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1943 metais Vokiečių okupuotoje Lietu
voje Vyriausiais Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetais (VLIKas) Lietuvių Tautos vardu 
ipalkartotiniaii paskelbė pasauliui -mūsų Tau
tas prigimtą teisę, įsipareigojimą ir besą
lyginį niusistaltymą būti laisvais, mepri- 
klaiuisomais ir atstatyti suvereninę Lietu
vos valstybę.

Tęsdama Išį pareiškimą, VLIKo Taryba 
1979 m. 'kovo mėnesio 11 'd. išrinko niaują 
Vilko vaidybą.

Naujoji Vilko vaidyba perėmė pareigas 
ir Skelbia šią deklaraciją visiems lietu
viams:

Lietuvių Tautos įgaliotais ir viso pasau
lio lietuvių remiamas Vyriausias .Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas su mauda energija 
ir pasiryžimu tęs kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės.

Lietuvių kova dėl Tautos laisvės ir sa
vos valstybės nesikeičia, ji yra nuolatinė, 
visuotinė, nesąlyginė ir vedanti į pergalę.

Ji vyksta kasdieną kultūrinėje, dvasi
nėje, savitarpio pagalbos ibeii benidradiar- 
biarvilmo ir politinėje srityse, okupuotoje 
Lietuvoje ir už jos ribų.

Nepriklausomybės kovos pagrindą su
daro Tėvynę, Tautą ir Laisvę mylį lietu
viai okupuotoje Lietuvoje, bet toje kovo
je aktyviai dalyvauja ne tik (tie, kurie 
kenčia tremti ar įkalinimą Sovietų Sąjun
goje, bet ir tie, kurie įgyvena užsieny — 
laisvajame pasaulyje.

Tai yra vieninga visos Tautos kova, re
miama visų lietuviškų jėgų.
Padėkime vienas antram, ai jauskimie ir 
supradkimle vienas kitą ir jokiu būdu ne- 
kerakinae jokiam lietuviui, nes mes juk vi
si esame tos pačios Motin os-Lietuvos vai
kai.

Ugdykime savo tautinį sąmoningumą, 
pradėdami nuo savęs, tęsdami savo šeimo
je ir mus supančioje aplinkoje, visur 
stiprindami tautinį idealizmą ir tautinę 
(kultūrą.

Sveikiname pasaulio lietuvių spaudą už 
pagalbą Lietuvos laisvės byloje ir tuo pa
čiu prašome 'susilaikyti nuo bet kokių ne
gatyvių, .asmeniškų ar apsunkinančių Lie
tuvos darbą pareiškimų.

Lankydamiesi pavergtame krašte, mo
kėkime 'įžvelgti į mūsų artimųjų ir visos 
tautos sunkią moralinę, religinę ir politi
nę padėtį ir mokėkime sąžiningai skirti, 
kas yra pavergtieji ir kur yra pavergėjai. 
Išlaikykime tautinę lietuvio savigarbą ir 
atsakomybę.

Tikime, kad kiekvienas lietuvis yra ver
tas savo .Kūrėjo 'atspindžio ir siekdamas 
dvasinio 'tobulumo, skleidžia meilę ir pa
garbą kitam lietuviui ir kitam žmogui, 
garbingai gindamas mūsų teises ir sieki
mus.

Vlikas, giliai išgyvendamas okupuotoje 
Lietuvoje tebesitęsiantį lietuvybės, pa
grindinių žmogaus teisių slopinimą ir per
sekiojimą, pasisako už visų lietuvių vie
nybę, ko didesnį tarpusavio susiklausymą, 
prasmingą darbų pasiskirstymą ir glaudų 
visų politinių, kultūrinių, religinių, ir šal
pos veiksnių bendradarbiavimą.

Vykdydami VLIKo darbą, pabrėžiame 
būtinybę jį tęsti ir stiprinti, remiant Lie
tuvos respublikos diplomatinę tarnybą, 
primenant pasaulio lietuviams dar .antrojo 
Pasaulinio karo metais .išplėstą svarbią 
Amerikos Lietuvių Tarybos veiklą ir 
VLIKo, kuris yra Lietuvių Chartois kūrė
jas ’bei vykdytojas ir Lietuvių lEiendruo- 
menės steigėjais, atsakomybę ir teisę to
liau atstovauti Lietuvos politinę bylą pa
saulyje, Skatinant glaudų benidiradarbia- 
vimą su Pasaulio Lietuvių .Bendruomene 
ir atskirų kraštų Lietuvių Tarybomis bei 
Bendtruomenėmis.

Mes 'sieksime visų lietuviškų veiksnių 
nuoširdaus sutarimo, vieningo ir koordi
nuoto darbo.

Šiame įsipareigojime rūpintis mūsų 
Tautos kultūriniais, dvasiniais, medižia- 
giiniaiis ir politiniais reikalais, glūdi gali
mybė kiekvienam .patriotui lietuviui su
sirasti jam tinkamiausią daribo dirvą, ne
sivaržant, bet susijungiant su kiltais šio 
didelio .ir garbingo įsipareigojimo talki- 
niinlkais. Gausybė darbų reikalauja vilsas 
esamas jėgas suderinti jų 'geresniam atli
kimui.

Pripažindami nuomonių ir pažiūrų 'Skir
tumus, kailp individualią, būtiną ir svei- 
Ikintinią žmogaus kūrybos išraišką, mes 
džiaugiamės ieškojimu naujų kelių, kol 
jie yra reiškiami ir sprendžiami vienas 
kitam pagarbioje dvasioje ir nekenkia 
bendram Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo Siekimui.

Vlikas sveikina mūsų kovojančią, oku
panto pavergtą tautą, linki ištvermės ir 
stiprybės, nešant kruviną laisvės žibintą.

Dėkoja Tautos Fonidlui, buvusiai Vilko 
Valdybai .už ..gražų ir sėkmingą darbą. 
Dėkojame visiems, rėmusiemis Vilko užsi- 
b rėžimus.

Mes tikime visų pasaulio lietuvių pasi
šventimu ir pasiaukojimu Lietuvai ir pra-

Žemės ūkis. Lietuvos žemių plotai taip 
atrodė:
Pavadinimas Hektarai Viso ploto % 
Ariamoji žemė 2.595.000 46.2
Pievos ir ganyklos 14.15.000 25.2
Sodai ir daržai 169.000 3.—
Miškai 909.000 16.2
Durpynai 180.000 3.2
Nedirbamoji žemė 349.000 6.2

Iš viso 5.617.000 100. —
Daugiausia auginama rugiai, linai, avi

žos ir bulvės. Rugių ir bulvių derliaus na
šumas po karo kasmet didėja.

1924 ir 1925 metų yra tokie derliaus da
viniai:
Užsėta hektarų Gauta derliaus įkvintalais 

1924 m. 1925 m. 1924 m. 1925 m. 
Rugiai 537.600 542.000 4.647.200 7.163.900 
Kviečiai 84.900 112.000 903.200 1.461.000 
Miežiai 196.000 205.000 2.028.600 2.562.500 
Bulvės 176.400 163.000 16.581.500 14.670.000 
Linai sėkla 61.500 76.000 338.300 458.400 
Linų pluoštas 326.000 387.800

Nežiūrint į tai, kad krašto ūkis nuo 
1920 metų jau atsigauna ir produkcija 
kasmet didėja, 1923 m. rugių derliaus iš 
ha. gauta 10.4 kvint. ir 1924 m. — 8.6 kv. 
(įkvintalas — 100 kg.). Kviečių 1923 m.
— 9.9 ir 1924 m. — 10.6. Miežių 1923 m.
— 10.3. Dedama pastangos kooperatyvams 
tallkiniinkaiujiainit, žemės ūkio našumą įkibk 
galint gerinti. Įvairiose -krašto vietose 
steigiami bandomieji ūkiai, organizuoja
mi javų valymo rateliai, steigiami, taip 
vadinami, vartotojų rateliai ir įvežta iš 
užsienio geros veislės naminių gyvulių. 
Kooperatyvai, kaip ir kitose Baltijos vals
tybėse, atlieka labai svraibų prekybinį 
vaidmenį. Iš tikrųjų, žemės ūkio koopera
tyvai, kurie verčiasi prekyba, s'avo darbą 
pradėjo tik po valiutos reformos 1922 me
tų gale. 1923 m. įsteigta žemės ūkio koope
ratyvas Gamintojas. Kooperatyvas orga
nizavo javų, linų, kiaušinių ir kitų žemės 
ūkio gaminių eksportą ir iš užsienio įve
žė trąšų, melšimu ir (kitų žemės ūkiui rei
kalingų reikmenų. 1924 m. daugiausia eks
portuota linų, kurie sudarė 20% viso eks
porto. Kooperatyvai, nusižiūrėję į danus, 
daug vilčių deda į pieno ir jo produktų 
gamybą. Vyriausybės remiama prekyba 
daro didelę pažangą. Miškai, išskyrus 
Klaipėdos kraštą, yra valstybės nuosavy
bė ir, pagali žemės reformos įstatymą, pi
lietis galėjo turėti miško nedaugiau kaip 
25 ha.

Mediena. Per paskutinius 25 metus daug 
miško iškirsta, -per karą daug jo sunaikin
ta, nes nenormaliai dideli kiekiai statybi
nės miško medžiagos sunaudota karo rei
kalams. Yra apskaičiuota, kad kasmet ga
lima kirsti 2.200.000 kub. metrų be nuos
tolio miškų ūkiui. Apdirbta ir pusiau ap
dirbta miško medžiaga sudaro didelę eks
porto dalį. Nuo 1920 metų apdirbtos sta
tybinės medžiagos eksportas kasmet kilio, 
o neopdinbtos mažėjo.

Statybinės miško 'medžiagos eksportas 
taip atrodo:

(Tūkstančiais kub. metrų)
1920 m. 1921 m. 1922. m. 1923 m. 1924 m.

I-IX X-XII
Neapdirbta mediena 317 244 226 19 44 48 
Apdirbta mediena 122 184 313 70 293 200

Pramonė. Lietuvoje neiškasama nė ang
lių, nė kitų mineralų. Dėl to visa pramo
nė remiasi daugiausia žemės ūkiiu. Lietu
vos pramonė labai nukentėjo nuo kairų, 
nuo politinių nesutarimų su Lenkija, nuo 
Klaipėdos 'krašto problemos, nuo neteki

Se/riį™’os DIENOS
• Gegužės 1-oji 'šįmet praėjo dviejose 

valstybėse kitaip, negu paprastai. Kinija 
'šįmet inebešaukė viešų susirinkimų ir ne
ruošė paradų. O Teherane milžiniškos 
procesijos 'paradavo pro Sovietų pasdun- 
t'i.Tiylbės rūmus, nešdami plakatus ir šauk
dami šūkius „Šalin komunizmas!“ ir „Ša
lin Marlkisizimias!“
• Maskvoje šįmetimiaime parade daly

vavo Ibe masės žygiuojančių darbininkų 
ir civili"iių tarnautojų dar ir visų ginklo 
rūšių kariuomenė su nauja ir modemiška 
ginkluote.

Per paskutinių metų paradus karinės 

šome jūsų visų nuoširdžios pagalbos ir to
liau padėti Vlitoi atlikti Tautos pavestą 
darbą.
DIRBKIME VISI KARTU IR VIENINGAI

— MŪSŲ LIETUVAI!
VYRIAUSIAS LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO KOMITETAS
(pasirašė):

K. Bobelis, E. Armonienė, J. Stikliorius, 
K. Jurgėla, J. Stukas, L. Grinius, J. Ba
lys, J. Daugėla. 

mo Rusijos rinkų ir nuo trūkumo kapita
lų. Iš viso, bemaž pusė pramonės skirta 

maisto ir gėralų gamybai. Šių gaminių 
eksportas yra labai mažas.

Prekyba. Pagal vartotą prekybos statis
tiką 'iki 1922 metų galo, greičiausia, 
importo daviniai yra perdėti. Prekybos 
apyvarta kasmet diidėjia. 'Prekybos vertė 
milijonais litų atrodo taip:

Importas 1920 m. 72, 1921 m. —95, 1922
— 75, 1923 m. — 157, 1924 m. —207, 1925 
m.— 253. Eksportas 1920 m. —55, 1921 m.
— 58, 1922 m. — 77, 1923 m. — 147, 1924 
m. 267, 1925 m. — 243. Balansas — -17 
-37 x2 -10 x60 -10.

1924 m. didžiausią eksporto dalį sudarė 
medis ir jo gaminiai — 25%, limai — 20%, 
gyvuliai —13%, ikilaušiniiaa — 7.5%, odos 
ir kailiai — 5.5%, grūdai iir miltai — 4%. 
1924 metais 43% eksporto ėjo į Vokieti
ją ir 28% į D. Britaniją. 1923 metais virš 
80% ir 1924 metais virš 63% įvairių ga- 
miilnių importuota ilš Vokietijos.

Valiuta. Lietuva nuo 1922 metų rudens 
jau turi savo valiutą —■ piniginį vienetą 
i— Litą. Toksai piniginis vienetas pasi
rinktas .dėl to, kad Amerikos lietuviai sa
vo giminėms į Lietuvą yra atsiuntę d'aiug 
dolerių, o vokiškosios ostmarkės veirtė 
nuolat krito, ir žmonės jos jau nenorėjo 
imti. Darant pinigines reformas ar keiti
mą valiutos, buvo 'įsteigta Cenit,ratinis Lie
tuvos bankas, kuriam buvo duota teisė 
leisti į apyvartą pinigus.

Krašto finansai. 1923 metais jau buvo 
subalansuotais ir priimtas valstybės biu
džetas, ir ilki 1925 m. tam tikra 'išlaidų da
lis buvo 'skiriama iir kariuomenės iSlailky- 
mo reikalams. .Pajamos už eksportuojamą 
medieną mažėjo. Lietuvos biudžeto balan
sas atrodė taip:

1923 m. — 208.300.000 litų, 1924 m. — 
229.700.000 litų ir 1925 metais — 
259.300.000 litų. Iš tikrųjų pajamos ir iš
laidos buvo tokios: 1923 m. pajamos — 
176.900.000 litų.

Išlaidos — 171.800.000 litų.
1924 m. pajamos — 241.000.000 litų.
Išlaidos —■ 232.300.000 litų.
Iš viso 1924 metais sausio 1 d. Lietuva 

turėjo 72.800.000 litų skolos, kurios 
2.600.000 litų buvo vidaus paskola. Neuž
ilgo susitarta su kreditoriais ir dėl skolos 
išlyginimo užsienyje.

Susisiekimas. Dabartinis Lietuvos susi
siekimo tinklas buvo prl'tiaikinitas Rusų 
imperijos vidaus susisiekimo reikalams 
ir dėl to jis dabar netinkamas. Klaipėdą, 
pagrindinį viso krašto uostą, galima iš 
Kauno pasiekti, tik apsukus didėlį ratą, 
per Šiaulius, Tauragę ir Pagėgius -arba 
per Latvijos teritoriją. Dėl to Lietuvos vy
riausybė nutiesė įdvi trumpas susisiekimo 
linijas ir sujungė Kauną su Klaipėda. Tuo 
būdu ir šiaurinė Lietuvos dalis dabar jau 
turi 'tiesioginį ryšį su jūra per Telšius ties 
Klaipėda. 1925 metais Lietuvoje buvo 
1.138 km. plačiųjų, 454 km.siaurųjų ir 48 
km. privačių geležinkelių. Be to, dar apie 
110 km. susisiekimo linijų buvo Klaipėdos 
krašte. Nemunas yra natūralus ir svar
bus susisiekimo kelias, kurio 419 km. įtin
ka navigacijai, o medžių plukdymui tin
ka ir tolimesnės aukštupio distancijos. 
Apie 20-30 .km. Neries ir Nevėžio upių 
taip pat tinka navigacijai. Tik visa bėda, 
kad šios upės žiemą užšąla, ir medžių 
plukdymas turi sustoti.

pajėgos paraduose nedalyvaudavo.

0 Kinija perspėjo ten atsilankiusį 
Jungtinių Tautų organizacijos generalinį 
sekretorių Kurt Waldheim, kad ji „pasi
taiko sau teisę pasiųsti dar vieną karinę 
baudžiamąją ekspediciją į Vietnamą, jei 
pastarasis tęs savo provokacijas“.

šiuo metu Kinijos ir Vietnamo derybos 
Hanojuje bus užsikirtusios. Nors ir visa 
tų derybų pradžia neatrodė, kald jos įgalė
tų ką gero žadėti taikos balandžiui.
• Valstybinių mokytojų streikas An

glijoj paliko milijonus nesuvalgytų prieš
piečių ir tonas nesuvantoto maisto, skirto 
mokiniams, nes jie sutrumpinioj mokyk
linėj dienoj savo mokyojų paleidžiami' na
mo 'be priešpiečių. Būnia ir taip.
• Vatikano dienraštis ,,L‘Osiservatore 

Romano“ velykinėje laidoje tarp kitų po
piežiaus sveikinimų įvairiomis kalbomis 
Velykų dieną duoda taip pat sveikinimą 
lietuviams: lietuviškai

Broliams lietuviams linkiu Velykų 
vilties Kristuje.

• Iranas gegužės 8 d. nuteisė savo „re
voliucinių teismų“ pagalba (revoliucija

PASKUTINIS MOHIKANAS
Rudolf Hess, paskutinysis kalinys iš 

Tarptautinio Karo Tribunolo spręstos 
Niurnberge bylos, pasidarė ginčo objek
tas. Vienas buvęs jo gydytojas paskelbė 
spaudoj, kald kalinamasis R. Hess nėra tas 
palis, kuris yra buvęs paties Hitlerio pa
vaduotojas. Jis spėja, kad į Angliją prieš 
karą buvo pabėgęs ne tikrasis R. Hess, 
bet jo paslaptingas pakaitalas. Tik pačioj 
Anglijoj niekas į pabėgėlį neatkreipęs dė
mesio, buvusi pravesta neapdairi kvota, 
ir Churchilio vyriausybė žiūrėjusi į rei
kalą pro pirštus.

Tuom tarpu R. Hesso sūnus Wolf-Rue
diger Hess, kuriam buvo leista praleisti 
visą valandą laiko su savo tėvu jo 85 me
tų amžiaus sukaktuvių proga, tvirtiną, 
k'aid kalinys yra tas pats ir tikras jo 'tėvas. 
Tą patį patvirtino ir R. Hess žmona Ilse 
Hess, kuri lankėsi dabar kalėjime.

Juodiu, atmesdami gydytojo skelbiamas 
teorijas, reikalauja sudaryti tarptautinę 
komisiją, kuri ištirtų visą reikalą ir ilš- 
skilaid'ytų abejones.

R. Hess buvo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos.

Ir dabar jis kalinamas pats vienas ta
me vieninteliame pasaulyje tarptautinia
me kalėjime, įsiteigtame Spandau mieste 
buvusios 'karališkos pilies erdvioje daly
je. Ten yna ligoninė, skaitykla, pasivaikš
čiojimo sodas ir t. t. Tą kalėjimą saugo 
iš eilės po mėnesį buvusių sąjungininkų: 
amerikiečių, anglų, prancūzų ir sovietų 
kariuomenės kuopos.

To kalėjimo išlaikymais IkaišĮtuojla mi
lijonus dolerių per metus. Ir visa tai dėl 
vieno 85 metų žmogaus — R. Hess. Tai 
pats brangiausias pasaulyje tarptautinis 
kalinys.

ATEIZMO SIAUBAS ALBANIJOJE
Albanijos diktatorius Enver Hodiža 1961 

metais paskelbė Albaniją pirmąja pasau
lio 'ateistine valstybe. Jis uždarė 2.169 
maldos namus, jų tarpe 269 katalikų baž
nyčias. Daugiau nei 120 kunigų ir vienuo
lių buvo nukanlkiinta. Likusieji siunčiami 
į dlarbo Stovyklas „perauklėti“. Albanijos 
tikintiesiems (70% musulmonų, 20% or
todoksų, 10% katalikų) yna uždraustas 
bet koks religinis pasireiškimas. „Religija 
yra mirusi“, Sakoma kokiam retam 'turis
tui, bet gaunama žinių, kad tikėjimo ug
nis dar rusienia katakombose.

PLB Jaunimo Kongreso Vajus
Jaunimo Kongreso aukų vajus prasi

dėjo prieš kelis mėnesius, tačiau aukos 
labai pamažu plaukia ir kelia daug rū
pesčių. Daugelis organizacijų ir asmenų 
yra pažadėję savo talką ir aukas, ta

pasibaigė jau 'bent prieš 3 mėnesiuis) 21 
asmenį, jų tarpe dar vieną generolą, po
rą buv. šacho ministrų, mirties bausme. 
Nė 'Vieniam nebuvo leista apeliuoti. 5 vai. 
ryto po visą 'dieną trukusio teismo visi 
buvo sušaudyti.

• Izraelis, 'bekovodamas su palestinie
čių partizanais, kurie gana intensyviai 'te
rorizuoja žydų 'gyventojus, pradėjo niaują 
taktiką: jie 'Siunčia regulliarinius kariuo
menės dalinius į pietų .Libaną, užiima ir 
nuodugniai iškrato libaniečių kaimus ir 
miestelius, beieškodami teroristų. Libano 
suverenumo klausimas darosi vis kompli- 
'k uolesni s. Kaip ilgai?
• Austrijos rinkimuose valdančioji so

cialdemokratų partija, nors ir ne labai 
tikėdamasi, sustiprino saivo poziciją, lai
mėdama 95 atstovus 183 atstovų pairla- 
mlente, vietoj turėtų 93-jų.

Kancleris lE'runo Kreisky, konservaty
vus socialistas, jau ilgus įmetus sėkmingai 
laviravęs gania jautrią Austrijos politiką, 
tarp rytų ir vakarų, lieka ir toliau savo 
pareigose.

• SALT — strateginių ginklų apriboji
mo sutartis, daugiausia liečianti atominių 
ginklų gamybą JAV-ėse ir Sovietuose, pa
skelbta, — esanti sutarta ir sudarytai, ir 
birželio mėnesio viduryje, 'greičiausia, 
Vienoje būsianti abiejų prezidentų pasi
rašyta.

Nors sutartis iš esmės ginkluotės nema
žina, priešingai, leidžia ją didinti su per
svara Sovietams, bet prez. Carteris dėl 
jos nusistatęs kovoti net su savo kongre
su, kad tik būtų patvirtinta.

• Bestiiališka Amino diktatūra Ugan

čiau pinigų reikia jau dabar. Finansų 
Komiteto pirmininkas dr. Algis Paulius 
stengiasi į aukų vajų įtraukti jaunimą 
per JAV LB apylinkes. Reikalinga, kad 
pačios apylinkių vaidybos savo jaunimą 
prie aukų rinkimo darbo prigriebtų.

Ilki balandžio 14 d. į Finansų Komite
to iždą buvo atėję 9,977 dol. iš JAV au
kotojų ir organizacijų ir 2,000 dol. iš 
Kanados Finansų Komiteto, kas sudaro 
tik 13% reikalingos surinkti sumos. Iki 
kongreso pradžios liko tik keli mėnesiai.

TARP DVIEJŲ AUKLIŲ

Irano revoliucija, jo 'šacho nuvertimas 
ir naujo islamiško režimo įvedimas eina 
labai savotišku ir nevisai atspėjamu bū
du. Tas tiesa, kad jau seniai buvo paskelb
ta islamo .respublika ir netgi sudaryta jos 
vyriausybė Teherane su premjeru Ba- 
zanganu priešaky. Atrodė, kad reikalas eis 
toliau pagal aiškų ir pramaltomią planą.

Bet vos porą savaičių pabuvęs premje
ru, iLazarganas atsistatydino. Jei jis darbo 
nepametė ,tai tik todėl, kad pats Ayatolla 
Chomeini, revoliucijos didysis dvasios va
dais, pasitraukęs iš sostinės į savo gimtą
jį Kom miestelį, pasiuntinių pagalba pri
kalbėjo B'azarganą apsišarvoti kantrybe 
ir pasilikti premjero pareigose. Pasiliko.

Vienok šalia viešosios valdžios organų 
ir toliau veilkė „revoliuciniai komitetai“, 
ta 'antroji persų auklė, .komitetai“ savais 
kėniais gaudė buv. šacho bendradarbius, 
teisė ir šaudė juos. Teisingumo ministeri
ja net nežiimiodiavo, kas ką ir už ką suėmė 
ir kodėl be jokios teisminės procedūros 
slaptai teisė ir skubiai sprendimą vykdė. 
Dvi valdžios, kaip dvi auklės, vaikas gali 
likti be galvos.

Protesto ženkliau atsistatydino užsienio 
reikalų ministras. Protesto ženklam Cho
meini bendrininkai kiti Ayaitullos demons
tratyviai traukėsi iš Teherano, jų šalinin
kai demonstravo.

Pagaliau ministrams ir jų islamiškiems 
politrukamis sutarus, paskelbta, kad suda
roma nauja ne šachiniė ir ne revoliucinė 
žsindlarmerija policijos šefo Mogallali ži
nioj, atrenkant jon valstybiškai ir isla
miškai patikimus žmonies. Atseit būsianti 
viena valdžia ir be poliitrukų.

O liaudis? Liaudis... IV. 26 d. suruošė 
didžiulę ir įspūdingą demonstraciją prieš 
Sovietų pasiuntinybės pastatą, protestuo- 
ami prieš marksizmą, kaipo tokį, ir rei
kalaudami religinių t eisiu musulmonams 
tidk Afganistane, tiek Sovietuose. De
monstracija baltavo ayatullų uniformi- 
nii'dis baltais turbanais.

Ar kuriame kitame kad ir krikščioniš
kame krašte girdėjome kada apie tokios 
rūšies demonstraciją?

doje, kurią vakarų krikščioniškoji civili
zacija taip nuostabiai kantriai ir šaltai 
stefoėjo .per aštuonerius metus, buvo pa
vertusi savo kraštą į pragaro kampelį 
šioje žemėje.

M'akarere universiteto vicekancleris 
Setiiteza Kajulbi komentavo užsienio žur- 
niar.i'Stiams, tarp kitko, „...mes įgyvenome 
sistemoje, kurioje žmogiena 'buvo pigesnė 
už jautieną. Mūsų žmonės buvo naudoja
mi žuvims maitinti ežeruose. Mūsų žmo
nių lavonais buvo tręšiami cukrinių '-len
drių laukai... Toks gyvenimo būdas pa
vertė i'š prigimties mandagų ugandietį va
gim, (plėšiku ir žmogžudžiu...“
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Vilniaus universitetui 400 metu
X. REKTORIAI ANTRAJAME 

ŠIMTMETYJE
Netrūko nelaimių, įvairių nepramatytų 

sunkumų ir antrajame universiteto veik
los šimtmetyje. Tačiau visa tai nebepajė
gė išmesti iš vėžių mokslo eigos, kaip kad 
yra buvę po 1610 m. gaisro ar po 1655 m. 
nuožmaus Vilniaus miesto nusiaubimo. 
Karai, marai ir gaisrai pridarydavo ir 
dabar nemaža žalos akademijai bei jos 
nuosavybėms, tačiau nuostoliai paprastai 
būdavo greitai išUyiginami. Tiktai vieną 
kairtą, 1710 m. siaučiant didžiajam marui, 
paskutinius keturius tų metų mėnesius 
universitetas neveikė. Nėra daugiau ži
nių, kad antrajame šimtmetyje būtų bu
vęs koks kitas, ilgesnį laiką užtrukęs, 
mokslo nutraukimas.

Iš universiteto vadovų dabar daugiau 
negu pirma reikalauta, kad jie būtų ga
būs administratoriai. Tačiau tebeturėjo 
reikšmės dr mokslinė kvalifikacija. Ir šia
me šiimtmetyje rektoriai būdavo parenka
mi daugiausia iš anksčiau dėsčiusiųjų 
profesorių, kurie tuo tarpu jau buvo spė
ję Įgyti (kurioje nors kitoje kolegijoje va
dovavimo praktikos. Bendras rektorių 
Skaičius antrajame šimtmetyje liko maž
daug toks pat kaip ir pirmajame: 26 rek
toriai (pirmajame — 27); keturi iš jų ėjo 
tas pareigas po du kartus, o vienas — iš 
Prūsų kilęs Toibijas Arentas — net tris 
kantus.

Visi rektoriai dabar buvo be išimties 
Lietuvos jėzuitų provincijos nariai. Ne
buvo nė vieno užsieniečio. Tiesa, trys nu
rodomi (kilę iš Lenkijos, bet jie jau jauni 
(buvo įstoję į Lietuvos jėzuitų provinciją. 
Tačiau tikrų lietuvių ir šį kartą tebuvo 
aštuond, o jei priskaitysime diar Vladislo
vą Daukšą, kilusį nuo Volkovisko, bet 
save laikiusį baltarusiu (ruthenus), tai 
bus iš viso devyni — vienas trečdalis — 
kaip ir pirma. Nesant svetimšalių ir vos 
keliems priklausant kitiems Lietuvos jė
zuitų provincijos pakraščiams (du rekto
riai buvo iš Polesės, t y. Brastos vaivadi
jos, du iš (Baltarusijos ir du iš Prūsų, bet 
nė vienio iš Latvijos), didžiausia daugu- 
m'a šio šimtmečio rektorių — dvylika — 
buvo kilę dlš Mozūrų ar kitų Lenkijos sri
čių. Pauliaus Bckšos, tuokart provincio- 
lo, neapdairumas, 1608 metais padalinant 
Lietuvos ir Lenkijos jėzuitų įstaigas į dvi 
provincijas (kai Varšuvos ir kitų mozūrų 
kolegijos buvo priskirtos Lietuvos pro
vincijai, o (teikia lEttiaeitos kolegija palikta 
Lenkijai), — tas neapdairumas atsiliepė 
ir į Vilniaus universiteto , vadovybės są
statą. Iš Mozūrų įkilusiems jėzuitams, dėl 
jų gUaudieSnių ryšių karalystės sostinėjle 
Varšuvoje, galėjo būti lengviau patekti į 
reikšmingesnes vadovaujamas vietas. Tik
tai 1758 metais lįsteilgita atskira Mozūrų jė
zuitų provincija nuėmė nuo Lietuvos pro
vincijos šią lietuviškam reikalui itin ne
palankią naštą.

Antra vertus negalima tvirtinti, kad' lie
tuviai universiteto atžvilgiu būtų buvę 
kaip nors varžomi. Matėme, jeg ir antra
jame šimtmetyje teks pat jų skaičius (9 
iš 26) užėmė rektoriaus vietą kaip ir pir
majame; trys iš jų: Andrius Ribskis 
(1678-1681 ir 1691-1694), Kazimieras Pše- 
ciševskis (1766-1769) ir Antanas Skoruls- 
kis (1772-1774), buvo kilę ilš Žemaitijos. 
Kiti šeši lietuviai buvo: nuo Gardino įki
lęs ir visuomet save lietuviu vadinęs Jo
kūbas HJaidoVickis (1701-1(704), .,dėšilmlt- 
rnečiiu vėliau valdęs Kristupas Limiantas 

(1713-1716), po jo Kristupas Garšvila 
(1720-1721), Jonas Juraha (1752-1755), 
Kazimieras Vaižgantas (1763-1766) ir jau 
minėtasis vcilkoviskėetis Vladislovas 
Daukša, du kartus buvęs rektorium 
(1727-1731 ir 1741-1745), ir išvis vienas 
žymiausių XVIII amžiaus Lietuvoje vyrų,
— kaip pabrėžiama jo nekrologe. Jo, kaip 
universiteto vadovo, ir dar daugiau kaip 
Lietuvos jėzuitų provfcįcioiio (1723-1727 
ir 1735-1738), dėka Vilniaus akademija 
pradėjo kilti iš keletą dešimtmečių truku
sio apsnūdimo. Pradėta daugiau bendrau
ti su kitais 'kraštais. Gabesnieji studentai, 
busimieji profesoriai, būdavo siunčiami 
Studijoms į užsienius, ne tik į Romą, bet 
ir į Pragą, Prancūziją ir kitur. Į studijų 
programą įvedamos istorijos, geografijos, 
eksperimentinės fizikos, modernių kalbų 
paskaitos, plečiamas matematikos specia
lybių (akiratis. Šiandien visi pripažįsta šį 
akivaizdų (atsinaujinimą, (kurio pirmieji 
ženklai pradėjo rodytais 1730-1740 metų 
laikotarpyje. Šia linkme toliau einant, 
trumpu laiku buvo pasiekta, kad jėzuitų 
vadovaujamas Vilniaus universitetas ga
lėjo didžiuotis sava astronomine observa
torija ir buvo laikomais vienu iš reikšmin
gesnių universitetų Europoje.

Nors 'antrajame šiimtmetyje Vilniaus 
universiteto aplinkoje nebesuitinkame to
kio koncentruoto dėmesio lietuvių kalbai 
ir istorijai, koks buvo pasireiškęs XVII 
mažiaus ketvirtame ir penktame dešimt
mečiuose, visvien negalime teigti, kad 
lietuvių kalba dabar būtų buvus visiškai 
apleista. Universiteto bažnyčioje visą lai
ką kas sekimiaiddeniį ir šventadienį buvo sa
komi lietuviški pamokslai. Pasirodė nau
ji Sirvydo žodyno leidimai (1677 ir 1713 
m.); 1737 mietais išleista, tiesa nedidelė, 
bet praktiška lotyniška lietuvių kalbos 
gramatika „Universiltas linguarum Litua- 
niae“.

Iš tikrųjų dlaug daugiau ilšsi'l avimus! ų 
lietuvių anuomet mokėjo lietuviškai, negu 
mes paprastai manome. Išlikę Lietuvos 
jėzuitų provincijos katalogai, kur nuro
doma kiekvieno asmens kilmė ir kalbų 
mokėjimas, yra tam ryškia iliustracija. 
Štai ką jums šiuo atžvilgiu liudija 1761 
metų katalogais. Tais metais .Lietuvos pro
vincijoje buvo viso 577 jėzuitai, prie 162 
nurodyta juos esant ‘lituanuis1 ir prie 62 
užrašyta ‘samogita1, t. y. žemaitis. Lietu
viškai mokėjo didesnė pusė (85 iš 162) iš 
tų, kurie pažymėti ‘lituanus1, o iš žemai
čių (‘samogita1) Lietuviškai kalbėjo visi, 
išskyrus tiktai vieną jauną klieriką. Įdo
mu, kad be šių lietuvių ir žemaičių lietu
viškai įmokėjo diar 8 ‘rutheni' —baltaru
siai, 8 ‘livcinienses* — latviai, 4 ‘curlandi*
— kuršiai, 4 ‘varmėeiniSeis1 — kilę ilš Var
mijos, 3 ‘pruteini1 — prūsai, 2 isubsyilva- 
ni‘ — kilę iš Palenkės ir po vieną ‘miaiso- 
vilta‘ — mozūras ir ‘polonius' — Lenkas. 
Taigi viską sudėję gauname 177 jėzuitus, 
kurie 1761 metais mokėjo lietuviškai, ar
ba 72 kunigai, 48 klierikai ir 57 broliai. 
O iš visų save laikiusių lietuviais arba 
šėmaičiais net 65 procentai arba du treč
daliai vartojo savojo krašto kalbą, žino
ma, jie visi mokėjo ir lenkiškai, bet tai 
nereiškė, kad dėl to būtų buvus apleista 
lietuvių kalba. Net 31 nelietuvis .buvo ją 
išmokęs. Taigi, jos buvo kur nors ir kaip 
nors metama. Tai nebuvo tiesioginis uni
versiteto uždavinys, lygiai kaip tuomet 
universitete nebuvo dėstoma nė lenkų kal
ba. Paulius Rabikauskas

O? Su (iohiiMfus
pasaulyje^

LIETUVIS KARYS IS OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Į Čikagą atvykęs tarybinės armijos lei
tenantais Viktoras Libertis (slapyvardis) 
kalbėjo per ,(Lietuvos Aidų“ radiją.

Gimęs Tauragėje, antrą įkartą sovietų 
kariuomenei užimant Lietuvą, jis buvo 
Vilniuje ir mokėsi vidurinėje mokykloje. 
Vitaliaus universitetą lankė Kruščevo lai
kais. Čia studijuodamas filologiją, litera
tūrą, kalbas ir teisę buvo paskintas i pės
tininkų dalis. Vasaros metu turėjo atlik
ti karines pratybas prie karinių junginių. 
Karinė tarnyba tęsėsi 4 metus. Baigęs kur
są gavo leitenanto laipsnį.

Tuo laiku jau buvo palaužtas (lietuvių 
partizaninis judėjimas, jo vietą užėmė 
ideologinė kova. Studentų tarpe atsirado 
pogrindis. Pasirodė pogrindžio laikraštė
liai, citsiišaukimai. Ypatingai tos pasireiš
kė po Stalino kulto. Per tą laiką Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje atgijo tautinis 
sąjūdis.

Partizanų žūtbūtinės kovos metus dėl 
laisvės (1944-55), Libertis, nors tada buvo 
diar vaikiais, ryškiai atsimena: „Toji kova 
buvo imteitoma aiškiau, provincijoje, kur 
veikė dideli partizanių dailintai: Tauragės, 
Trakų, Suvalkijos Aukštaitijos, Zarasų 
apylinkėse ir kt. Aš pats, dar būdamas 
moksleiviu,, mačiau daug partizanų. Gink
luoti, uniformuoti, pagali taisykles, vedė 
tovas prieš d'aug gausingesnę kairinę jė
gą — sovietų armiją, su MGB garnizonais 
ir „istrebiteliais“.

Afktyvių kovos dalyvių vyrų ir merginų, 
buvo virš 30 tūkstančių, ryšininkų — rė- 
mlėjų, ypač ilš jaunimo ir tarnautojų tar
po, — apie 20 tūkstančių. Kiti rėmė pasy
viai.

Laibai didelį vaidmenį kovoje prieš par
tizanus vaidino vietiniai žydai ir rusai. Jie 
dlairė viską, kad' sunaikintų lietuvių tauti
nį pasipriešinimą. Jų buvo gimnazijose 
komsorigaiis, polilitintuose daliniuose, jiau 
nekalbant apie NGIEI, KGB, NVD tardyto
jus. Jų tarpe buvo ne tik Lietuvos žydiai, 
bet ir atvykę iš Ukrainos, Lenkijos ar Ru
sijos teritorijų.

Paklaustais, ar vertas buvo partizanių 
pasipriešinimas, pareikalavęs virš 30.000 
aukų, Libertis atsakė: „...jeigu, ne tie 30 
tūlkist. partizanų, kurie atidavė savo gy
vybę už Lietui vos laisvę, už laiteities kantų 
laimingą gyvenimą, tai 'Lietuvos byla ir 
kovos dar miažiau būtų žinomos.

Partizalniilnė kova palaidojo daug jaunų 
gyvybių, Ibėt aš kitos puisės, ji palaikė dva
sinę jėgą, sutelkė maršą, privertė 'Sovietinį 
genocidą kiek rimčiau pažiūrėti į globali
nę kolektyvizaciją. lAlš manau, kad parti- 
zaniiniB jiudėjiimas turėjo didelės reikš
mės.“

POPIEŽIUS APLANKĖ ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ KOLEGIJĄ ROMOJE

Gegužės 6 d. šv. Tėvas Jonos Paulius II 
aplankė Lietuvių kolegiją, lankydamas 
Ikaimyniinę Šv. Antano parapijos bažny
čią. Prie kolegijos durų aukštąjį svečią 

pasitiko vysk. A. L Deksnys. Įėjus į kop
lyčią ir popiežiui besimeldžiant prie alto
riaus, kolegijos auklėtiniai ir visi daly
viai, giedojo: „Sveika Marija, Motina Die
vo". Kolegijos rektorius prel. L. Tulaba, 
pasveikinęs Šv. Tėvą, supažindino su ko
legijos praeities veikla. Po to popiežius 
pasakė nuoširdžią kalbą. Visi entuziastiš
kai priėmė popiežiaus priminimą, kad 
jam šv. Kazimieras yra labai artimas. 
Šventasis, gimęs Krokuvoje, išvyko lį Vil
nių, o popiežius iš Krokuvos — į Romą, į 
Šv. Kazimiero kolegiją.

LIETUVIS VATIKANO AUKŠTOSE 
PAREIGOSE

Prelatas Audrys Juozas Bačkis paskir
tas Bažnyčios Viešųjų Reikalų Tarybos 
vicesekretciriumi. Prel. jSlačkis, gimęs 
Kaune 1937 m., studijas pradėjo Paryžiu
je ir užbaigė Romoje, įsigijęs bažnytinės 
■teisės (daktaratą. Kunigu įšventintas 1961 
m., pakeltas prelatu 1965 m. Keletą metų 
jis dirbo įvairių kraštų nunciatūrose, o 
nuo 1937 m. Vatikane. Prelato tėvas — 
Stasys Bačkis yra Lietuvos atstovas Va
šingtone.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS
Pasaulio lietuvių archyvas Chicagoje 

veikia JAV LB Kultūros žinioje, šiuo me
tu vedėjo Česlovo Grinccvičiaus pastan
gomis archyvas inkorporuotas Illinois 
valstybėj ir jam suorganizuotas globos ko
mitetas. Šio komiteto pirmininkas — dr. 
Antanas Razma, sekretorius — Č. Griince- 
vičius, teisinė patarėja — aidv. dr. Rima 
Skorupskaitė, PLA ryšininkas su ameri
kiečių visuomene — Saulius Girnius, na
riai — Vincentas Liulevičius (PLA stei
gėjais ir ilgametis jo direktorius) ir kun. 
Antanais Saulailtis, S. J.

Archyvo adresas: 5620 So. Claremont 
Ave., Chiagocago, Ill. 60636.

PLB VALDYBOS POSĖDIS
Pasaulio .Lietuvių Bendruomenės Val

dybos 13-tasis posėdis įvyko 1979 balan
džio 18 d. Jaunimo Centre Chicagoje. 
Pirmininkavo Vytautas Kamantas.

Posėdžio metu patvirtinti PLB Kultū
rinės Talkos Komisijos darbo nuostatai. 
Komisijai vadovauja PLB Vaidybos kvies
tas pirmininkas dlr. Leonas Kriaučeliūnias.

PLB Valdyba nutarė 1983 metais Šiau
rės Amerikoje rengti Antrąsias Pasau
lio Lietuvių Dienas. Jaunimui bus siūlo
ma derinti V-jį Jaunimo Kongresą prie 
šių PL Dienų.

Vykdydama V-jo PLB Seimo Toron
te nutarimą, PLB Valdyba po diskusijų 
vienbalsiai nutarė sudaryti PLB Politi
nių Reikalų Komisiją.

PLB Valdyba savo atstovu JAV sosti
nėje Washingtone pakvietė ir patvirtino 
Algimantą Gurecką.

Kelionė į Australiją ir N. Zelandiją
Balandžio 25 d. į Australiją ir Naują-

Eilėraščiai iš Lietuvos
L. Vasaris

MOTINOS MALDA

— Tikiu į Dievą, — tyliai šnabžda 
lūpos,—

Į žemės ir dangaus Kūrėją...
Tai mano motina prie kryžiaus klūpo, 
Už sūnų pasimelst atėjus.

Ją vis labiau prie žemės lenkia metai 
Ir ant širdies sunkiau vis būna...
Bet prašo ji ne sau geros sveikatos, 
O man, paklydusiam jos sūnui...

V. Audronis
ČIA LIETUVA

Kaip sunkų kryžių nešame vergovės 
baudžiavą, 

Ne vieną kartą klumpam po našta 
skriaudų, 

Ir vėlei mums prabilti apie laisvę 
draudžiama, 

Kad nepakiltumėm į kovą jos vardu. 
Bet laisvės spindulys, pro sutemas 

ištryškęs, 
Prablaivo sąmonę, iš miego kelia mus, 
Kovų paveikslai prieš akis atgimsta 

ryškūs, 
Kaip amžiams gynėm savo žemę ir namus.

Vėl laimina kovotojus senutės motinos, 
Vėl girdim Laisvės varpą skambantį 

visur: 
„šalin, grobikai, kraujo upėm prisisotinę, 
Jums nepavyks čia pragaro įkurti —

Greičiau keliaukite į savo smurto rojų — 
Be žmogiškojo veido, robotų banda! — 
Čia mūsų žemė — Lietuva — darbščių 

artojų, — 
Neišsižadėsim laisvės niekad niekada!

ją Zelandiją dviems savaitėms išskren
da PLB Valdybos vykdomasis vicepirmi
ninkas Vaclovas Kleiza. Jis ten aplan
kys Australijos LB krašto valdybos pir
mininką Vytautą Neverauską ir kitus 
LB darbuotojus, taip pat daflyvaus tuo 
metu Australijoje vykstančiuose rengi
niuose. Iš Australijos V. Kleiza nuvyks į 
Naująją Zelandiją susitikti su pirminin
ku V. Grigaliūnu ir kitais lietuviais.

PLB Iždo Apyskaita
PLB iždininkais Mečys Šilkaitis patei

kė iždo pranešimą: nuo sausio 1 d. iki 
balandžio 15 d. PLB Valdybos iždas ga
vo 7,011 dol. pajamų ir turėjo 4,178 dol. 
išlaidų. Per tą patį laiką „Pasaulio Lie
tuvis“ gavo aukomis ir prenumeratomis 
5,180 doll, ir turėjo 7,928 dol. (išlaidų. 
Bendrai sudėjus buvo iš viso 12,191 dol. 
pajamų ir 12,105 dol. išlaidų.

K.

LIETUVIS IŠRADĖJAS
Melidiuitis Lauipinaitis, gerai žinomas 

Brazilijos lietuvis, kelių Iknygų aultpriuls, 
užpatentavo savo išradimą „Modelio Mel
dusis — 179“. Tat yra prietaisais ralšoma- 
jai irmašiiiniėlei, lengvinantis teksto rinki
mo darbą. Išradimas labai gretai susilau
kė gerų užsakymų1. Viena pasaulinio mais
to lėktuvų kompanija užpirko keliolikos 
tūkstančių dolerių vertės.

Kotryna Grigaitytė

SAMOVARAS
— Kamile, — ištariau jai pro 

kažkieno petį. Mano balse buvo 
graudulys ir atlaidumas. Tiesą pa
sakius, nežinau, kuri kuriai turė
jom atleisti. Ji lėtai apsidairė. Su
sitiko musų akys, audrų išpraus
tos, be krislelio pirmykščių dul
kių. Pasilenkiau prie vežimėlio:

— Ar tai tavo?
— Tai mudviejų su Stasiuku 

sūnelis. Taipgi Stasiukas, — pasi
didžiavo ji. Toliau kalba tesipynė 
tik apie praktiškus reikalus, apie 
tautos tragediją. Tėvai jos esą 
Rusijon išvežti, ūkis svetimose 
rankose. Nusiskundė, kad vaikui 
pieno sunku gauti, kad iš viso ne
žinia, ar įmanoma bus jį užaugin
ti. Atidaviau jai pieno korteles. 
Mano kūdikis dar nebuvo gimęs. 
Viltis, nerimas ir baimė lėmė jo 
atėjimą.

Lyg paskendusi sala, subėgę iš 
savo krašto, iškilom Amerikoj. 
Kūrėmės, kaip kas išmanėm ir 
kur išmanėm, vis dar nepraras
dami grįžimo vilties. Atsimenu 
dainų šventę Chicagoj. Kiek 
džiaugsmo ir kiek sielvarto, kad 
ji ne Lietuvoje! Suplaukėm į ją 
iš visų Amerikos kampų. Susiti
kom ten ir Stasiuką mudu su Vy
teniu. Teiravausi, kaip jiems eina
si.

— Kamilė laiko mane trumpai, 
— pasiskundė jis. — Svečiuose ar 
baliuje kur nors, būdavo, sukei

čia net stalo korteles, kad tik ne
sėdėčiau prie kitos moters. Ame
rikoje ši problema sušvelnėjo: pa
gal vietos paprotį, vedusių poras 
sodina kartu, bet lietuviai dar te
besilaiko savo papročio. Blogiau
sia tai su Naujaisiais Metais. Kai 
visi bučiuojasi, mano žmonelė lai
ko mane už pečių, kad, sveikinda
masis su damom, perdaug neuž
trukčiau...

—- Net ir dabar, po tiek metų? 
— nustebau.

—Taigi, po tiek metų... Dabar 
ji bijo mano antrosios jaunystės, 
kur, atseit, ne už marių. Man tai 
atrodo, kad nė pirmoji nepasibai
gė, — šelmiškai nusijuokė.

— Na, o kaip pati Kamilė, ar ne
užmeta akies kitur?

—• Taip dar nebubo. Nepasaky
čiau, kad ja kiti nesidomi. Iš ne
rūpestingos mergičkos ji tapo 
šaunia dama. O tos pavydo sce
nos savaip įdomios ir virto jai tie
siog menu. Kitiems gi proga ska
niai pasijuokti.

— Kaip matau, judu esat verti 
vienas kito, — užbaigiau links
mai tą temą. Mes dar lūkuriayom 
Kamilės, bet ji, išėjusi su sūnu
mi ledų pirkti, nespėjo sugrįžti 
pertraukos metu. Vėliau minios 
spūstyje jau nebesusitikom.

Grįždama aplankiau gimines 
New Yorke, pasukau iš kelio. Rei
kia Kamilę aplankyti. Našlauja 
vargšė jau arti metų. Sūnūs ve
dęs, Kalifornijoj gyvena. Kaip tu
ri būti jai skaudi ši vienatvė! Toj 
apylinkėj, kiek teko girdėti, ir 
lietuvių beveik nesama. Pakelėj 
paskambinau. Jos balsą vos bega
lėjau atpažinti — pavargęs, priki

męs toks. Patyrus, kad žadu už- Į 
sukt:, pagyvėjo. Ėmė aiškinti, I 
koks įvažiavimas, kaip greičiau- į 
ciai galima jos miestelį pasiekti, i 
Dabar ruduo visoj galybėj. Padė
kos dienos savaitgalis. Stabtelė
jau gėlininką. Išsirinkau auksi
nių, stambiais žiedais chrizante
mų puokštę. Radau Kamilę be
skubančią ruošti pietus. Valgoma
jam stalas jau buvo prideramai 
padengtas. Pasisveikinom, aišku, 
susigraudindamos. Susėdom čia 
pat virtuvėj, kol kepsnį reikės 
ištraukti iš pečiaus. Kaitėm 
ryžius, daržoves, padažą. Ka
milė buvo atgijus, lyg ir pamir
šus savo nedalią.

—O kad tu, Monikėle, gyven
tum čia kur nors arti! Dabar tas 
Bostonas — pasiek jį kad nori... 
— kalbėjo smulkindama salotas. 
Gėlių puokštę ji įmerkia į vazą ir 
pastatė valgomajam, kitame dide
lio stalo gale. Sunku buvo patikė
ti, kad jau nebėra Stasiuko. Ro
dos, ims jis čia tuoj ir pasirodys. 
Vengiau kalbėti apie jį. Ką tik 
paliesi, vis, rodos, skaudės. Tai tė
vai išvežti, tai sūnūs toli. Kažkaip 
vis užkliūdavau už bendrų pažįs
tamų, buvusių bendradarbių. Pa
mažu visą ministeriją išskla's- 
tėm: kas miręs, kas išvežtas, kas 
kur ir kaip gyvena. Nei ji, nei aš 
nepaminė jom nė vieno blogu žo
džiu. Ir kaip čia, rodos, galėjo at
sitikti, kad anuomet ant mano 
galvos tiek baslių priskaldyta? 
Dabar abi tarėmės, užmiršusios 
tai. Ilgainiui priėjom prie savo 
vaikų nuo pat jų gimimo. Apgai
lestavo, kad anksčiau neteko su
sitikti — Raminta gal butų buvu
si marti.

Pagal Kamilės pageidavimą, 
rytojaus dieną chrizantemas nu
vežėm ant kapo. Dar nei pamink
las nebuvo pastatytas, sakė, lau
kianti jo vardo dienos tai progai. 
Jautėm abi, kažkas nemalonaus 
atskambėjo su ta vardo diena. Pū
tė žvarbus vėjas, čežėjo, praradę 
spalvingumą, sausi lapai, liūdnai 
dairėsi chrizantemos, šalia stovėjo 
dvi Kamilės: šviesiaplaukė, nerū
pestinga mergaitė ir asketiška 
našlė. Įkritusiom akim, aštriai 
įspaustais veido bruožais, papilkė
jusiais plaukais, kurie virš galvos 
buvo susukti į kuodą. Ant jų lais
vai kabojo juodas, retai megztas 
šalikas. Ją krėtė drebulys, bet 
stovėjo lyg žemėn įsmeigta.

— Sušalsi, Kamile, — primi
niau. — Tavo apsiaustas toks plo
nas.

— Neturiu juodo žieminio. Nau
jo nenoriu taisytis, nes gedulo 
metai jau baigiasi. Niekad nemė
gau juodos spalvos ir nepriprantu 
prie jos. Stasiuku! juodi drabužiai 
labai tiko.

Ji apsidairė, lyg ko laukdama. 
Sunku buvo pasitraukti nuo kapo.

— Stasiukas mato tave visur, 
jis nenori, kad šaltum čia, — sa
kau lyg mažam vaikui, rodos, ir 
pati tuo tikėdami.

Dar kartą ji nuleido akis ant 
kapo, pataisė chrizantemų žiedus 
ir lėtai žengė atgal. Kurį laiką 
ėjom tylėdamos. Ji tik sunkiai at
sidusdavo laikas nuo laiko.

— Tau dar nepasakiau, Kami
le, jog sapnavau šiąnakt Stasiu
ką.

— Kodėl? — staiga išplėtė akis, 
man sėdant prie vairo.

— Sapnas ateina neprašomas, ir 
niekad nežinai kodėl. Gal todėl, 
kad lankausi jūsų name kur 
abiejų gyventa

— O kaip tu jį sapnavai?
— Mačiau sėdint prie stalo val

gomajam kaip tik toj vietoj, kur 
buvai padėjusi chrizantemas. Jis 
kažką rašė.

— žinoma, galvojai, kad rašė 
tau padėkos laišką, — jos lūpos 
keistai prasišiepė.

— Kodėl, Kamile, turėčiau taip 
galvoti? Nei sapne, nei dabar ne
spėlioju, ką jis ten rašė. Gal če
kius, ar aš žinau, — kažkaip ne
jučiomis išsprūdo paskutinis saki
nys, ir pasijutau nejaukiai.

—- Tu tikriausiai atsigulus dar 
galvojai apie jį, todėl ir prisisap
navo.

—Aš nieko negalvojau, žinai gi, 
kaip vėlai nuėjau miegot. Po ke
lionių buvau šiaip išvargus, — aiš
kinau taip, kaip buvo.

— Yra sakoma: apie ką žmonės 
dieną galvoja, tai ir sapnuoja, — 
nenurimo ji. — Vis dėlto butų ge
riau, Monika, kad tu Stasiuko ne
sapnuotum.

Atbudo pirmoji Kamilė. Ar ji 
atbudo? Ne. Ji budėjo visą gyve
nimą. Naujai persiformavo jos 
bruožai, laikysena įgavo orumo, 
balsas — šiltą, žemą atspalvį. Bet 
kai dėl Stasiuko, tai Kamilė liko 
ta pati.

Mes abi — tik užversta knyga, 
kurioj perskaityta pradžio ir 
žvilgterta į jos pabaigą...

(Pabaiga)
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Vaclovas Daunoras Pavojuje
Dainininko Vaclovo Daunoro reikalai 

plaljuiiėjo, Ibet, kaip ir buvo galima lauk
ti, claja, jdm nepalankia prasme.

Praslinkus maždaug pusmečiui nuo pa
reiškimo įteikimo, V. Daunoras šįmet va
sario mėnesi pakartojo savo prašymą leis
ti jam su šeima laikiniai išvykti užsienin, 
kur jis tikisi susirasti normalias d'airlbo ir 
■gyvenimo sąlygas, kurių šiuo metu jau
čiasi netekęs tėvynėje. Jei į pirmą jo pa
reiškimą buvo visiškai ignoruota ir nesu
silaukė jbkio atsakymo, tai į antrąjį da
bar jau atėjo aiškus ir nedviprasmiškai 
neigiamas atsakymas.

Ką tik gautos žinios, kad solistais Vac
lovas Daunoras kovo mėn. buvo iškvies
tas į Aukščiausios tarybos prezidiumo pri
ėmimo kambarį, kur jam žodžiu maždaug 
taip pasakyta:

1. pareiškimą apsvarsčius, nerasta jo
kio pagrindo jį patenkinti ir leisti jam 
vykti užsienin;

2. telks -aktorius ir artistas, kaip jis, -tu
rįs viską, ko jam reikia;

3. nei iLietuvoje, nei Sov. Sąjungoje nie
kas jam netrukdo būti menininku;

4. jeigu jis nori em-igruo-ti, tesikreipia į 
atitinkamą vidaus reikalų ministerijos 
įstaigą, '(tvarkančią emigrlaicijlos reikalus;

5. pareiškime iškeltas klausimas esąs 
išsemtas.

Tai suktas -biurokratiškas atsakymas, 
kuris iredlškila tik vien-a, kad pareiškimas 
atmestas. Būdinga, kad aukščiausio res
publikinio organo atsalkymas duotas tik
tai žodžiu, tarsi -solistas Vaclovas Dauno
ras neturėtų kiekvienam piliečiui priklau
sančios teisės į savo raštišką pareiškimą 
gauti raštišką atsakymą.

Aišku, kad prezidiumas galėjo, 'bet ne
norėjo i dainin'iinlko raistą pažiūrėti kaip į 
nuskriausto ir savo teises ginančio as
mens Skundą, ben-t iš dalies atitaisyti jam 
padarytas -skriiaudlas ir tokiu būdu mėgin
ta jį atkalbėti nuo griežto ir 'beviltiško ap
sisprendimo išvykti į užsienį, kur nebū
tų niekinamas ir skriaudžiamas.

Juk pats Daunoras neprašė leidimo emi
gruoti. Jei tas jam (būtų pirmiausia rūpė
ję, jis būtų iš karto kreipęsis į Oviirą, ne 
į prezidiumą. Jis tik prašė leisti j-am lai
kinai -išvažiuoti užsienin., mes tėvynėje 
jam sudarytos neįmanomos sąlygos. Pra
šymas laibai kuklus ir pagrįstas: jei aš 
jums čia užktiūvu ir esu nenaudingas, 
leiskite pasinaudoti elementariausia teise 
išvykti Item, kur tikiuosi susilaukti geres
nio įvertinimo. Prezidiumas, kaip mato
me, pilotiškai nusiplovė -rankas ir, tarsi 
pasityčiodamas, tiesiog pasiūlė V. Dau
norui emigruoti, ko jis iki šiol pats ne
prašė.

■Prezidiumo -biurokratų patarimas neli
ko be vaisių. Pareiškimas emigruoti jau 
įteiktais. IFiet tuo pačiu dainininkais ir jo 
šeima atsidūrė ypač sunkioje būklėje. Vi
sa ligšiolinė patirtis ir stebėjimai rodo, 
jog kiekvienas, pareiškęs norą emigruoti, 
Sov. Sąjungoje -atsiduria uj-am-o žmogaus 
padėtyje, netenka darbo, turi pakęsti 
daug nuoskaudų, ligi pavyksta, jei iš vi
so pavyksta, gauti -išvalžiiavimo vizą. Yra 
pagrindė bijoti, kad nleįvylkitų ir kas nors 
dar blogesnio. Visiems žinoma, su kokiais 
sunkumais ir pavojais yra surištas emi
gracijos Mausimas Sov. Sąjungoje.

Dainininkas Vaclovas Daunoras, kaip 
tenka patirti, šiuo metu išgyvena didelę 
įtampą, laukdamas, kaip į jo pareiškimą 
atsakys 'Maskva. Jau anksčiau Vilniuje 
apie jiį skleidžiamos įvairios paskalos, ku
riomis j.į siekiama izoliuoti nuo visuome
nės ir jlį -apjuodinti. Jis atsidūrė blogoje 
medlžiaginėje būklėje, morališkai sužlug
dytas, tapo visokių provokacijų ir šanta
žų lauka. ,,M:an jiau nebeįmanoma gyven
ti“, sako jiis.

Apšauktas disidentu, tėvynės išdaviku, 
girtuokliu, atskalūnu, o paskutiniu metu 
netgi psichiniu ligoniu, Vaclovas Dauno
ras parašė -atvirą laišką „Tiesiai“, bet 
laikraštis jo neišspausdino. Daunoras no
rėjo, fca-d visuomenė pagaliau sužinotų 
pilną tiesą. Jo ginčas su valdžios aip-arato 
žmonėmis neturi jokių kriminalinių ar 
politinių užmačių. Jis nėra nusikaltėlis, 
bet sveiko proto žmogus, menininkas, gi
nąs savo paprasčiausiais teises nebūti 
nifekilnamias, -gyventi ir kūrybiškai reikš
tis.

Sunki ir teisinga talentingo dainininko 
kova nusipelno ne tik visų dorų žmonių 
užuojautos, bet -reikalauja ir veiksmingos 
materialinės bei moralinės paramos. To
dėl dar kartą primename jo adresą: Vil
nius, Vykinto 27-12.

Skriaudikai norėtų, kai-p daug kartų, 
visą reikalą tyliai, bte triukšmo, nuimiairin- 
ti. Nuolatinis d-r rūpestingas jo kėlimas 
viešumon — tai ma-žiausiia, ko galima 
laukti šiuo -atveju iš gyvenančiųjų lais
vėje.

P. Kilnotas

KUDLOTA FOTOGRAFIJA

Prancūzijos studentas laimėjo -derybas 
su savo -draugais: įsiklijiavo į pasą šuns 
galvas nuotrauką ir -apkeliavo kelis kai- 
miytniniius kraštus. Atrodo, paso kontrolie
riams nelengva buvo atskirti modernią 
šukuoseną nuo šuns kudlų.

*

„Svečio“ žurnalas
KUN. SKĖRYS RAŠO:

D.B.L. Sąjungos Tautinės Paramos Fondo Įstatai 
(veiklos taisyklės)

Nuo 1979 m. sausio 1 d. perėmiau „Sve
čio“ reikalus Europoje ir esu jo atstovas. 
Tai vienintelis pasaulyje lietuvių evange
likų 1-iu-teronių laikraštis.

Didelį rūpestį per praėjusius dešimt
mečius kėlė evangeliška spauda, be ku
rios mūsų veikla ir mūsų krikščioniškos 
bendruomenės egzistencija neįsivaizduo" 
jama. Nuo Antrojo -pasaulinio karo pa
baigos ilki dabai' mūsų skaitytojų skaičius 
smairlkiiai sumažėjo. Senesnieji iškeliavo į 
amžinybę, o jaunesnioji karta per 34 me
tus ir daugiau nutauto ar iš viso nesido
mi lietuviška spauda.

Mano 1978 m. verbavimo akcija atnešė 
labai gerų vaisių ir aš suradau 80 naujų 
„Svečio“ Skaitytojų kurie savo prenume
ratas tuojau sulmckėjo. Kreipiuosi į visus 
evan-go-likų kunigus, parapijų, parapijė
lių -pirmininkus ir pavienius asmenis, 
kviesdamas platinti „Svečią“ ir per tai 
žymiai pakelti jo skaitytojų skaičių. Be 
to, maloniai prašau visus prisidėti straips' 
niais -bei žiniomis ir 'skelbimais bei nuo
traukomis iš parapijų ir šeimyninio gy
venimo. J tą kilnių darbą įsijunkime visi, 
'kurie yra raštingi, be jokio atlyginimo ir 
iš pasišventimo mūsų evangeliškai spau
dai.

Mūsų seneliai ir tėvai knygnešiai, rusų 
carų okupacijos laikais, Lietuvoj uždrau
dus lietuvišką spaudą, iš Tilžės į Lietuvą 
kontrabandos keliu gabendavo lietuviškas 
knygas: Biblija®, -giesmynus, laikraščius, 
žurnalus ir t. t. Vakarų pasaulyje gyve
nant, spaudos įsigijimo sąlygos yra žymiai 
geresnės.

Vilemas (Lietuviškas savaitraštis paskel
bė tokį šūkį: „Kas bėga nuo lietuviškos 
spaudos, bėga'nuo savo tautos“. Nieko ne
gali būti teisingesnio, mėgdami nuo savo
sios -spaudos ar ją net niekindami, mes 
jos netenkame, o jos netekę, greitai pa
mirštame ir -savąją kalbą bei tautą. Išei
vijoje spauda, laikraštis yra vienintelis 
ryšininkas ne tik išsiblaškiusių mūsų tau
tos brolių ir seserų vieni su- kitais, bet 
taip pat ir su gimtuoju kraštu — mūsų 
brangia- tėvyne.

Visi Itetuviški laikraščiai išeivijoje nu
siskundžia sunkiomis lietuviškos spaudos 
darbuotojų sąlygomis ir bendradarbių 
trūkumu. Jei spaudos žmonės yra laikraš
čio -aikyis, ausys ir smegenys, tai lėšas ga
lima pavadinti spaudos krauju. Kaip nė 
vienas žmogus negali įgyventi be kraujo, 
taip ir laikraštis be lėšų. Gi pagrindinis 
lėšų šaltinis yra Skaitytojų mokestis už 
prenumeratą. Prenumerata metams su 
persiuntimu iš USA į namus kainuoja tik 
DM 10. — (dešimt DM). Išeina dabar tik 
du kartus į metus, bet už tai dvigubais 
numeriais. (-1978 m. „Svečias“ pasirodė 
tris kartus). Spausdinamas Chicagoje.

Prenumeratos ir kitais reikalais prašo
me kreiptis tik į mane, taip pat prašau 

man -siųsti prenumeratos mokestį Šiuo 
adresu:

Pfarrer Fr. Skėrys, Muelhauserstr. 9. 
D-6800 Mannheim 71-jFricdrichsfeld. Te- 
lefon: 0621-475591, Konto Nr. 744 128 O 
bei der Stadtsparkasse Mannheim.

Sustabdomas „Keleivis44
Nuo šių -metų gegužės 15 d. ,,Keleivio“ 

leidimas sustabdoma-s.
Tekį nemalonų sprendimą privertė pa

daryti ,,Keleivio“ finansinė padėtis. Jau 
kuris metas nebebuvo galima galų su
megzti. Gelbėjo tik prieš daug metų su
darytos samitaulpos, bet jos nebuvo 'tokios, 
kad jų -užtektų ilgiems -laikams.

Sislntaiupoms pasibaigus ir nenuimatan-t 
galimybių pajamas tiek padidinti, kad jų 
užteiktų vis didėjančioms išlaidoms sumo
kėti, -beliko viena išeitis — ,,Keleivį" su
stabdyti.

Šia proga „Keleivio“ Leidėjai reiškia 
nuoširdžią padėką prenumeratoriams, ku
rie j-į rėmė iki paskutiniųjų dienų.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų S- 
gos leidžiamas ,.Keleivis“ pradėjo eiti 
1905 m. vasario 9 d. Nuo 1953 m. liepos 1 
d. ,,-Keleivį“ redagavo Jackus Scnda (g. 
1893 m.).

,,Keleivis“ buvo -rimčiausias liet, socia
listų laikraštis, nuolat stovėjęs už Lietu
vos nepriklausomybę. Apie 1911 m. ,.Ke
leivis“ buvo pasiekęs net 23.000 prenume
ratorių ir (jo spaustuvė spausdino periodi
nius leidinius -dar latviams (1), lenkams 
(2) ir -anglams (1). ,,Maiklo ir Tėvo Pasi
kalbėjimai“ buvo pasidaręs nepabaigia
mas humoristinis skyrius, gana populiarus 
„Keleivio“ skaitytojų tarpe.

Po 74-ių tarnybos metų šis 'lietuviškas 
Savaiiitrai’tiis įgyvenamo priverstas pasi
traukti į pensiją, palikęs išeivijos lietu
vių gyvenime ryškų vaizdą.

J. V.

Konkursas
Redakcija primena, kad Europos Lie

tuviško Jaunimo Konkursas tęsiasi ir čia 
kartoja jo -taisykles.

1) Konkurse gali dalyvauti visi Euro
poje gimę ar ten gyvenantieji 18-28 metų 
amžiaus lietuviai jiaunudiai-ės.

2) 1979 mėtaiis PLJS-gos Kongreso me
tu bus įteiktos trys premijos: pirmoji

Paramos Fondas yra įsteigtas pagal 
DB'LS Įstatų 8-tą iir 20-tą paragrafą ir 
kaipo įteks yra DB'LS padalinys, atsakin
gas Sąjungos visuotiniam suvažiavimui ir 
Sąjungos veikliai UadbvaiŲtir.itliems orga
nams.

Paramos Fondo pagrindinis tikslas yra 
stiprinti lietuvių tautinį solidarumą, -su
darant sąlygas lietuvių visuomenei D. 
Britanijoje dalyvaulti materialinės para
mos telkime:

1. lietuviams, persekiojamiems arba -pa
teikusiems varigan už -Lietuvių Tautos ir 
Žmonių Teisių gynimą.

2. lietuviams, ypatingai jaunimui, gy- 
ven-a-nitiems lietuvybės išlaikymui nepa
lankiose sąlygose.

3. kitais altvej'alis, reikalui atsiradus ir 
Fondo nariams nusprendus, ka-di tokios pa
ramos įteikimu būtų įgyvendinami Fondo 
steigime užsibrėžti -siekimai.

Lėšos paramai sudaromos iš narių mo
kesčio, dovanų, aukų, palikimų, rinklia
vų, loterijų pelno ir kitų lietuviškai vi
suomenė! (priimtinų lėšų rinkimo būdų. 
Lėšos, gautos kokiam nors išvardintam 
reikalui, būtų laikomos atskiroje sąskai
toje ir naudojamos tik tam reikalui. To
kių lėšų panaudojimas kitiems šal-pos rei
kalams būtų galimas -tik -gavus aukotojo 
sutikimą. Visuomenėje -per Sąjungos Sky
rius -tam tikriems reikalams surinktos lė
šos įgalėtų būti pacua-uidiojamos reikalams, 
tik gavus tekio skyriaus -valdybos raštišką 
sutikimą.

Narių ir rėmėjų mokestis yra nustato
mas Fondo narių metiniame suvažiavime. 
Pradinis toks mokestis yra: nariams — 
1.00 sv., rėmėjams — 5.00 sv. metams. Or
ganizacijoms (klubams) — Fondo Valdy
bai su kiekvienu Skyrium susitarus. .

Paramos Fondo organai yra:
1. Visuotinis narių susirinkimas.
2. Valdyba.
3. Revizijos komisija.
Fondo veiklai vadovauja Valdyba. Pa

sitarus su 'DHLS skyriais ir kitais Sąjun- 
. gos veikloje dalyvaujančių organizacijų 
valdybomis, ji organizuoja lėšų rinkimą 
ir jų paskirstymą -nusistatytiems šalpos 
tikslams. Pateikia Paramos Fondo marių 
Visuotiniam Susirinkimui tvirtinti Fondo 
veiklos planą, sąmatą bei apyskaitas. Vyk
do kitus Fondo veiklai reikaliukus dar
bus. Valdybos Pirmininkas arba jo paskir
tais Valdybos atstovas dalyvauja DIELS Vi
suotiniame 'Suvažiavime bei Tarybos po
sėdžiuose ir daro Fondo -veiklos praneši
mus.

Paramos Fondo Valdyba yna sudaroma 
iš 3-5 narių. Valdyba pasiskirsto pareigo
mis: -pirmininkas, sekretorius, iždininkas. 
Prireikus, Valdyba gali kooptuoti kitus 
Fonldo narinis ypatingiems reikalams at
likti. Fondo -Valdybos nariui dėl kurios 
nors -priežasties negalint toliau eiti parei
gų, jo -ar jos vieton įeina iš eilės diaugiau- 
si'ai balsų gavęs kandidatais.

Fondo Valdybos posėdžius šaukia ir 
juose pirmininkauja Vaidybos pinm-iinlin- 
fcais -ar jo pavestas Valdybos narys. Posė
džių nutarimai daromi balsų dauguma. 
Balsams pasidalijus lygiomis, nusveria 
pirmininkaujančio (balsas. Nutarimai turi 
būti užprotokoluojami. Valdybos -posė
džiai turi būti šaukiami, kai to reikalau
ja Fondo veiklos interesai arba vienam 
valdybos -ar revizijos nariui raštu papra
šius.

Fcndo Visuotinis Susirinkimas. Vyriau
sias Fondo veikloje organas yra jo pilna
teisių narių Visuotinis susirinkimas. Vi
suotini Susirinkimai turi būti šaukiami 
bent -kartą metuose. Juose pirmininkauja 
susirinkimo išrinktas alsm-uo. Paprasti 
Fondo (narių susuim kimiai Ciaiulkiiamii pa
gal -reikalą. Juose pirmininkauja Valdy
bos narys. Visuotinius ir paprastus Para
mos Fondo susirinkimus šaukia Fondo 
Valdyba, bent prieš 28-ias dlien-as iš anks
to -pranešdama nariams jų vietą, laiką, 
darbotvarkę.

Fondo Revizijos Komisija ar ketvir
tadalis pilnateisių -narių gali raštu prašy
ti Valdybos šaukti susirinkimą, nurody
dami svarstytinus reikalus. Tekiu atsiti
kimu Fondo Valdyba turi 'sušaukti įsusi- 

£200, antroji £125, trečioji £75.
3) Premijos bus paskirtos -tiems jau- 

nuoliiams-ėms, kurie, komisijos nuomone, 
iki 1979 m. birželio 15 d. atliks bent vie
ną šių darbų:

a) paruoš ir išleis lietuvių kalba litera
tūrinį, beletristini ar žurnalistinį rašinį 
lietuviška tema, arba

■b) parašys „Europos Lietuviui“ bent 
tris straipsnius-korespondencijas kultūri
niais ar visuomeniniais 'klausimais, arba

c) parašys ar atspausdins Europos spau
doje svetima kalba -straipsnį ar rašinį lie
tuviška tema.

Norintieji konkurse dalyvauti, turi pa
siųsti konkursinę medžiagą konkurso ko
misijai ne vėliau (kaip iki 1979 m. liepos 1 
d. Ta medžiaga turi būti paremta laikraš
čių iškarpomis, spausdintais ir kita iofnr- 
macija. Konkurso komisijos adresas yra 
šitoks:

Europos Jaunimo Konkurso Komisija, 
c/o Lithuanian House, 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

Europos lietuvių jaunimais -kviečiamas 
paskubėti, kad rašiniai būtų atspausdinti 
nurodytu terminu.

Konkurso komitetas 

rinkimą ne vėliau, kaip per keturias sa
vaites nuo tos dienos, kai Valdyba gavo 
prašymą.

SusirilnMimas, kuriame dalyvauja ma
žiau pusės pilnateisių Fondo narių, gali 
svarstyti tik dienotvarkėje nariams nu
matytuosius kausimus.

Fondo suisirinlkim'as sprendžia dlayvau- 
j-ančių pilnateisių narių 'balsų dauguma, 
išskyrus tuos atsitikimus, kai būna disku
tuojami Fond'o Įstatų pakeitimai -ar Fon
do likvidavimo kausimas. Tais atsitiki
mais nutarimai gali būti daromi tik tu
rint dviejų trečdalių dalyvaujančių narių 
daugumą. Fondas gali -būti likviduotas 
DBL Sąjungos Centro Valdybos nutari
mu. Fondą likvidavus, jo kasa, turtas ir 
dokumentai perduodami Centro Vadybai.

Visuotiniame Fondo Susirinkime bal
suojama vidšai, pusiau slaptai ar slaptai. 
lElent trims nariams pareikalavus, balsuo
jama slaptai. Visuotinieji Fondo marių 
Susirinkimai renka dviems metams 3-5 
narių Fonldo Revizijos Komisiją, aptaria 
Valdybos paruoštus veiklos planus, tvir
tina Fomdo apyskaitas, aptaria kitus Fon
do reikalus bei kitų Sąjungos organų ir 
jos veikloj dalyvaujančių organizacijų pa
siūlytuosius klausimus. Išimtiniais atve
jais, DBLS Centro Valdybai -sutikus, Fon
do Vaidybos ir Revizijos Komisijos rinki
mai -gaili būti atlikti ir koresponidenciniu 
būdu.

Fondo Revizijos Komisija bent 'kartą 
metuose 'tikrina Fondo tuntą, apyskaitas 
bei dokumentus, ir išvadas praneša Fon
do Visuotiniam Susirinkimui. Bent septy
nias diien-as prieš Visuotinį Susirinkimą ji 
turi įteikti savo protokolo nuorašus Fon
do ir Sąjungos Centro Valdyboms.

DBLS Tautinės Paramos Fondo Steigia
mojo Susirinkimo, sušaukto Mancheste- 
rio Liet. Soc. Klube 1979 m, sausio 24 d., 
yra sudaryta šios sudėties laikinė Fondo 
Valdyba:

Pirmininkas — R. Šova, sekretorius — 
Dr. S. Kuzminskas, -nariai — V. Ignaitis ir 
P. Mašalaitis.

UETUVOJE
Suimtas Romas Ragaišis

HELSINKIO SUSITARIMŲ VYKDYMUI 
REMTI LIETUVOS VISUOMENINĖ

GRUPĖ
DOKUMENTAS NR. 14 

PROTESTAS LIETUVOS TSR 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 

PREZIDIUMUI
1979 metų sausio mėnesį Vilniuje areš

tuotas Romias Ragaišis — žinomas Lietu
vos kovotojas už žmogaus teises. Jis ne 
kartą yra pasirašęs pareiškimus ir pro
testus dėl įstatymų pažeidinėjimų, prak
tikuojamų valdžios organų. Jis viešai pa
smerkė -B. Gajausko, V. Petkaus, J. Orlo
vo, A. Ginzburgo -areštus. Ragaišis visuo
met ir visur reikalaudavo tiksliai laiky
tis įstatymų ir nepažeidilnėti elementa
riausių žmogaus teisių. Petkaus teisme 
Ragaišis viešai demaskavo melagingus, 
sulfaįbrĮikubtuisI kalMnim-us^ inkiriminu-cltiuis 
Petkui. Už sa-vo visuomeninę veiklą Ra
gaišis buvo persekiojamas. Jam ir jo šei
mai atėmė butą ir išregistravo iš Vilniaus.

Dabar Ragaišiui iškelta baudžiamoji 
byla tariamai už neteisėtą akinių taisy
mą. Jam gresia laisvės atėmimas iki sep- 
tynerių mėtų. Šių kaltinimų nepaigrįstu- 
mas akivaizdus. Tai aiškus susidorojimas 
su vienu ilš Lietuvos disidentų. Sužlugus 
politiniams procesams, valdžios organai 
diaibar bando susidoroti su jiems nepatin
kančiais žmonėmis, fabrikuodami krimi
nalines bylas.

Mes reikalaujame nutraukti šią gėdin
gą bylą ir nedelsiant paleisti Romą Ragai
šį.

1979 metų sausis
Ona Lukauskaitė-Poškienė, kun. Karolis 

Garuckas, kun. Bronius Laurinavičius.
Prie Helsinkio susitarimų vykdymui 

remti Lietuvos visuomenės grupės protes
to prisijungiame:

Lietuvos Itilkilničii’jj'ų teisiųj gynimo ko
mitetas:

kun. Alfonsas Svarinskas, Ikun. Juozas 
Zdebskis, kun. Sigitas Tamkevičius, kun. 
Jonas Kauneckas, kun. Vincas Vėlavi- 
čius, Angelė Ragaišienė, Antanais Terlec
kas, Jonas Volungevičius, Vytautas Bas
tys, Rimas Matulis, Vytautas Varkala, Jo
nas Prctasevičius, Petras Cidzikas, Algi
mantas Andreika, Gediminas Ridkevičius, 
Vladas šakalys, Genė ŠakaHiienė, Kęstutis 
Subačius, Julius Sasnauskas, Dalia Sas
nauskienė, Angelė PaškauSkienė, Zita Va
nagaitė, Birutė Burauskaitė, Romas Tra
chomas, Valerijus Smolkimias,, Irena Ga- 
jauskienė, Laima Šulskienė, Aldona Ražy- 
tė, I. Ruodytė, Zigmas Širvinskas, Arvy
das čekanavičius, Henrikas Sambora, Jo
nas Petkevičius, Mečislovas Jurevičius, 
Juozas Šileikis, Leonas Laurinskas, Alvy
das Šeduikis, Aldona Šeduikienė, Jadvyga 

Petkevičienė, 'Vytautas Bogušis, Andrius 
Tučkus, Algirdas Masiulionis, Mart Nik
ius, 'En Tarto, Erik Udam.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
JUBILIEJAUS ATMINIMO ŽENKLAI
Jubiliejus be atminimo ženklų, suveni- 

rų — ne jubiliejus. Tam tikslui irgi suda
ryta sekcija, kuri turi rūpintis minėtais 
dalykais. Kai kas jau daroma. Kauno 
„Kaspino“ fabrike užsakyta ipadlaryti ju- 
biiliųjiniius kal-endorius-Sk-aireles. Dailiniinr 
kaims pavyko -gerai atlikti darbą. Jų pa
teiktas pavyzdys žavėjo 'akį, buvo pras
mingas Julbiliej-aus požiūriu. Bet štai kilo 
sąmyšis: pasirodo, kad į piešinį meniškai 
buvo įterpti VU įkūrimo iniciatoriai — 
jėzuitų profesorių pavardės. Sujudo, su
kruto visas ideologinis aparatais. Ir rezul
tatas aiškus: pagaminti kalendoriai-Ska- 
relės be 'tų mokslininkų pavardžių...

Rašo E. KARTONAS pogrindžio leidi
nyje ,,ALMA MATER“.

Europos Studijų Savaite
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 26- 

je Europos Lietuviškųjų Studijų savaitė
je š. m. liepos 20-27 d. d. lEielgijoje, Lou- 
vain-la^Neuve (apie 30 km nuo Briuse
lio), naujose universitetinėse patalpose.

Studijų savaitės moderatoriai: dir. V. 
Natkevičius ir dir. J. N orkaites.

Dvasios vadai: prel. dr. P. Celiešius ir 
kun. J. Urdzė.

Rengimo komisija: BeJgi'jos LB pirmi
ninkė St. Baltus, P. Bružas ir A. Grinie
nė.

Rengėjų adresas: Mme St. lElaltus, 39 
Grand's Champs, B-5852 Lambermont, 
Belgique.

Studijų savaitės dalyvio mokestis ir 
nakvynė: 225 DM, nedirbančiam jauni
mui — 150 DM. Maistais — savitarna — 
pagal pasirinkimą, apie 20 DM dieniai.

Registruotis iki birželio 1 d., įmokant 
70 DM į Europos Lietuviškųjų Studijų sa
vaičių konto: Litauiische Studlienwoche 
Kento Nr. 8.9340.02. Volksbank Kreis 
Bengstrasse. Bankleitzahl 553 915 00 6840 
Laimlpertheim, W. Germany ir apie savo 
dalyvavimą pranešant poniai St. B'altus.

Rengimo komisija

XXVI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS PROGRAMA

Penktacl., liepos 20 d.. 19 vai. Vakarie
nė. Susipažinimo vakaras. ST. B'ALTUS 
(Lamlbeirmonit): į 'Lietuviai T|elgiijiojte“.

šeštad., liepos 21 d., 9.30 vai. Savaitės 
atidarymas. Kai’.lbės PLB pirmininkas, linž. 
VYTAUTAS KAMAINTAS. 10 vai. Prof, 
dr. RIMVYDAS P. ŠILBAJORIS (Colum
bus): „Lietuvos prozos dešimtmetis, 1968- 
1978“. 16 vai. Kun. dr. JONAS JŪRAITIS 
(Sititen): „žmogaus taurumo kilmė“.

Sekmad.. liepos 22 d., 9 vai. Pamaldos 
10 vai. Dr. ZENONAS REKAŠIUS (Chica
go): ,,Išeivijos spauda“. 16 vai. Prof. dr. 
VYTENIS M. VASYLIŪNAS (Boston/ 
Goettingen): ,,Erdvė ir laikas Einšteino 
moksle“.

Pirinad., liepos 23 d., 10 vai. Prof. dr. 
KĘSTUTIS SKRUPSKELIS (Columbia, 
SC): „Mūsų išeivijos filosofija“. 16 vai. 
Kun. prof. dr. POVILAS RABIKAUSKAS, 
SJ (Roma): ,.Jėzuitų kolegija Vilniuje“.

Antrad., liepos 24 d., 10 vai. Mons. dr. 
POVILAS JATULIS (Roma): '„Vilniaus 
universitetas (1803-1832)“. 16 vai. TOMAS 
VENCLOVA (Los Augeles): „Vilniaus 
universitetas po Antrojo Pasaulinio karo 
(iki šių dienų)“.

Trečiad., liepos 25 di., 10 vai. Prof. dr. 
ALGIRDAS J. GREIMAS (Paryžius): 
„Dievybės lietuvių mitologijoje“. Popietis 
skirtas ekskursijoms į Genią. Bruegge. 
20 vai. Dail. ALFONSAS KRIVICKAS 
(Romuva): „Adomo Varno kūryba (dai
lininko 100 m. jubiliejaus proga)“.

Ketvirtad., liepos 26 d., 10 vai. AUGUS
TINAS RUIŠIKAS (Memmingen): „Žmo
gui skirta peržengti ribas (teologui Ka
roliui Rahner'iiui 75 metai)“. 20 vai. TĖ
VYNĖS VALANDĖLĖ; meno vakaras. Da
lyvauja Bostono Etnografinis ansamblis 
su „Kaimo vestuvėmis“.

Penktad., liepos 27 d., 10 vai. Šv. Mi
šios, kuriais aukoja J. E. vysk. A. DEKS- 
NYS. 11 vai. Uždarymas.

Parodos: Vilniaus universitetui 400 me
tų; Vak. Europoje gyvenančių lietuvių 
dailininkų darbai; Išeivijos lietuvių spau
da.

Atsiųsta paminėti
ALMA MATER 1, sausis-vasaris-kovas. 

1979 — Jubiliejiniai Metai — Vilnius. Tai 
jaudinantis ir turiningas balsas iš dabar
tinės Lietuvos. Tai gana platus savilaidinis 
žurnalas. Leidžia Laisvosios spaudos or
ganizacinė grupė.

DIE RAUTE, Nr. 2, Lietuvos vokiečių 
kultūros ir žinių laikraštis vokiečių kal
boje. Jame telpa ir gana nostalgiškas 
straipsnis apie Kauną su draugiškais at
siliepimais apie lietuvius.

MITTEILUNGEN AUS BALTISCHEM 
LEBEN, April 1979. Išeina keturis sykius 
per metus. Leidžia Baltische Gesellschaft 
in Deutschland. Įdomiai aprašoma lietu
viška savaitė Muenchene.
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Europos __
Lietuvių Kronika

D. Britanija
LIETUVIŲ SAMBŪRIS SODYBOJE

Geig. 27 d. tautiečiai, kaip visada, su
ptus į Sodybą.

Tuoj po 11.30 vai. .Mišių prasidės įvairi 
programa. 4 vai. — loterija paremti Jau
nimo Kongresui.

Galėsime pasidžiaugti muzika, šokiais, 
barbeque, susitikimu su draugais.

Maloniai kviečiame ir laukiame.
DBLS Centro Valdyba

SOCIALDEMOKRATŲ VEIKLA 
ANGLIJOJE

Lietuvių socialdemokratų organizacija 
D. ’Britanijoje reguliariai .ruošia narių su
važiavimus. šiais metais numatoma suva
žiuoti (Mah-chesteryje, kur .gyvena diau- 
gjaulsia narių ir kur yra patogios patalpos.

Arch. K. Tamošiūnas, LSDP D. Brita
nijoje pirmininkas, ‘šių metų D. Britani
jos (Lietuvių S-gos suvažiavime buvo dau
guma balsų išrinktas iį DLLS Centro Val
dybą.

Londonas
SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, gegužės 19 d., 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero klulbe įvyks skyriaus narių su
sirinkimas. Bus svarstomi skyriaus veik
los reikalai.

Visus kviečiame dalyvauti.
Pirmo Skyriaus Valdyba

LIETUVIŲ PARAPIJOS IŠVYKA 
LIETUVIŲ SODYBON

Kasmetinė Londono lietuvių parapijos 
išvyka Lietuvių Sodybon šiais metais bus 
gegužės 27 dieną. Sekmadienį per vad. 
„Spring Bank holiday“ paprastai vyksta 
'bendras D. Britanijos lietuvių pasižmonė- 
jiim-as savoje lietuviškoje Sodyboje.

Autobusas išvažiuos iš lietuvių bažny
čios, 21 The Oval, Hackney Road, London, 
E2, 8.30 vai. ir sustos prie Lietuvių Namų, 
1-2 Ladbroke Gardens, London, Wil, 9 
vai. Abiejose vietovėse autobusas išvyks 
punktualiai, pasivėlavusieji nebus laukia
mi.

Autobuse vieta vienam asmeniui 2,40 sv. 
Užsirašyti parapijos svetainėje pas N. 
Žvirblį, Lietuvių Namuose pas Antaną Žu
kauską ir pas Parapijos Tarybos narius 
Igną Dailidę ar S. Kasparą. Užsirašant rei
kalinga apsimokėti.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Šiais mietais Balsiojo Birželio atmini
mui pamaldos bus sekmadienį, birželio 10 
dieną, 14.45 vai. St. Martin in the Fields 
bažnyčioje, Trafalgar Square, Loindbn-e. 
Pamaldoms vadovaus lietuvių, latvių ir 
estų dvasiškiai. Visi tautiečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Baltų Taryba

ŠAUNUS KULTŪRINIS SUBATVAKARIS
Balandžio 28 d., šeštadienį, Lietuvių 

Namų salėse DBLS centrinio skyriaus pir- 
mininkas Klimais Tamošiūnas atidarė virš 
80 klausytojų susirinkusiai publikai dai
nų, muzikos ir literatūros vakarą. Tarp 
susirinkamų ir bankietų tai buvo malonus 
kultūrinis pragiedrulis.

Subaltvalkiarį pravedė, šmaikščiu žodžiu 
pristatydamas programos dalyvius, (Mečys 
Bajorūnas.

Programoje per du kantu solistas Jus
tais Cernis, palydimas pianisto Vincent 
O'Brien, (sulietuvintai buvo pristatytas, 
kaip Obrėnas), atliko Šimkaus, Blušiaus, 
Čiurlionio, Tallat-Kelpšos ir M. Petraus
ko harmonizuotas dainiais. Sodrus ir stip
rus soliilSto Ibaillsas pripildė nuotaikingu 
skambesiu laibi sales.

Eimučio Šovos akordeonistų pė-rketukas 
— Adelė x., Marytė lEiriedytė, Dovydas 
Rusimas, Gimtas taip pat per du išstojimu 
patiekė įdomią pynę „Gyvenimo Ratai 
Sukasi“, nuo linksmučio suktinio ligi mo
tinėlės atsisveikinimo dainos. Šova ir pats 
vadovas įspūdingai laikė -ait'lditorijois dė
mesį, pačiam vadovui sujungiant atskirus 
dalykus išstudijuotais paprotiniais (komen
tarais.

Solo akordeonu D. Rusinas išgrojo gy
vą „Pakvietimą Šokti“.

Stasio -Sanitvaro „Rubajatu-s“, tuos ke
tureilius gana abstrakčius, bet giliai Išgy
ventus filosofinius kūrinėlius, ištvermin
gai pristatė Živilė Matukienė. Jų ilgai 
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRiADFORDE — gegužės 20 d., 12.30 vai. 
NOTTINGHAME — gegužės 20 d., 11.15 

vai., 'Liet. Židinyje.
DERiBYJE — gegužės 20 d., 14 vai., IErid

ge Gate.
BIRMUNGHAME — gegužės 20 d., 17 vai., 

19 Park Rd., Moseley. 

virtinei išld'ekhamuoti be atodūsio tikrai 
reikėjo ištvermės.

Pniėš užbaigą Kazys Barėnas perskaitė 
ištrauką iš 'savo naujai rašomo veikalo, 
dar nespausdintą. Autorius pasirodė (besąs 
toks pat stiprus skaitytojas, kaip ir raižy
tojas.

Vakaro įproigraimą uždarė Lietuvių Na
mų šeimininkas Zigmas Juras, šiltai pa
dėkodamas organizatoriams, veikėjams ir 
klausytojams, sunešusiems į- šiuos namus 
tiek daug entuziazmo.

Gėlių programos atlikėjams parūpino 
S. ĮEosilkis ir jas įteikė J. Kerienė.

Rengėjai pavaišino visus susirinkusius 
arbata ir sausainukais. Vaišes virė, pilstė 
ir dalijo M. Baronienė, P. Nenortienė ir 
Ž. Matukienė.

K. V.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

šeštaldiein-į, birželio 9 d., 7 vai. vakaro 
.kviečiamiais visuotinis metinis (klubo narių 
susirinkimas klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, London E9.

Bus padaryti (pranešimai iš klubo veik
los. Reikės išrinkti (klubo vadovybę 1979/ 
80 metams.

Po susirinkimo klubo narių bendras pa
sisvečiavimais.

Kviečiami visi nariai dalyvauti.

LIETUVIŲ KALBOS SEMINARAS

Š. m. balandžio 5 (d., Lietuvių Namuose, 
Londone prasidėjo lietuvių kalbos pamo
kos. Iniciatyva pamokoms kilo iiš (kėlių 
jaunuolių, jų tarpe Veronikos ir Onos Vi- 
lim-a-iči-ų, Astros Juraitės ir Martyno Kost- 
kevičiaus. Jie panoro pasitobulinti 'lietu
vių kalboje.

Pamokas vyksta kiekvieną ketvirtadie
nį, išskyrus šventes, tarp 7 ir 9 vai. vaka
ro. Šiuo metu pamokose dalyvaujančių 
skaičius priaugo iki 12.

Norinltiejii pramokti lietuvių įkalbos ar 
įgauti informacijų, yra prašomi kreiptis į 
DBLS Lituaniistiniį Skyrių, Lietuvių Na
mų adresu, arlbial pas Rimantą Šovą, pa
mokų vedėją, ketvirtadienį vakare.

PAVYKĘS BALIUS

šeštadienį gegužės 12 id. Londono mote
rų draugijos „Dainavos“ suruoštas pava
sario balius labai sėkmingai pavyko.

•Atsilankė nemažai svečių (apie 60). 
(Kitame numeryje bus daugiau).

Bradfordas
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 6 d. tautiečiai gausiai susirin
ko šv. Onos bažnyčioje pasimelsti už gy
vas ir mirusiais motinais. Šv. Mišių mietu 
giedojo I. T. Dickinson ir svečias iš Škoti
jos Pr. D'idolikas. Pamokslo metu kuin. 
kapelionais iškėtė motinos dorovinę ir tau
tinę misiją, nors laiko dvasia ir (kliudo jos 
geromis pastangoms.

Po pietų Vyties klubo salė vos sutalpi
no susirinkusius, besidomaujančius jau
nimo renginiu. Minėjimą atidaręs A. Bu- 
čys paskaitai .pakvietė čia gimusios ir už
augusios kartos atstovą Raimondą Ado- 
monj. Gerai parengtoje paskaitoje jiaunas 
paskaitininkas įdomiai įglaudė motiną į 
modernių laikų panoramą.

Jauna poetė Laurėta šilingaitė perskai
tė (kelis gerai išjaustus eilėraščius anglų 
k. -apie motiną ir jos pasiaukojimą. Pa
baigoje vyrų sekstetas, .akompanuojamas 
Pr. Dzudoliko, nuotaikingai padainavo dai
nių pynę. Jaukus ir neužtęstas minėjimais 
buvo pabaigtas Tautos Himnu. Tada gė
lėm apdovanotos motinos klubo valdybos 
buvo pakviestos į šeim-yniiSkas vaišes, ku
rių metu galėjo pasidalinti savo įspū- 
džiais.

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
Liepos 14 ir 15 dienomis, rengiama 

ekdkursija į Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrsą, Londone.

Iš viso laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimas ir senimas suplūs į Londoną ir 
mes bradfordiečiai neaitsilikime!

Norintieji dalyvauti, prašomi skubiai 
užsirašyti Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

MIRĖ JUOZAS STOŠKUTIS

Balandžio 28 -d. ligoninėje mirė -a. a. 
Juozas -Stolškutis, 58 metų amžiaus, po il
gų negalavimų. Kilęs iš Šiaulių apylinkės, 
nuo jaunystės susidūrė su -darbu, nepri
tekliais. Karo -metu pasitraukęs į Vokie
tiją, 1948 m. emigravo į Angliją. Įsikūręs 
Bradlfondle, taipgi neišveniiv nūpesčlių ir 
vargų: pradžipje įsigijęs namus -ir sukū
ręs šeimą, gyvenimą užbaigė vienišas, 
prisiglaudęs Z. Gelvinauslko -namuose.

Velionis laikėsi nuošaliai lietuvių veik
los, vos retkarčiais tepasirodydiamas klu
be lair bažnyčioje. Dėl nesveikatos ga-vo 
darbą senelių namuose. Buvo šviesaus bū
do, kalbus, vaišingas ir mėgo pabendrau

ti su artimaisiais.
Gegužės 9 d. būrelis draugų ir pažįsta

mų dSklausė gedulingų .Mišių, Libera gies
mės ir, saulei šviečiant, palydėjo į (kapi
nes. Atsisveikinimo pamoksle kun. J. 
Kuzmickis papasakojo apie nelengvą ve
lionio -gyvenimą ir -ankstybą mirtį.

Amžiną atilsį!
J. K.

Dunstable
MIRĖ PRANAS PAJAUJIS

Š. m. balandžio 25 d. -po operacijos Lu
ton Dunstable ligoninėje mirė Pranas Pa- 
jlaujis. Veflioni-s buvo 71 -m. -amžiaus ir 
kurį laiką įgyveno Sodyboje, kaip pen-si- 
niinlkas.

J. V. Kvietelaitis

Maidenhead

SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, balandžio 29 d. Ma-ilden- 
heaid skyriaus nariai susiniinlko Ray's So
cial dub salėje. Ta proga K. šova darė 
pranešimą apie 1979 m. DBLS LN'B meti
nį suvažiavimą. Kiek ilgiau įbuivo apklau
sinėta -apie steigiamą fondą lietuvių sąži
nės karlkiniiiams paremti. Šiuo reikalu ma
riai parodė didėlį susidomėjimą.

•Buvo pasitarta ir kitais einamais reika
lais. -Skyrius žada vylkti į -Sekminių Są
skrydį Lietuvių Sodybom Tam organizuo
jamas train sportas.

Susirinkimą -paįvairino -patrodlytas (fil
mas iš praėjusių mėtų skautų ir jaunimo 
vasaros stovyklos.

Toliau sekė pasiva-išiniimas, kiurį suren
gė — sunešė skyriaus -marės — žmonos. 
Joms esame laibai dėkingi.

EŠ

Gloucesleris
SUSIRINKIMAS

Balandžio 22 d. Gloucesterio-iStraudo 
DBLS skyrius gražioje ukrainiečių klubo 
salėje 'sušaukė metinį skyriaus manių su- 
sirinikilmą. Skyriaus pirmininkė, p. A. Ku- 
či-niSkieinė pakvietė 'Skyriaus kasininką p. 
Pr. Bielski pranešti Skyriaus pelno-nuos- 
toiių mietinę 'apyskaitą. O po to buvo iš
rinkta niauja skyriaus valdlyba. P. M. Gel- 
vilnlaiuslkiėnlė g-aivo d'augi-aiusiia baisų ir iš
rinkta skyriaus pirmininke, p. J. Vilimas 
— sekretorius, o mūsų ilgiausiai kasinin
ko pareigas ėjęs ip. Pr. Eiielskis liko kasi
ninku. Revizijos komisija — p. S. Šuliaus- 
kas ir p. J. šlepertas ir narys — -p. V.Meš- 
kelevičius. Taid, sėkmės naujai valdybai.

Skyriaus pirmininkės adresas: M. Gel- 
viciiauskiieniė, 99 New Street, Gloucester.

Manchesleris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

šeštadienį š. m. gegužės 19 d. 5 vai. vak. 
Manchesitrio lietuvių klube šaukiamas lie
tuvių filatelistų draugijos „Vilnius“ susi
rinkimas.

Draugijos valdyba kviečia visus lietu
vius filatelistus šiame susirinkime daly
vauti.

MOTINOS MINĖJIMAS

Skautų tėvų komitetas rengė š. m. -ge
gužės 13 d. 4 vai. p. p. (sekmadienį) Man- 
chesterio socialiniame klube motinos die
nos minėjimą su paskaita ir menine dali
mi.

Tekią žinią Vladas Kupstys buvo pra
nešęs žeidžiu ,,E. L-iui“ penktadienį, prieš 
išeinant iš spaudos „E. L.“ Nr. 19.

Žinutė 'buvo surinkta ir įtik per apsiri
kimą belaužant liko neįdėta. Red. atsipra
šo rengėjus ir Kupstį.

Notlinghamas
Į DIDŽIĄJĄ IŠVYKĄ!

„Šaltinio“ ir Židinio ruošiamia išvyka į 
Prancūzijos šventoves ir -įžymybes prasi
dės rugpjūčio 12 d., 9.30 vai. nuo West- 
minsterio katalikų katedros Londone. 
Vyksime per Petro Bulaičio -agentūrą pa
togiu autobusu. Apsuksime visą Prancū
ziją.

Ruigpiūčio 12 d. per Newha-ven, Dieppe, 
Rouen pasieksime Lisieux, simpatingosios 
šv. Teresėlės šventovę, aplinką. Vakarie
nė, nakvynė, pusryčiai viešbutyje. Toliau 
trumpinsime — VNPV.

Rugp. 13 — Lisieux, Alecon, Les Mans, 
Tours. VNPV.

Rugp. 14 — Tours, Poitiers, Anigoulem, 
Perigueux. VNPV.

Ruigp. 15, Žolinėje — Perigueux, Agen, 
Lourdes. Pietūs, vakarienė, nakvynė, pus
ryčiai viešbutyje (pilnas išlaikymas) ir 
taip rugp. 16 ir 17 d. Iš čia lankysime 
apylinkes,šv. Bernadetos vietoves, pajusi
me tarptautinių iškilmių religinį Liurd-o 
pulsą.

Rugp. 18 — Lourdes, Carcassonne, Nar- 
bonne (Viduržemio pajūris). VNPV.

Rugp. 19 — Narbonne, Monltelimar, 
Ars, -garsiojo šv. Jono Vianney šventovė. 
VNPV.

Rugp. 20 ■— Ars, Pa-ray-le-Moniai (Švč. 
Jėzaus širdies apsireiškimai šv. Marijai 
Margaritai Miacoque), Nevers, kur prieš 
100 metų mirusios šv. (Bernadetos kūnas 
matomais nesugedęs. Nuolatinis stebuklas.

Skautiškuoju keliu
SAVAITGALIO STOVYKLA 

NOTTINGHAME

(Balandžio 20-22 d. d. Nottingham© Skau
tų vienetas surengė savaitgalio Skiautų-čių 
stovyklėlę Židinio patalpose.

Penktadienio vakare susirinko būrelis 
vietinių skautų, atvyko vienetų vadovai I. 
ir A. Gerdžiūnai, A. Jakimavičius, v. sk. 
J. Traškienė su skautais-skautėmis iš 
Manichesterio.

9 vai. vakare stovyklos vadas ps. B. 
Vaitkevičius atidarė stovyklėlę, o po to 
ps. dr. 'kun. S. Matulis, MIC, parodė ant 
ekrano parinktų fotografijų iš skautų sto
vyklų, suvažiavimų ir kt.

Nakvynei skautės su I. Gerdžiūniene ap
sistojo pas p. T. Bakaitienę, o skautai ir 
vadai pasiliko Židinyje.

šeštadienio -rytą — mankšta, šv. Mi
šios. Viskas vykdoma pagal -nustatytą pro
gramą. Pokalbiai: Lord Baden-Powell, 
skaultijos įkūrimas, Gilvelio vadų mokyk
la (-S. B. Vaitkevičius); Lietuvos skautų 
įkūrimas, P. Jurgėla, jo gyvenimas (G. 
Zinlkienė).: margučiai, jų dažymas (M. 
Zinikutė).

(Atvyksta ir visų laukiamas LSS Euro
pos rajono vadas v. s. J. Alkis, E. šova 
su sūneliu Gintu, V. 0‘Brien. Mūsų šeima 
padidėja ilki 27.

Rajono vadas -gyvai papasakoja pergy
ventus įspūdžius -L. S. S. Vl-je Tautinėje 
stovykloje Amerikoje ir įteikė vieneto va
dui Tautinės stovyklos -gairelę ir ženk
liuką.

Aplankome Nottinghamo pilis — vado
vas p. A. Seniūnas (buvęs jūrų skautas).

Vakare lauželis. Susirinko gražus būrys 
tėvų, rėmėjų su svečiu anglų prof. F. W. 
Mainland, iš Sheffield, pamilusiu lietuvių 
kalbą.

Imitacinį lauželį pakrovė A. Gerdžiū- 
raas, o „padegė“ DELS skyriaus pirminin
kais p. K. -Birvainis. Rajono vadas J. Alkis 
pravedė lauželį, dainoms pritarė akordeo
nu E. Šova.

Pakviestas prof. F. W. Mainland -trum
pai paskaitėlei -apie lietuvių kalbą; visi 
mes (buvom sužavėti senuko anglo lietu- 
vilškamis citatomis ir posakiais...

„Mieli broliai ir sesės, kurie iki šiolei 
dar neturėjote progos išmokti kalbėti lie
tuviškai, pasekite seno anglo profesoriaus 
pavyzdžiu: niekuomet nėra vėlu išmokti 
kalbą, ir tą kalbą, kurią jūsų tėvai, sene
liai kalbėjo, kuri yra viena iš gražiausių 
kalbų pasauly“ (Autorius).

Po (to E. Šova parodė du filmus: Lord 
B. 'Powell su šeima ir anglų -skautais lan
ko Baltijos -kraštus ir 1978 metų įskauitų- 
jaunimo stovykla Sodyboje. Buvo malonu 
ir vėl pamatyti stovyklautojų veidus, re
gėti save pačius filme ir vėl nors trumpai 
valandėlei sugrįžti į Sodybos parką, į 
praėjusią puikią vasaros ‘stovyklą. Eimu
čiui Šovai dkauitiškais -ačiū.

Busimoji Nottinghamo skautė Rimutė 
Gasperytė pasakė -gražų eilėraštį'

ps. S. B. Vaitkevičius
(Bus daugiau)

VNPV.
Rugp. 21 — Nevers, Paryžius su jo įdo

mybėmis, St. Quentin. VNPV.
Ruigp. 22 — St. Quentin, Calais, Dover 

ir apie 18 vai. Londone prie išvykimo ka
tedros.

Kain-a £144. Priedas £5, (kadangi iš- 
vykdtialme vasaros taiku, kada viešbučiai 
yra brangesni. Kas nori, apsidraudimas 
£5.15. Jis naudingais dėl kelionės suisitruk- 
diymo ligos atveju ir kitais atvejais.

Užsirašyti ir atsiųsti £10 depozito, kad 
delsiant nepritrūktų vietos.

Visi turi turėti galiojantį arba Travel 
Document (arba Britų pasą. Mes galime 
pagelbėti atnaujinti ar išimti naują Tra
vel Document. Tik reikia pasiskubinti, mes 
pavasarį ir vasarą dokumentų išgavimas 
užtrunka virš 2 mėnesių.

Visais reikalais kreiptis i išvykos vado
vą kun. Matulį, 16 Hound Rd., West lElridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH. Telef. 0602- 
865738.

MIRĖ FELIKSAS POPELIUCKA
Laidotuvių apeigas bus, (pirmadienį ge

gužės 21 dieną.
Gedulingos Mišios bus laikomos 10 vai., 

St. Patrick's bažnyčioje.

Vokietija
EUROPOS UNIJOS DEMONSTRACIJA
Gegužės 5 d. Muenchene, pagrindinėje 

„Marijos“ -aikštėje prieš Rotušę tris va
landas truko { Europos-UhijoS* demons
tracija. Kadangi buvo ilgasis apsipirkimo 
šeštadienis ir saulutė gražiai 'švietė, tai 
žmonių prisirinko iki 10.000. Aukštųjų po
litikų kalbos buvo perpintos orkestrų, 
chorų, tautinių šokių -grupių pasirody
mais. Lietuviams atstovavo jaunimo taut, 
šokių -grupė „Ratukas“, sušokdamas du 
'šokius. Tik „Ratuko“ 'šokių išpjovėte bu
vo vakare parodyta ,,Bayern heute“ tele
vizijos laidoje.

„KELEIVIS" užsidarė ir daugiau 
prenumeratų nebepriima. Jo raštinė 
dar veiks visą birželio mėn. visiems 
reikalams sutvarkyti.

S. Griežė
Administratorius

RUOŠOS KOMITETO POSĖDIS

IV PLJK įpiinmiinir.lkas Andrius Šmitas 
suisiirlinlku-si-ems dalyvhalms pr-ainešė apie 
viešnagę Anglijoje ir ten įvykusius posė
džius su IV PLJK -pagiailibiiniu' komitetu Ibei 
kitomis Anglijos organizacijomis.

Studijinės programos komisijos (pirmi
ninkas Vincas Bartusevičius -painformavo, 
kad visi še'ši kongreso studijų dienų -pa
skaitininkai yra sutikę dalyvauti, tik dar 
vilsi įsimpoziuimų -dalyviai (atstovai) ne
atsiliepė. V. Bartusevičius tikisi, kad da
bar visi atstovai (greitai įgaus „Kongreso 
Vadovą“ lir pasirinks būrelius, įkartiems 
jie priklausys studijų dienų metu.

Kultūrinės programos komisijos pirmi
ninkas Algis Stan-kii's-Saula-itis paaiškino, 
kiaid visi kongreso metu pasiirodiantieji me- 
niminkai (bei ansambliai jau yra galutinai 
sutikę dalyvauti. Jaunųjų Kūrėjų vakarui 
gautas 21 pasiūlymas. 12 iš jų bus atrink
ti, Ikuiriie pasirodys liepos 27 d. Koeniigsted- 
ne. Kongreso uždarymo proga bus .jaunų
jų menininkų (foto, grafikos, karikatūros, 
tapybos) paroda.

IV PLJK ruošas komiteto iždiniiikas 
Antanas Šiuigždiinis ir registracijas vado
vė Jūratė Jurkšaitė perdavė užsiregistra- 
vuisilųjų skaičius. Ligšidl į IV PLJ Kongre
są yra užsiregistravę 280 dalyvių ir 92 at
stovai. Šie Ikiralšrtai dar neatsiliepė: Argen
tina, Šverija, Venecuela, Kolumbija ir d-a. 
lis Brazilijos.

Informacijos komisijos pirmininkė Ma
rytė Dambriūriaiitė-šmitienė painformavo, 
kiad Vokietijos lietuviams ilšsiuinitinėti 
kvietimlai į kongreso uždarymo iškilmes. 
Taip palt jie išsiuntinėti ir kitiems Euro
pos kraštams. Kongreso leidinys šiuo me
tu redaguojamas ir netrukus bus atiduo
tas spausdinimui.

Techninės -komisijos įpirmininkas Vin- 
gaiuldlais Damijonaitis pranešė, kad jau yra 
užsakyti še® autobusai ekskursijoms po 
Europą 3 autobusai kelionei A, 2 auto
busai kelionei D ir 1 'autobusas kelionei 
E). V. Damijonaitis -pranešė -apie jo (ko
misijos 'apsilankymą Altenberge ir Koe- 
nflgsteinie.

Ilgai buvo svarstomi ir įkilti smulkesni, 
bet svarbūs techniniai reikalai, kaip dar. 
bų paskirstymas Kongreso mėtų.

Nutarta lalteinančius ruošos komiteto 
posėdžius daryti Altenibenge ir Koenig- 
steine.

P. L. JAUNIMO KONGRESUI AUKOS

V. Junclk-as (20 kn.) — 20 sv. J. Bliu- 
-džius — 17 sv. S. Jezers'kiis, V. Andrijaus
kas ir J. Di-mša (po !5 kn.) — po 15 sv. 
D.Nar'buitais (13 kn.) — 13 sv. J. Beinoras, 
S. Macurais ir E. šova (po 10 kn.) — po 
lOsv. J. Lukė.ias ir P. Nevėžis (auka) — 
po 10 sv. IP. BiulkauiSkas — 5 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
Pagalbinio Komiteto Finansų Pokomisė 

Didžiojoje Britanijoje

PARAMA JAUNIMUI

Kiekvienam D. Britanijos -atstovui į IV 
PLJ Kongresą DB Pagalbinis Komitetas 
nutarė paskirti po 200 sv. Atstovai turės 
dalyvauti „Stovykloje“, Strawberry Hill, 
Studijų Dienose, Altenibenge, ir Kongreso 
uždaryme, Frlainlkfuirte. Kongreso ir kelio
nių išlaidos atstovui kainuos apie 300 sv. 
D. Britanija -turės penkis atstovus: Romas 
Jiuozieiskis (iš N'ot-tinghamo, fCri-stupals ir 
Virginijia Jurai iš Bromley Jonas Pod- 
voilskis ilr Onutė Virbickaitė iš Mancheste- 
rio.

Pagalbinis Komitetas taip pat paskyrė 
po 50 sv. paramos kiekvienam D. lEIritaini- 
jos dalyviui Kongreso „stovykloje“, šiuo 
metu dalyviais yra užsirašę: F. -Bernata
vičius (Manchester), A. Dangis (Stoke-on- 
Tren.t), A. Kupstys (Manchester), L. Mu- 
lerčikaii'tė (įLeamingtor Sipa), M. Šiitas 
(Bolton), iA. Silnicka-s (Leeds), A. Šovai- 
tė ((Maidenhead.) ir A. V-alterytė (Here
ford). Per Britaniją taip pat užsiregistra
vo A. Daimbriūnais (JAV) ir V. Šatkaus
kas (Australija).

KONGRESO KONCERTAS IR ŠOKIAI

Jaunimo Kongreso koncertas įvyks šeš
tadienį, liepos 14 d., 14.00 vai., Queen Eli
zabeth Hall, South Bank, Londlone (neto
li Waterloo geležinkelio stoties). Progra
mą išpildys Volungės dainininkės iš To
ronto, Gintaro Liaudies šokių ir Muzikos 
Ansamblis iš Mointreailio, -pianiistė Ramin
ta Lampsatytė ir fleitistas Petras Odinis 
iš Vokieti jos.

-Bilietus jiau galima gauti -Londone, Lie- 
tuvių Namuose. lEtilietų kainos —■ 2 sv., 
3 sv. ir 5 įsv. Užsisakant bilietus ipaštu, 
prašoma prisiųsti čekį -ar pašto orderį, iš
rašytą ^Lithuanian Youth Congress“ var
du, ir sau užadresuotą voką su 9 p pašto 
ženklu. Bilietų skaičius yra ribotais, tad 
prašome -neatidėliojant juos nusipirkti.

Po (koncerto, tą pat -dieną nuo 19.30 iki 
24.00 vai., Kensington Town Hali -salėje, 
Homiton Sltreet, London W8, ruošiamas 
šokių vakaras, kuriam bilietus taip pat 
-galima gauti Lietuvių Namuose arba paš
tu. Įėjimo kaina 3 svarai.
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