ji

VEIKLOS KARUSELĖ

Kiekvienos išeivijos sutinpimą -air ir iš
nykimą svetimuose kraštuose, šalia sun
kiai išvengiamo tų kraštų kultūrinio ar 
ūkinio spaudimo, ypač palengvina -ir pa
greitina patsai išeivių -.k-aldym-asis. Lie
tuvių išeiviam šiaurės Amerikoje, rodos, 
nebūtų pagrindo „atomiškai“ skaldytis 
politiškai -bei organizaciškai, o tačiau jie 
nuo seno suskilę į 'šimtus įvairiausių or
ganizacijų, draugijų, sąjungų, -klubų, o 
taip pat ir į daugiau negu kelias ideologi
nes sroves.

Žinoma, galima gražiai išaiškinti, jog 
tat parodo mūsų išeivijos gyvumą, natū
ralų įvairumą, labai plačią josios, veiklą, 
sveiką polinkį organizuotis. Bet kai tam 
pačiam reikalui -ir tikslui atsiranda dvi 
-trys organizacijos, du (klubai ar kelios 
partijos, kurios -pirmiausiai ir smarkiau
siai imia tarpusavy kovoti ir viena kitai 
trukdyti — visa toji „veikla“ pati save su
ėda, įteigiami vaisiai sumenksta-, ir taria
masis (prakilnus veikėjų ūžavimas virsta 
tuščiu energijos eikvojimu. Gaunasi, kaip 
čiia sakom, „veiklos karuselė“. Vežimukai 
prisėdusių veikėjų, daug muzikos ir 
triukšmo, visi jaučiasi kažkur sparčiai va
žiuoją, lekia ir lekia — įtik vis raitu ir vis 
toj pačioj vietoj. Gi karuselės aparatūra 
ipo truputį dyla, zulinasi, -daugiau girgž
da, pagaliau lėtėja ir gresia visai sustoti-.

Būtų Išimtai pavyzdžių tokio bereikalin
go lietuvių -išeivių Skaldymosi Amerikoje 
ir gal kitur. Bent keletą paminėsiu... Sa
kysim, man geriausiai pažįstamai Los An
geles lietuvių kolonijai, šalia katalikų pa
rapijos salės, seniai būtų -buvę reikalingi 
erdvūs „tautiniai narniai“ — židinys kul
tūrinei ir visokiai kitokiai veiklai. Bet vos 
įtik atsirado vieneri, tuoj šokosi kurtis ir 
antri, nes „skirtingų nusistatymų“ veikė- 
jiai negalėjo sutarti dėl vieno centro. Ko
dėl Skirtingų, taip dr nepaaiškėjo. Tik -abu 
įsigyti „centrai“ buvo menki, nepatogūs, 
vertėsi sunkokai, kol vieniais subankrūtiijo 
ir išisipardavė — bet vistiek prie stipres
niojo -nesidėjo ir vėl planavo ką nors -at
skiro „sukurti“...

Arba čia pusėtinai gerai veikė vienas 
lietuvių savitarpio kredito kooperatyvas. 
Žinoma, po ilgų barnių, -draskymosi ir vi
sai bereikalingų kovų konkurentai sugal
vojo ibūtiinai įsteigti įkiltą. Taigi vietoj vie
no stipresnio, kuris sutelktų daugiau ka
pitelio ir ką nors naudingesnio atliktų ko

lonijos labui, atsirado du silpnoki banke
liai, kurie pagal išgales patarnauja savo 
klijentam, net nepajėgia kuo nors pažymė
tinu pasireikšti „lietuvybės išlaikymo dir
voje“ (nors taip kitko, (ta dingstimi buvo 
kuriami).

Kitose gausesnėse lietuvių kolonijose, 
pvz. Čikagoje, -tasai suskilimo procesais 
siekia dešimtmečius, vis dar nesustojęs, 
kantais virtęs tiesiog įtragikomišku. Yr|a 
gausybė senų ir naujų draugijų ir klubų, 
kaip sakoma, „regionalinio“ -ar „sociali
nio“ pobūdžio — ramių, niekam blogo ne
darančių. Bet kultūrinėje veikloje greit 
prasideda bereikalingas skaidymasis. Jei 
vargais negalais susiburia viena -teatro 
mėgėjų grupė, tai kiti ją boikotuoja iir 
steigia savo „teatrą“, kol pagaliau nieko 
nebelieka. Be reikalo leidžiami keli -silp
nučiai, nedaug kuo tesiski-rtiian-tys laikraš
čiai ar žurnaliukai — kai tąsias rašto jė
gas sujungus, galėtų būti jų mažiau, bet 
žymiai vertingesnių. Čikagoj buvo įkurta 
Čiurlionio -vardo galerija, kuri visai pozi
tyviai plėtė lietuvių dailės propagavimą ir 
surinkimą. Kaip gali būt viena galerija? 
Anot Maironio, „tas ne lietuvis, -kuris“ pa
sitenkintų viena galerija. Organizatoriai 
susiriejo, per laikraščius išsiburnojo, pri- 
sibyliinėjo — ir galiausiai iš vienos -galeri
jos pasidarė dvi to p-at vardo galerijos su 
sumenkusiais lobiais, įprigadint-ais nervais, 
su „mirtinais priešais“ ir -su silpnesniu 
meno reprezentavimo poveikiu, negu kad 
būtų buvę dirbamą vieningai.

Arba dar kitas rašto žmogui graudus 
pa-vyzdėlis.

Amerikoje pavyko Šiaip taip -atgaivinti 
ir organizaciškai pastatyti ant kojų leis
gyvę -lietuvių žurnalistų -sąjungą su cen
tro valdyba, keliais skyriais -ir šimtu kitu 
narių. Tegu pasivadinimas -per puošnus, 
tikrų profesionalų -ar savo -darbų kokybe 
jiem prilygstančių nedaug, daugumas na
rių geranoriai mėgėjai, — bet vis dėlto jie 
visi ką nors raišo, -mūsų laikraščius šiaip 
taip prirašo, ar fotografuoja, ar paruošia 
tekstų ma'diiijo valandėlėm. Tad tokia są
junga turėtų prasmės ir pagrindo, net la
bai reikalinga ir už idealistinį darbą ga-1 
pagerbt ilna.

Bet kur tau — ne! Čikagoj tuoj įsikuria 
atskiras, lyg ir „disidentų“ „spaudos klu
bas“ ilš kitokių spaudos kareivių, pirmiau
siai anos sąjungos valdybą lir kai 'kuriuos 
narius -apkaltinęs „bendradarbiavimu su 
okupantu“, „kenkimu“ Lietuvos laisvės 
bylai ir apsigairsina būsiąs mūsų spaudos 
etikos prižiūrėtoju, seksiąs nusikaltėlius, 
mokysiąs laikraštininkus tautinės ir žur- 
nalliilstinėg moralės. Ir smarkiai sekė ir uo
liai įmokė keletą metų, kol dabar kiek -ap
tilo, matyt, nusibodus -ar spaudos sargybi
niam pavargus. Man itin rūgščiu -būdu te
ko ingi patekti į to „Spaudos klubo“ teis
mą, ir ipatS jo pirmininkas miane ir „Drau
go“ dienraščio vyr. redaktorių kone per 
ištisus metus valkiojo ir niekino, didžiau
siu krikščionybės priešu apskelbė, kol 
mum nereaguojant, visa iisterilk-a nugara
vo. Tokios .paikos istorijos netilptų ir į il
gą laišką, gi kitiem gal ir nesvarbios.

Čia nesprendžiu, kas dėl viso .to ,Įkalti“, 
kas -atsakingi, kais įkūrėjai -ar skaldytojai, 
kais baltieji ir kas juodieji? Nieko nepa
tenkinčiau, ir per -ilgas šių kamuolių siū
las. Aš tik laipralšau, kaip sakoma, nuogus 
faktus ir tam tikrą lietuvių tautos būdą... 
žodžiu —■ -tą mūsų veiklos triukšmingą ir 

i protarpiais graudžią karuselę.
Bronys Raila

r
labai nerami. Stabtelkim, atsipūskim. Keistą 
pačiutę turiu, Broniau. Kartais ji tarsi užmie
ga, nutyla, o kartais pašėlsta, padūksta ir ima 
šokinėti... — viršininkas čiupo, prispaudė su
diržusią nuo maišų kilnojimo Broniaus ranką 
sau prie krutinės. — Girdi, paklausyk, visai 
kaip traukinys: ta-lat, ta-lat, ta-lat...

Bronius pagrabaliojo, pagraibė ir tylėda
mas nusiviepė tamsoje.

— šiandien ji suskydo, subliūško, tarsi ne 
širdis, o pūslė butų! Gal nereikėjo mums bufe
te, Broniau... Kaip sakai?

— Da ko? Da ko? Kas reikėjo, viršininke, 
pasakei, ir baigtas kriukis. Aš ir pats nežinau, 
kada kas reikia, o kada ne. Man bet tik alus 
šviežias!

— Ne, sakyk, Broniau, pasakyk...
Kazys vėl pradėjo smarkiai dusti, žiopte

lėjo -keletą kartų ir išgirdo stoties skambalą. 
Rytais vakarais šitas skambalas palydėdavo 
traukinėlį, bet dabar nežmoniškai skalambijo 
Kazio ausyse.

— Broniau... mane pykina, — jis susiėmė 
už burnos ir dar spėjo atsisėsti ant pylimo.

— A, tai nuo alaus... — Bronius susmuko 
šalia viršininko. — Duokš, trinktelsiu per kup
rą, atsirūgs!...

Kazys plėšte atsiplėšė švarką, marškinius, 
dar gaudė orą visu kūnu ir brinkstančiais pirš
tais, dar žvilgtelėjo į Grigo Ratus nakties aukš
tybėje ir, sutelkęs visas jėgas, atsisveikino:

— Iš... važiuoju.
Tin, tin, tin... blaškėsi ant virvutės gele

žinkelio Skambalėlis. Talat, ta-lat, ta-lat... 
Trauikiniukas vis tolo ir tolo, palikęs nedidukę 
stotelę, gūdžiai ošiantį parką, vandentiekio 
bokštą — seną miestelio švyturį — ir kelio per
važą su užsnudusiu prie langelio dėdžiuku. 
Traukiniukas tolo ir tolo... Dar sumirksėjo 
rausva paskutinio vagono liepsnelė.

Bet ir ji pliupt užgeso.

Su lietuviais 
pusuulyje

A. TAMOŠAITIENĖ KANADIETĖMS 
APIE KILIMUS IR GOBELENUS

Žemės ūkio ministerijos pakviesta, dai
lininkė A. Tamošaitienė Ontario provinci
jos Kingstono apylinkės moterų instituto 
suvažiavime skaitė paskaitą apie kėlimų 
'audimą kaip laisvalaikio užsiėmimą ir 
kaip profesiją.

Paskaitininke savo klausytojas supažin
dino su lietuvių liaudies -motyvais kili
muose. parodydama apie 140 skaidrių.

Ypatingo dėmesio buvo parodyta A. Ta
mošaitienės gobelenams.

šįmet SKIRIAMA DVYLIKTOJI VINCO 
KRĖVĖS LITERATŪROS PREMIJA

1978 m. rudenį Montrealyje bus paskir
ta jau dvyliktoji Vinco (Krėvės literatūros 
premija. Ji bus skiriama už 1976-77 me
tais ilšeivijoje išleistąsias grožinės litera
tūros knygas. Pirmoji V. Krėvės premija 
buvo (paskirta 1952 metais Jonui Aisčiui 
už literatūrinių atsiminimų knygą „Apie 
laiką ir žmones“. Premija skiriama kas 
antri metai, ir jos dydis — 500 -dolerių.

Lietuvių Akademinis sambūris yra apie 
40-itį narių turinti organizacija. Šiuo metu 
jos valdyibon išrinkti: V. žižys — pirm.; 
H. Nagys — vicepirm.; R. Valinskienė — 
sekr.; G. Vazalinskas — ižd.; nariai: Vin
cas Piečaitis ir Arvydas Kriščiukaitis.

Vinco Krėvės literatūros premija rašy
tojų tarpe turi pažymėtinai gerą vardą. Po 
Jono Aisčio, laimėjusio pirmąją V. Krėvės 
lit. premiją, ją yra gavę: Jonas Mekas, 
Marius Katiliškis, Vincas Ramonas, Algi
mantas Mackus, Kostas Ostrauskas, An
tanas Vaičiulaitis!, Kazimieras Barėnas. 
Juozas Kralikauiskas, Liūne Sutema ir 
Eduardais Cinzas.

BALTISTIKOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

šeštoje Baltistikos Studijų Konferenci
joje Toronto universitete, pagal paskelb
tąją programą, dalyvaus šie lietuviai: S. 
Vardys, A. Paulaitis, F. B. Ashkenais, A. 
Barūnaitė-Willeke. R. Šilbajoris. V. Jony
nas, J. Kazlas, A. Musteikis, G. Procuta, 
B. Jonys, Z. Eglė, J. Slavėnas, J. Rėklaitis. 
T. Venclova ir A. Gedmintas. Iš viso bus 
apie 100 paskaitų ir simpoziumų bibliogra
fijos, -kalbotyros, istorijos, socialinių 
mokslų, Pabaltijo žydų, literatūros, folk
loro, pabaltiečių išsilaikymo, archeologi
jos ir senovės istorijos temomis. Iš Brita
nijos dalyvaus du profesoriai: H. Ratnieks 
iš Surrey universiteto ir D. G. Guild iš 
Edinburgo universiteto. Konferenciją ren
gia Baltistikos Studijų Puoselėjimo Drau
gija (Association for the Advancement of 
Baltic Studies).

NAUJA LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA ANGLŲ KALBA

Amerikos žemyno lietuvių spauda rašo, 
kad Manyland Books leidykla išleido 
stambią (318 psl.), poetų portretinėmis 
nuotraukomis iliustruotą, Jono Zdanio pa
ruoštą lietuvių pokarinės poezijos antolo
giją „Selected Post-War Lithuanian Poet
ry“ (jos kaina — 12 dol., leidyklos adre
sas: Manyland Books. Inc., 84-39 90th 
Street, Woodhaven. N. Y. 11421).

J. Zdanys, gimęs 1950 m., yra baigęs li
teratūros studijas daktaro laipsniu, pats 
raišo poeziją lietuvių ir anglų kalbomis ir 
visus tuos eilėraščius, kurie yra atspaus
dinti antologijoje, yra pats vienas išvertęs. 
Įvadinį straipsnį antologijai yra parašęs 
dr. R. Šilbajoris.

Antologijoje yra kūrinių šių 16 išeivijos 
poetų: F. Kiršos. J. Aisčio. B. Brazdžionio. 
H. Radausko, K. Grigaitytės, L. Andrie- 
kaus, J. Kėkšto, K. Bradūno, L. Švedo, A. 
Nykos-Niliūno. H. Nagio, V. Šlaito. V. Ma
černio, J. Meko, A. Mackaus ir V. Bogutai- 
tės, pokario metais Lietuvoje rašiusių šių 
11 ipoetų: V. Mykolaičio-Putino. K. Boru
tos, Alb. Žukausko, K. Kubilinsko, J. De
gutytės, V. Bložės, Just. Marcinkevičiaus, 
M. Martinaičio. J. Vaičiūnaitės, T. Venc
lovos ir S. Gedos.

Knyga esanti tikrai reprezentacinė.

ANTROJO LAIPSNIO IR 
PASKATINAMIEJI DIPLOMAI

Sov. Sąjungos konkurse „Knygos me
nas“ tarp gražiausiai išleistų knygų yra ir 
keturios lietuviškos.

Antrojo laipsnio diplomais atžymėtos: 
M. Valančiaus „Palangos Juzė“ (dailinin
kas V. Jurkūnais) ir J. Paulausko „Lietu
vių kalbos frazeologinis žodynas“ (dali. V. 
Valius), paskatinamaisiais diplomais: al
bumas „M. K. Čiurlionis“ ir L. Gutausko 
knygelė vaikams „Juoda žemelė — baltas 
pyragėlis“.

P. PUZINO PAVEIKSLAS VAŠINGTONO 
GALERIJOJE

Dail. Povilo Puzino paveikslą „Laivai“ 
paėmė į savo tapybos rinkinius Vašingto
no dailės galerija „National Collection of 
Fine Arts“.

Šiame didumu antrame Vašingtono mu
ziejų je-galerij oje P. Puzinas bus kol kas 
vienintelis pabaltietis.

Pats dailininkas yra miręs 1967 m. Ga
lerija susipažino su paveikslu ilš monogra
fijos, kurią išleido našlė.
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Nixonas apie du prezidentus ČIGONAI
Savo latsiminimuose buvęs JAV prezi

dentes Nixonas gal daugiausia dėmesio 
yra parodęs atverti tiems dalykams, kurie 
jam Skaudžiausi. Tacitu jis yra pateikęs 
charakteristikas ir kai kurių žinomų as
menų, su kuriais jam yra tekę susitikti ir 
kurie nieko bendra neturi su jo palties ne
pasisekimais. Štai apie buvusį JAV įprez. 
Johnsoną jis rašo:

„Galvoju, kad Lyndonas Johnsonas mi
rė fiziSkai ir dvasiškai palaužtas žmogus. 
Jis baisiai norėjo ir tikėjosi būti geras 
prezidentais. Jis stengėsi pralenkti savo 
pirmtaką.

Kai 1968 m. laimėjau rinkimus ir toliau 
per tuos likusius Johnsono gyvenimo me
tus aš pamačiau tai, ką kai kurie žmonės 
vadina charakterio „gerąja puse“. Jis bu
vo mandagus, apskritai švelnus ir visoke
riopai rūpestingas. Jis nebuvo tada jau tas 
veržlus, mėgstąs pečiais stumtis politikas 
ar ankstyvųjų savo karjeros metų tobulas 
partizanas.

Visų labiausiai Johnsonas troško būti 
mylimas — pelnyti ne tik kiekvieno ame
rikiečio pritarimą, bet ir prisirišimą. Di
džioji dalis jo išpūstos retorikos ir nema
ža dialiis vidaus po'itiikos buvo skinta tam. 
kad tik jis susilauktų pritarimo.

Johnsono Vietnamo politiką simbolizuo
ja tie neapykantos pilni puolimai — tas 
antikarinių demonirtrantų baisus, bepras
mis šūkavimas: „Ei, ei. LBJ, kiek kūdikių 
tu šiandien nužudei? (Hey, hey, LBJ, how 
many kids did you kill today?). Iš pradžių 
tai prislėgė jį, vėliau nuvylė ir pagaliau 
sunaikino. Kaip ir Herbertui Hooweriui, 
jam nelaimingai panitaikė netikusiu laiku 
būti prezidentu. Jis galėjo būti didelis tai
kos meto prezidentas, bet kai susidėjo 
taip, kad reikėjo vesti karą svetur ir na
mie, tai pasirodė, kad Šiito jam perdaug“.

O apie susitikimą siu Prancūzijos prezi
dentu jis rašo:

„Didelės reikšmės buvo mano susitiki

MINĖJIMŲ KRITIKA

JAV lietuviškos kolonijos žymiai dides
nės negu mūsiškės Europoje. Ten, rodos, 
ir pajėgių veikloje reikštis žmonių betkur 
užtiksi. Toliau, artėjant Vasario šešiolik- 
tajai, „Keleivis“ sausio 31 d. vedamąjį 
„Vasario šešioliktosios belaukiant“ rado 
reikalo pradėti ‘tokiais klausimais:

„Šiemet minėsime net 60 metų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. 
Tad kuo šį apvalųjį skaičių išskirsime iš 
kitų? Kokiais savo nekasdieniškais veiks
mais, pažadais ar bent keikia nepaprasta 
minėjimo programa, kuri sujaudintų vi
suomenę? Gal paskelbsime visuotinius 
tarporganizacinių nusidėjimų atlaidus ir 
nuo šios datos pradėsime bendrą veiklą iš 
naujo? O gal minėjimų invokacijai visose 
kolonijose paskaitysime labai pamokomą 
kitų emigracijų ir jų laisvės kovų sužlu
gimo dramą? Gal net koks Los Angeles 
„100 junitų“ milijonierius, kasdien guldąs 
savo liežuvį ant tėvynės aukuro, iškilmin
gai užrašys Vilkui bent pusės jo metinio 
biudžeto vertą pomirtinį testamentą?“

Ne, laikraštis netiki, kad kas nors įvyk
tų taiip, kaip jis norėtų, ir toliau sako:

.semdamiesi iš praeities savo silpny
bę, galime spėti, kad ir 60 metų nepri
klausomybės paskelbimo sukakties minė
jimas bus toks pat, koks jis buvo pernai, 
užpernai ir užužpernai.

„Scenoje matysime ir girdėsime vėl per
nykščius „pagrindinius prakalbinmkus“, 
tik mainais atsikviestus iš kitos kolonijos, 
kurie vėl mums atpasakos Lietuvos istori
ją nuo karaliaus Mindaugo iki mūsų lai
kų.

„Na, jų tarpe gal atsiras ir toks, kuris 
auditorijai kiek plačiau ir smulkiau pa
vaizduos dar ir Palemono bei Vaidevučio 
laikus, kaip mūsų tauta į Pabaltijį atsikė
lė iš Romos, bėgdama nuo imperatorių Su
los ar Nerono diktatūrinės priespaudos... 
Tai jau truputį įdomiau!..

„Neabejotina, kad salės bus pilnos ar 
apypilnės tik žilagalvių įvairios veiklos 
veteranų, kurie kantriai išklausys kalbo- 
vo informacijos, kada Lietuva atgavo ne
priklausomybę, kada ją okupavo sovietai, 
kada vokiečių naciai, kada vėl bolševikai, 
'kada pasitraukėme į Vakarus, kada atvy
kome į Ameriką, ką čia pradžioje veikėme 
ir ko dabar neveikiame,

„Jaunimo auditorijoje tebus tiek, kiek 
jo reikalinga vienai skautų vėliavai įnešti 
ir tautinėms mikitoms sušokti, o po tų pa
reigų jis vėl išgaruos pro duris, kaip ne
buvęs“.

Pro ironiją vaizdas iŠ tiesų iškyla ne
koks. O kas gi siūloma?

„Ar nepaiveikesnis kartais būtų vieno ar 
kito menininko žodis“, rašoma straipsny
je, „kokį tokiom progom esame girdėję iš 
poeto Henriko Nagio lūpų?“

„O kodėl tokiam uždaviniui nesuglausti 
buvusių Sibiro tremtinių grupelės, kurie 
savo pačių išgyventomis kančiomis lygiai 
senimui ir jaunimui pavaizduotų tikrą 
paskutiniųjų laikų lietuvių tautos istori
ją? 

mai su de Gaulle‘:u. Kai lėktuvas Air For
ce One nusileido Orio aerodrome, pamal
čiau jį rampoje stovintį be palto. Man bu
vo pasakyta, kad truputį šąla, bet 'aš tuoj 
pat nusivilkau paltą. Kad 'pasidavėm ran
kas, de Gaulle'is pasveikino mane anglų 
kalba, faktiškai pavyzdžio neturįs jo as
meniškas mostas man.

Kai tos dienos popiečiu privačiai susiti
kome Eliziejaus rūmuose, pirmoji mūsų 
pokalbio tema buvo — Sovietų Sąjunga.

— Jeigu rusai pajudėtų, — paklausiau,
— kaip manote, ar jie tiki, kad Jungtinės 
Valstybės reaguotų strateginiais ginklais? 
Ir ar europiečiai pasitiki, kad mes paju
dėtume atsakyti į sovietų puolimą ar gra>- 
sinimą pulti masinių įprastinių pajėgų su
telkimu?

— Aš galiu atsakyti tik už prancūzus,
— atsakė (jis. — Mes tikime, kad rusai ži
no. jog Jungtinės Valstybės negali leisti 
jiems užvaldyti Europos. Taip pat mes ti
kime, kad jeigu rusai žygiuotų, jūs tuojau 
pat nenaudotumėte atominių ginklų, nes 
tai reikštų visuotines pastangas išžudyti 
visus iki vieno kitoje pusėje. Jedgu abi pu
sės, rusai ir Jungtinės Valstybės, pasinau
dotų itakitiniiads atominiais ginklais, Euro
pa būtų sunaikinta Vakarų Europa ir 
Jungtinė Karalija būtų sunaikinta sovie
tiniais taktiniais ginklais, o Rytų Vokietir 
ja, Lenkija, Čekoslovakija ir Vengrija 
amerikiečių taktiniais ginklais. Tuo tarpu 
Jungtinės Valstybės ir Sovietų Sąjunga iš
liktų nepaliestos.

Aš pasukau kalbą į Kiniją. Kai kalbėjo
mės. mačiau, kad jo galvojimas panašu® į 
manąjį.

— Neturiu jokių iliuzijų dėl jų ideolo
gijos, — sakė jiis, — bet jiaučiu, kad netu
rėtume jų palikti izoliuotų ir įniršusių. 
Vakarai turėtų bandyti pažinti Kiniją, 
megzti su ja ryšius ir perprasti ją. Geriau 
būtų, jeigu pripažintumėte Kiniją dar 
prieš tada, kol jai išaugus priversti būsite 
tali padaryti“.

„Kodėl nepasikviesti vėliausiu metu čia 
iš Lietuvos atvykusiųjų intelektualų, ku
rie, tur būt, geriau už mus pažįsta dabar
tinę okupuotos Lietuvos tikrovę? Ar ir jie 
nepatikimi ?

„O ir čionykštė mūsų jaunesnioji akade
mikų karta, galinti sudaryti poros univer
sitetų personalą? Dar įdomiau, jeigu ji 
kalbės nebūtinai tai, prie ko žilagalvė au
ditorija per ilgus metus jau pripratintas ir 
neužbaigs paskutinio sakinio žodžiu — va
lio! Tada bus proga bent nauja kryptimi 
pamąstyti“.

Tie keli pasiūlymai, be abejo, gali tikti 
Amerikos lietuviams: ten ir menininkų 
per akis, ir Sibiro tremtinių vienas kitas 

■ir iš Lietuvos atvykę intelektualai susira
do prieglobstį, ir lietuvių akademikų 
daug. Deja, Europa gyvena maždaug vien 
tuo, kas liko po visų emigracijų į kitus 
žemynus. Tai jiems sunku kaip nors pra
siveržti iš nusistovėjusios rutinos.

Po Chicagos dangum
Čikagos Balfo apskrities atstovų suva

žiavimas įvyko balandžio 30 d.
Balfo pirm. M. Rudienė, atsakinėdama 

jame į klausimus, nurodė, kad niekad ne
bus išduodami ‘šelpiamųjų adresai okup. 
Lietuvoj ir Sibire, ir pageidavo, kad būtų 
įsteigta Balfo stipendija Vasario 16 gim
nazijos mokiniui.

Pirm. Vai. Šimkus plačiai apžvelgė pra
eitų metų veiklą. Dr. Br. Motušienė patei
kė veiklos apyskaitą, kuri parodė, kad ap
skrities apyvarta per metus buvo daugiau 
kaip 39.000 dol. Perrinkta ta pati pirm. V. 
Šimkaus vadovaujama valdyba.

Čikagos Altos atstovų suvažiavimas bu
vo sušauktas taip pat balandžio 30 d. Ja
me konsule J. Daužvardienė pažymėjo, jog 
reikia būtinai pareikšti protestą dėl žydų 
kaltinimo, kad lietuvių SS daliniai buvo 
Varšuvoj. Tokių dalinių naciai nepajėgė 
Lietuvoj įsteigti. Alto vadovybė įsiparei
gojo šią klaidą atitaisyti. Prašė taip part 
padėkoti Tribūne ir TV, kad labai plačiai 
rašė ir kalbėjo apie Lietuvą ir Čikagos lie
tuvius.

Iš veiklos pranešimų paaiškėjo, kad Či- 
kaigos Altą 'turėjo pajamų daugiau kaip 
12.000 dol. (iš jų 8.000 dol. perduota cen
trui).

Antras Kaimas Jaunimo Centro salėje 
vaidino balandžio 29 d. Nemažas būrys at
vyko pasiklausyti. Buvo ko pasijuokti. 
Vaidino: Jūratė Jakšytė. Vaig. Kavaliū
naitė. Dana Note, J. Aleksiūnas, E. Būtė
nas, J. Kapačinskas ir J. Riškus.

Čikagos Anglijos-Britanijos lietuvių 
klubas gegužės 7 d. turėjo savo pusmetinį 
susirinkimą ir Motinos dienos minėjimą. 
Jauniausias klubo narių atžalynas atliko 
programą, o po jos vyko vaišės. Tai klubo 
tradicinė šventė.

Norime prisiminti klubo narius, kurie 
paliko šį pasaulį: Eugeniją Jonkaitienę, 
kilusią iš Kauno, ir Joną Kemeklį, uteniš
kį.

Čigonai, klajoklių tauta, išsisklaidžiusi 
beveik po visą pasaulį, irgi pradėjo kovoti 
už savo teises. 1. IV. Ženevoje prasidėjo 
antrasis čigonų kongresas, kuriame turėjo 
dalyvauti 100 delegatų iš 25 šalių, jų tar
pe iš Čekoslovakijos ir Vengrijos. Bulgari
jos ir Tarybų Sąjungos čigonai į jiems pa
siųstus kvietimus neatsakė.

Šiai tautai, kurią lietuviai vadina čigo
nais, jų pačių apskaičiavimu, priklauso 
apie 10 milijonų žmonių, kurių trečdalis 
gyvena Sovietų Sąjungoje ir Rytų Europo
je. Pasaulyje beveik nėra šalies, kurioje 
nebūtų čigonų, ir beveik visur su jais el
giamasi, ‘kaip su antraeiliais piliečiais. 
Pirmasis čigonų kongresas buvo sušauk
tas prieš septynerius metus Londone. Ta
da jie paskelbė reikalavimą, kad čigonams 
būtų leista naudotis visomis žmogiškomis 
ir pilietinėmis 'teisėmis tiek Vakarų, tiek 
ir Rytų kraštuose. Tas pats reikalavimas 
turi būti pabrėžtas ir šį kartą. Tai liudija 
ir pati kongreso vieta — Ženeva, kur či
gonų suvažiavimą globoja Jungtinių Tau
tų organizacija. Mat, pernai pirmą kartą 
Jungtinės Tautos suskato rūpintis ir šios 
klajoklių tautos problemomis. Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių pakomisė, kuri rū
pinasi tautinių mažumų padėtimi, tada 
•paragino visas pasaulio valstybes užtik
rinti čigonams visas pilietines teises ir 
laisves, kuriomis naudojasi ir kitų tauty
bių asmenys.

Į kongreso darbotvarkę įtrauktas ir rei
kalavimas, kad čigonai, ypač rytų Europo
je būtų laikomi tautybe, o nevien tik tau
tinėmis mažumomis. Atrodo, kad bus 
svarstomi ir būdai pagerinti čigonų gyve
nimo sąlygas vakarų Europoje, jų kalbos I 
ir raidyno subendrinimo ir panašios pro- j 
blemos.

Ministerio procentai ir tonos
Esame skaitę vakariečių spaudoje, kad 

Sov. Sąjungoje neseniai kai kurioms pre
kėms buvo smarkiai pakeltos kainos. Nu
važiavę į Lietuvą paviešėti užsienyje gy
venantieji lietuviai prasitaria, kad gyven
tojai .ten šio ar to negauna parduotuvėse.

Tur būt, gyventojų nuotaikai prilaikyti, 
kad nesmuktų ir neprasiveržtų nepagei
daujamomis formomis, „Tiesa“ kovo 22 d„ 
o kovo 25 d. „Valstiečių laikraštis“ išsi
spausdino per Eltą gautą pasikalbėjimą su 
Lietuvos prekybos iministeriu P. Mickūnų, 
kuris procentais ir tonomis operuodamas 
padėtį .pristato net labai šviesiai.

Pernai metais, pagal jį, mėsos ir jos 
produktų gyventojams daugiau parduota 
negu 1975 m. net 10 procentų, pieno — 8 
proc., sviesto — beveik 7, kiaušinių — 'be
veik 30, vaisių ir dlaržovių — 22. Padidė
jęs ir ne maisto prekių pardavimas: dra
bužių gyventojai įsigiję per tą laiką be
veik penktadaliu daugiau, baldų — 30 
proc., laikrodžių — 20 proc.

O jei kartais esą trūkumų, itai dėl to. 
kad gamintojai laiku nepatėekia 'kiek rei
kia arba prekybininkai neužsisako pakan
kamų kiekių.

Jei kai kurioms prekėms kainos buvo 
pakeltos, tai kitoms esančios sumažintos. 
Bet ir tos pabrangintos prekės, sako, per
kamos. Pavyzdžiui, kavos, kurios kainos 
pakilo, Lietuvai užsakyta 540 tonų — dau
giau negu vidutiniškai palyginti su pasta
raisiais metais. Arbatos, ‘kuri darosi vis 
populiaresnė, užsakoma 375 tonos (1975 
m. buvę suvartota 210 tonų).

Ministeris buvo paklaustas dėl pagrin
dinių maisto produktų kainų pastovumo. 
Jo atsakymas yra toks: „Daug metų maž
meninės šių produktų kainos stabilios. Ta
čiau pastaruoju metu girdėt gandų dėl ta
riamo kai kurių maisto produktų pabran
gimo. Jie visiškai nepagrįsti, žalingi, klai
dina vartotojus“.

Įdomus ir dar vienas klausimas: ar už
tenkamai yra prekių atsargų, ypač maisto 
produktų? Pastarosiomis dienomis prasi
dėjusios tikros „lenktynės dėl cukraus“, 
nes jo netrūkus pradėsią stigti. Kai kas 
bandą apsirūpinti ilgesniam laikui mil
tais, kruopomis, sviestu ir t. t.

Ministerio atsakymai ir šiuo atveju ra
minamojo pobūdžio. „Turimi prekių re
sursai įgalina visiškai patenkinti gyven
tojų (poreikius“, tvirtina jis. „Antai cuk
raus rinkos fondai šiemet yra 23 procen
tais didesni, jeigu juos lyginsime su pra
ėjusių metų realizacija. Sviesto turime 
daugiau 14 procentų, sukaupti žymiai di
desni ištekliai miltų, kruopų, makaronų ir 
t. t Mums, prekybininkams, visiškai ne-

Nario M. Balčiūno 18 m. amžiaus dukra 
važiavo automobiliu, netoli namų atsi
trenkė į ramstį ir sunkiai susižeidė. Jai 
nuplautos abi kojos.

Ona ir Balys Sabastijonai paminėjo 25 
m. vedybinio gyvenimo sukaktį. Liepos 4 
d. tokią sukaktį švenčia Balys ir Josephine 
Brazdžioniai.

Klubo biuletenį šiais metais redaguoja 
mok. J. Jckubka, administruoja VI. Paliu- 
lionis, leidžia Klubo valdyba.

Lietuvių Diena šiemet rengiama birže
lio 17 d. Joje dalyvaus šokių grupė, vado
vaujama F. Zapolio. Dariaus ir Girėno ve
teranai su vėliavomis, lietuviai sportinin
kai, gros Al. Modesto orkestras.

Bal. Brazdžionis

Apie čigonus, kurių kalba gimininga 
sanskritui, mūsų lietuviškoji enciklopedi
ja štai kaip rašo: „Visų Europos čigonų 
pakelinė tėvynė platesne prasme yra eu
ropinė Bizantija, jų tėviške laikoma žiem
vakarių Indija. Į Europą jie traukė per 
Persiją, Armėniją ir mažąją Aziją. Į Lie
tuvą čigonai yra atklydę per Gudiją iš 
Lenkijos. Lietuvoje iki XVI-tojo šimtme
čio apie čigonus nieko negirdėti. Tačiau 
to laiko raštuose jie jau minimi kaip seni 
gyventojai. Vyskupo Valančiaus laikais 
Lietuvėje jų būta ir meškininkų, vedusių 
meškas ir vertusių jas rodyti įvairias iš
daigas. Čigonai buvo geri kalviai, katilų 
baltintojai, vielų sukikai, kiaulių, arklių 
pirkliai. Vagiliavimas būtų galima laikyti 
net čigonų verslu, nes šioje srityje jie 'tik
rai specialistai. To jie nesigėdina: laiko 
sau leistina jau nuo senų laikų, nes „kai 
Dievo Sūnus buvo prikaltas prie kryžiaus, 
viena čigonė, norėdama sumažinti jam 
kančias, pavogusi vieną vinį, kad netektų 
prikalti atskirai kiekvienos kojos“.

Nors ir po visą pasaulį išsisklaidžiusi ir 
visuomet daugiau ar mažiau persekiota, 
čigonų tauta nei išmirė, nei išsigimė. Ant
rojo Pasaulinio karo metu čigonai buvo 
nacių masiškai naikinami: daugiau negu 
pusė milijono žuvo nacių mirties stovyk
lose.

1973 m. Londone buvo paskelbtas vienos 
labdaringos organizacijos pranešimas apie 
čigonų padėtį visame pasaulyje. Išvadoje 
pasakyta, kad kai kuriuose Rytų ir Vidu
rio Europos kraštuose, ypač Jugoslavijo
je, kur gyvena apie 650.000 čigonų, jų pa
dėtis esanti geresnė negu Vakarų Europos 
kraštuose, kur jie iki šiandien niekinami, 
net persekiojami.

suprantamos tos „lenktynės“. Beje, cuk
rus mums tampa kažkokia keista, labai 
jau neritmingai vartojama preke. Štai 
1976 metais jo pardavėme 94.8 tūkstančio 
tonų ir visiškai patenkinome poreikius. 
Pernai gyventojai cukraus nupirko tik 
77,6 tūkstančio tonų, šito kiekio irgi užte
ko. Galiu užtikrinti, kad ir šiemet, kiek 
bereilkėtų, patenkinsime visų poreikius“.

Matyt, kad greičiau aprimtų pirkimo 
„lenktynės“, ministeris dar išskaičiuoja 
turimąsias daržovių ir vaisių atsargas:

„Antai kovo viduryje sandėliuose laikė
me bulvių 6 tūkstančius tonų daugiau ne
gu pernai tuo pat metu, morkų ir svogūnų 
— po 700 tonų, burokėlių — 800 tonų dau
giau ir t. t. Papildomus daržovių ir vaisių 
kiekius šiomis dienomis nupirksime bro
liškose respublikose“.

Žinoma, jeigu procentai ir tonos yra 
tikri, bėgiojimo per krautuves „lenkty
nės“ atrodytų nereikalingos. Tačiau gy
ventojai, matyt, nelinkę tekėti tuo, ką jie 
skaito.

Atrodytų, kad panikos padėtis dėl pre
kių kainų yra susidariusi ne vien Lietu
voje, bet visoje Sov. Sąjungoje, nes mas
kviškis valstybinis kainų komitetas ir 
centrinė prekybos ministerija atskiru pa
reiškimu itiaip pat paneigė gandus dėl kai
nų galimo padidinimo už maisto produk
tus. Tokių ‘klausimų kelti nesą pagrindo.

SACHAROVO TELEFONAS
Šitaip pavadintą istoriją kovo 21 d. išsi

spausdino Sov. Sąjungos atstovybės Lon
done leidžiamosios „Soviet News“.

Sako, daugelis Vakarų žinių agentūrų ir 
radijo stočių paleidusios į apyvartą sen- 
sacinius pranešimus apie akademiko Sa
charovo persekiojimą. „Vadovaujančiam 
sovietiniam 'disidentui buvo išjungtas te
lefonas“, tokia žinia buvusi paleista po vi
są pasaulį.

Sovietinės „Novosti“ agentūros kores
pondentais tuojau išsiaiškinęs tiesą, kuri, 
žinoma, turi būti beveik juokinga.

Tame bute, kur Sacharovas gyvena, te
lefonas esąs įregistruotas jo uošvės, Rufos 
Gnilgorievnos Bonner, vardu ir iš tiesų bu
vęs išjungtas, šitai padariusi Maskvos te
lefonų centrinė, nes tuo telefonu nemaža 
buvę kalbėta su kitais miestais ir siu už
sieniu ir Andrejus Sacharovas per ilgesnį 
laiką prikalbėjęs už žymią sumą — už 140 
rublių ir 13 kapeikų.

Kadangi telefonų tarnyba yra valstybi
nė ir gali veikti tik tada, jei abonentai su
moka už pasikalbėjimus, o dėl mokėjimų 
esančios griežtos taisyklės, tai štai kas at
sitikę su Sacharovu: išjungė jam telefoną.

Kovo 14 d. jis kreipęsis į Maskvos cent
rinę. jiam viskas buvę išaiškinta, o kai ap
mokėjo sąskaitą, tai buvęs priimtas jo 
prašymas vėl įjungti telefoną. Prašymas 
būsiąs svarstomas telefonų tarnybos nu
statyta tvarka.

UŽ TŪKSTANTĮ PARŠELIŲ GARBĖS 
ŽENKLO ORDINAS

Alytaus rajono „Artojo“ kolūkio ilgame
tė paršelių augintoja Izabelė Savulienė, iš
auginusi tūkstantį paršelių, pernai me
tais tapo „socialistinio lenktyniavimo nu
galėtoja ūkyje“ ir gavo garbės ženklo or
diną.

LIETUVOJE
LIAUDIES POETAS JUSTINAS 

MARCINKEVIČIUS

Už didelius nuopelnus (Ugdant tarybinę 
literatūrą ir aktyvią visuomeninę veiklą, 
kaip įsake rašoma, rašytojui Justinui 
Marcinkevičiui suteiktas liaudies poeto 
garbės vardas.

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ PARODA 
KROKUVOJE

Krokuvoje buvo suruošta Lietuvos 
mokslų akademijos per pastaruosius porą 
metų išleistų knygų paroda — išstatyta 
daugiau kaip 400 leidinių.

Buvo taip pat išstatyta knygų apie me
ną ir grožinės literatūros.

PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ KONKURSAS

Panevėžyje buvo surengtas pramoginių 
šokių konkursas. Varžėsi 20 geriausių po
rų iš Vilniaus, Kauno. Klaipėdos ir Pane
vėžio, o (taip pat iš Kijevo ir Minsko.

Geriausia pora pripažinti kauniečiai G. 
Navickaitė ir A. Modzeliauskas.

Sutuoktuviu ,apeigos4
Per vasario speigus susituokia juodvar

nių (kranklių) porelė. Vasario pabaigoje 
surenčila iš šakų ir samanų lizdą, o kovo 
pradžioje juodvarnio patelė pirmoji ‘iš gi
rios paukščių padeda kiaušinius. Kol ne
išperi vaikų, nepalieka lizdo. Peną jai at
nešu juodvarnis.

Kreluono ežere sutinkamas retas dirvi
nio vieversio didumo paukščiukas — 
plaukikas. Įdomios plaukikų vestuvės. 
Peršasi ne patinai, o patelės. Tai emanci
puotos nuotakos: pačios burbuliuoja, švil- 
paujia, meilinasi kavalieriams. Pačios išsi
renka vietas lizdams ir gina jas nuo var
žovių. O patinėliai atlieka moteriškus dar
bus: peri patelės padėtus 'kiaušinius ir ve
džioja vaikus.

Laukiniai karveliai keršuliai „šeimyni
nius“ rūpesčius pasidalija šitaip: patinė
lis peri nuo ryto iki vakaro, o patelė — 
naktį. Laukiniai karveliai uldukai per va
sarą jauniklius peri 4 įkartus. Todėl rūpes
čių jie turi daug: vėl tuoktuvės, vėl lizdo 

‘krovimas, vyresniųjų vaikų maitinimas. 
Atsitinka taip, kad viename lizde lesti 
prašo apsiplunksnavę, beit dar neskraidan- 
<tys karveliukai, o kitame jiau guli švieži 
kiaušiniai.

Savo tuoktuvių žaidimus laukinės antys 
žaidžia dar vėlų rudenį ir žiemą, žiemoji
mo vietose — Afrikoje, Viduržemio jūros 
pakrantėse, Prancūzijos pietuose, Anglijo
je. Pavasarį gaigalai skrenda įkandin pa
telių ten, iš kur jos įkilusios. Ir atsitinka 
taip, kad gaigalas iš Lietuvos’ su suomių 
krykle persikelia į Suomiją, o suomių gai
galas su lietuviška antimi — į Lietuvą.

Lakštingalos pas mus atskrenda drauge 
su gegutėmis. Bet gieda kiek vėliau: gegu
žės pradžioje. Ils šiltųjų dausų patinai 
grįžta vieni, anksčiau negu patelės: skuba 
užimlti pamėgtą ievos krūmą ir paunksnės 
plotelį po šakomis. Lakštutės ir lakštdnga- 
lėlio sudaryta santuoka giminės pratęsi
mo tikslu — viena iš pačių patvariausių 
gamtoje. Paukščių žiedavimas parodė, kiad 
lakštingalų sutuoktiniai daugelį metų iš- 
”eka vienas kitam ištikimi.

O kieno santuoka švelniausia ir patva
riausia? Ištikimųjų grupei priklauso gul
bės, laukinės antys, žąsys ir... varnos. Jei
gu žūsta gulbė, gulbinui iš sielvarto plyš
ta ‘širdis.

Gandrų tuoktuvėse svarbiausia ne 'išti
kimybė, o pats faktas, kad pirmąją pate
lę. ‘kuri atsiliepė į gandro pasveikinimą — 
kalenimą, patinas pasitinka kaip žmoną. 
Atsitinka, kad į senąjį lizdą sugrįžta per
nykštė patelė, ir jeigu lizde jau įsikūrusi 
naujoji, tai tarp jų kyla peštynės. Gand
ras jas stebi ramiai. Nugalėjusioji gand- 
rienė pasilieka perėti jauniklių.

Sutaisęs senąjį lizdą, pilkasis garnys 
rėkia užkimusiu balsu. Bet pateles jo ne
melodingas balsas vilioja kaip rojaus 
paukščių giedojimas. Jauniklis iš pradžių 
grubiai snapu, sparnais muša prisiartinu
sias nuotakas. Tik po dviejų savaičių gar
nys leidžia žmonai nutūpti į lizdą. Kuo vė
liau „gracija“ atskrenda prie patino išsi
rinkto lizdo, -tuo greičiau priimama. O 
muštynės dėl ko? Atseik, mušk savąją, 
kad svetimos bijotų. Garniai kasmet vis 
naujai išrinktajai paduoda „alyvos šake
lę“, padovanoja nendrės stiebelį. Tuomet 
kitos patelės jau nesiartina prie „vedusio 
vyro“.

L. Grudzinskas („Valstiečių laikraštis)

MARKSISTAS, KURIS NE SKAITĖ, O 
KOVOJO...

Vokietijoje Veimaro respublikos laikais, 
po pirmojo pasaulinio karo, žuvo už ko
munizmą kovojęs studentas ir pateko į 
pragarą ir ten susitiko Karlą Marksą.

— Kurie mano darbai tau padarė di
džiausią įspūdį? — klausia jį Marksas. — 
Kuris tau labiausiai patiko?

— Brangusis drauge. — sako jas studen
tas. — aš neturėjau laiko tavo veikalų 
skaityti — aš už juos kovojau.
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AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
R. Giedraitis — 10.00 sv., L. Songaila — 

1.50 sv., B. Nairbutiis — 0.60 sv., V. Žukas 
— 5.00 sv., J. Ruzgas — 1.50 sv., J. Kan
dells — 1.00 sv., L. Nemeika — 2.00 sv., E. 
Purželis — 1.50 sv.. M. Vallkonis — 5.00 
SV.

Ačiū.

DBLS CENTR. SKYRIAUS NARIU 
ŽINIAI

DBLS visuotinas atstovų suvažiavimas, 
įvykęs š. m. balandžio 15-16 d. d., suteikė 
man DBLS garbės nario vardą.

Todėl jpagal DBLS įstatų 17 str., nuo tos 
dienos nustojau ėjęs Centrinio Skyriaus 
pirmininko pareigas.

T. Vidugiris

Pensiniinkiai, gyveną yrrovincIlTbije, įgali 
atvykti į literatūros vakarą geležinkeliu 
veltui (žiūrėk „Nemokamas pravažiavi
mas“.

S. KASPARO PAGERBIMAS
S. Kasparui, dirbančiam Sv. Kazimiero 

parapijos pirmininku 20 metų, ruoši amas 
pagerbimo pobūvis šeštadienį, birželio 10 
d., 8 vai. vak. Sporto ir Socialiniame klu
be, 345A Victoria Park Rd., E9.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsirašyti 
ar pranešti tel. 980-7463 iki birželio 8 d. 
Mokestis 2 svarai. Rašyti Ig. Dailidei, 12A 
Ponsonby House, Bishops Way, London, 
E2.

MIRĖ
Gegužės 20 d. Londone staiga mirė Sil

vestras Krasauskas, 69 m. Gyveno pats 
vienas savo namuose.

PADĖKA
Mano nuoširdi padėka sielovadai, (atli

kusiai laidOtuvių apeigas už mano mirusį 
brolį Joną Klevenį, jį palydint į amžino 
poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse daly
vavusiems velionies buvusiems draugams, 
pažįstamiems ir tautiečiams. Tam, ar tiem, 
(kurie rūpinosi ir tvarkė laidotuvių reika
lus. Dėkingas būsiu ir tiems, 'kuris aplan
kys jo kapą ir prisimins maldoje.

Ilsėkis ramybėje, mielas Jonai.
Liūdintis brolis Jokūbas ir giminės.

Olandija, 16. 5. 78.

RUDENS SĄSKRYDIS

D. Britanijos lietuvių sąskrydis įvyks 
rugsėjo 2 d. Wolverhaimipitone, Civic Hall 
salėje.

Programa ir laikas bus paskelbta vė
liau.

RICARDO DAUNORO KONCERTAS

Solisto Ričardo Daunoro koncertais ge
gužės 13 di. Sporto ilr Soc. klubo salėje, 
Londone, sutraukė pilną salę žmonių.

Koncerto pirmoje dalyje solistas daina
vo lietuvių kompozitorių kūrinius bei liau
dies dainas. Antroje dalyje R. Daunoras 
puikiai padainavo keletą operos airdgų ir 
žymiųjų užsienio kompozitorių kūrinių 
italų ir vokiečių kalbomis. Jam meistriš
kai akomiponavo londomilškis V. O'Brien, 
sulietuvėjęs anglas.

Koncertą įdomiai paįvairino E. šova 
su savo (akordeonistų ansambliu, pagrojęs 
keletą lietuviškų melodijų. Vlado Šlaito 
poeziją skaitė debiutantas Stasys Bcsilkis. 
Programą sąmojingai pravedė Aldona 
Drazdytė.

NOTTINGHAM AS
JAUNIMO GRUPĖ

Ncttinghamo Jaunimo Grupės laikiną 
valdybą sudlaro pirmininkas Joniais Važ- 
gauskas, iždininkas Romas Juozelskis ir 
sekretorė Ona Verbickaitė. Bendradar
biauja visais jaunimais.

Jaunimo Grupė dėkoja visiems talkinin
kams ir aukotojams, kurie prisidėjo prie 
biliardų maratono per Velykas. Buvo su
rinkta apie 100 sv. Taip pat dėkojama vi
siems tiems, kurie prisidėjo prie Motinos 
Dienos bufeto.

OV

jie skubiai registruotųsi į Skautų-jaunimo 
vasaros stovyklą, nes tai palengvintų su
daryti stovyklos maitinimo planus, maisto 
užsakymą ir galimybę iš anksto užsakyti 
Midland© jaunimui transportą į Sodybą.

Iki šiol jau užsiregistravo Petras Virpin
tas su šeima iš Eccles ir Romas Juozeils- 
kis iš Nottingham©.

Visi vykstantieji į stovyklą, kuri vyks 
liepos 26 — rugpjūčio 5 d. d. Lietuvių So
dyboje, prašomi nedelsiant registruotis, 
ypač Midlandas. Taip pat skautai prašomi 
atkreipti dėmesį, kad jie privalo turėti 
tvarkingą skautišką uniformą, baltinius ir 
kelnes. Prie skautiškų uniformų nebus lei
džiama dėvėti džinsų (jeans), nes tai yra 
darbo, sporto ir iškylos drabužis. Prie 
skautiškos uniformos reikia turėti šviesias 
ar tamsias kelnes. Uniforminės kelnės 
gaunamos -anglų skautų parduotuvėse.

Budėkime!
v. s. Juozas Maslauskas, LSB Vadeiva

Nuoširdžiai dėkojame DBLS Maiden
head skyriui, paaukojusiam 28 svarus 
skautų stovyklai.

Anglijos Rajono Vadovybė

kon berniukų bendrabučiui atnaujinti. 
Ypatingai taukiams amatininkai. Atsivež- 
kite, jei galite, turimus diarbo įrankius. 
Pragyvenimas (maistais ir nakvynė) vel
tui. Bus malonu ir paatostogauti savųjų 
tarpe.

Abiturientų išleistuvės

Š. m. gegužės 5 d. popiet 8 abiturientai 
baigė laikyti baigiamuosius egzaminus ir 
tuoj pat sužinojo, kad 7 išlaikė ir gaus 
brandos atestatus. Vasario 16 gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius per bendrą mo
kinių vakarienę pranešė apie tai visiems, 
pasveikindamas laiminguosius. 19.30 vai. 
buvo suruošta tradicinė atsisveikinimo 
vakarienė, kurioje dalyvavo visi' abitu
rientai, kai kurie tėvai ir mokytojai, atei
nančių metų abiturientai, keletas vyres
niųjų mokinių ir svečių.

Tėv. Alf. Bernatonis įsakė, ką tik paty
ręs, kad dar ne visi abiturientai yra įsira
šę tikraisiais nariais į Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenę. Ragino visus įstoti į bendri
nę mūsų organizaciją, kuri įsteigė ir rūpi
nasi Vasario 16 gimnazija ir kuriai turėtų 
priklausyti kiekvienas susipratęs lietuvis.

Abiturientai

LIET. SODYBA

NEMOKAMAS PRAVAŽIAVIMAS
Britų geležinkelių valdyba paskelbė, 

kad Šeštadienį, birželio 10 d., pensininkai 
gailės veltui važiuoti bet kur britų salose, 
įskaitant keltą į Irlandiją ir salas.

Norintieji psisinaudoti nemokamu pra
važiavimu, turi įsigyti „Railcard“ pažymė
jimą, kurį išduoda geležinkelių bilietu ka
sos. „Railcard“, kurios kaina. — 7 sv., ga
lioja vienerius metus. Pensininkai, įsigiję 
tą pažymėjimą, gali važinėti geležinkeliais 
už pusę kainos.

LONDONAS

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Sekmadienį, gegužės 28 d., Londono au
tobusas išvažiuoja nuo lietuvių bažnyčios, 
21 The Oval, E2, 8.30 vai. ryto, o nuo Lie
tuvių Namų — 9 vai. ryto. Iš abiejų vietų 
bus išvažiuojama punktualiai — pasivėla
vusiųjų nebus laukiama.

Dar yra šiek tiek likusių tuščių vietų 
autobuse, norintieji prašomi tuojau užsi
rašyti ir apsimokėti Lietuvių klebonijoje, 
Lietuvių Namuose arba pas I. Dailidę ir S. 
Kasparą.

VIEŠNIA Iš VAŠINGTONO

Grįždama (iš Europos Geologinių drau
gijų konferencijos Amsterdame, Londone 
buvo sustojusi dr. Birutė Saldukienė, dir
banti JAV Geologinėje Tarnyboje, Vašing
tone.

Tai jau alnrtra Šios organizacijos konfe
rencija, kurioje dalyvavo mūsų tautietė. 
Pirmoji konferencijia posėdžiavo 1975 m. 
Readinge, prie Londono, kada B. Saldu- 
kiienei buvo progos su ekskursija apke
liauti aplink D. Britanijos Salas.

Šįmetinė konferencija vyko gegužės 8- 
11 d. d. Free University of Amsterdam rū
muose, kur buvo suvažiavę bemaž 250 
geologų iš daugelio kraštų: Italijos, D. Bri
tanijos, Norvegijos, Vaik. Vokietijos, Švei
carijos, Prancūzijos, Ispanijos, Danijos, 
Jugoslavijos, Irako, Kanados, Suomijos, 
Čekoslovakijos, Švedijos, Lenkijos, Aus
trijos, Belgijos, JAV ir Sov. Sąjungos. Be 
B. Saldufcienės, daugiau lietuvių konfe
rencijoje nebuvo.

Sustojusi kelioms dienoms D. Britanijo
je, dr. Birutė Saldukienė dalyvavo Angli
jos Lietuvių Katalikų Bendrijos suvažia
vime Nottinghame ir Londone, turėjo pro
gos pasiklausyti sol. R. Daunoro koncerto, 
aplankyti Lietuvių Namus ir Londone gy
venantį savo burv. Kėdainių gimn. lotynų 
kalbos mokytoją J. Petrušaitį bei savo 
prietelius p. p. Valteriuis Hereforde.

Viešėdama D. Britanijoje, dir. B. Saldu- 
kienė tarėsi dėl savo tėvelio, mokytojo ir 
ilgamečio „žvaigždutės“ redaktoriaus Sta
sio Tijūnaičio, atsiminimų išleidimo. Š. m. 
gegužės 8 d. sukako 90 m. nuo žymaus pe
dagogo ir visuomenės veikėjo St. Tijūnai
čio gimimo. Tinkama proga prisiminti 
mokytoją, išauklėjusi tiek daug dabar ži
nomų (poetų bei rašytojų.

KATALIKŲ DEKANATO 
SUSIRINKIMAS

SUSITIKSIME SU LANDSBERGIAIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Po 'šiokios tokios pertraukos į Londoną 
atvažiuoja rašytojas Algirdas Landsber
gis ir jo žmona Janina.

Palaikydami landsbergilštką tradiciją, jie 
birželio 10 d. šeštadienį. 18 vai., bus Lie
tuvių Namuose ir suvaidins porą ištrau
kų iš samizdatinės, Lietuvoje parašytos 
dramos, o taip pat, tur būt, ir iš Algirdo 
Landsbergio naujausio kūrinio „Šventasis 
narvas“.

Kviečiami atsilankyti tradiciniai Lands
bergių literatūrinių vakarų dalyviai, o 
taip pat ir tie, kurie tokių įdomybių dar 
nėra matę ir girdėję.

LITERATŪROS VAKARAS
Norintieji dalyvauti vakarienėje, kuri 

bus suruošta po rašytojo Algirdo Lands
bergio literatūros vakaro birželio 10 d., 
prašomi užsirašyti Liet. Namuose pas A. 
ŽUkaušką.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTERIS — gegužės 28 d., 12.30 

vai., St. Chad's bažn.
NOTTINGHAME — gegužės 28 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
GLOUCESTERYJE — birželio 3 d., 12.15 

vai., St. Peteris, London Rd.
STROUDE — (birželio 3 d., 17.30 vai., 

Beeches Green. Išpažintys nuo 17 vai.
NOTTINGHAME — birželio 4 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — birželio 11 d., 11.15 

vaJ., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — birželio 4 d. 16 

vai., St. Wulstan's, Wolstaniton.
WOLVERH AMPTONE — birželio 11 d., 

17 vai., St. Thomas of Canterbury 
bažn., Haywood Drive, Tettenhall. 
A. a. Vaclovo Budniko 'mirties meti
nės.

Gegužės 9 d., Londono Parapijos svetai
nėje įvyko Tower Hamlets dekanato susi
rinkimais, kuris prasidėjo mišiomiis Lietu
vių bažnyčioje, dalyvaujant 17 kunigų iš 
anglų parapijų ir vyskupui Viktorui 
Guiazzelli.

Po mišių buvo aptarti dekanato rdilka- 
(lai ir parapijų savitarpis bendradarbiavi
mas..

PROF. W. K. MATTHEWS

Šį mėnesį Sukako 20 metų, kai mirė 
prof. William Kleesrnan Matthews, gimęs 
Narvoje, Estijoje, anglų-estų šeimoje, 
mokslus pradėjęs Estijoje ir baigęs Ang
lijoje.

Nuo mažens jis laisvai naudojosi estų, 
vokiečių, rusų ir anglų kalbomis. Aukš
tuosius mokslus ėjo Manchesterio ir Lon
dono Universitetuose. Pastarame 1925 
metais įsigijo daktaro laipsnį. 1926 m. ga
vo darbą Rygoje. Latvijoje, ils pradžių dės
tė anglų kalbą, o vėliau tapo anglų filolo
gijos profesorium universitete ir išdirbo 
ten iki karo pradžios 1940 m. Karo metu 
gyveno Australijoje — dirbo cenzūroje. 
Po karo grįžo į Angliją ir 1946 m. tapo ru
sų kalbos profesorium Londono universi
tete.

Prof. Matthews visuomet rodė labai 
daug simpatijos pabaltiečiams. Ypač daug 
pasidarbavo garsindamas estų ir latvių 
poeziją anglų visuomenėje (išleido dvi 
vertimų knygas: A Century of Latvian 
Poetry, 1956, ir Anthology of Modem Es
tonian Poetry, 1953). Taip pat yra išvertęs 
lietuvių poetų kūrinių į anglu kalbą (lie
tuviškai išmoko būdamas Latvijoje).

Mirties metinių proga (prof. Matthews 
buvę kolegos ir studentai buvo susirinkę 
jo prisiminti. Pagerbime dalyvavo taip pat 
velionies našlė našlė ir pabaltiečių atsto
vai. Tame susibūrime nutarta išleisti spe
cialų leidinį profesoriaus vardui įamžinti. 
Lietuviai pažadėjo prisidėti prie Šio leidi
nio, parūpindami profesoriaus lietuvių 
poezijos vertimas.

DBLK BENDRIJOS SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 13 d. trimetinis Bendrijos su
važiavimai?. prasidėjo pamaldomis. Šv. mi- 
Išiias atnašavo kun. S. Matulis, solistas R. 
Daunoras paįvairino pamaldas giesmėmis, 
vargonais pritarė J. Sarapinaitė.

Suvažiavimą atidarė dr. S. Matulis, pir
mininkavo iŠ. Kasparas, sekretoriavo G. 
Kaminskienė. Atstovų iš Anglijos ir Ško
tijos dalyvavo apie 40. Suvažiavimo atsto
vų susiklausymas buvo labai geras. Suva
žiavimui buvo pasiūlyta du nauji garbės 
nariai: prelatas J- Gutauskas ir J. Sarapi
naitė. Atstovų nutarimu jie laikomi Ben
drijos garbės nariais.

Naujia Centro valdyba išrinkta tokia: 
kun. dr. S. Matulis. K. Blivainis, S. Kalspa- 
ras, G. Kaminskienė, S. Vaitkevičius, P. 
Popika, J. Narbutienė, K. Villkoniis. Revi
zijos komisijos marių pavardės bus pa
skelbtos vėliau.

Motinos dienos minėjimą ir koncertą 
atidarė kun. dr. S. Matulis. Salė pilnutėlė 
žmonių —■ lalplie 400. Programos metu lietu
viai pasirodė kultūringi: jeigu musė būtų 
lėkuis ,būtų (galima girdėti. Pagarba klau
sytoj ams.

Nijolė Vaiinoriūtė labai gražiai paskaitė 
apie motiną, įjungdama jaunučius su ei
lėraščiais. Solistai R. Daunoras ir V. Gas- 
parienė atliko visą eilę operų arijų, akom- 
ponavo Mrs. (F. Green-. Antroje dalyje pa
sirodė M. GelvinauškiPnės tautinių šokių 
grupė ir Nottingamo moterų sekstetas, 
akompanavo N. Vainoriūtė. Tautiniams 
šokiams grojo P. Viržintias. M. Narbutas 
paskambino pianinu tarptautinių iir lietu
viškų dalykėlių. Trečioje dalyje solistai iš
pildė visą eilę lietuviškų dainų ir pabai
gai sudainavo duetą, ir jo klausydamiesi, 
gal ne vienas mintimis nukeliavo į tą 
kraštą, kur gimėm ir augom. Programos 
pranešėjai O. Virbickiaitė ir P. Juozeldkis 
labai gražiai atliko savo pareigas.

Turiu pastebėti, kad Nottinighamo jau
nimas yra įsijungęs į lietuvišką veiklą iir 
atetyje žatda palaikyti iryšiiuis su visomis 
lietuviškomis organizacijomis.

Salėje buvo graži parodėlė mūsų meni
ninkų G .Johnstonienės, V. Narbuto. K. 
Steponavičiaus, R. Popiikiienės ir N. Vai- 
noriūtės.

Po koncerto buvo šokiai iki vidurnakčio 
grojant gerai kapelai. Dalyvių nuolaika 
buvo gera, ir visi parsivežė gerus įspū
džius. Padėka Bendrijos valdybai už įdė
tąjį darbą ir rūpestingumą. Laukiame ir 
daugiau tekių subuvimų.

Buvęs

SĄSKRYDIS LIETUVIŲ SODYBOJE

Tradicinis pavasario lietuvių sąskrydis 
prasideda (šeštadienį gegužės 27 d. vakare 
susipažinimo 'šokiais didžiojoje Sodybos 
salėje, grojant gerai muzikai.

Sekmadienį, gegužės 28 d. pamaldos 
11.30 vai. Tuojau ,po pamaldų vyksta tau
tinių šokių festivalis, kuriame dalyvauja: 
Londono „Lietuva“ grupės jaunieji dr vy
resnieji šokėjai, Londono lietuvių tautinių 
įšokau grupė ir Gloucester!© tautinių šokių 
grupė, vadovaujama M. Galvinauskienės. 
Esant gražiam orui, pamaldos ir šokliai 
bus lauke.

Vėlesnėmis popietinėmis valandomis 
jaunimas organizuoja sportinius (pasiro
dymus ir kviečia vyresniuosius varžy
boms.

Nakvynei bus parūpintos palapinės, bet 
kurie numato jomis naudotis, prašomi at
sivežti miegamuosius maišus.

Tad iki pasimatymo Sodyboje!
Dr. R. Harvey ir jo kolegos dar kartą 

ptanuoja atvykti ir rinkti lietuvių 'kraujo 
pavyzdžius. Tikimasi, kad sąskrydžio da- 
lyviai/ės prisidės prie 'šio mokslinio dar
bo.

PRANCŪZŲ ŽURNALAS APIE 
LIETUVOS BAŽNYČIOS PADĖTĮ

Prancūzų jėzuitų žurnalo „Ėtudes“ kovo 
numeryje (atspausdintais ilgokas straipi'.inis 
aipiie Bažnyčios padėtį Lietuvoje: „Lietu
va: Bažnyčios uždlusinimas“.

Straipsnyje papasakojaim® lietuvių ir 
įkiltų Baltijos tautų istorija nuo senovės iki 
antrojo pasaulinio karo. Didžioji str.aĄps- 
nito 'dalis paskirta ištraukoms iš Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikų.

VOKIETIJA

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Gegužės 28 d. DBLS Gloucesterio- 
Stroudo skyrius rengia ekskursiją į Lietu
vių Sodybą.

Iš Gloucester!© nuo ukrainiečių klubo 
autobusas (išeina 8 vai. ryto, o iiš Stroudo 
nuo miesto centro 8.30 vali. Tad prašom 
nesiivėluoti.

Skyriaus valdyba

VASARIO 16 IMNAZIJOJ
Papuošė Romuvą

Š. m. balandžio 15 d. dr. A. Veigel-Ple- 
chavičiūtė nupirko įvairių rožių, žydinčių 
medelių, vaiskrūmių ir gėlių už 250 DM ir 
su Eug. Luciene pasodino Romuvoje, gra
žiai papiuoSdamos gimnazijos aplinką.

Kitą šeštadienį — balandžio 22 d. — 
Eug. Luciienė, Birutė Frosch ir dr. A. Vei- 
gel nuo pat ryto plušėjo Romuvoje. Jos 
atvežė trąšų ir už 300 DM gėlių bei 'deko
ratyvinių medelių ir pačios pasodino. Gė
les ir medelius paaukojo Lietuvių moterų 
klubų federacija Vokietijoje. Jei ir talka 
ateinančią vasarą gerai pasiseks, Romu
vos ir gimnazijos išveizda žymiai pagra
žės.

Jūratė RARASAITĖ, gimlusi 1958 m. 
kovo 2 d. Muenchene, ten pat baigė vokie
čių pradžios mokyklą ir dvi gimnazijos 
klases. I Vasario 16 gimnazijos III klasę 
įstojo 1970 im. Buvo skautė, ateitininkė, 
įšoko tautinius Šokius, dainavo chore. Ma
no (Studijuoti teisę Muenchene.

Eduardais GRIGUŽIS, gimęs 1957 m. 
Klaipėdoje ,lkuir lankė vidurinę mokyklą 
ir baigė 8 jos klases. 1973 m. atvyko į Vak. 
Vokietiją ir 1974 m. įstojo į Vasario 16 
gimnazijos V klasę. Mėgsta groti triūba. 
Ketina studijuoti slavistiką Marburgo 
universitete.

Petras MAČIONIS, gimęs 1958 m. Stuitt- 
garte, ten pat baigė vokiečių pradžios mo
kyklą. 1969 m. įstojo į Vasario 16 gimna
zijos I klasę. Mėgo knygas ir plokštelių 
muziką. Žada studijuoti psichologiją.

Juergen MARGIS, gimęs 1958 m. Lem- 
goje, Vak. Vokietijoje. Vokiečių pradžios 
mokyklą lilr 'dvi gimnazijos klases baigė 
Bielefelde. 1970 m. įstojo į Vasario 16 gim
naziją. Mėgo daug Skaityti ir ypač rašyti. 
Ruošiasi studijuoti teatrą (režisūrą).

Arvydas OLIŠAUSKAS, gimęs 1957 m. 
Vilniuje. Į Vokietiją atvyko 1960 m. Pra
džios miokšlą išėjo Salzgittery. Į Vasario 
16 gimnazijas III klasę stojo 1973 m.. 
Mėgsta piešti, fotografuoti ir sportą. Gal
voja (Studijuoti, bet dar nenusprendęs ką.

Birutė ŠYVOKAITĖ, gimusi 1958 m. 
rugpjūčio 4 d. Lietuvoje. Pradžios mokyk
los 5 skyrius baigė Vilniuje. Į Vokietiją 
atvyko 1971 m. Dvi vokiečių gimnazijos 
klases baigė Hanau mieste. Į Vasario 16 
gimnaziją įstojo 1974 m. Šoko tautinių šo
kių grupėje, mėgsta sportą. Žiada studi
juoti slavistiką galbūt Frankfurte.

Rainis VALIŪNAS, gimęs 1958 m. 
Schwetzingene, baigęs vokiečių pradžios 
mokyklos 5 skyrius, 1968 m. įstojo į Vasa
rio 16 gimnaziją. Mėgo muziką ir toje sri
tyje yra nemaža pasiekęs, ypač grodamas 
gitara. Skautuose ėjo „Aušros“ tunto tun- 
timinko (pareigas. Vokietijos Lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkas. Ketina arba 
studijuoti muziką, arba praktiškai toje 
srityje dirbti.

(V. L. B. Infonmiaeijos)

A. A. ERNESTAS KAVOLIS

BIRMINGHAMAS
IŠVYKA SODYBON

Per pavasarinį „Bank Holiday" gegužės 
28 d. rengiama išvyka Lietuvių Sodybom

Autobusais išvažiuoja 7 vai. ryto nuo 
Grand Hotel, Colmore Row, miesto centre. 
Kaina 3 sv. Prašome užsirašyti skyriaus 
valdyboje. Telef. 328 2138.

SERGA P. LAUCIUS
Gegužės 8 d. Petras Laucius priimtas 

ligoninėn, Queen Elizabeth Hospital, N. 
Ecist Ward 4 H.

Lankymo laikais 7 vai. vak., sekmadienį 
— 3 vai. p. p.

S. J.

Skautiškuoju keliu
PIRMIEJI UŽGSIREGISTRAVO

Jaunimo vadovų paruošti registinateijos 
lapai jau senokai pasiųsti jaunimui, kad

PAGRAŽINTAS IR BERNIUKŲ 
BENDRABUTIS

Iš dr. A. Veigel-Plechavičiūtės padova
notos gražios medžiagos Ona' Bartusevi- 
čienė, mokytojos Irena Krivickienė, Irena 
Natkevičienė ir Vida Sidrytė pasiuvo 
užuolaidų berniukų bendrabučio kamba
rių langams. Keletas langų liko dar seno
mis užuolaidomis, kurias reikėtų taiip pat 
pakeisti. Būtų gena, jei atsirastų asmenų, 
kurie paaukotų medžiagos ir likusiems 
langams papuošti.

VASAROS ATOSTOGOS

Pamokos prieš vasaros atostogas bai
giasi birželio 15 d. Birželio 16 d. 10 vai. 
įvyks įmetu pabaigos aktas, po kurio mo
teliai ilšvažinėja į namus.

Pamokos naujiai šia is 1978/79 mokslo 
mietais prasidės rugpjūčio 21 d.; į bendra
butį mokiniai suvažiuoja rugpjūčio 20 d.

Prašymus stoti į Vasario 16 gimnaziją 
siųsti šiuo adresu: Litauisches Gymna
sium, 6840 Lampertheim 4.

Gimnazija laukia talkos!

Vasario 16 gimnazijos kuratorijos val
dyba šią vasarą nuo liepos 1 ilki liepos 31 
dienos visus (maloniai kviečia darbo tal-

Pedagogas Ernestas (Kavolis, gimęs 
1922. I. 6 Stonaičiuose ir gyvenęs su tė
vais nuo 1925 m. Eglynų k., Plikių piar., 
Klaipėdos krašte, mirė po sunkios opera
cijos IV. 23 Heidelbergo universiteto kli
nikoj.

Pradžios mokyklą jis lankė Jakšų k., vė
liau lietuvių spartesniąją mokyklą Klai
pėdoje. o nuo 1938 m. ligi repatriacijos į 
Vokietiją 1941 m. Tauragės mokytojų se
minariją. Atvykęs j Vokietiją, dvejus me
tus dirbo jaunesniuoju mokytoju vokiečių 
pradžios mokykloje Varšuvoje. 1944 m. 
paimtas į vokiečių kariuomenę, greit pate
ko į karo nelaisvę Prancūzijoje. Grįžęs 
1948 m. gavo mokytojo vietą. 1944 m. ve
dė vokietaitę iš Weinheimo/Bergstr. ir iš 
tų vedybų susilaukė trijų vaikų: dviejų 
dukrų ir sūnaus.

Laidojimo apeigas Mueckenlocho kapi
nėse atliko evangelikų kunigas M. Beyer 
ir lietuvių evangelikų kunigas Fr. Skėrys 
iilš Mannheimo. Atsisveikinti susirinko vi
si Mueckenlocho pradžios mokyklos mo
kiniai. kolegos mykytojai, įstaigų atstovai, 
draugai ir pažįstami iš tėviškės 'ir Muec
kenlocho kaimo gyventojai. Koplyčioje 
visi netilpo, nes buvo daugiau kaip 200 
žmonių susirinkę. Kalbias i'š koplyčios per
davė gairsiaikalbiiais. Be kitų kalbėtojų, 
kunigas Fr. Skėrys iškėlė ypač savo gero 
prieteliiaus nuopelnus, verčiant lietuvių li
teratūros klasikų veikalus į vokiečių kal
bą. Jos buvo a. a. dr. Hermann Budden- 
siego dešinioji ranka ir jam padėjo išleis
ti tris knygas vokiečių kalba: Kristijono 
Donelaičio „Metus“, Dionizos Poškos 
„Mužikas žemaičių ir Lietuvos“ ir Anta
no Baran adisko „Anykščių Šilelį“. Be to, 
Kavolis vertė kitų poetų veikalus ir eilė
raščius, 'kurie buvo atspausdinti „Micke
vičiaus brošiūrose“ — „Mitzkewitsch- 
Blaetter“, kurias per eilę metų išleido dr. 
Hermann Buddensiegais Heidelberge. Be 
to, velionis buvo vokiečių-lietuvių litera
tūros draugijos vicepirmininkas ir tenai 
kėlė Lietuvos vardą kitų tautų tarpe.

Kunigas Fr. Skėrys
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