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Pagalbos kovojantiems!
VICTOR PYATKUS, PIATKUS AR MEN
KAI TEŽINOMAS LIETUVIS VIKTORAS 
PETKUS?

Šitai'p visaip britų spauda ir televizija 
kraipė, įtaisė ir vėl kraipė dabar nuteisto
jo lietuvio disidento vardą ir pavardę. Pa
galiau 'vienas svarus, rimtas laikraštis, 
minėdamas nuteistuosius, dalyje sakinio 
Šitaip teikėsi įrašyti: ,,mažai težinomas lie
tuvis Petkus“. Net ir teismams pasibaigus 
pranešimuose vis kartojama, kiek metų 
nuteisti Ginzburgas ir Ščaranskis, o Vik
torui Petkui paskirtosios bausmės dydis 
švistelėjo šen ten vieną akimirksnį ir tuoj 
buvo užmirštas.

Tur būt, neteisinga būtų kaltinti žurna
listus, kad jie i'š mūsų tautiečio padaro 
mažai težinomą lietuvį, o žvilgsnį laiko 
įsmeigę į kitus idlu. Anie du, kol buvo lais
vi, nuolat sukiojosi po Maskvą, jų veidus 
matydavome net slaptai susuktuose fil
muose, o fotografijas laikraščiuose. Kol 
jie laukė teismo, jų fotografijas spausdin- 
diavosi laikraščiai. Dabar spausdinasi ir 
jų ir jų žmonų, o Petkaus — niekada. O jis 
buvo nuteistas ilgesniems metams negu 
šnipinėjimu pakaltintasis Ščaranskis, kuris 
kaip dabar jau plačiai kalbama, gali būti 
net iškeistas į JAV suimtuosius .sovietinius 
šnipus.

Petkų, gal būt, greit užmiršime ir mes 
patys, kaip jau bus atsitikę su Gajausku. 
Kai naujas žmogus teisiamas, anksčiau su
dorotasis paprastai nueina į užmarštį, jei
gu nėra kaip gyvos palaikyti jo bylos. Štai 
Ščaranisfcio žmona, padedama savo tautie
čių, prieina net ir prie aukščiausiųjų JAV 
valdžios žmonių. O kas gi ir kur tarė žodį 
už Viktorą Petkų? Gal tik Lietuvos Atsto
vas prie Šv. Sosto, kuris kreipėsi į Amnes
ty International, ir E.L. redakcija, kuri su
teikė informacijų Londono spaudai.

Tokia jau žmogiška kartais stiprybė, o 
kartais silpnybė, kad niekas nemėgsta 
prisipažinti kaitas. O jei atsidėję pasvars- 
tytume, tur būt, paaiškėtų, kad ir šiuo V. 
Petkaus atveju esame kalta. Jeigu būtume 
sutelktinėmis jėgomis veikę, gal jam ir 
bausmė būtų buvusi užkrauta mažesnė, 
gal ir jis būtų kandidatas iškeisti į kokius 
nors šnipus. Teisintis, žinoma, yra argu
mentų. Sakykime, kad mūsų jėgos per ma
žos. neturime nei žmonių, kurie pajėtų vi
sais veiklos sritis aprėpti, nei pinigų, be ku
rių neįmanoma ką nors pradėti. Pinigų? 
Taip, pinigų. Žiūrėkite, kad ir toje Brita
nijoje kiek bažnyčiij reikalingos remonto! 
O ir šiaip pinigų žmonėms kartais reikia, 
kad galėtų sau pasistatyti reklaminius gar
bės paminklus. Dar atsimename, kaip ilgai 
'buvo pralšinėjama svarų vadinamajam 
puslapio fondui, šykščiai tesurinkta, bet ir 
ta suma labai pravertė ir atnešė naudos.

Ką Siūlytume? Ogi pradėti vėl kalbą 
apie spaudos biurą. Sakome: vėl. nes tais 
klausimas per paskutiniuosius trisdešimt 
metų buvo net kelis ‘kartus svarstytais, bet, 
deja, biuro steigimas vis susidurdavo su 
kliūtimis. Kai turime laikraštį, mūsų bend- 
ruomeninliiams reikalams, aišku, toks biu
rais nereikalingas. Tačiau tokiais ir pana
šiais atvejais, kaip Balio Gajausko ir Vik
toro Petkaus, jis būtinas. Tie vyrai toli 
nuo mūsų, jie, o ne mes suimami, tardomi 
ir teisiami, ir gal dėl to truputį supranta
mas mūsų abejingumais jų likimui. Jiaudi- 
namės ir žavimės, kol nuteisia, ir tuo vis
ikas pasibaigia. Tačiau, pavyzdžiui, Pet
kaus atveju Vakarų spauda, radijas ir te- 
levizijija ir atitinkamos įstaigos galėjo būti 
užverstos medžiaga jiau bent netrukus po 
to, kai jis buvo suimtas. ir jo likimas gal 
būtų susilaukęs tokio pat dėmesio, kaip ki
tų tuo pat laiku teistųjų. Reikia tik pinigų 
ir tam darbui tinkamo rūpestingo ir laitsi- 
dėjusio žmogaus. Jo užmegztas ryšys visa
da praverstų —• visuomenės nuomonę nu- 
statinėjančios ir spaudimą daryti galinčios 
institucijos ilgainiui įprastų kai kuriais 
atvejais gal ir paprašyti duomenų savo 
gaunamoms žinioms papildyti. Tuo būdu 
būtų padedama tiems, ‘kurie kovoja.

Mūsiškės organizacijos gal neužtektų 
lėšų dar vieniai naujai, bet reikalingai ins
titucijai išlaikyti. Tačiau gal ir lietuvių 
visuomenė prisidėtų noriau negu ano pus
lapio fondo atveju. Tada ėjo kalba dau
giau dėl pasisavinamo šalto Lietuvos auks- 
so. Biuras savo darbu stengtųsi padėti gy
viems, karštas širdis turintiems lietuviams 
idealistams, kovojantiems už Lietuvos ir 
joje gyvenančių tautiečių laisvę.

VAŠINGTONAS PASMERKĖ 
NUOSPRENDŽIUS

The Times (18. 7. 78) praneša iš Vašing
tono, kad Valstybės Departamentas paskel
bė pareiškimą, 'kuriame kalbama apie prez. 
Carterio ir Valstybės sekretoriaus Cyrus 
Vance gilų susirūpinimą dėl praeitos sa
vaitės disidentų teismų Sov. Sąjungoje.

Kad pabrėžus tą susirūpinimą, Valsty 
tybės Departamentas atskirai pasmerkė 
praeitą ketvirtadienį paskelbtą teismo 
nuosprendį, kuriuo Lietuvos Helsinkio 
grupės narys katalikas Viktoras Petkus 
buvo nuteistas 15-kai metų.

PRADĖJO JUODINTI PETKŲ

Elriitų laikraščiai „The Guardian“ ir „The 
Times“ (18. 7. 78) rašo:

TASS liepos 17 d. pranešė, kad „Tiesa“ 
paskelbė Viktoro Petkaus bylos aprašymą, 
kuriame Lietuvos „Helsinkio“ grupės na
rys yra biauriausiu būdu šmeižiamas. Jis 
vaidinamas kriminaliniu nusikaltėliu, kuris 
„sąžiningai negyveno nei vienos įdienos 
savo gyvenime“. Komunistų partijos laik
raštis kaltina jį kurstymu pokariniame 
laikotarpyje „nacių šalininkų gaujų, ku
rtos slapstėsi miškuose ir terorizavę tai
kingus gyventojus“.

iBeto „Tiesa“ kaltinanti V. Petkų pinigų 
išeikvojimu iš savo darbovietės ir baž
nyčios, kur jis buvo zakristijonu, tuo pat 
laiku vaidino kovotojo dėl žmogaus teisių 
rolę.

UKRAINIEČIO BYLA

Liepos 17 d. Gorodnia mieste, Ukraino
je, prasidėjo teismas dar vieno disidento, 
Levo Lukianenko, žmogaus teisių kovotojo 
Ukrainoje. 50 m. amžiaus kaltinamasis jau 
yra atlikęs 15 metų bausmę už „antivals
tybinę veiklą“. Jis buvo suimtas 1977 m. 
gruodžio mėn. ir apkaltintas skleidęs an- 
tisovietinę propagandą. Lukianenko yra 
vienas iš Helsinkio grupės Steigėjų.

Liepos 20 d. teismas paskelbė, kad L. 
Lukianenko nubaustas 10 metams sunkiųjų 
darbų ilr 5 metams tremties.

PRABILO A. JURKŠA
Britų spauda plraneša, kad vilniškė „Tie

sa“ atspausdino ilgą laišką, kuriame Ar
vydas Jurfkša įpuola britų policiją. Praei
tais metais jis studijų reikalais buvęs at
siųstas į Angliją ir buvo areštuotas trau
kinyje tarp Derby ir Birminghamo. Jis 
dabar tvirtina, kad britų policija kalbinu
si jį bendradarbiauti, bet jis atsisakęs.

7 dienos
— Sovietų aukščiausias teismas atmetė 

dr. J. Orlovo apeliaciją dėl nuosprendžio 
kuriuo jis buvo nubaustas 7 metams darbo 
stovyklos.

— Sovietų valdžios įstaigos davė leidi
mą [Aleksandrui Zinovjevui, buv. logikos 
profesoriui, išvykti į Vakarus. Jis buvo at
leistas iš darbo už jo knygą, kuri buvo iš
leista Vakaruose.

— San Marino vyriausybė, sudaįryta iš 
komunistų ir socialistų partijų, pasiūlė 
parlamentui dokumentą, kuriuo kritikuo
jamos teismų bylos prieš disidentus Sov. 
Sąjungoje.

— Amerikos viešosios opinijos tyrimo 
institutas paskelbė, kad daugiau negu 150 
milijonų JAV gyventojų tiki į Dievą. JAV- 
ibėse iš viso yra 216 milijonų gyventojų. 
Tuo būdu prez. Carteris gali pasididžiuo
ti, kad iš visų pramoninių kraštų Amerika 
yra labiausiai religinga.

— Britų užs. reik, ministeris D. Owen 
suteikė parlamento nariams informacijų 
apie įsipareigojimų, išplaukiančių iš Hel
sinkio sutarimų, vykdymą Sov. Sąjungoje 
ir Rytų Europoje. Tokias informacijas jis 
gaus reguliariai iš savo ambasadų, ir kas 
6 mėnesiai skelbs parlamento atstovams.

— Britų vyriausybė paskyrė 30 milijonų 
svarų pašalpą savivaldybėms, kurios 
įrengs čigonų karavanams apsistoti aikš
teles.

— Izraelio, Egipto ir JAV-bių užs. reik, 
ministeirių konferencija Leeds pilyje, D. 
Britanijoje, nedavė pozityvių rezultatų. 
Taikos derybos bus tęsiamos, Izraelio vy
riausybei susipažinus su Egipto pasiūly
mais.

— M. Thatchelr, britų koncervatorių par
tijos vadovė, priėmė Sovietų ambasadorių 
Londone Lunkovą. Dalyvaujant konserva
torių partijos užs. reikalų referentui John 
Davies, ponia Thacher išaiškino konser
vatorių partijos pažiūrą į disidentų per
sekiojimą Sov. Sąjungoje, ir dėl jos pasiū
lymo Vakarų valstybėms nutraukti pasko
las Sov. Sąjungai ir sumažinti prekybos 
mainus.

— Britų darbo partijos gen. sekretorius 
Ron Hayward išsiuntė prez. Brežnevui 
laišką, kurio partijos vykd. komitetas pa
reiškė nepasitenkinimą dėl disidentų per
sekiojimo Sov. Sąjungoje.

— Europos devynių valstybių (EEB,) 
jungtinis pareiškimas kritikuoja bylas 
Sov. Sąjungos teismuose, kur kovo
tojai dėl žmogaus teisių buvo nuteisti sun
kiomis bausmėmis.

JAV ŽURNALISTŲ BYLA ,

Maskvos miesto teismas, liepos 18 d. 
svarstęs dviejų Amerikos žurnalistų bylą, 
įsakė jiems paneigti savo laikraščiuose 
anksčiau atspausdintą informaciją apie 
Gruzijos disidento Zviad Gamsachurdijos 
tariamai suklastotą pareiškimą Sovietų te
levizijoje.

Craig Whiney, The New York Times ko
respondentas, ir Hal Piper, Baltimore Sun, 
kurie šiuo metu atostogauja Amerikoje, 
taip pat turi sumokėti 2,289 rublius teis
mo išlaidų.

Į teismą buvo pristatytas, dviejų gink
luotų palydovų lydimas, pats Z. Gamsa- 
churdija, kuris šiuo metu atlieka 5 metų 
darbo stovyklos bausmę už antisovietinę 
propagandą. Teisme jis bandė pasiaiškin
ti, jog jo „humanitarinė ir patlriotinė veik
la“ neturi nieko bendro su antisovietizmu. 
įBteit teisėjas jį pertraukė.

Tuo tarpu abiejų laikraščių leidėjai 
Amerikoje pareiškė, kad jie paneigimo 
nespausdins, net jeigu tą parašytų minėti 
korespondentai. Laikraščių redaktolriai pa
tys pasirenka spausdintiną mežiagą.

SEPTYNIŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA

Septyniių svarbiausių pramoninių vals
tybių lyderiai, baigdami savo konferenci
ją liepos 17 d. Bonnoje, paskelbė, kad jie 
sutarė dėl išsamios strategijos, į kurią įei
na 'krašto ūkto plėtimas, įdarbinimas bei 
infliacija, tarptautinė valiutos politika, 
tarptautinė prekyba ir kiti ekonominiai 
klausimai. Vak. Vokietija ir Japonija pa
sižadėjo suaktyvinti savo kraštų ūkį, Jung
tinėms Amerikos Valstybėms pasižadėjus 
sumažinti energijos naudojimą. Prez. Car- 
teris pažadėjo iki 1985 m. 'sumažinti skys
to kuro importą, ir iki 1980 m. pakelti sav1 
krašte benzino 'kainą, sulyginant ją su pa
saulinės rinkos kaina.

Konferencijoje dalyvavo sekančios vals
tybės: Kanada, Vak. Vokietija, Prancūzi
ja, Italija, Japonija, D.Britanija ir J. Ame
rikos Valstybės. Europos Ekonominei 
Bendruiclmenei atstovavo Europos Tary
bos pirm. Roy Jenkins.

RYTŲ VOKIETIJOS KRITIKAS 
KALĖJIME

Rytų Vokietijoje liepos mėn. pradžioje 
8 metams kalėti buvo nuteistas įžymus ko
munistas Rudolfas Bahro. Įstaigų paskelb
tame pranešime net nepasakyta, už ką jis 
konkrečiai nuteistas. O kalėjime jis atsi
dūrė už savo knyga „Alternatyva“, kuri 
buvo atspausdinta Vakarų Vokietijoje ir 
labai plačiai skaioma. Jam taip pat buvo 
pasiūlyta alternatyva: arba važiuok sau į 
užsienį, arba teismas ir kalėjimas. Bahro 
pasirinko kalėjimą —- jis nori būti simbo
lis komunistinio pasipriešinimo staliniz
mui šiandieninėje Rytų Europoje. Jo kny
goje labai pagrįstai kritikuojamas komu
nizmas, bet reiškiamas įsitikinimais, kiad 
opozicijos pastangomis gali būti sukurtas 
toksai liberalus komunizmas, kuris galėtų 
veikti, šiandieninis Rytų Vokietijos ko
munizmas esąs tik tam tikra etikete pri
dengtais kapitalizmas.

Rinkdamas knygai medžiagą, jis apielO 
metų vedė dvigubą gyvenimą: viešai at
likdavo eilniamąsias pareigas, o laisvalai
kiu šalindavosi žmonių. Paskutiniuosius 
ketvertą metų net ir nuo 'šeimos nutolęs 
laikėsi, kad niekas nežinotų jo sumanymo 
ir nesutrukdytų jam darbo.

Komunizmo kritikai paprastai žiūri į tą 
sistemą iš dešinumo pozicijų. Bahro verti
na komunizmą iš kairiųjų pozicijų. Jis ti
ki ir Skelbia, kad po stalinizmo dar gali 
būti komunizmas. Dėl to vienas jo knygos 
apžvalgininkas tvirtina, kad jis nebūtų pri
imtinas nei Rytų, nei Vakarų Vokietijai, 
jei nesėdėtų dabar kalėjime. Kadangi jis 
kritikuoja Rytų Vokietijos režimą, tai jo 
knyga graibstoma ir jis pats laikomas he
rojumi Vakarų Vokietijoje. O jei gyventų 
Vakarų Vokietijoje, tai negautų leidimo 
dirbti, ir tada jo knyga nebūtų tokia, .popu
liari, o į Rytų Vokietiją niekas iš viso jos 
neįsileistų. Jei gyventų Vakarų Vokietijoje 
ir Rytų Vokietijos režimą kritikuotų iš de
šiniųjų pozicijų, tada jis būtų priimtinas 
kaip asmuo bent vienai pusei.

— Autobusui nukritus nuo tilto į Nilo 
upę, Egipte, žuvo 59 keleiviai. Išsigelbėjo 
tik šoferis.

— Jėzuitų ordino galva Mgr. Pedro Ar- 
rupe lankėsi Vengrijoje ir susipažino su 
Jėzuitų gyvenimo sąlygomis komunistų 
valdomoje valstybėje. Mgr. Arrupe kalbė
josi ir su min. pirmininko pavaduotoju 
Gyorgy Aczel.

VLIKo VEIKLA
PASIKALBĖJIMAS VAŠINGTONE

DR. BRONIUS NEMICKAS, VLIKo vi
cepirmininkas politikos ir teisių reikalam. 
Pavergtų Tautų Savaitės išvakarėse, 1978 
birželio 7-8, dalyvavo Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo delegacijoje ir lankėsi 
Amerikos Valstybės Departamente ir 
Kongrese. Delegacija lankėsi Valstybės 
Departamente, pas kongreso pirmininką, 
politinės komisijos pirmininką ir visą eilę 
Kongreso narių. Jos tikslas buvo Paverg
tųjų Europos Ta utį; Savaitės proga įtai
gauti Valstybės Departamentą, kad šių 
metų Prezidento deklaracijoje būtų labai 
.aiškiai pabrėžta tvirta JAV politika žmo
gaus teisių atžvilgiu, tuo būdu siekiant 
atsverti nenusisekusios Belgrado konfe
rencijos baigtį ir prašyti moralinės ir po
litinės paramos disidentiniam judėjimui.

Vykstant pasikalbėjimui dėl prezidento 
deklaracijos turinio, buvo progos su Vals
tybės Departamento pareigūnais pasiaiš
kinti ir kitais klausimais. Čia Nemickas 
atkreipė dėmesį į bolševikų suintensyvin
tą Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraštuo
se — Estijoje ir Latvijoje — vykdomą ru
sifikaciją ir rusiškąją kolonizaciją. Be to, 
jis kėlė klausimą, ar Valstybės Departa
mentas negalėtų peržiūrėti ir pakeisti sa
vo nusistatymo Pabaltijo valstybių diplo
matinio tęstinumo požvilgiu, nes dabarti
nė politika veda prie diplomatinių atsto
vybių išnykimo, kadangi negalima jon 
įvest naujų ir jaunesnių žmonių, neturin
čių neprklausomos Lietuvos diplomato 
statuso. Valstybės Departamento pareigū
nai pažadėjo tą dalyką patyrinėti.

Delegacija,, lankydamasi Kongreso pir
mininko įstaigoje, prašė, kad ir šiemet, 
kaip iki šiol, būtų vykdomi debatai Kong
rese Pavergtų Europos Tautų Savaitės 
proga, o kongresmenams įtaigavo, kad jie 
tuose debatuose aktyviai reikštųsi, ypatin
gą dėmesį kreipiant į žmogaus teises ir 
disidentų judėjimą.

Delegaciją priėmė Europos Reikalų sek
retoriaus pavaduotojais William H. Luers 
ir Rytų Europos reikalų direktorius Ni
cholas G. Andrews.

Dr. B. Nemickas, prieš lankydamasis 
Valstybės Departamente, susižinojo su 
Lietuvos atstovu Dr. S. A. Bačkiu dėl Lie
tuvos valstybę liečiančių klausimų ir apie 
patirtąsias reakcijas po vizito painforma
vo atstovą.

PLIAS SUVAŽIAVIMAS

STASYS LŪŠYS, VLIKo tarybos Politikos 
ir teisių komisijos pirmininkas, sveikinda
mas Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto vardu Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Suvažiavimą, įvykusį Bostone 
1978 gegužės 27-29, ypatingai pabrėžė Lie
tuvos valstybingumo mintį. Jis nurodė, 
kad šie metai pasižymi visa eile sukakčių, 
liudijančių seną ir giliai šaknis lietuvių 
tautos poiitinėn sąmonėm {leidusio Lietu
vos valstybingumo: Mindaugo Lietuvos 
įkūrimo, Lietuvos valstybės atkūrimo, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
įsteigimo. Tas ilgaamžis Lietuvos valsty
bingumas yra lietuvių tautos iš priespau
dos išsivadavimo tvirtas pagrindas, toliau 
tęsė sveikintojas, dėkodamas laisvojo pa
saulio lietuviams inžinieriams ir architek
tams už jų didelį indėlį į Lietuvos vadavi
mo darbą ir kviesdamas į jį ateityje dar 
ryžtingiau dėtis.

SEMINARAS ŽMOGAUS TEISĖMS
TEISININKŲ KOMISIJA TARPTAUTI- 
NĘMS ŽMOGAUS TEISĘMS 1978 birželio 
1 d. surengė New Yorke .pirmąjį seminarą, 
kurio tikslas buvo supažindinti su žmo
gaus teises liečiančia tarptautine teise ir 
praktika. Kolumbijos universiteto tarptau
tinės teisės profesorius Louis Henkin pa
darė .apžvalgą apie tarptautinę žmogaus 
teisę ir organizacijas, o Rugers universite
to teisių mokyklos profesorius Roger Clark 
supažindino su Jungtinių tautų praktika, 
naudojama žmogaus teisių nusiskundi
mam nagrinėti.

Šio seminaro diskusijoj dalyvavo dr. 
Bronius Nemickas, VLIKo valdybos narys 
politikos ir teisių reikalams, svarstant 
Helsinkio galutinio akto teisinę prigimtį.

BALTIEČIŲ ŽINIOS ARGENTINOJE
BUENOS AIRES, Argentinoje, išeina 

lietuvių, latvių ir estų leidžiamas buletenis 
NOTICIERO DE LOS PAISES BALTI- 
COS. Jį redaguoja lietuvis Cerafinas Juk
nevičius, nepailstamas kovotojas už Pabal
tijo tautų laisvę ir nepriklausomybę.

Didžioji Buenos Aires spauda, kaip pvz. 
LA PRENSA ir LA NACION, dažnai pa
sinaudoja to biuletenio paskelbtomis ži
niomis. La Prensa 1978 vasario 20 d. apra
šė Vasario šešioliktąją ir įdėjo nuotrauką, 
vaizduojančią lietuvių mergaičių ir berniu
kų būrelį tautiniais rūbais Santo Domingo 
bazilikoje mišiose už Lietuvą. La Nacion 
atsispausdino du ilgoku straipsniu apie 
Pabaltijo® valstybes ištikusį negandą, apie 
sovietinį kolonializmą, apie lietuvių tautos 

| rezistenciją.

T. VENCLOVA APIE CENZŪRĄ

Ištrauka iš Tomo Venclovos studijos 
apie literatūrinę cenzūrą Lietuvoje iš
spausdinta dvimėnesiniame Londono žur
nale „Index“ (July-August, 1978).

TAUTINIS SĄJŪDIS LIETUVOJE

„Vien tik Lietuvoje išsivystė masinis tau
tinis 'sąjūdis “, rašo profesorius PETER 
REDDAWAY ilgame straipsnyje „Užrašai 
ilš .pogrindžio“ (Notes from the Under
ground), pasirodžiusiame Londono Times 
Literary Supplement savaitraštyje (birže
lio 16 numeryje). Straipsnio tema yra ru
sų „samizdlaitinio" leidinio „Bėgamųjų 
įvykių kronika“ dešimtinis jubiliejus. Pa
žymėtina, kad ta proga rusų „Kroniką“ 
sveikino ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika“ (32 nr.).

THE NEW HAVEN REGISTER, Conn., 
USA, laikraštis savo kovo 19, sekmadie
nio, laidoj atspausdino savo bendradarbės 
ISRAEL AMITAI beveik puslapio pasikal
bėjimą: Lietuvos patrioto Juozo Vėbros 
istorija“. Yra įdėta Vėbros ir dukros Vai
vos įspūdinga fotografija, orientacinis 
Lietuvos dr kaimyninių valstybių žemėla
pis ir Lietuvos apžvalga.

Prof. dr. Juozas Vėbra ir Vaiva Vėforai- 
tė-Gustienė atstovauja Lietuvių Rezisten
cinei Santarvei VLIKo taryboje.

HENRIKAS JAŠŪNAS, Jonava, 30-čio 
gatvė No 25, b. 18, buvo suimtas 1976 gruo
džio 22. Apkaltintas anti-sovietine veikla, 
pavergtųjų tautų Manifesto Jungtinėms 
Tautoms platinimu. Yra pavojus, kad jį 
paskelbs psichiniai nesveku. Žmona Moni
ka, protestuodama, tvirtina, kad jos vyras 
yra visai sveikas. Nėra žinių apie teismą.

Jašūnas jau prieš tai buvo du kartu su
imtas ir nuteistas: 1946 - 1955 buvo Intoje 
šachtose (kasyklose); 1957 - 1959 buvo 
Mordavijos lageryje, Zubovo - Berucho 
rajone.

Kas tori naujų žinių apie kankinį Hen
riką Jašūną, prašome skubiai rašyta: 
ELTA Information Service, 29 West 57th 
Street, New, York New York 10019.

Elta

UŽ V. PETKŲ IR A. ZYPRĘ
Pasiuntinybė prie Šv. Sosto praneša, kad 

Lietuvos Atstovas S. Lozoraitis, jum, 
sužinojęs apie AMNESTY INTERNATION
AL intervenciją pas Italijos Respublikos 
prezidentą dėl Sov. Sąjungoje teisiamų A. 
Sčaranskio ir A. Ginzburgo, tuojau kreipė
si i minėtąją tarptautinę organizaciją, 
primindamas jai, kad vien už dalyvavimą 
Helsinkio grupėje, tuo pat metu Vilniuje 
yra teisiamas lietuvis Viktoras Petkus. 
Pažymėdamas, kad Viktoro Petkaus pa
dėtis yra dar tuo neteisingesnė ir skau
desnė, nes jį teisia svetimieji, okupavę ir 
pavergę jo tėvynę Lietuvą, SLozoraitis jr., 
paragino AMNESTY INTERNATIONAL 
vadovybę visais galimais būdais ginti 
lietuvio reikalus.

Ta pačia proga pranešama, kad AMNES
TY INTERNATIONAL vadovybė Londone, 
gerai ištyrusi nepaprastai liūdną padėtį, 
kurioje jau nuo seniai yra lietuvis ALGIR
DAS ZYPRE, sovietų laikomas psichiatri
nėse ligoninėse, davė leidimą pradėti jo la
bui plačiai išvystytą, viešą akciją. Toji ak
cija prasidėjo š. m. birželio mėn. 28d.,Fe- 
deralinėje Vokietijoj, kurios didieji spau
dos organai buvo painformuoti apie skaudų 
ALGIRDO ZYPRES likimą. Tarp kitko, 
buvo iškeltas faktas, kad jis yra laikomas 
praktiškai visiškoje izoliacijoje, nes gali 
susirašinėti tiktai su giminėmis ijr gauti 
vieną pakietą į metus. Visi vakaruose gy
venantieji lietu viai yra raginami, -kuo galė
dami, prisidėti prie akcijos ALGIRDO 
ZYPRES labui. Šiuo tarpu, pati efektin
giausią priemonė būtų laiškais kreiptis į 
vietinės spaudos organus ir painformuoti 
juos apie mūsų tautiečio keliolikos metų 
kryžiaus kelius okupanto rankose.
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Nauja novelės antologija 
anglosaksams

Pageidauti — taip, reikalauti — ne

Supažindindamas laikraščio skaitytojus 
su naująja dvikalbe poezijos antologjia, 
užsiminiau anąkart ir kitą tos pačios S. Zo- 
barsko Manyland Books leidyklos išleistą 
knygą, pavadintą „The Lithuanian Short 
Story 50 Years“ (50 metų lietuvių nove
lės).

Ta kilta, tiesa pasirodė jau praeitais me
tais. Jei apie poezijos antologiją spauda 
dar nespėjo pasisakyti, tai apie tą novelės 
a|r apsakymų rinktinę balsai nuskambėjo, 
daugiausia vis kritiški, ir šiapus ir net 
anapus. O kadangi mūsų skaitytojai su ta 
knyga dar nepažįstami, tai tarkime vieną 
kitą žodį apie ją. Tai didelio formato 464 
puslapių knyga, maždaug reprezentaciškai 
.išleista (geras popierius, kieti viršeliai).

Ją yra sudaręs ir redagavęs Stepas Zo- 
barskas, ir joje pateikiama anglų kalba po 
vieną novelę - apsakymą Vaižganto. V. 
Krėvės, A. Vienuolio, Ig. Šeiniaus, J. Sa
vickio, P. Tarulio, A. Tūlio, J. Grušo, V. 
Alanto, V. Ramono, L. Dovydėno, J. Gliau- 
dos, J. Jankaus, A. Vaičiulaičio, K. Barė- 
no, N. Mazalaitės, J. Krailikausko, A. Škė
mos, S. Zobarsko, M. Katiliškio, A. Baro
no, J. Kaupo, A. Landsbergio, R. Lankaus
ko, I. Mero, K. Almeno, J. Apučio ir du 
trumpi V. Žilinskaitės. Įžangą apie lietu
višką novelę - apsakymą knygai yra pa
rašęs Alg. Landsbergis. Prie kiekvieno 
rašytojo kūninio įdėta ir jo fotografija su 
žiupsneliu, tiesa, ne visada tikslių biogra
finių duomenų.

Priekaištų šiai knygai buvo teisingų ir 
abejotino teisingumo. Spausdinimo darbą 
atlikusi .spaustuvė, matyt, neturėjo lietu
viškiems žodžiams būtinų ženklų, tai kny
goje maždaug atšiauriai mirga marga Jo
ne Peciulionyte, Žibute Daugėlaitė, Upe į 
rytus, upe i šiaure, Sienapiute, Gyvenimas 
tad kekerysniiu, Vytaute Žilinskaite ir t.t. 
Galima tai teisinti, kad gi kitataučiui vis- 
tiek, ar čia tie taškai, tosnosinės ir visokie 
raidžių ragučiai yra, ar nėra, bet kai tokią 
reprezentacinę knygą vartai, tai netyčia 
prisimeni pirmuosius pokario metus, kai 
vienas kitas lietuviškas laikraštis buvo ši
taip išleistas 'be ženklų, čia gi, sakytum, 
ne laikraštėlis. Truputį pertvarkytu romė
nų posakiu galėtume pasakyti: kas tiko 
jaučiui, visiškai netiktų Jupiteriui. O jei 
gu dar pridėtume, kad knygoje yra ir su
maišytų puslapių, tai priekaištai techniš
kam atlikimui pasiteisintų net su gražiu 
kaupu.

Į vertimus, kaip jie atlikti, nosį kaišioti, 
be abejo, galėtų tik specialistai. Vertėjų 
būta viso būrio: Žemkalnis, K. Almenas, D. 
Bowen, A. Landsbergis, A. Sears, P. P. Ci
nikas, D. Sealey, R. Sealey, S. Zobarskas, 
Nola M. Zobarskas, Škėmaitė, Clark Mills, 
M. Stark, J. Dovydėnas, Alg. Baranauskas, 
Rasa Gustaitis. Daugiausia darbo kaip 
vertėjas į šią knygą, rodos, bus įdėjęs Alg. 
Landsbergis, vienus vertimus pasirašyda
mas pavarde, o 'kitus, tur būt, dėl įvairu
mo slapyvardžiu.

Dar vienas lyg ir rimtesnis priekaištas 
šiapus, rodos, būtų 'buvęs tas, kad kai ku
rių autorių parinkti gal ir ne patys geriau
si darbai. Bet neužmirština, kad 1959 me
tais ta pati leidykla išleido dabar jau ke
liais leidiniais pakartotą to paties Stepo 
Zobarško sudarytą „Selected Lithuanian 
Short Stories“, ir anoje knygoje reprezen
tuojami Žemaitė, V. Kudirka, Vaižgantas, 
J. Biliūnas, Šatrijos Ragana, A. Vienuolis, 
V. Krėvė, Ig. šeinius, J. Savickis, J. Gru
šas, V. Alantas, J. Jankus, S. Zobarskas,
M. Katiliškis, A. Landsbergis, Al. Baronas,
N. Mazalaitė, A. Vaičiulaitis. Ten buvo ne
maža labiausiai reprezentacinių lietuviškų 
apsakymų — mūsų novelistikos klasikos 

Anais reikšmingais metais 
Vilniuje

Dr. Jonas Basanavičius

DĖLIAI VASARIO 16 D. 1918 M. LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

Į Tarybos narių sąstatą, buvo įnėję įvairių 
krypsnių asmenys ir iš visų tuomet Lietuvoje 
buvusių srovių, kas davė vilties, jog pati Tary
ba nebus vienšališka ir nenukryps į nepagei
daujamą tautai šalį. Tarybos prezidiuman 
pirmininku buvo išrinktas pats Ant. Smetona, 
kuriam vėliau lemta buvo tapti pirmuoju Lie
tuvos respublikos prezidentu. Našta tačiau, ku
ri visu sunkumu užgulė ant Tarybos pečių, ne 
visados buvo lengva pakelti. Dažnai, kaip vė
liau pasirodė, jai tekdavo su okupantų valdžia 
susikirsti ir kovoti. Neretai Tarybos nariams 
dėl visokių pasitarimų su vokiečiais tekdavo 
važinėti Kaunan, kur buvo vyriausiojo Rytų 
karo vado buveinė, ne kartą teko pasiekti ir 
Berlynas.

Tarybos butas, kuriame ji posėdžiavo, iš 
pradžių buvo prie Jurgio prospekto (šiandien 
Mickevičiaus gatvė) namų Nr. 11, kiek vėliau
tapo perkeltas prie to pat prospekto į Nr. 13, 
kur rusų laikais buvo karo teismas, o kurį da-

geriausių pavyzdžių, ir naujojoje knygoje 
jie nekartoj ami. Jeigu ten kurio nors au
toriaus buvo įdėtas pats geriausias kūri
nys, vadinas, šįkart turėjo būti pasitenkin
ta antruoju geriausiu (net ir pats knygos 
sudarytojas ten įsidėjo patį populiariausią 
ir plačiausiai žinomą savo „Monsinjoro 
suoliuką“, tai šįkart turėjo pasitenkinti 
mažiau garsia „Elena“).

Buvo jau ir .anapus priekaištų, kad 'kny
ga neatstovaujanti lietuviškos novelistikos 
penkiasdešimtmečiui, nes joje tėra patei
kiama kūrybos pavyzdžių tik keturių rašy
tojų Vytautės Žilinskaitės, Romualdo Lan
kausko, Juozo Grušo ir Juozo Apučio. Taip 
yra, tiesa. Lietuvoje yra prirašyta nemaža 
ir gerų apsakymų, ir kaltinimas kreivu 
veidrodžiu galėtų būti imamas širdin, jei 
turėtume tik vieną lietuvių literatūrą. De
ja, turime dvi, ir Lietuvoje tai jau ne kar
tą buvo pavyzdingai įrodyta-. Pats naujau
sias įrodymas būtų Vilniuje išleistoji lie
tuvių literatūros istorija rusų kalba. Po 
teisybės, per daugelį metų jau būsime 
įpratę šitokią padėtį matyti, susigyveno
me su ja, dėl to ir -visokie kaltinimai vieni 
kitiems, Itur būt, atšoka taip, kaip vanduo 
nuo žąsies plunksnų. Net sakyčiau, kad bū
sime pamėgę tokią padėtį, ji įsigėrę mums 
į kraują, patys pradedame verstis provin
cializmu. Štai Australijos lietuviai išleido 
savo poezijos antologiją, o iš spaudos pra
nešimų .matome, kad bus leidžiama anglų 
kalba JAV lietuvių rašytojų antologija! 
Ta naujiena mane užkrėtė entuziazmu. O 
kas būtų, sakau, jei mes imtume ir išleis
tume Britanijos (lietuvių poetų antologiją? 
Entuziazmas atslūgo, kai pagalvojau, kad 
tame mieste tik vieną lietuvį poetą teturi
me, tai antalogiją lyg ir neišeitų sudari
nėti...

Taip, taip, tos dvi literatūros... Kai pa
rašoma svetur, netinka Lietuvai — kaž
kas kažkur uždeda puspadį. Kas parašo
ma Lietuvoje, kai kam atrodo, kad netin
ka naudotis svetur. Taip ir eina metų me
tais. O ši antologija Lietuvoje gal ir nebū
tų susilaukusi priekaišto, jei ne tas kny
gos plačiareikšmis vardas. Jeigu jau lietu
viškos novelistikos .penkiasdešimtmetis, 
tai jis turėtų apimti daugiau vardų ir dar
bų, dėl to negali kilti didelių abejonių. Jei
gu eilinė novelių antologija, tai vėl kita 
'kalba.

Bet tie visi priekaištai dr trūkumai grei
čiau vien tik mums patiems praverčia pa- 
sikalbėti. Anglosaksams tai bus dar viena 
gera naujiena., iir tegu tai knygai sekasi 
taip, kaip ir anai prieš keliolika metų i'š- 
leisltatjai.

K. Barėnas

SIMO KUDIRKOS ATSIMINIMAI 
ANGLŲ KALBA

Naudodamasis savo paties sutelkta me
džiaga ir pasikalbėjimais per vertėjus su 
S. Kudirka, o taip pat remdamasis kitų 
pasakojimais, žurnalistas Larry Eichel pa
rašė knygą „Fo|r Those Still at Sea“ 
(Tiems, kurie dar jūroje) — Kudirkos at
siminimus. Knygą išleido „The Press“ New 
York (kaina 7.95 dol.). S. Kudirka pasa
koja apie grąžinimą Kilaipėdon, apie bylą, 
koncentracijos stovyklas, kalėjimą ir ten 
sutiktus lietuvius.

Leidyklos siunčiamas, S. Kudirka liepos 
mėn. važinėjo po JAV miestus, susitikda
mas su knygos pirkėjais, pasirašinėdamas 
pirkėjams ir kalbėdamasis su spaudos at
stovais.

bar užima Vilniaus garnizono lenkų oficierių jais pasielgimus — vislab tai buvo
„kasinas“ (klubas). Prie Tarybos okupantų 
valdžios buvo paskirtas kapit. Gilsa pirmuoju, 
o vyresnysis leitenantas Kugleris antruoju ko- 
misorium.

Taryba buvo pasistačius uždavinį, kiek leis 
karo aplinkybės, visų pirma pasirūpinti visuo
menės būties ir šalies likimo pagerinimu. Pir
moje vietoje reikėjo valsčiuose geresnę tvarką 
įvesdinti, paskui mokyklų steigimu, švietimu, 
ūkiu, žmonių bendravimo palengvinimu ir jų 
sveikatos bei gyvatos apsaugojimu rūpintis. 
Bet tas visas pasiryžimas prie to laiko kariuo
menės okupuoto krašto aplinkybių nebuvo 
lengva įvykdinti, daugiausiai sunkumo buvo 
su tomis rekvizicijomis, kurias vokiečių karei
viai visur darė.

Tarp kitų reikalavimų iš vokiečių okupa
cijos valdžios pirmų pirmiausia buvo kreipta
si spalio 20 d. į Rytų karo vadą Bavarijos ku
nigaikštį Leopoldą prašant sustabyti suma
nytąją rudenį arklių mobilizaciją Lietuvoje 
ir aržilų romi j imą, ką karo valdžia palankiai 
išrišo. Taryba paduodavo tai valdžiai įvairius 
skundus ant stovinčių įvairiose Lietuvos vie
tose vokiečių už daromas Lietuvos gyvento
jams visokias skriaudas ir neteisybes, bet ne 
visuomet pasekmingai išrišamas. Prie Tary
bos buvo net suorganizuotas tarp kitų tam 
tikras skundų skyrius. Apie rekvizicijas, pri-
verstinus gyventojams darbus, mokyklas, gi
rių naikinimą, žiaurius kareivių su gyvento-

Dalis užsienio lietuvių spaudos dar vis 
tebepilsto mėnesių mėnesiais be atvangos 
iš tuščio į kiaurą apie dvi svetur išėjusias 
'knygas — „Draugo“ konkursą laimėjusį 
Kazio Almeno romaną „Sauja .skatikų“ ir 
rašytojų premija apdovanotąjį Icchoko 
Mero romaną „Striptizą“. Tuos visus laik
raštinius puolimus ir išvedžiojimus surin
kus į krūvą, tur būt, jau susidarytų knyga 
tokio pat storumo, kaip 'tie abu romanai. 
O ar rašytojai teisingai puolami? Ar pa
grįsti reikalavimai jiems?

Į tą 'bylą balandžio 27 d. netiesiogiai įsi
jungė „Draugas“ Al. B. (arono) parašytu 
vedamuoju „Visuomenės reikalavimai ir 
menininko atsakomybė“. Sakome: netie
siogiai, nes straipsnyje kalbama dėl prin
cipų, o ne dėl kurio nors atskiro kūrinio.

„Kai okupuotos Lietuvos menininkas 
yra atsakingas už savo kūrybą komunistų 
partijai“, rašoma straipsnyje, „gali ne vie
nam kilti klausimas, kam yra atsakingas 
laisvojo pasaulio menininkas lietuvis. Jei
gu pavergtoje Lietuvoje komunistų parti
ja menininkui suteikia išskirtinai geras 
gyvenimo sąlygas, tai ji gali 'statyti reika
lavimus, tačiau laisvojo pasaulio meninin
kui niekas jokių reikalavimų negali staty
ti, nes visuomenė beveik niekuo nepriside
da prie vienokio ar kitokio menininko kū
rybos. Visuomenės reikalavimai gali būti 
tik sąlyginiai, gali ko nors visuomenė pa
geidauti; tačiau kūrėjas neturi jokio įsipa
reigojimo klausyti. Jis turi kunti taip, kaip 
jam atrodo geriau.

„Meną 'kuria menininkai, o ne masių 
.pritariantis ar prieštaraujantis šauksmas. 
Yra kritikų mėgėjų, norinčių literatūrą 
palenkti savo pusėn. O tų lenkėjų yra įvai
rių. Vieni nori, 'kad menas tarnautų tikra
jai realistiškajai krypčiai, nevengdamas 
realistiškesnių vaizdų, kiti nori, kad me
nas meluotų ir lakuotų, kad menias žmo
nes verstų menekenais be .kraujo ir kaulų. 
Iš vienos pusės masės nori realistinio me
no, panašių į fotografiją gamtos vaizdų, 
bet kai vaizduojamas žmogus, jau norima', 
kad jis būtų atvaizduotas šventuoju be jo
kių žmogui būdingų klaidų.

„Ne vieną kartą buvo priekaištaujama, 
kad rašytojais gerai atlyginamas, kad ga
vo tūkstančio dolerių premiją. Bet juk ro
maną parašyti užtrunka metus, ir niekas 
šiais laikais už tūkstantį dolerių metų ne
išgyvena. Be abejo, masė gali reikalauti 
iš kūrėjo to .ar kito, bet pagaliau, ką masė 
davė kūrėjui ir ką jos reik.alavim.aii duoda

Atsiusta paminėti
Karys, No. 4, 1978 m. balandis. Pasaulio 

lietuvių karių — veteranų mėnesinis žur
nalas.

Lietuvių Dienos, Nr. 4 ir 5, 1978 m. ba
landis ir gegužis. Iliustruotais žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Leidžia A.F. Ski
rtus. Los Angeles, JAV.
Mūsų Vytis, Nr. 2, 1978 m. Skautiškos min
ties jaunimo ir vadovų žurnalas. Leidžia 
Akademinis Skautų Sąjūdis, JAV.

Skautų Aidas, 1978 m. kovas. Lietuvių 
Skautų S-gos organais, leidžia LSS Tarybos 
Pirmiija, Čikaga.

Šaltinis Nr. 3. 1978 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Leidžia Marijonai 
ir šv.Kaziimiero s-ga, Nottingham, Anglija.

Pasaulio Lietuvis, Nr. 40-104, 1978 m. 
balandis. PLB Centro Valdybos leidinys, 
Čikaga

Laivas, Nr. 5, 1978 m. gegužis. Religinio 
ir tautinio gyvenimo mėnesinis žurnalas, 
leidžia Marijonų vienuolija, Čikaga. 

menui? Tiesa, visuomenė perka knygas ir 
paveikslus, eina į koncertus ar vaidini
mus, ji turi teisę pasisakyti, kais jai patin
ka ir kas ne, bet vykdyti taip, kaip ji nori, 
būtų nesusipratimas.“

Pateikęs amerikiečių rašytojo Harold 
Robins argumentą, kad ne kritikai, o kū
rėjai kuria literatūrą, straipsnio autorius 
grįžta į lietuviškus laukus:

„Neseniai spaudoje pasitaikė išpuolių 
prieš rašytojus, kad jie tam tikra prasme 
kuria nemoralius vaizdus. Tenka sutikti, 
kad kai kurie vaizdai gal ir nereikalingi, 
bet šaukti, kad knygos pornografinės, te
gali tik tas, kas visai nesusipažinęs su šių 
'laikų literatūrine raida. Lietuvių rašytojų 
knygos tuo atžvilgiu yra švarios, kartais 
tiesiog nulakuotos, atrodo, kad tai ne žmo
nės, o 'stabarai ar ligonys.

„Suprantama, kad nėra reikalo 'atideng
ti visų nešvarumų. Nutekamieji vamzdžiai 
gatvėse ir tie uždengti, bet nužmoginti 
žmogų, nuslėpti jo aistras, padaryti jį kaž- 
kokiuo ištižusiu nevykėliu yra literatūros 
susinimas. Niekas neteigia, kad nereikia 
vengti vulgarių, neskoningų, šlykščių sce
nų, tačiau paliesti intymesnius momentus 
dar nėra nusižengimas dorovei“.

Kas atsitinka, kai visuomenė pradeda 
šaukti dėl 'kurio nors kūrinio?

„Visuomenė turi teisę kovoti prieš jai 
nepatinkamas knygas“, rašo toliau straips
nio .autorius, „turi teisę iškelti ir tuos ta
riamai nepadarius puslapius, bet viena 
aišku, kad kovotojai pasidaro platintojai, 
kovodami jie labai pakelia knygos tiražą. 
Ta Įmyga, kuri labiausiai puolama, susi
laukia didesnio pasisekimo, nes žmogus, 
iš vienos pusės smerkdamas nepadorumą, 
iš kitos pusės jį reklamuoja, sukeldamas 
.susidomėjimą“. Šitaip atsitiko su K. Al
meno ir I. Mero romanais.

Savo 'argumentus ir išvedžiojimus apie 
kūrėjo laisvę Al. B. baigia tokiais saki
niais:

„Kūrėjas nėra kuinas, kurį visuomenė 
gali varinėti .be jokios atsakomybės. Jeigu 
ji nori kūrėjui air .kultūrai gero, ji turi jam 
palikti ir laisvę“.

STAMBI AUKA .LEIDYKLAI
čikagiečiai (Petronėlė ir Motiejus 

Strumskiai paaukojo 5.000 dol. Amerikos 
Lietuvių bibliotekos leidyklai.

Tą sumą nutarta panaudoti išleisti kun. 
St. Ylos .knygai „Lietuvių šeimos tradici
jos“.

ANTANO VARNO ŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS

Lietuvių organizacijų pasitarime nusi
statyta dail. Adomo Varno 100 metų su
kaktį minėti gruodžio 2 d. Čikagoje.

Bus surengta akademija, atidaryta ap
žvalginė jo kūrinių paroda.

Pats dail. A. Varnas .pageidauja, kad 
Čikagoje jo pagerbimas tebūtų organizuo
jamas tik vienas.

ŠIMTAMETIS JUOZAS MARKALIONIS
Pensilvanijoje, JAV, šimto metų sukak

tį atšventė Juozas Markalionis, iš Dzūki
jos atvažiavęs būdamas 21 m. amžiaus 
(dirbo anglies kasyklose 46m.). Pasveiki
no jį raštu prez. J. Carteris, miesto bur
mistras. Mišias už senelį atlaikė Brazilijo
je misininkaųjąs jo vaikaitis kun. Juozas 
Markalionis.

Sukaktuvininkas turi 6 dulkteiris ir 1 sū
nų, 22 vaikaičius, 59 provaikaičius ir 3 
proiprovaikaičius, kurių didžioji dalis bu
vo susirinkusi į pagerbimą.

Pokario metais, jau būdamas pensinin
ku, jis kvietėsi lietuvių ir Vokietijos ir pa
dėjo jiems Įsikurti, New Yorko .kultūros 
židinio statybai .aukojo 1.000 dolerių.

išdėstyta 
plačiame memoriale į Rytij karo vadą. Vėliau 
buvo Tarybos nutarta rūpintis Vilniaus uni
versiteto atgaivinimu.

Tokiu būdu su karo valdžia dažnai besi
kivirčijant, prisiartino 1918 m. vasario 16 die
na, kurios atminimą mes čia šiądien šven
čiame:

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. 
Tos dienos posėdyje Lietuvos Taryba vienu 
balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes su šituomi d-ro 
Basanavičiaus perskaitytu pareiškimu: Lie
tuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų ap
sisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konfe
rencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 
metais, atstato nepriklausomą demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskiria nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kito
mis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad 
Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius 
su kitomis valstybėmis privalo galutinai nu
statyti, kiek galima greičiau, sušauktas Stei
giamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas.

Vilnius vasario 16 d. 1918 m. (Seka visų 
Tarybos narių parašai).

(bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS SKYRIAI

Pasaulio Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjunga JAV turi 8 skyrius, Kanadoje 
3, Australijoje 4 ir po vieną Britanijoje, 
Argentinoje, Brazilijoje ir Venecueloje.

LIETUVIŲ LIAUDIES PASAKOS 
VOKIEČIŲ KALBA

Rytų Vokietijos mokslų akademijos lei
dykla .išleido stambią lietuvių pasakų 
rinktinę vokiečių kalba 230.000 egzemplio
rių tiražu.

Knygą paruošė Vilniuje lietuvių kalbos 
ir literatūros 'instituto bendradarbė B. 
Kerbelytė, išvertė prof. V. Falkenhanas.

Rinkinin įdėtos 142 lietuvių pasakos vi
sų pagrindinių žanrų — yra gyvulinių, 
stebuklinių, buitinių, formudinių, .apie vel
nią, pasakoj imų-legendų. Kaip Ada Sesels- 
kytė „Literatūroje ir mene“ rašo, „rinki
nyje skaitytojai ras daugelyje tautų žino
mų .pasakų siužetų tipų variantus, vaiz
duojančius laukiniij ir naminių gyvulių, 
paukščių, vabzdžių gyvenimą, žmogaus su
sidūrimą su gyvuliais, su kitais žmonėmis, 
herojų kovas su slibinais, trečio ‘brolio 
kvailio nuotykius, piktos pamotės skriau
džiamą našlaitę ir t. t. Ras tokias lietuvių 
pasakoj amajai .tradicijai būdingas pasakų 
versijas, kaip „Ožiukas“, „Senas vilkas“, 
„Uodas ir sparva“, „Eglė — žalčių kara
lienė“, „Sigutė“, „Devyniabrolė“, „Žemėn 
prasmegusi sesuo“, „Mergelė Uogelė“, 
„Gulbė, karaliaus pati“ ir kt.“

Mokslinę leidinio vertę ypač pakeliąs 
knygoje atspausdintasis B. Kerbelytės 
straipsnis apie lietuvių tautosaką.

RASOS ATSAKYMAS NUSTEBINO 
GENEROLUS

„Tėviškės Aidai“ raišo, kad buvusio Lie
tuvos aviacijos viršininko generolo inž. 
Antano Gustaičio 'anūkė Rasa Evans iški
lo JAV karinėje aviacijoje, kaip pirmoji 
moteris tos aviacijos istorijoje.

Egzaminų metu 'jai, 'be kita ko, buvo 
duotas toks klausimas: „Kur ir kada .buvo 
paskutinis sukilimas Sovietų Sąjungoje?“

Ji atsakė: „Lietuvoje 1977 m. spalio 10 
d.“

Generolai nustebo: „Iš kur tu žinai? Mes 
davėme šį klausimą nesitikėdami, kad tei
singai atsakysi“.

Rasa jiems atsakė: „Mano motina yna 
lietuvė, ir aš seku lietuvišką spaudą“.

DAINININKĖ D. KUČĖNIENĖ 
Į FORMOZĄ

JAV įstaigos išsiuntė į Formozą, arba 
Tadvaną (tautinę Kiniją), koncertuoti lie
tuvę dainininkę Dalią Kučėnienę.

Ji ten dainuos rinktinei visuomenei, 
valstybiniame radijuje ir įvairiuose kon
certuose. Dainuos amerikiečių, kiniečių ir 
kitų tautybių 'kompozitorių kūrinius, bet 
lietuvis bus tik Mikas Petrauskas.

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI

Ketvirtasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas vyks Europoje 1979 metų liepos 
mėnesį. Pirmoji dalis, t. y. stovykla ir ati
darymas bus Anglijoje. Atidarymo 'kon
certas bus liepos 14 dieną, Queen Eliza
beth Hali, Londone. Tą patį vakarą 'bus 
susipažinimo balius, Kensington & Chel
sea Town Hall'e. Kongreso 'antroji dalis, 
t. y. Studijų Dienos ir uždarymas vyks 
Vokietijoje.

Studijų Dienose dalyvaus 120 Jaunimo 
atstovų iš visų pasaulio kraštų. Didžiosios 
Britanijos Jaunimui yra paskirtos 6 vie
tos. Mūsų delegatai turi būti demokratiš
kai išrinkti ir jų pavardės praneštos PLJS 
Centro Valdybai, Kanadoje, prieš šių me
tų spalio 1 dieną.

Į atstovus gali kandidatuoti asmenys, 
išpildę sekančius reikalavimus:

1. jaunuolis ar jaunuolė tarp 18 ir 35 
metų amžiaus;

2. įtuiri būti lietuvis/aitė ir mokėti susi
kalbėti lietuviškai;

3. pasižada dalyvauti visuose Kongreso 
programos punktuose;

4. pasižada po Kongreso padaryti viešą 
pranešimą savo krašto lietuvių visuome
nei.

Kad .mūsų Jaunimas būtų 'tinkamai at
stovaujamas Kongrese, yra būtinas daly
kas pravesti atstovų rinkimus dar 'šią va
sarą. Siūloma rinkimus daryti korespon- 
denciniu būdu, su Jaunimo Žiniaraščio 
(LYNeS) pagalba. Kandidatų biografijas 
ir fotografijas reikės atspausdinti LYNeS 
apie porą mėnesių prieš rinkimus.

Organizacijos ir pavieniai asmenys pra
šomi apgalvoti šį reikalą ir atsiųsti DBLS 
Lituanistiniam Skyriui tinkamų kandidatų 
pavardes ir biografijas. Kiekviena koloni
ja turėtų parūpinti bent po vieną kandi
datą. Pavardės (su biografijomis ir foto
grafijomis, jei galima) turėtų pasiekti 
Lietuvių Namus dar prieš šių metų Sto
vyklą, t. y. iki liepos 15 dienos.
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Kas yra tas marksistinis 
metodas?

Apie jį daug ir dažnai rašoma Lietuvoje. 
Kas gi iš tikro jis yra?

Ne, į itą klausimą nesiryžtame atsakyti: 
būtų per sunku, o gal mums ir neįmano
ma. Bet „Akiračiai“ gegužės mėn. numery
je pradėjo spausdintis platesnį pasikalbė
jimą su literatūros tyrinėtoju, kultūros is
toriku ir kritiku dr. Vincu Maciūnu. Jis 
buvo paklaustas: „Lietuvių kultūras isto
rija Lietuvoje yra nagrinėjama marksisti
niu metodu. Kokie yna šio metodo teigiami 
ir neigiami padariniai lietuvių kultūros 
tyrinėj imuose? “

O dr. V. Maciūnas, operuodamas pavyz
džiais, atsakė:

Turiu prisipažinti, kad vadinamasis 
marksistinis metodas man anaiptol nėra 
jau toks aiškus. Paskaitai spaudoje, kad ir 
Lietuvoje, kur marksistinio metodo jau 
tiek metų laikomasi ir jo mokomasi, toly
džio vienas kitas istorikas ar kritikas ap
kaltinamas, jog teisingai nesupratęs to me
todo ir todėl savo tyrinėjimuose priėjęs 
nepageidautinų išvadų. Paimkime, pvz., 
Čiurlionio atvejį. Juk dar taip neseniai jis 
buvo labai neigiamai vertinamas. A. Ka- 
menskis straipsnyje „Įveikti formalizmo 
įtaką“ (Literatumaja gazeta, 1950. IX. 5; 
lietuviškas str. vertimas — Literatūroje ir 
mene, 1950. IX. 17) Čiurlionį apšaukė re
akciniu mistiku, o jo kūninius laikė šizo- 
freninio kliedėjimo pavyzdžiais. Viena lie
tuvė dailininkė (jos pavardė nesvarbu,, nes 
ji tikriausiai bus dabar pakeitusi savo 
nuomonę) tvirtino, kad Čiurlionio kūryba 
esanti „imperializmo epochos merdėjan
čios buržuazijos pažiūrų ir psichikos išraiš
ka“ (Literatūra ir menas, 1952. I. 20). Pa
našiai ir du žinomi lietuvių dailininkai 
priekaištavo, kad svarstant Čiurlionio kū
rybą, kuri iš esmės esanti mistinė-reakci- 
nė, nebuvę parodyta principingumo (Lit. 
ir menas, 1952. II. 17: beje, vienas iš jų vi
sai kitaip kalbėjo, minint Čiurlionio šimt
metį Vilniuje). Tokių pasisakymų tada ne
trūko. 1956 m. leidinyje Lietuvių literatū
ros ir meno dekada Maskvoje 1954 F. Ro- 
ginskaja (jos straipsnis apie lietuvių dai
lę ten išverstas iš rusų žurnalo Iskuisstvo) 
apgailestavo, kad dekados metu surengto
je lietuvių dailės parodoje „žymi vieta ski
riama M. Čiurlionio kūrybai, tartum pa
tvirtinant šito menininko vaidmens svar
bumą lietuvių meno istorijoje. Su tuo nie
ku gyvu negalima sutikti. (...) Neatsitikti
nai, dar Čiurlioniui gyvam esant, jo kūry
bą j padanges iškėlė mistikai ir buržuazi
niai estetai. Tai, kad tiek daug vietos pa
rodoje skirta šiam svetimam mūsų lai
kams menui, rodo, kad ne visas lietuvių 
dailės palikimas įvertintas iš marksistinių- 
lenininių pozicijų“ (206 p.).

Nuščiuvo Čiurlionio meno gerbėjai, ir 
nesimatė spaudoj atsikirtimų >ar juoba pro
testų dėl tokios paniekos Čiurlionio kūry
bai. Bet laikai bėga ir kinta. Dabar Čiur
lionis Lietuvoje jau visuotinai ir entuzias
tingai vertinamas. Čiurlionio gimimo šimt
mečio jubiliejus tapo, anot LTSR kultūros 
ministro L. Šepečio, „visaliaudine tarybi
nės meno kultūros švente“ (Čiurlioniui 
100, 1977, p. 36). Buvo surengta daug iškil
mingų minėjimų, pasakyta daug kalbų, iš
leista minėjimams 'skirta knyga Čiurlio
niui 100. Pagrindiniame Čiurlionio minėj i- 
me-koncerte, įvykusiame 1975. IX. 22 Vil
niaus akademiniame operos ir baleto teat
re, Šepetys urbi et orbi pareiškė: „Lietu
vių (kultūros istorijoje turime nemaža var
dų, pelniusių pripažinimą, tačiau gal nė 
vienas jų nėra mums toks reikšmingas, 
kaip Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
vardas“ (Čiurlioniui 100, p. 9). Betgi, kaip 
toje žinomojoje pasakoje — kam teks, kam 
neteks, o tam striukiui beuodegiu! visada 
teks, — taip ir šepetys neiškentė nebaks
telėjęs: „...sumiesčionėjusiai Lietuvos bur
žuazijai Čiurlionio menas (...) savo krišto
liniu taurumu, idealo ieškojimu buvo sve
timas, nesuprantamas“ (ten palt, p. 10). 
Tačiau, kaip anksčiau buvo minėta, tokia 
Roginskaja pagrindiniame rusų meno žur
nale Iskusstvo ne taip dar seniai buvo 
tvirtinusi, kad Čiurlionis svetimas šių lai
kų menui ir kad kaip tik buržuaziniai es
tetai buvo jo kūrybą į padanges iškėlę. O 
buvo tada jos ir kitų Čiurlionio priešinin
kų balso įdėmiai Lietuvoje klausyta, jų 
straipsniai lietuviškai versti. Užmarštin 
nugarmėjo Roginskaja, Kamenskis ir tu-tti 
ąuianiti.

Žvilgterkim ir į literatūrą. 1946 m. kom
partijos CK sekretorius K. Preikšas gerai 
ištrinko galvas lietuvių rašytojams (žr. 
leidinį Už tarybinę lietuvių literatūrą: Vi
suotinio Lietuvos TSR tarybinių rašytojų 
susirinkimo, įvykusio 1946 metais spalio 
1-2 d. d„ medžiaga, 1947). Smarkiai puolė 
jis ir Sruogą, „kad jis gyvena dar senomis 
buržuazinėmis nuotaikomis, kad jam arti
mas buržuazinės Lietuvos supuvęs gyveni
mas“. Ypač jam užkliuvo kacetinių atsimi
nimų knyga Dievų miškas: „...Sruogos 
knygoje tų stovyklų aprašymas yra iš es
mės pasityčiojimas iš tų žmonių, ciniškas 
šaipymasis iš vokiškųjų grobikų aukų (...) 
štai kodėl visai yna netikusi Sruogos kny
ga „Dievų miškas“ ir Štai kodėl gerai, kad 
ji neišėjo, nes išėjusi tebūtų naudinga tik 
mūsų priešams“.

Praėjo 11 metų, ir jau visad kitaip tą 
Sruogos knygą vertino vienas iš pagrindi
nių Lietuvos marksizmo žiniūnų ir nuo 
1948 m. Partijos istorijos instituto direkto

rius R. šarmaitis: „Dievų miško pasirody
mas yra vertingas indėlis į lietuvių tary
binę literatūrą. Nepaisant kai kurių šio 
veikalo ideologinių trūkumų (...) „Dievų 
miškas“ daro skaitytojui gilų įspūdį savo 
originalumu, meniniu meistriškumu ir ak
tualumu. (...) Nėra abejonės, kad tarybi
nė visuomenė, pažangieji žmonės visame 
pasaulyje įšiltai sutiks šį svarbų dokumen
tą, demaskuojantį hitlerinę santvarką, tą 
kialtinamąljiį aktą fašizmui“ (B. Sruoga, 
Raštai, 1957, V, p. 15).

Ir vieni ir kiti vertino tiek Čiurlionį, 
tiek Sruogą marksistiniu metodu (ar, kaip 
rašė Roginskaja, iš mia-rksistin-iių-lenini- 
nių pozicijų), o išvados buvo diametraliai 
priešingos. Ir kas žino, ar nebus dabarti
niai literatūriniai sprendimai po kiek lai
ko vėl reviduoti.

Rašydamas apie kurį nors literatūros is
torijos klausimą, stengiausi, kaip ir mano 
mokytojas universitete prof. M. Biržiška, 
iškelti vieno ar kito laikotarpio specifines 
visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo sąly
gas. Skaičiau Literatūroje ir kalboje (VII, 
1965, p. 21), kad savo straipsnyje apie Do
nelaitį (Tėviškės Žiburiuose, 1964) aš ga
na teisingai aptaręs Metų socialinius mo
tyvus, o vienas mano sprendimas „faktiš
kai atliepia tarybinės donela-itikos teigi
niams 'šiuo klausimu“. Betgi Mažoji lietu
viškoji tarybinė enciklopedija trumpai 
drūtai paskelbė, kad mano darbai „para
šyti ilš buržuazinės istoriografijos pozici
jų"

Svetima man yra toji terminologija, ir 
nematau prasmės svarstyti, kurios gi ma
no tyrinėjimų išvados yra „buržuazinės“, 
o kurios ne. Ir ilš viso, kai skaitai kurią 
nors gerą dabartinę literatūrinę studiją (o 
tokių Lietuvoje nestinga), taip ir atrodo, 
kad pagrindinis vadinamųjų buržuazinio 
ir marksistinio metodų skirtumas yra tas, 
kad pastaruoju atveju vienoje kitoje vie
toje yra pridėliota citatų ir Markso ir Le
nino; pagaliau dažnai jų ir iš viso nėra.

Kiti rašo
„TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ PAŽIŪRA Į NA
CIONALINĮ LIAUDIES FRONTĄ

„Europos Lietuvis“ birželio 13 d„ tur 
būt šįkart pats pirmasis lietuviškas laik
raštis, atsispausdino Lietuvoje veikiančio 
Nacionalinio Liaudies Fronto atsišaukimą.

Kanadiškiiai „Tėviškės Žiburiai“ liepos 
6 d. vedamajame .Tautos Rezistencija“ 
apžvelgia įvairius pasipriešinimo faktus, o 
dėl Nacionalinio Liaudies Fronto rašo:

„Ilki ‘šiol turimais duomenimis, tai nėra 
plačiai žinoma grupė okupuotoje Lietuvo
je, nors paskutiniame atsišaukime ji sako, 
kad esanti žinoma „studentijos ir inteli
gentijos masėse, su nemažu kovotojų tink
lu visoje respublikoje ir už jos ribų“ Mus 
pasiekianti pogrindžio spauda niekur ne
užsimena apie tokios gjrupės veiklą. Bū
dinga ypač tai, kad ši grupė yra aiškiai 
politinė, skelbianti net savo ateities prog
ramą. Joje yra daug patriotizmo, gerų 
užmojų, bet nestokoja ir marksizmo, besi
reiškiančio politinėmis formomis. Jau pats 
pavadinimas „Nacionalinis Liaudies Fron
tas“ sugestijonuoja mintį, kad sukame tau
tinio komunizmo - marksizmo linkme, kad 
norima .atsikabinti nuo Maskvos, bet su
kurti tautinę „liaudies respubliką“. Tokia 
linkmę rodo ir šie atsišaukimo žodžiai: 
„NLF esmėje nepasisako prieš komunisti
nę ideologiją kaip tokią“, o tik prieš jos 
primetimą smurtu bei prievarta. Jei LNF 
iš tikrųjų suka Lietuvos rezistenciją tau
tinio komunizmo link, tonka suabejoti tos 
grupės programos išmintimi. Lietuvių tau
tai ir komunizmas, ir rusiška okupacija 
yra to paties siekio priešai. Jeigu jau ko
voti, tai už tokią Lietuvos laisvę, kurios 
nenuodytų jokie priespaudos „izmai“.

NUSIPELNUSI MENO VEIKĖJA POETĖ 
J. Degutytė

Lietuvos Aukščiausiosios tarybos prezi
diumo įsaku iškiliai poetei Janinai Degy- 
tytei „už nuopelnus lietuvų tarybinei lite
ratūrai“ suteiktas nusipelniusios meno vei
kėjos garbės vardias.

Kas perkama, kas parduodama 
ir kas jau yra, kas dar bus

Liepos 1 d. Lietuvoje buvo švenčiama 
tarptautinė kooperacijos diena. Ta proga 
„Valstiečių laikraštis“ buvo pasiuntęs sa
vo bendradarbį J. Girdvainį paklausinėti 
įvirtų kooperatyvų viršininkus. „Lietk- 
opeksporto“ užsienio prekybos kontoras 
viršininkas V. Spanaiitis jį painformavo:

„Mūsų kaimynai lenkai mums parduoda 
įvairių dydžių ir fasonų vaikiškus batu
kus, gobeleno lovatieses, braškes, o mes 
jiems įtiekiame geros paklausos šaldytu
vus, įvairias dildės ir tolo vinis, kastuvus 
ir kauptukus, pieno bidonėlius, bulvių 
tarkas, dulkių siurblius“.

Belgija, Olandija ir Japonija perkan
čios Lietuvos agrastus, braškes, juoduo
sius serbentus, džemus, V. Vokietija gry
bus.

Pramoninių prekių valdybos viršininkas 
V. Poškus tvirtino, kad per pastaruosius 
dvejus metus ne maisto prekių pardavi
mas padidėjęs 110,3 procentus (daugiau 
parduota drabužių, trikotažo, kojinių ir 
puskojinių, avalynės, skalbimo (priemonių, 
parfumerijos ir kosmetikos, galanterijos, 
baldų, indų, elektros ir radijo prekių). Tik 
kai kurios parduotuvės nepasirūpinančios 
jų pakankamai užsisakyti iš bazių ir san
dėlių.

Visuomeninio maitinimo valdybos virši
ninkė A. Samulionienė papasakojo, kad 
sunkiems rankų darbams mechanizuoti ra
jonų valgyklose „įdiegta 1.270 technolo
ginių ir įšaldymo įrengimų. Rajonuose turi
me 608 bulvių skutimo ir per 50 tarkavi
mo malšinu. Kasmet yra plečiamas lietu
viškų nacionalinių patiekalų asortimentas. 
Daugelis lankytojų garbina cepelinus su 
mėsos, kepenų, žuvų įdarais, gardžiuojaisi 
žemaitiškais didžkukuliais. Vien pernai 
valgyklose bulvių sunaudota 114,1 proc. 
daugiau negu 1976-aisiais. Garsėja bulvi
niais patiekalais valgykla „Bulvė“ Gargž
duose ir Rokiškio lietuviškų patiekalų ka
vinė „Žara“. Valgytume daugiau cepelinų, 
jei apie trečdalį bulvių skutimo mašinų ne 
sugestų dėl greitai nusišlifuojančių valymo 
diskų“.

Toliau ji dar pasakojo ir (apie kitus val
gius:

„Spurgos ir pyragėliai yra parankiausias 
valgis skubantiems, todėl jų kasmet iške
pama daugiau. Galėtų kiekvieno rajono 
centre būti „Spu-rginės“. Pavyzdžiui, Mask
voje kas valandą milijonais suvalgoma 
spurgų, parduodamų tiesiog gatvėse. Ne
blogai tvarkosi Alytaus, Raseinių, Ukmer
gės rajkoopsąjungos, kurios moka organi
zuoti karštų spurgų ir pyragėlių prekybą. 
Antai Alytaus miesto vidurinių mokyklų 
valgykloms ir bufetams kasdien jų iškepa
ma po 7 tūkstančius“.

Duonos pramonės skyriaus viršininkas 
S. Žaliukas buvo klaustas apie kasdieninę 
duoną, pyragus, bandeles, riestainius. At
sakydamas jis pradėjo nusiskundimu, kad 
dar nepanaudojamos visos galitmybės ap
rūpinti gyventojams duona ir jos (gami
niais. Sako, nesuniaudojami skirtieji mil
tų „fondai", šen ir ten pirkėjai skundžia
si prasta gaminių kokybe (padėtis prade-

dantį gerėti ten, kur duonos gamyklos su
remontuotos) .

O kapitalinės statybos valdybos virši
ninkas V. Eimutis turėjo papasakoti, kas 
vartotojų kooperacijai bus statoma ar per
statoma. Jis pradžiugino įsakydamas, kad 
per pastaruosius dvejus metus rajonuose 
pastatyta ar rekonstruota 99 parduotuvės, 
32 visuomeninio maitinimo įmonės, 32 
įvairios paskirties sandėliai, 3 dū-on-os kom
binatai, 3 daržovių saugyklos ir kitokių 
pastatų. Iki penkmečio pabaigos būsią pa
statyta 17 parduotuvių, 18 visuomeninio 
maitinimo įmonių, 8 sandėliai, 4 stambūs 
.duonos kombinatai ir kelios dešimtys kitų 
įvairios paskirties -pastatų.

BANGINIAI GREIT NEBEPAKENKS 
JONAI

Argi ne Joną buvo patekęs į banginio 
pilvą, kaip pasakoja biblija? Taip, Joną. 
Anuomet, žinoma, niekas nežudė banginių, 
ir gal vienas jų tyčia ar netyčia įtraukė į 
save tokį žymų žmogų, kurio istoriją 'skai
tome ligi šiol.

O šiais laikais banginiai naikinami iš 
pasiutimo. Jų yra kelios dešimtys rūšių, 
tačiau ikai kurios rūšys tų pačių didžiau
sių jūros gyvūnų dabar jiau baigiamos iš
naikinti. Jų oda naudojama moteriškiems 
paltams, jų mėsa valgoma, ypač Japoni
joje, taukai perdirbami į margariną (ar į 
tepalų alyvą, 'kai kas panaudojama lūpoms 
dažyti pieštukams, o daug kas paverčiama 
trąšomis. Svarbiausia gal tai, kad juos 
medžioja ne tie kraštai, ‘kuriems visais bū
dais reikia gintis nuo bado ,o vadinamieji 
ūkiškai pažangūs, 'kuriuose pragyvenimo 
lygis geras ar pakenčiamas.

Prieš 32 mietus buvo sudaryta banginių 
medžioklės reikalams tvarkyti tarptautinė 
komisija. Iš 17 (kraštų, kurie įėjo į tą ko
misiją, kad (kurie uždraudė banginių gau
dymą jau 1954 m. (Prancūzija), kiti 1963- 
1964 m. (Argentina, Olandija, N. Zelandi
ja, D. Britanija), 1972 m. (JAV), bet Aus
tralija, Brazilija, Danija, Islandija, Japo
nija, Norvegija ir Sov. Sąjunga nežiūri jo
kių normų — naikina juos be jokio saiko 
dešimtimis tūkstančių kasmet.

O dar yra visa eilė kraštų, kurie nenori 
nė girdėti apie jokias komisijas ir gaudo 
tuos milžinus be jokio saiko, kur tik užtin
ka jų.

STUDENTŲ ŠVENTĖS
Liepos mėn. pirmąją savaitę Vilniuje 

vyko vadinamosios studentų dienos — stu
dentiška dainų šventė. Jos jau yna tradi
cinės pakaltomis rengiamos čia Rygoje, čia 
Vilniuje.

šiemet buvo suvažiavę apie 6.00 dalyvių 
— dainininkų, šokėjų muzikantų (iš Lie
tuvos apie 2.700, iš Latvijos — 1.400, ir Es
tijos — 950, o kiti i'š Ukrainos, Baltarusi
jos ir Rusijos aukštųjų mokyklų).

Šventės vyksta kas treji ketveri metai 
nuo 1957 m.

LIETUVOJE
PER SEPTYNERIUS METUS GIMĖ 31 

RAŠYTOJAS

Pradėjusių reikštis jaunų rašytojų Lie
tuvoje leidžiamos plonokos „Pirmosios 
knygos“. Tai jau būna įrodymais, kad gi
mė naujas rašytojas.

Tokių knygų per paskutinius 7 metus 
išleista 31 — prozos 8, poezijos 23. Vadi
nas, metai buvo riebūs, ir ypač daug gimė 
naujų poetų.

Apie kai kuriuos tų jaunųjų sakoma:
„Pilietinis susikaupimas ryfškusA . Šim

kaus, A. Kaminsko, R. Graibaus, J. Kali
nausko ir kitų eilėse. Principingas požiū
ris į tikrovę būdingas A. Verbai, V. Bren
ciui, O. Baliukomytei, V. Jasukaitytei, A. 
Grybauskui, A. A. Jonynui, P. Palilioniui, 
G. Patackui, S. Janauškui ir t. t.“

MASKVOS LEIDYKLŲ DIENOS 
LIETUVOJE

Į Lietuvoje suorganizuotais vadinamąsias 
„centrinių leidyklų dienas“ buvo (atvažia
vusi grupė Maskvos leidyklų darbuotojų 
su vyriausiuoju respublikinių ir sričių lei
dyklų valdybos viršininku M. šišiginu. Tų 
dienų proga 'buvo suruošta paroda tų lie
tuvių -autorių knygų, kurias išleido kitos 
respublikos.

O parodą (atidarant buvo pateikta duo
menų, kad centrinės leidyklos nuo 1940 m. 
rusų kalba išleidusios daugiau kaip 400 
lietuvių autorių knygų, kurių tiražas — 
dlaugiau kaip 31 milijonas egzempliorių. 
Vien penkių rašytojų — P. Cvirkos, E. 
Mieželaičio, J. Avyžiaus, J. Marcinkevi
čiaus ir M. Sluckio —■ Maskvoje buvusios 
išleistos bendru milijoniniu ir didesniu ti
ražu.

ARKLIO GARBEI
S. Svetiaiulskas „Valstiečių laikraštyje“ 

rašo:
„Sparčiai mechanizuojamas žemės ūkis, 

bet arklys žemdirbiui ir toliau lilelka rei
kalingas.

„Prienų rajono Čiapajevo kolūkyje ark
liais pernai suvežta 40 proc. šieno ir šiau
dų, išvežta į laukus pusė viso mėšlo. Be 
arklio neapsieinama nedidelėse, mažai me
chanizuotose gyvulininkystės fermose. 
Alytaus, Prienų, Joniškio ir Utenos rajo
nuose atskirų ūkių fermų aptarnavimui 
naudojama nuo 20 iki 44 arklių.

„Arklys — ištikimas žemdirbio pagalbi
ninkas, įdirbant sodybinius sklypus. Neap
sieina be arklių ir laiškanešiai, brigadi
ninkai, statybininkai, melioratoriai“.

O toliau straipsnelio autorius (kritikuo
ja netikusią arklių reprodlukcilją.

VAIKAI, KURIE KAŽKĄ UŽMIRŠTA
Teresė Pažūsienė „Tiesoje“ aprašė vie

ną jos matytąją jaunimo iškylą:
„Iškylautojai pasklido paupyje. Ore 

Skraidė kamuolys, spragsėjo fotoaparatai, 
margavo mergaičių skarelės. Paskui, pasi
maudė, visi susirinko prie bendro stalo.

„Ko tik čia nebuvo! Ir agurkų, ir pomi

Vilniaus senamiestis — architektūros paminklas
„Tiesa“ birželio 28 d. atspausdino savo 

reporterės Jūratės Markevičienės pasikal
bėjimą įsu Lietuvos paminklų restauravi
mo tresto vyriausiuoju menotyrininku 
Stasiu Pinkum. Pradžioje ji raišo:

„Esame įpratę architektūros paminklais 
vadinti pavienius pastatus, -ansamblius. 
Naujasis Lietuvos TSR istorijos ir kultū
ros paminklų -apsaugos ir naudojimo įsta
tymais išplėtė praeities vairtybių sąvoką. 
Miestų statybos bei architektūros pamink
lais paskelbti taip -pat istoriniai centrai, 
kvartalai, gatvės, aikštės.

„Mūsų respublikoje yra 66 urbanistikos 
paminklai — didesni bei mažesni miestai, 
miesteliai, jų tarpe — ir penki senamies
čiai. Architektūros paminklu pripažintas 
ir Vilniaus -senamiestis, kuriame jau kele- 
ri metai triūsia restauruotojai. Kokie dar
bai senojoje mūsų respublikos sostinės da
lyje atliekami dabar?“

O S. Pinikus į jos klausimus atsakė to
kiais -aiškinimais:

Daugiau kaip 250 hektarų ploto Vil
niaus senamiestis — vienas didžiausių Eu
ropoje. Šioje teritorijoje yra apie 1,2 tūks
tančio pastatų. Net 166 pripažinti archi
tektūros paminklais. Vertingas kultūros is
torijai (jau šešioliktame -amžiuje susifor
mavęs savitas miesto istorinių gatvių tink
las. Racion-aliiai augti jam trukdė -gamta 
— kalvos, upės, upokšniai. Tad gatvėms 
norom nenorom teko įvairiai vinguriuoti, 
o siauroms trikampėms aikštėms — įsi
sprausti tarp kauburių ir įdubų. Vėliau, 
ypač praėjusį šimtmetį, statyta kitose 
miesto dalyse. Todėl senamiestis savitą 
netaisyklingą spindulinį planą išsaugojo 
iki šių dienų.

„Mums taip pat rūpi, kad išliktų ir (kiti 
autentiški senamiesčio bruožai. Anksčiau 
pagal išlikusius fragmentus būdavo aitsta- 
tinėj-ami kone visi pastatai. Dabar stengia
mės atskleisti įvairių epochų klodus. Pa
vyzdys — Antokolskio gatvė, kur įsikūru
si „Lokio“ užeiga, -arba neseniai restau
ruotas mamas Biržų gatvėje (čia įrengtais 
keramikos salonas). Nutinkuotose sienose 

dorų, ir dešrų, ir kitokių gardumynų...
„Tik -ar to visko ne per daug?
„Kai būrys suskato ruoštis namo, kai 

kurie vaikai nebenorėjo vežtis likusio 
maisto ir išsvaidė jį po pievą, sumetė į 
upę: paukščiai sules, žuvytės suės...“

Autorė pateikia šitokią savo pasakėčios 
moralę:

„Gražu, kai vaikas prisimena, jog, be 
jo, gamtoje yra ir daugiau gyvų padarė
lių. Bet ar šįkart tai buvo padaryta iš mei
lės gyvūnijai? Ne! Veikiau jau tai rodė 
panieką tėvų uždirbtai duonai“.

Galėtų, žinoma, būti ir kita moralė: tų 
vaikų tėvai yra iš tokių, kuriems -niekadia 
nieko netrūksta, ir jų vaikai nesupranta, 
kad išmėtęs maistą namie jau būsi alka
nas.

Į MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMĄ 
MASKVON

Neseniai Vilniuje vyko Lietuvos moky
tojų suvažiavimais. O birželio 28 d. Mas
kvoje prasidėjo sąjunginis mokytojų suva
žiavimas, į kurį ilš Lietuvos buvo pasiųsti 
šeši mokytojai, Vilniaus pedagoginio insti
tuto rektorius V. Uogintas, partijos cen
tro komiteto sekretorius L. Šepetys, mi
nistrų tarybos pirmininko pavaduotojas A. 
česniavičius, partijos centro komiteto 
mokslo ir mokymo įstaigų skyriaus vedė
jas J. Aničas, 'švietimo ministras A. Rim
kus, „grupė partinių, komjaunimo, profsą
jungų ir ūkinių darbuotojų“, kaip rašoma 
pranešime.

VIRDULYS — LIETUVIŠKAS 
SUVENYRAS...

„Tiesos“ bendradarbis B. Čekanauskas 
rašo:

„Lietuvos respublikinio gamybinio civi
linės aviacijos susivienijimo lėktuvuose 
naujovė: tolimuosiuose reisuose stiuarde
sės prekiauja suvenyrais. Nespėjus jų nu
sipirkti Vilniaus ar Kauno parduotuvėse, 
gan patogu įsigyta lėktuve.

„Keleiviai nebrangius daiktelius — pi
nigines, bloknotėlius, raktų laikiklius — 
perka noriai. Matyt, juos masina ir stiuar
desės pasakymas: „Pirkite lietuviškus na
cionalinius suvenyrus!“

„Ar virdulys lietuviškas suvenyras? Juk 
anksčiau jais garsėdavo Tūla...“ — neži
nau, rimtai ar juokais paklausė stiuarde
sės vienas keleivis.

„— Trūksta lietuviškų 'suvenyrų? — pa
siteiravau.

„— Taip, — atsakė ji. -r- Mes gauname 
jų nepakankamai. Tad ir tenka vietoje sa
gių su gintaro kruopelyte siūlyti kelei
viams... virdulius“.

PIEMENŲ DIENOS

V. Čepulienė „Valstiečių laikraštyje“ 
skundžiasi:

„Keista tvarka įsigalėjo Ignalinos rajo
no „Pergalės“ kolūkyje. Ūkio karves ga
nyklose gano iš eilės visi kolūkiečiai, tu
rintys sodybinius sklypus.

„Brigadininkas S. Mačiuolis ganyti -gy
vulius verčia net senukus Eleną ir Antaną 
Lukoševičius. Jie jau nepajėgia paskui gy
vulius lakstyti, bet brigadininkas neatlyž
ta. Esą, jei patys negalite, pasisamdykite 
kitą“.

paliekami tyrinėjimų metu atidengti „lan
gai“ — gotikinio mūro fragmentai.

„Tyrinėjimai ir statyba vyksta komplek
siškai, kvadratas po kvadrato. Šalia archi
tektų bei statybininkų darbuoj-aisi istori
kai, archeologai.

„— Vertingi radiniai neretai aptinkami 
atsitiktinai — pavyzdžiui, tiesiant šilumi
nes trasas. Būtent šitaip atradome gotiki
nius rūsius Muziejaus gatvėje. Gedimino 
kalno papėdėje, tyrinėjant buvusį arsena
lą, -archeologai rado kolonų nuolaužų, ki
tokių vidaus puošybos detalių. Jų dėka ga
lima atkurti pastato interjero vaizdą. Jo
kių to pastato išvaizdos aprašymų, jokių 
piešinių nėra išlikę.

„— Didžiuliai darbai vyksta Vilniaus 
universiteto vadinamajame trylikos kiemų 
labirinte. Statybininkai užtvėrė Bailio 
Sruogos gatvę: čia atkuriamas -buvęs cen
trinis įėjimas į universitetą. Šioje gatvėje 
senųjų namų kaimynystėje iškils dar vie
na universiteto bibliotekos saugykla. Iš 
gatvės ją .pridengs“ išsaugoti senieji fa
sadais

„Viename šios dalies universiteto kie
melyje buvo vaistinė, žinoma- jau nuo 1600 
metų. Restauravus pastatą, jame įsikurs 
farmakologijos muziejus. O namo rūsiuo
se, kuriuose išliko įdomios arkų sąramos, 
bus įrengtas -studentų klubas, štai kiek 
naujovių tik vieno kvartalo rėželyje!

„— Turime ne tik išsaugoti Vilniaus se
namiestį, bet ir regeneruoti jį. Šis medici
nos terminas gana tiksliai nusako darbų 
(kryptį — senamiestis tampa svarbia mies
to organizmo ląstele. Pagal savo funkciją 
— tai miesto centro dalis, kurioje įsikūrę 
apie 600 įstaigų -bei organizacijų. Tuo pa
čiu vis daugiau senųjų pastatų pritaikoma 
naujiems poreikiams, naujai paskirčiai. 
Prisiminkime Lėlių teatrą, Meno darbuo
tojų rūmus, Mažąją baroko salę, Liaudies 
meno muziejų... Ateityje įsikurs dar keli 
muziejai bei filialai. Tačiau 30-čiai tūks
tančių senamiesčio -gyventojų reikalingi 
šiandieniniai buitiniai patogumai. Į tai 
taip pat atsižvelgiama“.
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Lietuvių Kronika

Šis E.L. numeris -yra paskutinis prieš 
atostogas. Sekantis [numeris išeis rugpjū
čio 8 d.

AUKOS
Spaudos reikalams aukojo: J. Ruzgys, 

£22.50, Br Kijauskas £2.00
Ačiū

AUKSO MEDALIS A. BUČIUI

Šachmatų turnyre, kuris buvo suruoštas 
per Lietuvių Dienas Toronte, A. Bučys 
(Bradfordas) laimėjo aukso medalį.

PAIEŠKOJIMAS

Juliaus Maciulevičiaus, po karo gyvenu
sio Anglijoje, paieško jo duktė Regina, 
gyv. Lietuvoje.

Atsiliepti i E.L. redakciją.

LIETUVIAI BRITŲ SPAUDOJE

„Bromley Advertiser“ (13. 7. 78 ) pir
mame puslapyje atspausdino dviejų tauti
niais rūbais apsirengusių jaunuolių foto
grafiją su tokiu prieraišu: „Šį mėnesį Lon
dono festivalyje šoks brolis ir sesuo. Tai 
'lietuviai Virginija Juras, 22 m. amžiaus, ir 
Kristoforas, 18 m., kurie pasirodys Covent 
Garden Piazzoje su tautinių šokių grupe 
„Lietuva“.

(Londono daugelio kultūrų trijų dienų pa
sirodymas, vardu „London Entertains“, 
prasidės penktadienį, liepos 21d., prie įėji
mo į Šv. Povilo katedrą.

Virginija ir Kristoforas jau yra šokę su 
ta grupe Čikogoje, BBC televizijoje ir 
Royal Albert Hali salėje (Londone).

Virginijla, kuri tik ką baigė teisę Exeter 
universitete, pasakė: Mes jau turime pa
kvietimą ateinantiems metams šokti Los 
Angeles mieste".

LONDONAS

PENKTASIS TURGELIS
Vasara eina į pabaigą. Baigiasi atostogų 

laikas. Po trumpo poilsio ir dainavietės 
rutošiia-si vykdyti savo numatytus rudens 
iir žiemos darbus. Svarbiausieji ir daugiau
sia pelno duodantieji yra rengiamieji tur
geliai ir kalėdiniai bazarai.

Penktasis turgelis bus rugsėjo 16 d. Tai
gi laiko nedaug. Visus, kas tik gali, prašo
me paremti itą mūsų darbą, prisiunčiant 
nereikalingus drabužius, indaują, papuo
šalus, knygas ir kita. Viskas tinka, viską 
galima parduoti. Taip pat jau laikas pa
dėti ir kalėdiniam bazarui, kuris numa
tomas lapkričio 24-25 'dienomis, čia reika
lingi rankdarbiai, visokie meno dirbiniai. 
Be to, labai prašome aukoti ir fantus ka
lėdinio bazaro loterijai.

Remdami „Dainavą“, padėsite ligoniams, 
seneliams ir kitiems vargan patekusiems 
tautiečiams. Dalis metinio pelno skiriama 
jaunimo ir lietuviškų organizacijų para
mai.

Malonėkite dosniai 'atsiliepti į šį mūsų 
prašymą.

Daiktus siųsti iki rugsėjo 10 d.: „Daina
va“, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Dainavietės

DR. ILONA GRAŽYTĖ - MAZILIAUSKIE- 
NĖ LONDONE

Pravažiavusi per porą savaičių nuo ga
lo iki galo Britaniją, po savaitę pabuvusi 
Paryžiuje ir Vienoje, grįždama namo, į 
Kanadą Londone porai dienų buvo susto
jusi Monitrealyje profesoriaujanti dr. Ilo
na Gražytė-Maziliauskienė ir 'aplankė Lie
tuvių Namus ir M. ir K. Balėnus.

Dr. I. Gražytę-Maziliauskienę šįkart į 
Londoną (buvo atitraukęs ir pats visa ko 
pilnas miestas ir šeimos sentimentas, nes 
čia yra gyvenęs ir dirbęs vėliau į Kanadą 
„Nepriklausomos Lietuvos“ redaguoti iš
važiavęs ir neseniai miręs jos vyras Ro
mas E. Maziliauskas.

SVEČIAI IR VIEŠNIOS

Lietuvių Namuose lankėsi auštraliečiai 
Balčiūnai iš Melboumo. Jie dalyvavo Lie

Rudens Sąskrydis
Rugsėjo 2 d., šeštadienį, Civic Hali salėje, 

North Street, Wolverhamptone bus sąskrydis.
Pradžia 7 vai. vak.

Programoj dalyvaus estradinė dainininkė 
Violeta Rakauskaitė, solistas Justas Cernis, 
Wolverhamptono ir Londono tautinių šokių 
grupės.

Po meninės programos — šokiai, grojant
Dragūno orkestrui, iki 1 vai. nakties.
Į sąskrydį kviečiami visi iš Anglijos, Škotijos 
ir Valijos.

tuvių Dienose, Toronte, ir dabar atvažia
vo pasidairyti Europoje.

Čikagiškiai Paliulioniai atvyko į Angli
ją aplankyti draugus ir pažįstamus Plres- 
tono ir Manchesterio apylinkėse, kur gyve
no ir dirbo pokariniais metais. Buvęs Či
kagos anglikonų klubo pirmininkas .ap
žiūrėjo ,Nidos“ spaustuvę ir pamatė kaip 
spausdinama DBLS istorija, kurioje ir jo 
veikla D. Britanijoje tikriausiai yra pami
nėta.

Vasario 16 d. gimnazijos mokinė Morkū- 
naitė, atvykusi viena savaite anksčiau į 
Skautų — Jaunimo stovyklą, taip pat su
stojo keletai valandų Lietuvių Namuose. 
Po stovyklos ji skris pas tėvus į Hamilto
ną, Kanadoje.

RUDENS SĄSKRYDIS

Rugsėjo 2 d'., šeštadienį, Civic Hali salė
je, North Street, Wolverhamptone bus są
skrydis. Pradžia 7 vai. vak.

Programoj dalyvaus estradinė daininin
kė Violeta Rakauskaitė, solistas Justas 
Černis, Wolverhamptono ir Londono tau
tinių šokių grupės.

Po meninės programos — šokiai, grojant 
Dragūno orkestrui, iki lval. nakties.

Į sąskrydį kviečiami visi iš Anglijos, 
Škotijos ir Valijos.

KVIETIMAS Į SKAUTŲ LAUŽĄ

Lietuviai skautai ir jaunimas kviečia 
mielus tautiečius atsilankyti į jų vasaros 
stovyklos IŠKILMINGĄ SUEIGĄ iir PAS
KUTINĮ LAUŽĄ jų stovykloje, Lietuvių 
Sodyboje, Headley Park, šeštadienį, rug
pjūčio 5 d. pradžia 14.00 vai.

MANCHESTERIS
JAUNIMAS VEIKIA

Mancheterio ir apylinkės lietuvių kil
mės jaunimais per vieną dieną dalyvavo 
dviejuose parengimuose: Crumpsaill ir 
Cheetham Hill karnavale ir šokiuose su 
barbeque liet, klube.

Liepos 8 d., po trijų savaičių lietaus, ti
kėjomės, kad pagaliau prašvis saullutė. 
Taip ir atsitiko. Lijo maždaug iki 11 vai. 
ir nustojo. Jaunimas papuošė sunkvežimį 
lietuvių ir anglų vėliavomis bei „Lithua
nia — mania“ ženklais. R. Navickas apsi
rengė beždžionės kailiu.

„Lithuania — mania“ yra Mancheste- 
rio jaunimo šūkis, gimęs po pirmojo jau
nimo seminaro Stoke. Jis simbolizuoja ne
paprastą lietuvių kilmės jaunuolių norą 
pasirodyti, kad esame lietuviai.

Eisena nusitęsė apie 5 km. Maršrutas ėjo 
per distriktą, kur gyvena lietuviai šalia 
■kitų tautų žmonių. Tad labai kosmopoliti
nis rajonas. Per tą kelionę 'buvo išdalyta 
apie 2000 „Lithuania-mania“ lapelių. Jie 
buvo priklijuoti prie 'kiekvienos miašinos, 
dalyvavusios eisenoje, prie negrų plieni
nių būgnų, ir pan. Fotografija pateiko į 
„Manchesterio Evening News“. Tai yra 
labai retas įvykis!

Karnavalas užsitęsė pustrečios valandos. 
Po to mūsų jaunimas persikėlė į Liet. Soc. 
klubą. Tada ir saulutė pasislėpė. Per pa
čias šaudymo varžybas pradėjo vėl lyti...

I klubą suvažiavo daugiau jaunimo ils 
Nottingham© ir Štoko. Prie nuotaikos pa
kėlimo prisidėjo seniai nebuvę žmonės. 9 
vai. prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki vi
durnakčio. Buvo loterija ir daug maisto, 
kuris per vakarą buvo beveik išparduo
tas.

Atkeliavę iš kitur apsinakvojo pas kai
mynus ir klubo patalpose. Bet sekantį ry
tą buvo Skandalas! Per rengėjų nesusipra
timą svečiams nebuvo paruošta pusryčių. 
M'anchesterio liet, jaunimas viešai atsipra
šo visus nukentėjusius ir prižada, kad 'atei
tyje to nepasikartos. Taip pat dėkoj® 
tiems, kurie pamaitino alkanus.

Barbeque pajamos, atsižvelgiant į da
lyvių Skaičių, buvo nepaprastai geros. Iš 
viso surinkta 20 sv. Ši suma padengs šo
kių grupės „Saulė“ išlaidas ar dar kasoje 
liks apie 38 sv.

Ačiū klubui ir dalyviams. Atsiprašome 
tuos, kurie liko nepatenkinti. Tiems, kurie 
neatvažiavo sakome — sekantį kartą da
lyvavimas bus privalomas.

Jonas Podvoiskis

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Birželio 15 d. L.K.V. S-gos „RAMOVĖS“ 

Manchesterio skyrius surengė M.L.S. 'klu
be Dariaus ir Girėno minėjimą, į kurį at
silankė apie pusšimtis žmonių. Minėjimą 
atdarė ir pravedė ramovėnų skyr. pirm. 
K. Murauskas ir pakvietė visus tylos 
minute pagerbti tragiškai žuvusius lakū
nus.

Paskaitą skaitė V. Ignaitis. Buvo malo
nu išgirsti prityrusio paskaitininko is
toriniais daviniais paremtą paskaitą, ku- 
Irioje pradedant iškiliais didžiaisiais kuni
gaikščiais priminė visus mūsų tautoje iš
kiliuosius asmenis (bei mūsų garsiuosius 
lakūnus Darių ir Girėną, kurie mums buvo 
ir liks šaunaus skrydžio ir pasiaukavimo 
pavyzdžiu. Kai kurios citatos buvo paim
tos iš anglų prieš 100 m. išleistos enciklo
pedijos. Jos mums 'įdomios tuo, kad gra
žiai atsiliepė apie mūsų d-sius kunigaik
ščius. Taip pat prisiminė ilr mūsų jaunimą, 
kuris turės pavaduoti mus ir rūpintis Lie
tuvos tęstinumu. Be to, paskaitos metu 
buvo iškeltas mums visiems aktualus ir 
įdomus egzilinės vyriausybės sudarymo 
dabartiniu metu klausimas. Klausytojams 
pasisakant rankų pakėlimu į iškeltus klau
simus, nuomonės pasidalijo į tris dalis. 
Kad tokios vyriausybės sudarymas dabar
tinių metu yra neaktualus, susilaukė 
daugiausia pritarimo. Dalis susilaikė. Bet 
tuo reikalu logiška išvada aiškiai sako, kad 
tokios vyriausybės sudarymas niekad nėra 
per ankstyvas, nes vyriausybei reikia 
daug laiko pasiruošimui perimti svetimų 
valdomą kraštą. Jei ji (bus sudaroma kada 
jos reikia, ji bus nepasiruošusi, nes kraštui 
atgavus nepriklausomybę tuoj pat reikia 
paskelbti pagrindinius patvarkius ir nu
statyti tolimesnes tvarkymosi gaitres, ligi 
bus išleisti pilni įstatymai ir paruošta nau
ja konstitucija. Ruoštis reikia dabar.

Po paskaitos E. Murauskienė paskaitė 
angliškai savo kūrybos poemą Dariui ir 
Girėnui, už kurią susilaukė daug katučių. 
Minėjimas baigtas suigied'ant Tautos 
himną.

Garsieji mūsų lakūnai teikia mums ir 
mūsų tautai pasididžiavimą bei garbę ilr 
kartu skatina mus dideliems žygiams bei 
darbams. Mes jų apvilti negalime.

Bendras pasižmonėjimas vyko prie 
vaišių stalo ir putojančio bokalo alaus. 
Besivaišinant beatostaugojąs V. Paliulionis 
su ponia iš Čikagos „anglikonų“ vardu pa
sveikino manchesteriečius ir pasidžiaugė 
m-čių gražiu sugyvenimu bei darnia veikla 
ir palinkėjo sėkmingai dajrbuotis ir veikti 
ir ateityje.

Ramovėnų valdyba Skautams, kurie per 
minėjimus Manchesteryje atlieka pro
gramas ir vyksta vasaros stovyklom pra
vedė piniginę rinkliavą.

A. P-kis
Padėka

Paskaitininkas V. Ignaitis jam skirtus 
5 svarus, kelionės minėjiman išlaidoms pa
dengti, paskylrė skautų vasaros stovyklai.

Skautai jam taria nuoširdų ačiū.

VOKIETIJA
SOVIETŲ PAVERGTA LIETUVA

„Oldenburgische Volkiszeitunig“ (14. 6. 
78) rašo: Lietuva jaučia Sovietų plriesp-au- 
dą kiečiau, negu bet'kcks kitas Europai 
priklausąs kraštas.

Jos nepriklausomybė buvo smurtu pa
naikinta, jos tautinis savarankiškumas 
sovietinių valdovų priespaudos priemonė
mis varžomas. Bažnyčia persekiojama. 
Šios dienos ypač prisimintinos lietuviams, 
kurie turėjo apleisti tėvynę, vengdami būti 
sovietinio išprievartavimo ir ištrėmimo 
aukomis. 1941 m. birželio 15-17 dienomis 
Sovietai įvykdė Pabaltijo kraštuose-Esti- 
joje, Latvijoje ir Lietuvoje neįsivaizduo
tinai žiauriomis priemonėmis nekaltų 
šeimų su mažais vaikais ir ligoniais gy
vuliniuose vagonuose masiškus trėmimus į 
Sibirą.

Primintinas istorinis sutapimas. Kai 1940 
metais birželio 15 d. Sovietai okupavo Pa
baltijo kraštus, Vokietija buvo apimta di
delio karo pergalės svaigulio, užėmusi biir- 
želio 14 d. Paryžių.

Užsienio lietuviai, taipogi tie, kurie rado 
Vechtoje šv. Jadvigos prieglaudoje antrąją 
tėvynę, nėra pasyvus priminti viešumai 
tas žiaurias birželio dienas šūkiu „Sovietų 
pavergta Lietuva“.

ITALIJA
Šiaurės Italijos lietuvių Suvažiavimas 

minint Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 60 metų.

(Iš italų laikraščių „ECO-RISVEGLIO 
OSSOLANO“, IR „IL POPOLO DELL'OS- 
SOLA“).

Gegužės 20-21 d.d., Domodossolos mies
te, Tėvų Rosminiečių gimnazijos patalpo
se įvyko aukščiau minėtas suvažiavimas. 
Iš Štutgarto atvyko du daininkai — bosas 
R. Daunoras ir tenoras K. Senkus; -gi iš 
Ciuriko — šaunus, Jonutės Jurkšaitytės- 
Staisiueienės vadovaujamas — lietuvišių 
tautiškų šokių, net 18 žmonių, tarptauti
nis sambūris „VILTIS“. Stuitgariiečiai ir 
Ciurikiečiai menininkai buvo pakviesti 
jaunimui, kurio šį kartą būta virš 700 
žmonių. Pasirodymas įvyko nuo 10 ligi 12 
vai. ryto; žinoma, paskutiniųjų dviejų pa
mokų metu. Tėvas Tąsius Ereminas, I.C. 
davė, trumpai, Lietuvos Nepriklausomy
bės paiskelbino 60-mečio vaizdą, šitai to 
paties mokyklinio italų jaunimo įvertini
mas: „Nežinojai ar daugiau gėrėtis grakš

čių „VILTIES' šokėjų menu ar dviejų lie
tuvių vyrų dainavimu bei giesmių giedo
jimu! Šokėjai ir dainininkai mus nukėlė 
į tolimą, bet dar Vidurio Europoje -kvėpuo
jančią, 'kultūringą Lietuvą — tas pats me
ninis pasirodymas pakartotas vakare ir 
miesto visuomenei. Šį kartą mes, italai do- 
modossoliečiaii, neušmiršome Š. Italijos 
lietuvių.

Burmistro pavaduotojas inž. A. Paganai 
įteikė per Tėvą Ereminą jiems ir dovaną 
— baraljefą, domodosoliečio menininko 
Angelo darbą, atvaizduojantį tremtinius. 
Tai yra padėka š. Italijos lietuviams už jų 
atneštą į mūsų miestą ir Ossolos 'apylinkę 
kultūros lobį. Tėvas Ereminas, kuris dėsto 
Milano Katalikų Universitete lietuvių kal
bą ir 'kultūrą, pakvietė į šventę to Uni
versiteto prof. dr. Josef Motai, čekoslova- 
ką. Šis, pertraukos metu, pareiškė gilią ir 
gyvenimišką mintį: „Kai buvau jaunas 
Čekoslovakijoj studentas, aš drauge su -ki
tais draugais buvome užsispyrėliai 'kultū
ros puoselėtojai. Ką dabar Jūs, š. Italijos 
lietuviai, pajėgiate svetur taip gražiai, ir 
dar daugiau užsispyrusiai, skleisti kultū
rą, tai yra žymiai daugiau“.

Gegužės 21 dieną, sekmadienį, antroji 
minėjimo diena, kuriai ir atitiko šventiš
ka nuotaika — bendra su mumis broliais 
krikščionimis italais, didžiojoe miesto 
šventovėje, malda. Bendras šv. Mišias lai
kė kun. prof. Josef Motai ir du lietuvių ku
nigai — Kazys Senkus ir Tąsius Ereminas, 
I.C. Kvietė visus bendram didžiausiam 
krikščioniškam veiksmui — eukariistinei 
maldai miesto dekanas Mauro Botta. — 
Mišių metu jį skaitymą skaitė italė Pra
nutė BOTTARYTĖ lietuviškai, (kalbą iš
mokusi Tėvo Eremino pamokose, Domo- 
dossoloje—„Rosmini gimnazijoje), gi mal
das įskaitė, taipogi lietuviškai, illš Pranzū- 
zijos atvykusi, su sūneliu Mikučiu, ponia 
Danutė Puzinadtė - BAJARDIENĖ. Evan
geliją Skaitė ku-n. Kazys Senkus.

Broliškų pietų draugijoje dalyvauta ne 
tik lietuvių, bet ir draugų italų, ir neitalų, 
pvz., prof. Mot-al, čekoslovakas, prof, ė La 
Malfa,vokietė,su seimą.. Tarp kitų lietuvių 
būta — taip mes užsirašėme, vieno lietu
vio atsiklausę —- -p. Rolando Ruggieri, iš 
Milano, šeima, dr. P. Radvila iš Šveicarijos. 
Pastebėjome kitų italų tarpe ponia L. Mei
li ir p. Bottari šeimos, Milano Katalikų 
Universiteto prof. m. G. Russo ir Milano 
valstybinės aukštesniosios mokyklos prof. 
B. UBERTI.

Poniai Jonuitei Jurkšaitytei - Stasiulie- 
nei, „Vilties“ -tautiškų šokių vedėjai, ir vi
sam „Vilties“ šokėjų sambūriui įteikta, 
kaip kuklią padėkos -dovaną, dainininkų 
Daunoro ir Senkaus įdainuotų plokštelių, 
-kurių įsigijo ir miesto mokyklų vadovy
bės, patys moksleiviai ir kilti. Milano Kia- 
tal'ikų Universiteto Vyriausiojo Rekto
riaus Pavaduotojas prof. Luigi ZERBI pa
reiškė, gražiausiu laišku, negalįs šventėje 
dalyvauti, nes turįs vykti į -mokslinį suva
žiavimą Bruselyje.

16 vali. įvyko trečias ir paskutinis K. 
Senkaus ir R. Daunoro koncertas. Dainavo 
duetus ir solo lietuviškų senovinių bei 
n-aujovinių, liaudies ir ne liaudies dainų; 
net ir itališkai, vokiškai. Daug kas, tų 
dainų —■ giesmių, ėjo į širdį, 'bet — jei ne
klystame — ypatingai lietuvių liaudies 
daina. „Šią naktelę per naktelę“ -ir -giesmė 
„Marijos ašaros“. —■ Ir mes italai domodo- 
soliečiai galime atvirai pasakyti, kad ver
ta buvo dainininkų prašyti, kad atliktų ir 
šį trečią koncertą. Pirma, kad tik dienos 
metui (16 vai.) gali atvykti ir iš kitur žmo
nių. Antra, dalyvaujančių tarpe buvo mu
zikos žinovų, kaip tik iš kitur atvykusių, 
iš BUSTO ARSIŽIO, iš ARONOS, iš SE- 
REGNO, net iš Milano, miestų. Iš Milano 
atvykusieji, asmeniškai kalbėdami su dai
nininkais ir Tėvu Ereminu, šitaip pabrėž- 
-tinai pareiškė: Ateinančių mokslo metų 
pradžioje, ar prieš šv. Kalėdų atostogas, 
mes norime jūsų dainininkus (manome ir 
'šokėjai priims kvietimą) girdėti Milane — 
dalyvaujant Katalikų ir kitų Universitetų 
profesoriams ir studentams, bei aukštes
niųjų mokyklų dėstytojams ir mokslei- 
viemis, ir visuomenei.

Šventės pabaigai — Lietuvos tautinė 
giesmė „Lietuva, Tėvyne mūsų“ giedota 
lietuvių ir kai -kurių italų, lietuviškai pra
mokusių. Mes italai labai nuoširdžiai lin
kime Lietuvai būti laisvai, kaip pranaša
vo jos dalinius ir -pranašas Maironis:

„O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:

Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių balsą išgins, 
Miegąs krauj'as užvirs, 
Nes Kryžius gyvatą žadėjo!

A.S.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Buvau 'atnešęs žadintuvą pareguliuoti 
žadinimą. (Iš pareiškimo)

Koks jis romantikas: matytumėt, kiek 
pas jį romanų! (Iš pokalbio)

Aš kalbėsiu ir apie vaikų dirbimą kol
ūkiuose.

(Iš pirmininko pasisakymo mokytojų 
pasitarime)

Prie privatinės nuosavybės priklauso as
meniniai daiktai. (Iš moksleivio rašinio)

Kadangi nebuvo galimybės išaiškinti 
kaltininkus dėl miltų grobstymo, nutarta 
padarytus ūkiui nuostolius išieškoti iš kal
tų asmenų po lygiai.

(Iš kolūkio valdybos posėdžio)

NELEIDO KONCERTO, NES PERDAUG 
ŽMONIŲ SUSIRINKTŲ

Į Sov. Sąjungą buvo nuvažiavusi garsi 
amerikiečių populiari dainininkė Joan 
Baez ir dvi grupės — „Beach Boys“ ir 
„San-tana“, ir sutarta, kad Leningrade bus 
surengtas koncertas, į kurį galės sueiti 
150.000 klausytojų.

Tačiau partijos centro komiteto prezi
diumais -uždraudė tą koncertą. Vokiečių 
„Die Welt“ liepos 1 d. rašė, kad Rytų Ber
lyno partiniuose sluoksniuose pasisekė iš
siaiškinti, dėl ko buvo uždrausta. Sako, 
tokios vienon vieton susirinkusios žmonių 
masės nebūtų įmanoma 'sutvarkyti, ypač 
jei proga pasinaudotų „griaunamasis ele
mentas“.

SVARAS UŽ PENKIOLIKOS AUKŠTŲ 
PASTATĄ

Britanija dešimtmečiais skundžiasi, kad 
trūksta 'butų. Deja, miestų savivaldybės 
pridaro šioje srityje visokiausių klaidų, 
kurios -sunkina padoriai išspręsti tą klau
simą. Daug kur buvo pristatyta daugia
aukščių -namų, kuriuose niekas nenori gy
venti. Kai kuri buvo pradėta statyti pra
bangūs n'afm-ai, kurių nepajėgia nuomoti 
nedidelius -ar vidutinius atlyginimus 
gaunantieji gyventojai. Kitur ne re
montuojami, o griaunami senstelėju
sieji namai ir jų vietoje statomi nauji

Į tą namų chaoso istoriją dabar labai 
originaliai įsijungė Liverpoolio savivaldy
bė. Prieš 12 metų -ji buvo pastatydinusi 
trejus 15 aukštų namus, kuriuose niekas 
nebegyvena (jie 'buvo Skirti 210 (šeimų). 
Tie namai yra tokiam rajone, kur siautėja 
vandalai ir chuliganai, ir dabar jau namai 
nebepanašūs į namus. Nugriauti juos kai
nuotų -apie milijoną svarų. Tai savivaldy
bė pasiryžusi -parduoti -juos, jei kas nors 
pasiūlys bent svarą ir įsipareigos remon
tuoti ir mokėti savivaldybiniius mokesčius.

Taip pat ji siūlo 2.000 eilinių, daugiau
sia vadinamųjų terasinių namų, jeigu kas 
nors už juos duotų bent po 10 penų. Pirkė
jai galėtų gauti remontams savivaldybės 
pašaipą.

Šiuo metu to miesto savivaldybę tv-a-rko 
liberalai. Jų nusistatymą remia konserva
toriai, kurių politika taip pat yra išparda
vinėti ko daugiausia savivaldybių žinioje 
esančių narnų. Protestuoja prieš tokį išpar
davimą da-rbiečiai.

AUSTRALIJOS DARBIEČIAI NEKEIS 
NEPRIPAŽINIMO

Valdydama Australiją, G. Whitlamo va
dovaujama darbiečių vyriausybė buvo pri
pažinusi Elaltijos valstybių įjungimą į Sov. 
Sąjungą. Dabartinė liberalų vyriausybė tą 
pripažinim atšaukė.

Lietuviams rūpėjo, kas atsitiktų, jei dar- 
biečiai vėl ateitų į valdžią. Todėl A. Ka
balos vadovaujama Australijos Liet. Bend- 
Įruomenės krašto valdyba kreipėsi į tą par
tiją ir gavo atsakymą, kad darbiečių vy
riausybė nekeistų nieko — pripažintų libe
ralų vyriausybės nusistatymą.

7 DIENOS

— Liepos 17 d. Maskvoje mirė Sovietų 
politinio -biuro narys F. Kulakov (60 m. 
amžiaus), kuris buvo skaitomas busimuo
ju prez. Brežnevo įpėdiniu.

—■ Iš Portugalijos kalėjimo, -išsikasę po 
sienomis tunelį, pabėgto daugiau negu 120 
kriminalinių nusikaltėlių.

— Britų vėžio tyrimo institutas paskel
bė raportą, kuriame sakoma, kad žymiai 
-didesnis nuošimtis susirgusių vėžio liga 
yra tarp tų žmonių, kurie dažė plaukus.

— Rusai pašovė Irano karinį helikopterį, 
kuris paklydo -ir perskrido Irano — Sov. 
Sąjungos sieną. Helikopteris nukrito ir įgu 
l'a žuvo. Antras helikopteris buvo sužalo
tas, bet laiminingai nusileido^

— Maskvoje nuteistojo disidento Šča- 
ranskio žmona lankėsi Vašingtone ir buvo 
priimta vice-prez. W. Mondalio. Kalbėdiar 
m-a kongreso rūmuose ji pasakė -atstovams: 
„Dabar jūsų eilė pasireikšti. Aš raginu 
jus visus reaguoti į tai kas vyksta Sov. Są
jungoje. Visi tie, kurie šiandien yra pasy
vūs, daro tokį pat nusikaltimą“.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

GLOUCESTERYJE — liepos 28 d., 18.30 
vai., St. Peter's.

STROUDE — liepos 29 d„ 11 vai., Beeches 
Green.

NOTTINGHAME — liepos 30 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 6 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — rugpiūčio 6 d., 14 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 13 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

PETERBOROUGH — rugpiūčio 13 d.,
14.30 vai., (vieta bus pranešta atski
rai). Po pamaldų a. a. Kazimiero And
riuškevičiaus kryžiaus šventinimas.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d„ Žoli
nėje, 18 vai., Liet, židinyje.
KEIGHLEY — liepos 30 d., 1 vai. p. p„ St. 

Anne's bažn.
BRADFORDE — rugpiūčio 6 d„ 12.30 vai.
HALIFAXE — rugpiūčio 13 d„ 1 vai. p. p„ 

St. Columba's bažn.
ECCLES — (rugpiūčio 13 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — rugpiūčio 27 d.,

12.30 vai., St. Chad's bažn.
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