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Estijos šventė
Nepriklausomybės laikais vasario 24 d. 

beveik visi Lietuvos laikraščiai turėdavo 
antraštę: Elagu vaba Eesti — Tegyvuoja 
laisva Estija. Tai buvo diena, kai atgims
tančios Estijos patriotai 1918 m. paskelbė 
Estų nepriklausomybės manifestą. Tai Es
tijos Nepriklausomybės šventė, kuri šiais 
metais, kaip ir mūsiškė būtų buvusi 55-toji.

Tarp trijų Baltijos seserų Estija yra pati 
mažiausia. Jos plotas vos 45,1 tūkst. kv. 
km. (Lietuvos — 65,2 tūkst. kv. km., Lat
vijos — 63,7 tūkst. kv. 'km.). Mažiausiai ji 
turi ir gyventojų — tiktai 1 milijoną 356 
tūkstančius.

Tačiau toji mažiausioji sesuo yra pati 
šviesiausia ir, gal būt, pati gražiausia. Jau 
šito šimtmečio pradžioje Estijoje nebebuvo 
beraščių, o nepriklausomybės laikais ji bu
vo pralenkusi savo seseris beveik visose 
rašto ir kultūros srityse.

Estijos Baltijos pajūris nėra geltonu smė
liu ir gintaru nubarstytas. Ten daugiau ak
menų ir stambaus žvyro. Bet tos jūros pa
noramą puošia daugybė viena už kitą praš
matnesnių salų, salelių. Tiesiog ištisas salų 
žvaigždynas, turįs virš 800 atskirų salų.

Estija daugiau už savo seseris turi vidur
amžiškų paminklų, kuriuos jie gražiai sau
goja ir prižiūri. Talino miesto centras ir 
senoji rotušė yra ištisas senovės muziejus. 
Čia atrasi grandines, kuriomis buvo prira
kinami vergai ar nusikaltėliai, čia tebesto
vi 500 metų be pertraukos veikianti vaisti
nė. Talinas buvo puikus miestas — jame 
lankydavosi Rusijos carai ir į uostą at
plaukdavo laivai iš viso pasaulio.

O Tartu garsėjo savo senuoju universite
tu, įkurtu 1632 metais. Šis universitetas 
buvo pats garsiausias Pabaltijy. Jis taip pat 
turėjo didžiausią Pabaltijy biblioteką ir 
buvo labai gerai žinomas Vakarų pasauly. 
Tartu universitete studijavo prieš pirmąjį 
pasaulinį karą ir visa eilė lietuvių, pav., 
Kaime išgarsėjęs chirurgas dr. Kuzma, buv. 
švietimo ministeris K. Jokantas, advokatas 
Požėla, Vaičkus, Oleka ir kt. Senas vado
vas dar nepriklausomybės laikais aprody
damas universitetą užvedė į patį viršų ir 
parodė tamsų kambarį — universiteto kar
cerį. čia senaisiais laikais uždarydavo įsi- 
kaušusius ar šiaip kuo prasikaltusius stu
dentus. Jo sienos aprašytos įvairiausiomis 
pavardėmis ir šūkiais. Vadovas paminėjo, 
kad tų visų užrašų daugybėje, gerai paieš
koję surastume ir lietuviškų pavardžių...

Dar carinės Rusijos laikais Estijoje bu
vo sukurta stambi pramonė, daugiausia pri
taikyta Rusijos imperijos reikalams. Nepri
klausomybės laikotarpyje estai ypačiai iš
vystė degamojo skalūno apdirbimą, pasiga
mindami alyvos ir benzino ne tik sau, bet 
ir eksportui, šios rūšies akmens-skalūno 
nėra kitose Baltijos valstybėse, o Estijos 
kasyklos užima pirmą vietą Sovietų Sąjun
goje. Estija taip pat pasigamina daugiau 
elektros energijos, negu kaimynės valsty
bės.

Nepriklausomybės laikais stipriai išugdy
tas žemės ūkis pateko į tokias pat sąlygas, 
kaip ir Lietuvoje. Estų ūkininkas taip pat 
yra virtęs kolūkiečių ir jis turi tuos pačius 
rūpesčius, kaip ir Lietuvos ūkininkas.

Estijos miestai iki šiol daugiau kenčia 
nuo svetimųjų invazijos, neis daugiau kaip 
pusė jų gyventojų jau nebekalba estiškai. 
Laisvieji estai tuo ypačiai susirūpinę ir nu
stebę klausia — kaip ilgai dar?

Šičia išeivijoje mes sveikiname bendrojo 
likimo brolius jų nepriklausomybės šven
tės proga ir džiaugiamės, kad mūsų darnaus 
sugyvenimo niekada neuždengia nesantai
kos šešėliai.

LAIŠKAS IŠ MORDIVIJOS

Berne veikiančio „Šveicarų Rytų Institu
to“ dvisavaitinis leidinys „Zeitbild“ 1973.
I. 10 paskelbė „Laišką iš Mordivijos“ kon
centracijos stovyklos į Tarptautini Raudo
nąjį Kryžių. Laiške rašoma apie žiaurias 
sąlygas lageryje. Laišką, datuotą 1971 m. 
gruodžio mėn., pasirašė net trys lietuviai:

1. Jonas Žilinskas, studentas; 2. Kudirka 
Simas, telegraf įninkąs; 3. Jastrauskas A. 
darbininkas. (ELTA)

Amerikoje staiga mirus
ADOLFUI NAMAJUŠKAI,

jo sūnui Riman.tui Namajuškai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

„Grandis“

A. A. ADOLFUI NAMAJUŠKAI

Amerikoje mirus, jo žmonai Bronislavai 
ir sūnui Rimui giliausią užuojautą reiškia

Londono Lietuvių Choras

KA PASAKĖ DIPLOMATAI?•b Grizta belaisviai
BATUN (Baltic Appeal to the United Na

tions, kuri yra sudaryta iš lietuvių, latvių 
ir estų, sąryšy su įvykstančia Europos sau
gumo konferencija paruošė specialų memo- 
ra įdumą, kurį norėjo įteikti beveik visoms 
prie Jungtinių Tautų esančioms Europos 
valstybių misijoms, plius JAV ir Kanadą. 
Memorandumo pagrindą sudaro visų trijų 
tautų laisvinimo organų priimtos rezoliu
cijos Europos saugumo reikalu.

Memorandumas buvo paruoštas turint 
galvoj, kad a) dabartinė sovietų asimilia
cijos ir kolonizacijos politika Baltijos vals
tybėse bus tęsiama ir toliau; b) faktai, ku
rie privertė atsisakyti kolonializmo ir leido 
visoms pasaulio tautoms laisvai apsispręsti, 
laikui bėgant turės priversti ir Sovietų Są
jungą keisti savo atsilikusią politiką; c) 
pastovios taikos labui visos Europos tautos 
galėtų ir privalėtų padėti, kad tas pasikei
timo procesas greičiau įvyktų; d) Baltų 
problema yra tik dalis problemos, kuri su
sidarė daugeliui tautų visiškai ar iš dalies 
neteikus apsisprendimo laisvės dėl Sovietų 
imperializmo ir kolonializmo.

Taigi pagrindinis memorandumo tikslas 
yra ne nurodyti, kaip memorandumą paša
linti, 'bet atkreipti dėmesį į esamą padėtį.

Memorandumas baigiamas tekiais žo
džiais: „Pastovi taika Europoj bus pasiek
ta tada, kai kiekvienai tautai, įskaitant es
tus, latvius ir lietuvius, bus garantuota 
laisvo apsisprendimo teisė. Kadangi sovie
tų vadai paneigia šią teisę visoms tautoms, 
kurios faktinai yra į ją įjungtos, tai jie 
skaito savo priešu kiekvieną, ypačiai lais
vas tautas, kurios drąsina pavergtųjų lais
vės siekimus. Tokiu būdu šiuo metu jie 
negali siūlyti įgyvendinti pastovios taikos 
Europoje“.

Iš savo apsilankymų delegacija patyrė, 
kad Vakarų pasaulis neketina pripažinti de 
jure dabartinių Sovietų Sąjungos sienų. Tai 
ypač užakcentavo JAV misija prie J. Tau
tų.

Ji taip pat1 sužinojo, kad Vakarai rimtai 
žiūri į pasiūlymus suteikti visoms tautoms 
žmonių, idėjų ir informacijų pasikeitimo 
laisvę. Vakariečiai esą numatę busimosios

PASAULYJE
KRIZĖ PASIBAIGĖ

Tarptautinė finansinė krizė pasibaigė, 
JAV nuvertino savo dolerį 10 procentų. Tu
rint galvoj neseniai buvusį nuvertinimą, 
doleris dar niekada nebuvo išgyvenęs to
kios katastrofos.
Tuo pačiu metų Japonija paskelbė, kad je
na, kaip ir anglų svaras, pasidarė „floa
ting" — laisva valiuta. Tai buvo vienintelė 
išeitis, nes kitaip JAV būtų uždariusi duris 
Japonijos prekėms.

Vokietija turėjo didžiausią dolerių per
teklių. Nenodėdama, kad jos eksportuoja
mų prekių kainos pakiltų, ji atsisakė pa
kelti markės vertę ir supirkinėjo dolerius. 
Iš to pasipelnė privatiškos firms© ir biznie
riai. Jie buvo vieninteliai, kurie iš tos kri
zės turėjo uždarbį. Amerikoje turės pakilti 
įvežamųjų prekių kainos. Neišvengiamai 
pamažu brangs ir vidaus gaminiai. Jau da
bar spėjama, kad benzino kainos pakils 10 
procentų.

Pirmą kartą po antrojo pasaul. karo Ang
lija liko krizės nepaliesta. Spėjo laiku su
tvarkyti savo padėtį. Bet krizė tik laikinai 
pašalinta. Praeis kiek laiko, ir ji pasikartos.

V. EUROPOS GYNYBA

Britų ministeris pirmininkas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad JAV karinės 
pajėgos V. Europos jungtinėje gynyboje 
(NATO) yra mažesnės, negu daugelio ma
noma.

Pačių europiečių pajėgos dabar sudaro 
90 procentų žemyno kariuomenės, 75 pro
centus oro pajėgų ir 80 procentų karo lai
vyno. Skaičiaus atžvilgiu JAV kariuomenė 
tesudaro tik vieną dešimtąją dalį V. Euro
pos kariuomenės.

Tai buvo pirmas kartas, kai britų minis
teris pirmininkas kalbėjo visos V. Europos 
vardu.

SKIEPYS VINKŠNAS

Anglijos parkuose augančias vinkšnas 
praėjusiais metais pradėjo pulti taip vadi
nama olandų liga. Tūkstančiai medžių su
naikinta. Užpultiems medžiams vaistų nė
ra. Tačiau sveikus medžius galima apsau
goti juos įskiepijant specialiais skiepais, 
kurie veikia vienerius met'us. Šį pavasarį 
numatyta įskiepyti Buckingham© rūmų ir 
kitų Londono karališkųjų parkų vinkšnas. 
Vieno medžio įskiepijimas kaštuos 5-8 sva
rus. 

konferencijos darbą paskirstyti 3 komisi
jom ir 10 pakomisijų, žinoma, priimant 
atskirų tautų papildymus ir pakeitimus.

Sovietai esą pasiūlę svarstyti tokius klau
simus:

1. Europos saugumo ir valstybių savitar
pio santykiai, įskaitant pasitikėjimo užtik
rinimą.

2. Išplėtimas prekybos, ekonomijos ir 
mokslo ryšių lygiateisiais pagrindais ir ben
dradarbiavimas gamtos apsaugos srityje.

3. Išplėtimas kultūrinio bendradarbiavi
mo tarp organizacijų ir pavienių asmenų ir 
pasidalinimas informacijomis.

4. Sudarymas patariamosios komisijos 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo rei
kalams.

Kai kurie Vakarų diplomatai pareiškė, 
kad maža esą vilčių delegacijos prašymams 
įgyvendinti. Pav., Kanados atstovas patarė 
būti realistais, nes niekas neisiąs kariauti 
su Sovietų Sąjunga dėl Baltijos valstybių.

Keletas diplomatų pasisakė, kad jie ne
tikį, kad dabartinė įtampa pasibaigs, gal 
tik pagerėsią JAV-Sovietų Sąjungos santy
kiai. Jie taip pat galvoja, kad sovietų-kinų 
konfliktas yra neišvengiamas. Dauguma 
diplomatų reiškė Baltijos valstybėms sim
patijas, bet tuo pačiu metu įspėjo, kad jie 
negali tikėtis konkrečios pagalbos.

Keletas misijų delegacijos visai nepri
ėmė. Pav., Švedijos atstovas pareiškė, kad 
tas reikalas neliečia J. Tautų atstovybių. 
Vakarų Volkietijos atstovas „neturėjo lai
ko“. Vatikano nuolatinis stebėtojas prie J. 
Tautų pasakė, kad jis negalįs diskutuoti 
delegacijos iškeltųjų klausimų.

Į Sovietų Sąjungos, Rytų Volkietijos ir 
Bulgarijos misijas visiškai nesikreipta. Ki
tų satelitinių valstybių misijas bandyta pa
siekti telefonu. Jos pasižadėjo susisiekti vė
liau, bet niekada nebepaskambino. šiokia 
tokia išimtis buvo Jugoslavijos misijos, ku
rios sekretorius pasižadėjo išsiaiškinti, ar 
BATUN-o delegacija priimtina.

Iš lietuvių pusės delegacijoje dalyvavo 
moms. J. Balkūnas, B. Budrevičius, D. Ke- 
zienė ir K. Miklas.

NAUJI VĖJAI SOVIETŲ ŪKYJE

Sovietų Sąjungos ž. ūkio ministeris V. 
Mackevič atleistas iš pareigų ir jo vieton 
paskirtas Domitrijus Polianskis.

Spėjama, kad atleidimo priežastis nėra 
vien tik blogas praėjusiųjų metų derlius. 
Pagaliau pradėta įsitikinti, kad geram ūki
ninkavimui nepakanka turėti daug žemės, 
geras mašinas ir pakankamai trąšų.

Nuolatinis bėgimas iš kaimo į miestą ro
do, kad kaimo žmonių gyvenimas, švieti
mas ir materialinis aprūpinimas yra blo
gesnis negu mieste. Tuo susirūpino partija. 
Polianskis yra Politbiuro narys, todėl jo 
įtaka ž. ūkio kėlimo klausimais bus žymiai 
didesnė.

Iš viso. Vakarų spauda spėlioja, kaip il
gai sovietų visuomenė dar pasiliks mecha
niškas robotas, gyvenąs pagal iš anksto 
partijos nustatytas dogmas. Visi ženklai 
rodo, kad toji visuomenė veržiasi į tokias 
gyvenimo formas, kuriose demokratinės 
diskusijos yra visiems .prieinamos. Tas lie
čia ir sovietinį ūkį.

SAUGUS SUGRĮŽIMAS

Vietnamo karui pasibaigus, JAV iškilo 
klausimas, ką daryti su kariuomenės dezer
tyrais. Pasirodo, kad 70.000 JAV karių yra 
pabėgę į užsienius, daugiausia į Švediją ir 
Kanadą. Apie 10.000 sėdi kalėjime už ban
dymą pabėgti. Be to, pačioje Amerikoje 
slapstisi apie 80.000 jaunų vyrų, nenorėju
sių tarnauti kariuomenėje.

Ką su jais visais daryti? JAV atsirado 
dvi grupės: vieni reikalauja dezertyrus 
bausti kaip kriminalinius nusikaltėlius, ki
ti — paskelbti jiems amnestiją. Prezidentas 
Nixonas kol kas palaiko pirmųjų pusę.

Vasario pabaigoje Paryžiuje susirenka 
speciali tarptautinė konferencija, pavadin
ta Safe Return (saugus sugrįžimas). Joje 
bus svarstomos Vietnamo karo pasekmės ir 
karių grįžimas. Ir, be abejo, iškils amnes
tijos klausimas.

SURINKTI VAISTAI

Kento apskrityje buvo pravestas šeimų 
apvalymas nuo nereikalingų vaistų. Surink
ta 1.364.000 tablečių ir 84 galonai Skystų 
vaistų, kurių bendra vertė 17,5 tūkstančių 
svarų. Vien tik strichnino surinkta toks kie
kis, kad užtektų nunuodyti visus rytinio 
Kent'o gyventojus.

„Mums garbė, kad turėjome progos pasi
tarnauti savo kraštui sunkiose aplinkybėse. 
Ir mes esame nepaprastai dėkingi mūsų vy
riausiam karinių pajėgų vadovui ir mūsų 
tautai už šią dieną“.

Tai žodžiai 'kapit. J. Denton, kuriuos jis 
pasakė visų JAV belaisvių vardu, išlipęs iš 
lėktuvo Filipinų salose.

Jaudinasi ne tik karo belaisviai, bet ir 
visi JAV gyventojai. Ne juokai — kai ku
rie kariai išbuvo nelaisvėje virš 8 metų. 
Svarbiausia, kad jie net nebuvo traktuoja
mi kaip karo belaisviai — š. Vietname jie 
buvo skaitomi tiktai įkaitai, kuriems ne bū
tinai taikytinos tarptautinės belaisvių tei
sės.

Pulk. Risneris, išbuvęs nelaisvėje 7Į me
tų, buvo pakviestas prie telefono. Kalbėjo 
prezidentas Nixonas. Jis jam pasakė: „Jū
sų pasiaukojimas nebuvo veltui. Aš noriu 
jums pasakyti, kaip nepaprastai mes di
džiuojamės jumis visais“.

Šitas pasikalbėjimas rodo, koks baisus 
slogutis nukrito nuo amerikiečių pečių. Su
grįžo pasiilgusių žmonų vyrai, laukiančių 
motinų vaikai. Sugrįžo pradėti gyvenimą iš 
naujo. Bet ne visiems tai lengvai pasiseks. 
Dalis grįžo luoši ir sužaloti. Dalis rado žmo
nas už kitų vyrų ištekėjusias, dalis nebesu
gebės lengvai prisitaikyti prie naujo gyve
nimo po ilgo buvimo neįprastose belaisvių 
sąlygose. Amerikos visuomenė, lyg ir jaus
dama savotišką kaltę, neprašoma stengiasi 
belaisviams padėti. Tūkstančiai laiškų už
griuvo Gynybos Departamentą, siūlančių]

Septi/nios DIENOS
— Jugoslavija yra vienintelis komunisti

nis kraštas, kuris siekia susitarimo su Eu
ropos Bendruomenės kraštais. Pirmoje ei
lėje ji nori apsaugoti jugoslavų darbinin
kus, dirbančius Bendruomenės kraštuose.

— Lenkų atstovas Helsinkio konferenci
jos pasiruošimo posėdžiuose pareiškė, kad 
komunistų kraštai nesipriešina žmonių ir 
idėjų pasikeitimams, tačiau jie privalo žiū
rėti, kad piliečiai būtų apsaugoti nuo „blo
gų idėjų“. Olandijos atstovas tokį sampro
tavimą pavadino fašistišku.

— Berlyne surasta kaukolė, kurią ištyrus, 
be jokių abejonių paaiškėjo, kad tai yra 
M. Bormano, Hitlerio pavaduotojo kaukolė.

— Arkivyskupas Makarios perrinktas 
Kipro prezidentu penkiems metams. Kito 
kandidato iš viso nebuvo.

— Vic Feather, Anglijos prof, sąjungų 
generalinis sekretorius, išrinktas Europos 
profesinių sąjungų konfederacijos preziden
tu. Konfederacijoje atstovaujama 14 tautų.

— Virš 10 valstybių jau yra nutarusios 
užmegzti diplomatinius santykius su Rytų 
Vokietija. Iš Vakarų valstybių iki šol tik 
JAV dar nėra pradėjusi tuo reikalu derybų.

— Princesė Anne dalyvavo tarptautinia
me laivyno parade Raudonojoje jūroje ir 
aplankė sovietų laivą „Skrit'nij“. Tai pir
mas karališkas vizitas sovietų laivyno isto
rijoje. Laivo kaptonas ir princesė gražiai 
pasikalbėjo ir abu patenkinti.

— Žinomo sovietų rašytojo Amalriko bu
te iš naujo padaryta krata. Be kitų dalykų 
KGB pasiėmė Orwellio knygą „1984 metai“ 
anglų kalba. Pats rašytojas jau treti metai 
uždarytas darbo stovykloje Sibire.

— Rytų Vokietijoje numatyta pradėti ga
minti silpną alų specialiai šoferiams.

— Vinizoje žydų kilmės tarybinis pilietis 
Šikolnikas suimtas už šnipinėjimą anglams. 
KGB teigimu, jis suėjęs į kontaktą su ang
lais, kai šie 1968 m. vykdė statybas Ukrai
noje.

— Egipte uždrausta didinti atlyginimus, 
iki konfliktas su žydais bus išspręstas.

— Sprogus milžiniškam dujų tankui, New 
Yorke užmušta 43 darbininkai.

— Paryžiuje suimti du mokiniai (14 ir 
15 metų) už padegimą mokyklos, kurioje 
sudegė virš 20 žmonių.

— Trylika Šiaurės Vienam© studentų 
vyksta į Švediją studijuoti.

— Kariško pobūdžio organizacijos vadas 
Craig pasiūlė, kad šiaur. Airija būtų pa
skelbta nepriklausoma dominija.

— Anglijos profesinės sąjungos išdėstė 
savo pageidavimus vyriausybei, tarp kurių 
yra padidinti pensijas viengungiams iki 10 
svarų, o vedusių porai iki 16 sv. Mažiau
sias atlyginimas turėtų būti moterims 22.5 
sv. ir vyrams 25 sv. už 40 valandų darbo 
savaitę.

— Lenkijoj pakarti du jaunuoliai už žu
dynes ir išniekinimus.

— Ugandoje prezidento Aimin parėdymu 
sušaudyta 12 žmonių. Vienoje vietoje egze
kuciją stebėjo 7.000 žmonių minia. Tokio 
įvykio Ugandoje nebuvo buvę per 80 metų-

— Metinėje Anglijos šunų parodoje Olim
pijoj šiais metais dalyvavo rėkordinis šunų 
skaičius — 7.000. Pirmą kartą geriausio 

pensijas iki gyvos galvos, atostogas, auto
mobilius, pinigines pašalpas. Bet kas atly
gins žmogui už jo sugriautą gyvenimą, ku
rio nebegalima iš naujo pradėti.

Belaisvių aukos nebus nuėjusios niekais, 
jei toje pasaulio dalyje įsiviešpataus taika, 
jei sustos žmonės užmušinėję vieni kitus. 
Tuo tarpu karas dar vis nėra pasibaigęs. 
Dar niekas nesiūlo pensijų ir automobilių 
vietos gyventojams — vietnamiečiams, ku
rių belaisvių ir užmuštųjų skaičius siekia 
milijonus ir kurių nuostoliai neapskaičiuo
jami.

TUPOLEV 144

JAV oro transporto bendrovėms atsisa
kius pirkti Concorde, sovietų civilinės avia
cijos ekspertai galvoja, kad jų tos pačios 
rūšies už garsą greitesnis Tupolev 144 iš
stums Concorde iš apyvartos. Esą net JAV 
oro transporto bendrovės pradėjusios juo 
domėtis, nes lėktuvas būsiąs pigesnis ir tal
pesnis.

Tupolev 144 pirmasis modelis buvo pada
rytas 1968 m. Dėl nežinomų priežasčių jo 
masinė gamyba nusivilkino. Tačiau mano
ma, kad 1974 metais jis pradės reguliarią 
oro transporto tarnybą Sovietų Sąjungoje.

JAV bendrovių paveikti pradėjo reikšti 
abejojimus ir kiti kraštai, kurie buvo davę 
provizorinius Concorde užsakymus. Jų tar- 

le Japonija, Belgija ir Izraelis.

šunis titulą gavo spaniel veislės šuo. Iš viso 
buvo atstovaujamos 53 šunų veislės.

— Europos Bendruomenės kraštai nuo 
metų pradžios jau atsiuntė į AngMją virš 5 
milijonų kiaušinių. Smulkieji ūkininkai 
skundžiasi, kad turės likviduoti paukšty
nus.

— Irako ambasadoje Pakistane rasta 
daug ginklų ir amunicijos. Irako ambasa
doriui pasiūlyta išvykti.

— Sovietų Sąjunga praėjusiais metais 
pirko iš JAV kviečių, pašarinių grūdų ir so
jos už 1.000 milijonų dolerių.

— Anglų spauda, įskaitant kairiuosius 
„Sun“ ir „Daily Mirror“, pranašauja, kad 
dujų tiekimo streikas nepasiseks.

— Paryžiuje suimti trys kanadiečiai, ku
rie norėjo išvežti narkotikus, suvyniotus į 
senus paveikslus. Narkotikų rinkos vertė 
4,5 mil. dolerių.

— Čekoslovakijos socialistai kreipėsi į 
Vakarų socialistų partijas, prašydami jiems 
padėti. Komunistai yra užgniaužę visokią 
socialistų veiklą, o partijos vardas naudo
jamas kaip iškaba demokratijai pavaizduo
ti.

— Bruno Ruggeri, žinomas Romos klubų 
lankytojas, patrauktas į teismą už neteisin
gą pareiškimą, kad jis pardavęs narkotikus 
princesei Margaretai ir jos vyrui lordui 
Snowdon.

— JAV susitarė su Kuba dėl pagrobtų 
lėktuvų grąžinimo procedūros.

— Pasaulio gyventojų skaičius per 1971 
metus padidėjo 74 milijonais ir pasiekė 
3.706 milijonus. Jei tokiu tempu didės ir 
toliau, t'ai 2006 metais gyventojų skaičius 
padvigubės.

— Europos Bendruomenės kraštai pasky
rė 150 mil. svarų tiems darbininkams, ku
rie ieškodami darbo turės keltis iš vieno 
krašto į kitą.

— Prezidento Nixono kariniai patarėjai 
esą įsitikinę, kad komunistinė Kinija jau 
turinti pakankamai atominių ginklų, kad 
galėtų atgrasyti Sovietų Sąjungą.

— Šiaurės Vietnamo atstovas apsilankė 
pas popiežių Paulių VI ir padėkojo jam už 
pastangas taikai įgyvendinti.
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Gautino ,langas4
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Jei Vincas Putinas-Mykolaitis būtų gy
vas, Ils'būtų š. m. sausio 6 d. šventęs 80- 
tąjį gimtddienį. Deja, jau skuodžia šešti 
metai, kai jo gyvųjų tarpe nebėra. Jis mi
rė Kačerginėje 196’7 m. birželio 7 d., eida
mas 75 metus. Tačiau jo. kaip poeto-kūrė- 
jo, didelės amplitudės rašytojo, milžiniška 
dvasia bus gyva toi, kol bus lietuvių tauta. 
Jis atsistos šalia Donelaičio, Vienužio, Ba
ranausko, Maironio kaip nemirštantis poe
tas.

’Sį kartą apsiribosiu siaura tema, jo eilė
raščių rirl in u „Langu", kuris pasirodė 
1966 ml Vii riję. Tai nedidelė, bet labai 
rčoiinrai, dai'. Vytauto Valiaus estetiškai 
didžiai vertingomis iliustracijomis papuoš
ta knygutė. Įdomiausia ši knygutė yra sa
vo tuki ii j, nes ji atidengia metamorfozini 
posto veidą, šiame rinkinyje Putinas nusi
suka- nuo jam crimesto komunistinio rea
lizmo ir grįžta į jaunatvės simbolistinį lai

kotarpį, kada jis sugebėjo simbolių pagal
ba išsakyti savo vidaus pasaulį. Tada jam 
simboliai — tamsa ir šešėliai, viršūnės ir 
gelmės, bokštai, miglos, klaikuma —tarna
vo asmeniniam tragizmui ir didybei išreikš
ti. „Lango“ simboliai poetui yra parankūs 
tauitos tragizmui pavaizduoti. Poetas mums 
čia būdingai pavaizduoja tą „gyvenimo 
niūrų kalėjimą“, į kurį bolševikai uždarė 
ne tik. poetą, bet ir visą lietuvių tautą. Poe
tą? .dainuoja:

Sakai,
Uždarėme draugystę savo
Tarp sienų keturių.

' Gyvenimo niūriam kalėjime 
Daugiau aš nieko neturiu.
Lyg kaulų smegenų kartu ir tuščia, — 
Ir jokiai sielvarto pagundai
Daugiau nebepaklusčiau. (50 psl.)

Gal būt, ir tas langas, kuris yra šviesos 
simbolis,- yra tik kalėjimo langas. Nors jis 
„duoda daug šviesos“, bet neilgai, nes „už
gula langą naktis“, ir poetui pasidaro juo
da. žvarbu, nyku ir baugu. Dažnai poeto 
minima klaiki naktis yra mūsų tautos bol
ševikinės vergijos simbolis.Antrame šio cik
lo simboliniame eilėraštyje „Tvora“ poetas 
parodo ne tik tautos atitvėrimą nuo viso 
pasaulio, bet ir tą baisų košmarą, lietuviš
kai tariant, slėgą, kuri nežmoniškai spau
džia lietuvį ir fiziškai, ir dvasiškai. Šio ei
lėraščio, kaip ir viso šio rinkinio leitmotyvu 
galėtų būti:

O Viešpatie, kas per košmaras!
Iš kur ta slėga? Poetas užtvėrė tvorą, kad 

galėtų ramiai miegoti. Bet miegas neina, 
nes spygliuota, kreiva ir negraži tvora ima 
vaišintis... Pro tvoros plyšius lenda gau
ruotos, biaurios, keistos, nematytos būty
bės... Jos apstoja lovą, poetui grasina, bur
noj a:

Mes tau!.. Mes tave!.. Ak tu!.. Tik trūksta 
šių nebaigtų sakinių pabaigos: Mes tave iš-

vešime! Tu, buržujau! Tu kapitalistinio 
raugo poete!.. Ir poetas visas išprakaitavęs 
pabunda ir sušunka: „O Viešpatie, kas per 
košmaras!“ Tokį košmarą išgyvena Lietu
voje daugybė lietuvių. Ir pabėgti nuo to 
košmaro negali, nes jie yra atitverti kelio
mis tvoromis. Toliau „Durys“. Seniau pro 
jas pas poetą ateidavo daug svečių, kurie 
jam spausdavo bičiuliškai ranką ir sveikin
davo geru žodžiu. Dabar čia tuščia ir ny
ku, nes svečiai bijo lankytis pas poetą, ku
ris yra įtartinas. Dabar pro tas duris ateis 
tik naktis. Ir tas girgždančias duris poetas 
septyniom spynom užtrenksiąs. Toliau „Na
mas“. Jis nuo pat poeto gimimo toj pačioj 
zietoj stovėjo. Ir draugai sakė, kad tai bū
sią jo namai. Deja, praėjo daug metų, nors 
poetas gyvena vis tame pačiame name, bet 
„štai ilgėja, tamsėja naktis ir į tą baugią 
naktį skęsta poeto būtis. Ir kažkas ūmai 
gniaužia krūtinę ranka ledine. Ak, ne! Tai 
ne mano, ne mano šitie namai... Toliau 
„Viešnia“ — mirtis. Po poeto mirties gal 
kada nors bus pragiedrėjimas, bet „dar il
gai šešėliai žemėje tirštės, kol visos žvaigž
dės padangių būste suspindės“.

Poeto išgyvenimus geriausiai išreiškia 
.Bodlero temomis“ eilėraščiai. Čia poetas 
šaukia: Nenoriu išnykti! Todėl jis kėlėsi iš 
kapo, kur „ye (suprask pavergėjai) mane 
nusitarę, buvo uždarę, kad jųjų valiai pa
klusčiau ir niekad daugiau nepabusčiau“. 
?oetas kėlėsi iš kapo, kad pašlovintų sau
lę, kad nauja būtim apvaisintų gyvybės iš
troškusias sielas.

Tačiau visa poeto tragedija, kad jis, kaip 
erelis su dideliais sparnais laisvai išsitiesti 
negali. Tuos galingus jo sparnus laužia po
litinė nelaisvė, kur poetas yra priverstas 
lankstytis. Ir poetas nebekenčia savęs, kaip 
to niekingo palaižūno, kuris laižo paver
gėjo padus.

Putinas mums sukūrė nemaža poetinių 
šedevrų, bet iš visų jo šedevrų geriausias 
šedevras yra „Somnambulas“. Tas svyruok
lis, tas vaiduoklis — somnambulas yra lai
mės ir neribotos laisvės ieškotojas. Jo nuo
stabus pasaulis, kur nėra nei melo, nei ap
gaulės. Jis yra savos dalios kūrėjas.

Sveikink mano naują rytą 
Dauno — lylia— lingorita, 
Lingorita — čiūto — rėjo!

Ir nuėjo, ir nuėjo...
Taip savo laimės jis ieškot nuėjo...

„Langas“ liks Putino poezijoje kaip vie
nas iš brandžiausių poezijos rinkinių, kur 
giliausiai išreikšta mūsų tautos tragedija, 
jos noras keltis iš kapo ir šlovinti saulę — 
laisvę. Poetas „Ištikimybėje“ skelbia, kad 
„jis liks ištikimas žmogui ir sau pačiam ar 
palaimos šviesią valandą ar juodu nesėk
mės metu“. Ką reiškia būti ištikimam sau 
pačiam? Kas jis pats? Lietuvis, Lietuvos 
valstybės poetas. Taigi, Poetas liks ištiki
mas lietuviams ir Lietuvai. Ką reiškia žmo
gus? Eilėraštyje „Bachas“ poetas paaiški
na, kas yra žmogus — Jau grįžta Dievas — 
žmogus. Taigi, poetas liks ištikimas ne tik 
žmogui, bet ir Dievui. Tai Putino grįžimas 
į jaunatvę, į tuos laikus, kada jis laisvai 
kūrė ne tik poeziją, bet ir savo idealistinę
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Mėlynoji dievuko akis

1638-1715 metų laikotarpiu Prancūziją val
dė vadinamasis „Saulės karalius“. Tikruoju 
vardu istorijai jis žinomas kaip Liudvikas XIV.

„Saulės karalius“ turėjo nepaprastą vals
tybės iždo globėją, Juozapą Tavernierą. Jau su
laukusį 80 metų amžiaus, bet dar stiprų ir svei
ką, karalius jį su palyda išsiuntė Indijon su
rasti ir pargabenti nematytų neregėtų spal
vingų briliantų, aišku, už pinigus.

' Tas senukas Tavernieras ir išplaukė seno
viniu buriniu mediniu laivu į tą ilgą ir pasa
kišką kelionę. Iš pradžių jis su palyda plaukė 
Atlanto vandenynu. Praplaukę Pietų Afrikos 
iškyšulį, įsuko jie Indijos vandenynan. Tik be
veik metus užtrukę pavojingoje kelionėje, jie 
pasiekė Indiją.

Indijoje Tavernieras užmezgė ryšius su 
brangakmenių pirkliais ir maharadžomis, ieš
kodamas briliantų. Jam ypač krito į akį ne
paprastai spalvingas, besikeičiančių, žybčio
jančių spalvų deimantas. Prncūzijos iždo glo
bėją tas kmuo tiesiog užbūrė. Bet to gražumy
no ir kaina buvo nepaprasta. Dėl to Juozapas 
Tąyernleras vaikščiojo vien tik apie tą mėly
nąjį briliantą galvodamas. Naktimis jis net už
migti negalėjo. O jis buvo nepaprastai patyręs 
brangakmenių vertintojas ir žinovas. Bet to
kio vistiek jis nebuvo matęs. Tai kažkas nepa- 
prąsta! ‘Jis nutarė įsigyti tą žavųjį gražuolį ir 
tjjp įsiteikti „Saulei karaliui“ ir gauti iš jo pa
gyrų.

LIETUVIAI MISININKAI SU LIETUVIAIS PASAULYJE

SIBIRE
Studijoje „Lietuviai misininkai Sibire" 

(atspaudas iš L. K. M. Akademijos „Suva
žiavimo Darbų“ VII tomo) kun. Juozapas 
Vaišnora nagrinėja temą, kuri aktuali šian
dien, kai neseniai Sibire buvo išmarinti 
tūkstančiai lietuvių ir kai nemaža jų dar 
ir šiandien tebevargsta, ir kuri, sakytume, 
yra iškarpa iš lietuvių kunigų-misininkų 
veiklos istorijos.

Kun. J. Vaišnora savo šioje studijoje pla
čiau sustoja ties dviejų lietuvių misininkų 
veikla Sibire — ties kun. V. Švirmicko, ku
ris kaip misininkas dirbo Sibire ir nemaža 
po jį keliavo antroje 19 amž. pusėje, ir kun. 
J. Pranaičio, dirbusio ten 20 amž. pirmai
siais dešimtmečiais. Bet įvadiniuose ir 
tiems dviems misininkams skirtuose studi
jos skyriuose yra apsčiai įdomių bendrinių 
žinių apie Sibiro lietuvius. Iš studijos su
žinome, kad pirmieji lietuviai Sibire atsi
dūrė 1654 metais, kai Lietuva kariavo su 
Maskva. Tada į Sibirą buvo išsiųsti rusų į 
nelaisvę paimtieji lietuviai kariai. 1768 m„ 
po Baro konferencijos sukilimo, buvo iš
siųsti apie 10 tūkst., po 1795 m. sukilimo — 
20 tūkst., po 1831 m. sukilimo — 60 tūkst., 
po 1863 m. sukilimo 18.797, tarp jų 363 ku
nigai. Žinoma, visais tais sukilimų atvejais 
ištremtųjų tik dalį sudarė lietuviai.

Didžiausias lietuvių centras Sibirie iki 
pirmojo pasaulinio karo buvo Irkutskas. 
Kunigai pastoviai pradėjo dirbti Sibire 19 
amž. pradžioje. Kai Sibire susidarė didelės 
ar bent didesnės katalikų parapijos (Ir
kutske, Tomske, Krasnojarske, Tobolske, 
Omske, Spaske), joms dažniausiai vadova
vo lietuviai kunigai.

Kai mes paskutiniųjų dešimtmečių trėmi
mų akivaizdoje mėgstame dėl Sibiro ir lie
tuvių jame dažnai tuščiais žodžiais pasi
švaistyti, ši studija galės gražiai papildyti 
tokių mėgėjų žinojimą. Tiesa, čia kalbama 
daugiausia apie senesnę praeitį, bet istorija 
juk mėgsta ryšį tarp praeities ir dabarties.

(k. abr.)

GOLFO AIKŠČIŲ SPECIALISTAS

Valteris Zikorius iš Southbury (Conecti- 
cut) atsiųstas į Portugaliją įrengti geriau
sią pasaulyje golfo aikštę Quinta do Lago 
vasarvietėje, Algarve provincijoje. Aikštę 
suprojektavo golfo architektas W. Mitchell, 
pagarsėjęs JAV. kaip vienas geriausių gol
fo aikščių planuotojas.

DRAMA APIE KALANTA

SUŽEISTI KUNIGAI
„T. žiburiai" rašo, kad važiuodamas į ku

nigų pasitarimą, turėjo susisiekimo nelaimę 
Vasario 16 d. kapelionas, kun. J. Dėdinas. 
Jo mašina sudaužyta, bet pats labai nenu
kentėjo.

Sausio 20 d„ grįždamas iš Saarbrueckeno. 
sunkią automobilio nelaimę turėjo kun. 
Bronius Liublinas. Jo mašina visiškai su
daužyta, o jam pačiam sutrenkta galva. 
Keletą savaičių prisieis pabūti ligoninėje.

LEIDINYS SUKAKČIAI PAMINĖTI

Šių metų lapkričio 25 d. sukanka 30 me
tų, kai vokiečių okupacijos metu (1941- 
1944) Lietuvos politinių grupių ir kovos są
jūdžių vadovybės įsiteigė Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą.

Šios sukakties proga, Vlikas nutarė iš
leisti apie save leidinėlį, kurį parašyti apsi
ėmė Stasys Dzikas. Manoma, kad leidinėlis 
galės patarnauti visuomenei ir lituanisti
nėms mokykloms, kur yra einamas visuo
menės mokslas. (Dvidešimtmečio sukakčiai 
buvo išleista anglų kalba knyga — TWEN
TY YEARS* STRUGGLE FOR FREEDOM 
OF LITHUANIA, — kurdą tada paruošė 
Juozas Audėnas). (ELTA)
xxtsvut>ūryuryurxir»ry'jriyr^^

pasaulėžiūrą. O grįžo jis į šį kelią ne todėl, 
kad Lietuvoje šiek tiek varžtai sumažėjo, 
bet todėl, kad jis prieš mirtį nebebijojo ri
zikuoti nei Sibiru, nei kalėjimu. Jis žinojo, 
kad okupantai jo „Lango“ nebepajėgs už
daryti. nes saulė — laisvė vis tiek veršis, 
nors ir pro „niūraus gyvenimo kalėjimo“ 
langą.

Romo Kalantos tragedija bus įamžinta 
dramoje. LAS-o Dr. Vydūno skyrius numa
to paskirti 1.000 dol. premiją geriausios 
dramos autoriui.

SUKAKTIS
Adelaidėje londoniškiams labai gerai pa

žįstamas kun. A. Kazlauskas neseniai at
šventė 65 metų sukaktį. Tokią pat sukak
tį atšventė ir jo bendradarbis kun. A. Spur- 
gis.

Sukaktuvininkams pagerbti buvo suruoš
tas koncertas ir vaišės.

Iš londoniškių neseniai apsilankiusitĮ 
Australijoje patirta, kad buv. Londono lie
tuvių klebonas kun. A. Kazlauskas jaučia
si gerai ir nesiruošia į pensiją.

PRANCŪZIJOS LIETUVIU ISTORIJA
Kun. Petrošius, Prancūzijos bendruome

nės valdybos pirmininkas, renka medžiagą 
Prancūzijos lietuvių istorijai. Jam sutiko 
patalkininkauti JAV gyveną lietuviai — dr. 
S. Bačkis, J. Aistis, V. Trumpa, V. Rastenis, 
D. Jasaitis, B. Rastenis ir kt.

Paryžiuje dabar yra apie 300 lietuvių, o 
visoje Prancūzijoje apie 1.200.

Laimutis švalkus

Ašaros
Duobė, — tai slenkstis amžinatvės durų, 
per kurį žengsime laiko tėkmėj visi.
O žemei geriant ašarų kartumą sūrų, 
skambės tyloj Praamžiaus žodžiai: 
„Buvai tu dulkė, dulkė vėl esi!“

Rytmečio migloj nuskendo toliai 
ir širdį slėgė pilkuma dangaus.
Nuogom šakom, lyg užburti karoliai, 
riedėjo liūdesiu pritvinkę ašaros, — 
tai verkė beržas svetimo žmogaus...

širdžių agonijoj miglotą sausio rytą 
su beržo ašarom kartu ir mūsų krito...

Requiem tylus atodūsis ir amen, 
tai paskutinis žodis tau širdy maldos.
Kaip uolų akmenys krinta žiupsnelis žemės 
kartu su ašara ant balto karsto 
ant visados... ant visados...

APLANKĖ KARDINOLĄ MINDSZENTY
Komunistų kankinį kardinolą Mindszen- 

ty aplankė vysk. Antanas Deksnys ir prel. 
Ladas Tulaba. Vienas kardinolo bendradar
bių yra vysk. Deksnio studijų draugas iš 
Friburgo laikų, per jį ir atėjo kvietimas 
kardinolą aplankyti. Nežiūrint sunkių išgy
venimų ir ilgos izoliacijos, kardinolas atro
do žvalus, vikrus, daug dirba, asketiškai 
gyvena.

LENKAI APIE LIETUVA

žinomas Paryžiaus lenkų kalba žurnalas 
„Kultūra", savo 1972 rugsėjo laidoje, at
spausdino E. Žagiel'io straipsnį, pavadintą 
„Litvvini“ (Lietuviai). Straipsnis pradeda
mas taip:

„Kai pirmaujantieji mokslininkai, kom
piuterių pagalba, šiandien priėjo išvados, 
kad prie katastrofos žengiančio pasaulio 
vienintelis išganymas yra nauja ‘nulinio 
vystymosi' programa, siekianti sulaikyti 
gaivališką išsiplėtimą ir gyventojų skai
čiaus augimą, lietuviai-patriotai jau kuris 
laikas patylomis vykdo tą teoriją praktiko
je, suprasdami, kad per staigi industriali
zacija, kai trūksta vietos darbo rankų, iš
šaukia tokių rankų (tiksliau galvų) antplū
dį iš Rusijos. Kartu su tuo ateina rusifika
cija, kaip tai atsitiko Latvijoje, kur latvių 
tėra 50%, tuo tarpu kai Lietuvoje lietuviai 
dar sudaro 80%“. Norėdami užkirsti kelią 
rusų antplūdžiui, lietuviai masiniai eina 
dirbti fabrikuose, todėl žemės ūkyje jaučia
mas aštrus darbo jėgos trūkumas.“ (E) 
uryurxxk^uryurjmryurxx^

Ir gedulą, kaip juodą našlės rūbą 
širdy lyg atminčiai mes nešėm į namus. 
O miniai grįžti miesto triukšman skubant, 
paliko beržas, sielvarte sustingęs, 
ir verkė Lietuvos sūnaus už mus...

Tas beržo ašaras bekrintančias kapuos 
vis dar jaučiu ant rankų ir plaukuos...

Norėdami sukelti patriotiškumo jausmą 
ar nuotaiką, ieškome pavyzdžių mūsų tau
tos praeityje — istorijoje. Priminame kai 
kuriuos asmenis, sakydami: štai Tėvynės 
meilės ir pasiaukojimo pavyzdys! Sekime! 
Ir mes taip darykime! Arba, geri vaikai 
ima pavyzdį iš savo gerų tėvų. Geri kai
mynai — iš gerų kaimynų. Ir tai yra iš
mintinga. Žmogus, kuris, keliaudamas per 
šį pasaulį, ieško gerų pavyzdžių, yra rinkė
jas vertingiausio turto — tikrojo gyvenimo 
meno kūrinių.

Siekiant toliau, negu mūsų žemiškojo 
gyvenimo riba, ieškant kelio į laimingą am
žinąjį gyvenimą, irgi reikia pavyzdžio. Juo

Deimantų istorija tvirtina, kad įsigyti tą 
„Mėlynąjį briliantą“ sunkino viena iš tikro sva
ri aplinkybė: jis buvo įspaustas į indusų dievu
ko Ramos Šitos galvą ir tarnavo jam kaip akis. 
Nuo to laiko tas mėlynasis briliantas ir vadi
namas „Mėlynąja akimi“. Be kita ko, Ramos 
Šitos šventykla buvo Indijos Pagan mieste.

Keista, kad brangakmenių istorikai dar ir 
iki šiol nėra suradę tikrų žinių, kaip tas senu
kas Juozapas Tavernas vis dėlto įsigijo „Mėly
nąją akį“. Gal jam pavyko nupirkti iš Ramos 
Šitos šventyklos kunigų. Gal, iš tiesų gal. Bet

VLADAS MINGĖLA

briliantas turi ir savo charakterį.
Kas nori tą briliantą įsigyti, turi būti mi

lijardierius ir paberti už jį krūvą aukso. Bet 
baisiausia, kad ir naujasis savininkas vis 
perima ir sunkias keršto pasekmes. Jau įpras
ta ir žinoma, kad kiekvieną naująjį savininką 
lydi nesėkmės, nelaimės, tragedijos ir dažnais 
atvejais net mirtis.

Ypač prisimenamas nelaimingas Juozapo 
Taverniero ,kuris tą mėlynąją Ramos Šitos akį 
išlupo iš to indusų dievuko statulos ir atgabe
no anuomet Prancūziją valdžiusiam karaliui 
Liudvikui XIV.

Jis nukeliavo Indijon dar ir antrą kartą ir 
iš tos kelionės jau nebegrįžo: jį ten sudraskė 
laukiniai žvėrys.

yra pats Jėzus Kristus, Dievas tapęs žmo
gumi, pasiųstas „žmogus pas žmones“.

„Jis yra, kalba II-sis Vatikano S-mas, to
bulas žmogus, prisijungęs prie kiekvieno 
žmogaus likimo, žmogiškomis rankomis 
dirbo darbus, žmogišku protu mąstė, žmo
giška valia velkė ir žmogiška širdimi my
lėjo. Gimęs iš Mergelės Marijos, iš tiesų ta
po vienu iš mūsų, išskyrus nuodėmę, visais 
atžvilgiais į mus panašus“.

„Kaip nekaltas aukos Avinėlis, išliejęs 
savo kraują, nupelnė mums gyvenimą; ja
me Dievas sutaikė mus tarpusavyje ir su 
savimi. Jis išgelbėjo mus iš piktosios dva
sios ir nuodėmės vergovės, todėl kiekvie
nas iš mūsų gali pakartoti su apaštalu: Die
vo Sūnus ‘mylėjo mane ir atidavė pats sa
ve už mane' (Gal. 2,20). Už mus kentėda
mas, ne tik davė pavyzdį, kad sektume jo 
pėdomis, bet ir nutiesė kelią; juo žengiant, 
gyvenimas ir mirtis tampa pašvęsti ir įgy
ja naują prasmę“.

yra ir tokia prielaida, kad jis galėjęs ir pavog
ti. Tik istorija byloja, kad toji „Dievuko akis“ 
buvusi kupina keršto. Dar įdomiau, kad tas iš 
Indijos su brangakmeniu atsigabentasis kerš
tas yra paveldimas — eina iš kartos į kartą. 
Amžių bėgyj e ne kartą to keršto padarinius pa
juto „Dievuko akies“ teisėti ir neteiseėti pa
veldėtojai. Atrodė, kad mėlynasis briliantas 
traukia atgal i Indiją, į ten, iš kur jis buvo at
gabentas, išplėštas: pas dievuką Ramą Šitą. 
Indusų tai dievybei skirtoji malda šitaip skam
ba: „Ramos meilė yra jūra, bet mano širdis 
yra, kaip žuvis. Aš nesuprantu, kaip gi galiu 
būti nuo jos atskirtas?“

Jau sakėme, kad „Mėlynasis briliantas“ 
nėra iš pačių didžiausių. O jo vertę ir grožį su
daro vis besikeičianti nepaprasta mėlyna spal
va, teisingiau daugybė mirkčiojančių spalvų ir 
atspalvių.

„Mėlynojo brilianto“ legenda tvirtina, kad 
tas brangakmenis, lyg kokia žmogysta, žiau
riai vis keršija ir žudo nesiliaudama. Iš kerštų 
pobūdžio galima net pasidaryti išvadą, kad tas

Prancūzijos karalių rankose

Tasai Juozapas Tavernieras briliantą įsigi
jo ne sau, bet šviesiajam „Saulei karaliui“. Bet 
jis taip prie to gražaus daikto prisirišo, kad jau 
nebegalėjo su juo išsiskirti: jis briliantą pasili
ko sau, nieko apie jį neužsimindamas savo vieš
pačiui. Tačiau kai Tavernieras žuvo, karalius 
Liudvikas XIV tarp jo paliktųjų brangenybių 
surado ir Ramos Šitos dievuko akį ir pasisavi
no viską, kas jo rinkinyje buvo. Pasirodo, pa
sisavino karalius ir Ramos Šitos kerštą. Liud
viko XIV šeimoje ėmė siautėti nelaimės, sun
kios ligos ir mirtis vykdė žiaurią piūtį. Sąmo
ningai ar ne, bet greičiausiai iš meilės Liudvi
kas XIV tą „Mėlynąjį briliantą“ padovanojo 
savo meilužei poniai de Montespan, kuri švie
siajam karaliui gimdė vaikus. Kai de Montes- 
pain gavo šią brangią karaliaus dovaną, po ke
lių dienų nutrūko ilgus metus klestėjusi jų di
delė meilė. Karalius, žinoma, tada atsiėmė ir 
„Mėlynąjį briliantą“.

(Bus daugiau)

„...Krikščionis yra verčiamas reikalo ir 
pareigos kovoti su blogiu tarp daugelio 
sunkių pergyvenimų ir iškęsti mirtį, tačiau, 
būdamas supanašėjęs su Kristumi, stipri
namas vilties, pasitiks prisikėlimą“.

„Ir tai galioja ne tik tikintiesiems krikš
čionims. bet taip pat visiems geros valios 
žmonėms, kurių širdyse nematomu būdu 
veikia malonė“.

Nei bendrasis išsilavinimas, nei kokia 
nors mokslinė specialybė nepasiekiama be 
ilgo ir ištvermingo darbo. Nė pilnoji, tobu
loji žmogaus asmenybė neatsiranda viena 
diena, žmonės, nusistatę tapti „antruoju 
Kristumi“, tai yra gyventi, kaip Kristus 
mokino ir dabar mokina per savo Bažny
čią. kartais visą savo gyvenimą kovojo su 
savo silpnybėmis ir ydomis. Bet faktas yra, 
kad jie savo tikslą pasiekė. Jie neišvengė 
vargų ir kentėjimų. Jie nenusipurtė savo 
priešų ir kenkėjų. Jie paslydo ir klupo. Bet 
Kristaus pavyzdys nenustojo jiems švietęs 
ir vadovavęs.

Kas nugalės, tam aš duosiu sėdėti su, ma
nim mano soste, kaip ir aš nugalėjau ir sė
dausi su mano Tėvu jo soste (Apr. 3, 21).

A, J. S.
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SKILTIS BE VARDO KITI RAŠO
Visas rytas galvoju, nuo ko čia man pra-

dėti. Saulė šviečia, tai gal nuo saulės? Da
bar žiemos metas, tai gal nuo jos? Seniau 
lietuvių laikraštininkų sluoksniuose būda
vo pajuokaujama apie pradedančius, dar 
nepajėgius reporterius, kad jie paprastai 
pradeda nuo Adomo ir Ievos ir kol prieina 
prie reikalo, tai jau būna privaryta daugy
bė eilučių. Jeigu dėl to ir nukentėdavo pats 
reikalas, apie ’kurį turėdavo būti rašoma, 
tai ką gi padarysi! Kaip kas moka, taip ir 
šoka. Svarbu, kad parašyta.

Man nuo Adomo ir Ievos gal ir neverta 
pradėti. Pradėsiu nuo labai nepopuliarios 
bet vis dėlto daliai lietuvių dar rūpimos te
mos — apie knygas. Tiesa, knygų maža be- 
išleidžiama, bet vis dar mėgstama ta tema 
kartais pakalbėti ir parašyti. Apie knygą 
beveik tiek pat dar kalbama, kaip apie jau
nimą. Nueik į didesnius suvažiavimus ar 
susirinkimus, tai būtinai išgirsi ir dar ne 
iš vieno prakalbininko: jaunimas, jaunimui, 
jaunimą. Pasibaigia suvažiavimas, nutyla 
prakalbininkai, ir tylu būna iki sekančių 
metų. Taip ir praeina vėl tylomis vieneri 
'bergždi metai, jaunimas užmirštamas, o 
metinių proga ir vėl iš lietuviškos patrio
tiškos pareigos palinfcsniuojama iš naujo. 
Toks, matyt, gyvenimas, kad jaunmas už
auga ir nueina savais keliais, o mes tik pa
jėgiame pakalbėti.

Mėgstame pakalbėti ir apie knygas, štai 
anądien viename laikraštyje užtikau 
straipsnį, kuriame ieškoma receptų, kaip 
būtų galima lietuviškos knygos paskleidimo 
klausimą pajudinti iš visiško mirties t'aško.

Man rodos, kad vienintelis priimtinas re
ceptas būtų turėti gerus, idealistiškai nusi
teikusius knygnešius. Vieną tokį pažįstu 
šiame krašte. Kai jam patinka leidinys, jis 
pądaro tikrą stebuklą jam žmonėse pa
skleisti. Jis tokiam leidiniui suranda tiek 
pirkėjų, kad tiesiog stebiesi: argi gali šiais 
laikais dar tokie dalykai įvykti?

Jeigu, kiekviename mieste ar miestelyje, 
kur tik yra lietuvių, turėtume po tokį knyg
nešį, tai sakyčiau, kad geros knygos tiražu 
dar galėtume pasivaržyti net ir su Lietuvos 
leidyklomis.

Deja, knygnešių nėra. Tik retas kur to
kių kaip saulutė šviečia. O jeigu nėra, tai 
nė negalvokime apie kokį nors pajudėjimą.

Knygnešiai, kaip Lietuvoje gal kai kas
pasakytų, yra spaudos draudimo atgyvena. 
Kai spauda nebebuvo jau draudžiama, tuo
jau didžiuosiuose miestuose pradėti steigti 
knygynai. Taip, tik didžiuosiuose, o mažie
ji ir toliau be knygos gyveno. Gerai, jei 
būsi pasiryžęs pasiekti didelį miestą ir dar 
nešdamasis intenciją užsukti į knygyną. To
kios intencijos būdavo retos, ir nesistebė
kime, jei net nepriklausomybės laikais kny
gų tiražai nebuvo dideli, nors knygynų di
džiuosiuose miestuose turėjome jau nebe 
po vieną, o vienas kitas surizikuodavo įsi
kurti ir atokesnėje gilioje provincijoje. 
Knyga vis tiek būdavo sunkokai pasiėkia-

VIRŠUM MONT BLANC

ma, ji nepajėgė vilioti, apie ją būdavo ra-
soma daugiau tik dienraščiuose ir žurna
luose.

Kai pabėgėliškai gyvenome stovyklose, 
knyga ėjo į žmones, tur būt, ne mažiau 
kaip ir silkė ir nemanau, kad vien dėl pi
gumo. Kiekvienoje stovykloje turėjome ne 
mažiau kaip po vieną knygnešį, žinoma, 
veikė ir tai, kad visi krūvoje laikėmės ir 
buvome bendrų nuotaikų veikiami.

**♦
Jaunimui irgi reikėtų kažko esmiškai di

delio. Sakyčiau, kad apaštalų, kurie telktų 
jaunuolius apie save, bet gal šiuo atveju ir 
negeras terminas, nes tasai žodis naudoja
mas daugiau religiniuose raštuose ir turi 
religinės prasmės atspalvį.Dar kas nors pa
sakys: kur čia be reikalo šventą žodį var
toji! Gerai, tegu būna ne apaštalai, tegu 
oūna tinkami vadai. Bet juk patys gerai 
žinome tiesą, kad kai tik susiranda, kas ne
pagaili laiko dainų ar šokių pasimokyti, tai 
ir jaunimo būrelis susispiečia.

Nemanyčiau, kad viską reikia remti tau
tiniu šokiu ir daina. Mano bičiulis anąkart, 
tur būt, labai daug tiesos pasakė, kai užsi
minėme jaunimo temą (ne, ne prakalboje 
ją užsiminėme, bet privačiame pokalbyje). 
Sako, kai norima spaudoje atžymėti kurį 
nor labiau pasireiškusį jaunuolį, tai rašo
me jo biografiją ir kaip didžiausią dalyką 
norime pabrėžtinai atžymėti tai, jei jis da
lyvavo tautinių šokių grupėje, tarytumei 
tai būtų lyg ir kokia ypač brangintina lie
tuviškumo viršūnė. O kad būtų galima, sa
ko, jį atžymėti štai šitaip: lankė ar net bai
gė lietuvių kalbos kursus! Taip, sutinku. 
Toks dalykas būtų labai gražus bruožas 
jauno lietuvio biografijoje.

Jeigu jis užimirštamas atžymėti — blo
gai, jeigu jo nėra — jau žymiai blogiau.

Jeigu būtų, kas jaunimą nuolat veda, tur 
būt, ir tautinius šokius būtų galima pašok
ti, ir padainuoti, ir gal lietuvių kalbos pra
mokti, Juk yra, nors ir nedaug, tokių jaunų 
lietuvių, kurie be jokių vadovų išmoko gra
žiai lietuviškai kalbėti (daugiausia tokiems 
vis pavadovavo neatlaidūs tėvai, kai kurie 
vien gražiuoju paspausdami, o kad kurie 
gal ir senosios daraktorių laikų kaimo mo
kyklos metodus panaudodami, tokius kaip 
diržiukas, kai beržinės košelės miestuose 
sunku gauti...).

Antanas Šileika „Tėviškės Žiburiuose“ 
rašo apie Toronto universiteto Lietuvių Stu
dentų Klubo ruošiamą lyg ir savotišką Va
sario 16 d. minėjimą ne tik sau, bet ir sve
timiesiems.

Pirmiausia jis klausia:

„Kas lanko bendruosius Vasario 16 d. mi
nėjimus? Daugiausia vyresnės kartos lietu
viai, dalis jaunimo ir keletas valdžios parei
gūnų“.

Šis minėjimas esąs naudingas, bet jo ne
užtenka. Ir todėl studentai esą pasiryžę su
ruošti Lietuvių Dieną universitete.

„Pirmiausia, į Lietuvių Dieną Toronto 
universitete bus pakviesti: universiteto stu
dentai, visos etninės grupės, universiteto 
administracija ir, savaime aišku, visi lietu
viai — iki vieno. Šiuo būdu bus skleidžia
mas lietuvių vardas, ypač jaunojoj kartoj, 
tarp svetimtaučių studentų, mokslo žmonių 
ir universiteto darbuotojų.

Jei kas galvotų, kad šis reikalas nėra 
svarbus, reikia priminti, kad dažnai įvyks
ta šitokie pokalbiai:

— What a strange name you have, is that 
Italian?

— No, no, it‘s Lithuanian.
— Lutheranian? Oh, I know many people 

of that religion — but what does your na
me have to do with it?

Jeigu pasirodys didelis skaičius žmonių, 
gal universiteto administracija atkreips dė
mesį ir sudarys palankesnes sąlygas bei ga
limybes įsteigti „Baltic Studies“.

Paaiškindamas tos dienos programą, 
straipsnio autorius rašo:

„Lietuvių Diena universitete nebus mi
nėjimas, bet lyg ir lietuvių kultūros bei is
torijos paroda. Nors bus pakviesti didesnių 
organizacijų pirmininkai, programoje ne
bus oficialios dalies su kalbomis. Atvyku- 
siems bus progos pabendrauti su lietuviais, 
aplankyti parodas, pavalgyti (lietuviškai!) 
ir įdomiai praleisti vakarą“.

Gražus lietuvių studentų sumanymas. Juo 
galima tik pasigėrėt.

Gal ir klystu, bet kažkaip esu linkęs ti
kėti, kad jei būtų vadovai, tai ir Londone 
suruoštieji lietuvių kalbos kursai būtų iš
silaikę. Girdėjau, kad jie gražiai užsimez
gė, išaugo — klausytojų, sako, vis daugėjo, 
daugėjo, visi buvo patenkinti iki entuziaz
mu aptariamo laipsnio, ir staiga brakšt ir 
nebėra! Perdegė visas entuziazmas. Žino
ma, entuziazmas yra trumpalaikis dalykas, 
bet jeigu būtų klausytojus kas nors paagi
tavęs, tai gal ir toliau didžiuotumės tais 
kursais.

B. Vaitiekus 

prisiminimai poetui buvo neišsenkamas 
kūrybos šaltinis, — rašo Z. Stobersks. — 
Adomas Mickevičius gerbė herojinę lietuvių 
tautos praeitį, savo kūryboje ją idealizavo. 
Poemose „Živilė“, „Gražina“, „Konradas 
Valenrodas“, sukurtose Lietuvos istorijos 
tema, skamba patriotiniai pasiaukojimo Tė
vynei motyvai. Lietuvių tautosakos elemen
tų bei motyvų apstu ir poet'o baladėse bei 
„Vėlinėse“.

Kaip matyti. A. Mickevičius vadinamas 
„didžiuoju lenkų poetu“ ir nebekeliama 
daugiau abejonių apie jo kilmę.

„Lietuvių Dienose“ Gražina Krivickienė 
duoda trumpą apybraižą Lietuvos atstovo 
JAV-bėse J. Kajecko, kuriam neseniai su
kako 75 metai amžiaus.

„Nežymiai praėjo Letuvos atstovo Juozo 
Kajecko 75 met'ų amžiaus sukaktis. Jis yra 
gimęs lietuvių imigrantų šeimoje 1897 m. 
birželio 17 d., Shenandoah. Pa. Tėvui mirus, 
dvylikos metų berniukas su motina grįžo į 
Lietuvą, Sūduvos kraštą, čia jis augo, bren
do kartu su atsikuriančios Lietuvos nepri
klausomybe.

Ponai Juozas ir Ona Kajeckai yra pilna
teisiai JAV diplomatinio korpuso narai. Tuo 
būdu jie yra kviečiami į oficialias iškilmes, 
į diplcmatų priėmimus Baltuosiuose Rū
muose .Valstybės Departamente ir svetimų 
valstybių pasiuntinybėse — ambasadose. 
Lietuvos atstovas ir ponia Kajeckienė 
kiekviena proga, kibk dabartinėse sąlygose 
įmanoma, stengasi iškelti Lietuvos proble
mas ir palankiai nuteikti su jais bendradar
biaujančius.

Lietuvos pasiuntinybė Washingtone su 
Lietuvos valstybės emblema — Vytimi virš 
pasiiuntnybės durų, yra nedidutė Lietuvos 
valstybės nuosavybė, ponios Kajeckienės 
gražiai, rūpestingai prižiūrima. Tai tarsi 
lietuve „Meka“, į kurią su pagarba atsilan
ko lietuvis. Čia jis pajunta lietuvišką aplin
ką, Lietuvos valstybės tęstinumą.“

NAUJI LEIDINIAI

1972 m. baigiantis knygų rinkoje pasirodė

Kad jaunimas kitaip supranta ir vertina 
mūsų tautines šventes, rodo ir Australijos 
lietuvių spauda.

„Mūsų Pastogė“ straipsnyje „Tautinių 
švenčių prasmė“ tuo reikalu šitaip rašo:

šiandien Vasario 16-ji, kaip ir kitos mū
sų tautinės šventės, senosios ir jaunosios 
kartos žmonių skirtingai išgyvenamos ir 
suprantamos. Senesniosios kartos žmonės į 
tautines šventes atsineša jausmingai, jie at
simena ir išgyvena anuos nepriklausomos 
Lietuvos patirtus įspūdžius, savo jaunystės 
praeitį, ir visas tas psichologinių ir dvasi
nių išgyvenimų kompleksas juos veikia. To
dėl ir minėimų programas jie norėtų matyti 
jausmingas, sentimentalias, su naujom prie
saikom ir pasižadėjimais.

du stambūs vilniškio Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto parengti leidiniai: „Lie
tuvių litleratūros kritikos“ II tomas, 
apimantis būdingesnius nepriklausomybės 
laikmečio literatūrinės kritikos pavyzdžius, 
ir „Žemaitė“, dar nežinomų Žemaitės laiš
kų, raštų, dokumentų rinkinys. (ELTA)

SURASTAS RAŠYTOJAS

Atrastas naujas vardas 18 amžiaus lietu
vių literatūroje. Tai kaunietis Motiejus Po
žėra, apie kurį išsamų pranešimą 1973 m. 
sausio 5 d. Vilniuje skaitė doc. A. Kaupu- 
ža. Medžiagą apie Požėros kūrybą, „bene 
ankstyviausią lietuvių poetinės poezijos pa
vyzdį“, Kaupuža surankiojo Kijevo Valsty
binėje viešojoje bibliotekoje ir Kauno ma
gistrato knygose. (ELTA)

LIETUVOJE
TAUPOMOSIOS KASOS

Pakruojo rajono taupomosiose kasose 
1972 m. pinigus laikė 11.350 žmonių. Visų 
indėlių suma — 16,5 mil. rublių. Per vie
nerius metus ndėlių priaugo 2,9 mil. rub
lių. Palūkanų per metus išmokėta 316 t'ūkst. 
rublių. Patogiausia taupymo forma esanti 
darbininkų ir tarnautojų gaunamo atlygini
mo pervedimas į indėlius.

KALKĖS LĖKTUVAIS

Raseinių rajono kolūkiuose ir valst'yb. 
ūkiuose kalkinti padeda lėktuvai. Jie Skrai
do virš kolūkių laukų ir barsto kalkes. To
kiu būdu numatoma apibarstyti kalkėmis 
1.200 ha plotą.

KULTŪROS BARAI

„Kultūros Barai“ yra Lietuvos kultūros 
ministerijos žurnalas, skirtas kultūros ir 
meno reikalams.

To žurnalo 1973 m. Nr. 1 rašoma apie 
įvairius kultūrinius reikalus — muziką, 
meną, muziejus, lituanistiką; duodama li
teratūrinių pasiskaitymų, atsiminimų. Pla
tokas skyrius apie užsienio lietuvius. Išsa
mios muzikos, dailės, teatro ir kultūros kro
nikos. Daug iliustracijų, jų tarpe pora spal
votų Šimonies ir Tarasovo paveikslų. Turi
nys lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

„Kultūros barai“, be jokios abejonės, yra 
vienas įdomiausių žurnalų, pasirodančių 
šiuo metu Lietuvoje.

1300 MOKSLININKŲ

Š. m. sausio 16 d. „Tiesoje" rašoma, kad 
Lietuvos Mokslų Akademija su dešimčia 
savo tyrimo institutų, apimančių gamtos ir 
visuomenės mokslus, turi per 1300 moksli
nių bendradarbių. (ELTA)

A. MACKAUS RINKTINĖ

„Vagos“ leidykla Vilniuje 1972 m. gale 
išleido tragiškai Čikagoje žuvusio jauno ir 
gabaus poeto Algimanto Mackaus eilėraš
čių rinktinę, pavadintą „Poezija“. Įvadą 
parašė A. Baltakis.

Vertindamas tą rinktinę žinomas poetas 
E. Matuzevičius >be kita ko cituoja paties 
A. Mackaus mūsų jaunimui įsidėmėtinus 
žodžius: „Palikdami lietuvybėje be gimto
sios kalbos, mes atsiduriam ne tik prieš 
nutautimo, bet ir prieš tuščio patriotizmo 
galimybę, kuri, man regis, nėra daug kuo 
menkesnė už nutautiimą“. („G. K.“)

LIETUVOS SPORTININKAI

Tarybų Sąjungos stalo teniso žiemos pir
menybėse, vykusiose Taline, kaunietė As
ta Giedraitytė, laimėjusi finalinį susitikimą 
3:2 prieš armėnę E. Antonian, pelnė aukso 
medalį. Kartu su E. Antonian Asta laimėjo 
moterų dvejeto varžybas ir užėmė antrą 
vietą mišrių dvejetų susitikime.

Pirmasis Lietuvos olimpinis čempionas 
boksininkas Danas Pozniakas netrukus lan
kysis JAV: kaip tarptautinės kategorijos 
teisėjas, Danas Pozniakas teisėjaus TSRS 
ir JAV bokso rinktinių susitikime.

Šveicariją. Ne, nėra gražesnio vaiz
do pasauly! Koks nuostabus snie- 
gotų viršukalnių tviskėjimas. Tarsi 
nulaužti katedrų bokštai ar mįslin
gi sfinksai, ašarų išvagotais veidais. 
Rūke skendėja tamsios daubos — 
krateriai, žemiau jų — slėniai. Ten 
jau gyvena žmonės, bet jie musų 
akiai per maži... Sublizga ežeriukai 
ir kalnų upeliai, kurie tarsi auksi
nės kasų gijos driekiasi nuo pačių 
viršukalnių.

Skrendame virš Mont Blanc. Ta
čiau ši garsioji Alpių gražuolė iš 
viršaus mažai kuo tesiskiria nuo sa
vo draugių. Aukštyje ir aukštis at
rodo kitaip... Jau virš Ženevos eže
ro. Dešinėj miestas neaiškiai 
šmėkštelėja kaip išbarstyta degtu
kų dėžutė. Prasilenktam su kitu 
lėktuvu. Jis skrenda žemiau ir atro
do toks mažytis. Erdvėj marios vie
tos visiems.

Jau virš Prancūzijos. Kokia ma
žytė Europa. Alpių kaip nebūta. O 
kiek laiko prireikė Hanibalui, kol 
su savo armija ir drambliais per jas 
persirito...

Debesų properšose pasirodo že
mės reljefas, bet greit vėl išnyksta. 
Iš viršaus žiūrint, debesų paviršius 
sudaro klaidingą iliuziją: rodos, vi
siškai nebaisu butų Sekti į tuos de
besų patalus ir, iki valiai pasisupus, 
nulinguoti žemyn...

Būsim jau perskridę kanalą. Lėk
tuvas pasidaro truputį neramus. 
Aukštis pradeda mažėti ir debesys 
jau visai arti — ranka pasiekiami. 
Pagaliau visai paskęstame jų rūke 
ir pradeda apimti paklydimo bai
mė. Tarsi miglotą rudens rytą bū
tum pagrybauti miškan išėjęs. Kai 
vėl išnertame, matosi kaimai, suar
tos žemės rėžiai, tvenkiniai ir upės. 
Krentame... Pasirodo Londono ae
rodromo bokšteliai ir, švelniai pa
lietęs žemę, lėktuvas pradėjo riedė
ti asfalto taku. Pasibaigė nuosta
bus pirmasis skridimas.

i Tuja

(Pirmojo skridimo įspūdžiai)
Sprausminis lėktuvas lengvai at- 

siplešia nuo žemės ir mes kylame 
tiesiai į pačią saulę. Greit po kojo
mis liko tik debesų gabaliukai, o že
miau jų — Viduržemio jūros tai
syklingi pakrančių pusrutuliai, ku
rie vis mažėja ir pasidaro vos-ne- 
vos įmatomi.

Italijos sostinėje liko saulė ir 
švelnus vėjas, šičia jaučiame tik 
saulės akinančią šviesą. Esame 
šviesos karalystėje... Debesų paklo
dės po kojomis vis didėja ir prade
da uždengti žemę. Dar vis kylame 
aukštyn ir aukštyn.

Lėktuvas pustuštis — gal apie 
dvidešimt keleivių. Gauname leidi
mą aplankyti lakūnų kabiną, kurio
je akys raibsta nuo įvairiausių 
mygtukų ir jungiklių. Koks nuosta
bus žmogaus genijus, pajungęs plie
ną erdvės begalybei.

Baimės nesijaučia, tik kažin koks 
netikrumas. Jokios judėjimo nuo
vokos. Rodos, kad sėdime dusliai 
ūžiančiam autobuse, kuris visą lai
ką stovi vietoje... O iš tikrųjų mes 
lekiame 525 mylias per valandą. 
Kur paliko greičio pajutimas?

Mintys nepajėgia vytis lėktuvo. O 
jei pagauni kokį vaizdą, tai jį už
stoja kitas, nespėjus kaip reikiant 
įamžinti nei atminty, nei popieriu
je. Gyvenimo tempas erdvėje atro
do neapčiuopiamas, nes jį sunaiki
na greitis. O vis dėlto judėjimas ir 
greitis yra pasaulio pagrindas...

Dar vis kur-ne-kur pasirodo kal
vų kontūrai, bet nieko nebegalima 
atskirti. Mes priklausome dangui. 
Saulės čia mums niekas neužstoja 
— debesys ir miestij durnai liko že
mai po mūsų kojomis. Per garsia
kalbį praneša, kad esame 31.000 pė
dų aukštyje. Paliekame Italiją. 
Nuostabu, esame nutolę apie 10 km. 
nuo savo varganos žemės-maitinto- 
jos.

Jau pradeda matytis snieguotos 
Alpių kalnų keteros — artėjam į

Tuo tarpu jaunimas, nematęs Lietuvos, 
neišgyvenęs betarpiai jos prisikėlimo 
džiaugsmo ir žydėjimo epopėjos, neturi ir 
tų sentimentų. Augusiems svetimuose kraš
tuose, brendusioms svetimoje kultūroje to 
jausminio išgyvenimo nėra įmanoma įsigy
ti. Jaunoji karta tik racionaliai svarstyda
ma įvykius ir faktus gali 'prieiti prie tautos 
švenčių prasmės supratimo. Išeidama iš ki
to taško ji kitaip žiūri ir į pačius įvykus. į 
mūsų tautines šventes ir gal būt turi kitą 
viziją mūsų tautos, o gal ir pasaulio atei
ties. Tadėl taip mažai jaunimo mes mato
me savo minėjimuose, bei parengimuose. 
Tarp mūsų yra didelis plyšys, nes mus ski
ria ne tik amžius, bet ir kultūra.

„Draugo" Nr. 7 B. Jablonskis straipsnyje 
„Demokratija yra pavojuje“, be kita ko ra
šo:

„Ateinančiais mėnesiais numatomi Pran
cūzijoje ir Anglijoje rinkimai. Jau ir šiose 
valstybėse girdimas įtikinantis ir skardus 
nepasitenkinimas demokratinėmis valdžio
mis. „Manchester Guardian“ piktai rašė, 

I kad nei Anglijos konservatyviųjų, nei dar
bo partijos vyriausybės nesugebėjo išspręs
ti jos degančių klausimų.“

Paliekant nuošaliai autoriaus nuomonę 
apie demokratijos negalavimus, jo teigimas 
apie numatomus rinkimus Anglijoje nėra 
teisingas. Šiuo metu rinkimams ruošiasi tik 
Prancūzija.

„Tiesa“ duoda ištraukas iš vieno lenkų 
mėnesinio žurnalo apie Adomą Mickevičių:

„Lenkų mėnesinis literatūrinis visuome
ninis žurnalas „Literatūra na sviece“ („Li
teratūra pasaulyje“) pateikė platų Zigmun- 
to Stoberskio straipsnį „Mickevičius Lietu
voje“. Jame autorius, remdamasis V. Myko
laičio-Putino darbu „Adomas Mickevičius 
ir lietuvių literatūra“ bei Ježio Ochmans- 
k o studija „Lietuvių liaudies kultūrinis gy
venimas XIX amžiuje“, nagrinėja didžiojo 
lenkų poeto Adomo Mickevičiaus ryšius su 
Lietuva, jo kūrybos ištakas, lietuvišką te
matiką poeto kūryboje.

„Lietuvos praeitis, liaudies kūryba, gam
ta, gyvenimas, gimtojo krašto ilgesys bei

PAGERBTAS BANIONIS

Panevėžio dramos teatro aktoriui Dona
tui Banioniui suteiktas respublikos liau
dies artisto garbės vardas. Panašus vardas 
suteiktas Klaipėdos dramos teatro aktorei 
L. Kerniūtei-Kanclerienei.

Panevėžio dramos teatras turi didelį pa
sisekimą ir skaitomas vienas iš geriausių 
Lietuvoje.

LANKO KRYŽKALNĮ

Kryžkalnyje (Raseinių aps.) pastatytas 
paminklas tarybinei armijai — išvaduoto
jai. Čia taip pat' kuriamas muziejus, kuria
me renkama medžiaga apie tarybinės armi
jos kovas ir jos didvyrius.

Iš spaudos susidaro įspūdis, kad Kryž
kalnyje numatomas savotiškas „Karo mu
ziejaus sodelis“, kuriame bus prisaikdina
mi komjaunuoliai, rengiamos naujokų iš
leistuvės, pilnametystės šventės, karių su
sitikima su gyventojais.

Paminklo lankyti gabenamos ekskursijos 
iš visos Lietuvos. Palyginti per trumpą lai
ką Kryžkalnį jau aplankė virš 35.000 žmo
nių.

ŠIEK TIEK STATISTIKOS

Bendros visų Lietuvos kolūkių pajamos 
1972 m. buvo 630 mil. rublių (padidėjo 3 
mil.).

Vidutinis mėnesinis piniginis darbininkų 
ir tarnautojų darbo užmokestis buvo 128.2 
rublių (koks vidutinis kolūkio darbininkų 
atlyginimas, žinių nepatiekiama).

Kaimo gyventojams 1972 m. pastatyta 
6.900 namų.

Vidurinio mokslo atestatus gavo 23.700 
I žmonių. Aukštosios ir specialios mokyklos 
I išleido 21.300 specialistų.

Kino įrenginių buvo 1.547, o kiną aplan
kė 47 mil. žiūrovų.

Gydytojų esama apie 10.000. Ligoninėse 
34:000 lovų.

Ekskursijose dalyvavo 1,6 mil. žmonių.
Iš viso Lietuvoje šių metų pradžioje buvo 

3.234.000 gyventojų.

SARTŲ EŽERO LENKTYNĖS

Dusetuose ant Sart'ų ežero ir šiais me
tais vyko tradicinės žirgų lenktynės. Daly
vavo 110 važiuotojų. Geriausieji gavo 11 
prizų.

Pirmą prizą laimėjo Dusetų žirgyno va
žiuotojas P. Dieninis su žirgu „Vėjas“, 1.600 
metrų distanciją jis .nuvažiavęs per 2 min. 
35.2 sekundes. Pažymėtina, kad į lenktynes 
atvyko su žirgais net iš Žemaitijos.

KANDIDATAI Į RABINUS

Mirus paskutiniam Okupuotos Lietuvos 
žydų rabinui, religijų reikalų tarybos įga
liotinis okupuotai Lietuvai gavo Maskvos 
įsakymą mirusio rabino vietai surasti tin
kamą kandidatą. Po poros savaičių religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis rašo Maskvai:

— Visus jūsų reikalavimus atitinkančio 
kandidato nerandu. Radau vieną labai tin
kamą, bet nemoka nei idiš, nei hebrew. Ra
dau dar vieną, kuris gerai moka ir idiš ir 
hebrew ir yra kompartijos narys, bet ne 
žydas.

„Darb."

TURIZMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

„Travel Trade Gazzettė įsidėjo Sovietų 
Sąjungos turizmo viršininko Sergiejaus Ni
kitino pranešimą apie turizmą Sovietų Są
jungoje.

šiuo metu 15-koje sovietinių respublikų 
esą 100 miestų, kuriuos gali lankyti turis
tai. Daugiausia lankytojų esą Maskvoje, 
tik čia dar neturima pakankamai viešbu
čių.

Toliau seka Baltijos valstybės. „Mes ži
nome, kad daugelis turistų norėtų ten pa
tekti ir todėl statome naujus viešbučius, 
kad galėtume daugiau turistų pritraukti“, 
sako Nikitinas. Geriausias sąlygas turinti 
Latvija, nes Rygoje esą nemaža viešbučių. 
Pagal Nikitiną turistai iš komunistinių 
kraštų gali lankyti tik tas pačias vietas, 
kaip ir vakariečiai.

1972 metais 2.5 mil. turistų lankėsi So
vietų Sąjungoj. Apie 2 mil. sovietų piliečių 
buvo išvykę į užsienius — daugiausia į ko
munistinius kraštus ir Egiptą.
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Europos Lietuviu Eroiiiliu
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Vasario 16 d. proga Tautos Fondui auko
jo:

20,00 sv .— dr. O. ir J. Mockus;
po 5,00 sv. — Lietuvių Institutas Mos- 

send, Bellshill ir J. Tamulaits;
po 3,00 sv. — prel. J. Gutauskas ir įvairūs 

asmenys Škotijoje per K. Savonį;
2,00 sv. — K. Savoms;
po 1,00 sv. — J. Bliudžius, J. Karponis ir 

Z. Sledžiausikas;
0,90 sv. — J. Gudaitis;
po 0,50 sv. — J. Armoias, S. Gabalis ir 

A. Jovaras.
Tautos Fondo Atstovybė

MŪSŲ RĖMĖJAI

Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos klubo knygas, lietuviškai spaudai pa
remti aukojo

po 1,50 sv. — K. Kamarauskas ir Z. Dze- 
myda; po 0,90 sv. — O. Liškauskienė, S. Že
maitaitis, Br. Zinlkus ir S. Valys: po 0,40 
sv. — A. Padvoiskis ir E. Purželienė.

„E. Lietuvio“ Nr. 6 per klaidą pirmame 
puslapyje buvo parašyta „1973 vasario 9 d. 
Nr. 9 (1145).“ Turėjo būti: „1973 vasario 
6 d. Nr. 6 (1145).“

Dėkojame skaitytojams, kurie pastebėjo 
klaidą ir atsiuntė patikslinimą.

Redakcija

PRIĖMIMAS L. NAMUOSE

Vasario 16-tos proga DBLS-gos Valdyba 
suruošė priėmimą Lietuvių Namuose Lon
done.

Priėmime dalavyvo daugiau kaip 100 sve
čių. Jų tarpe Lietuvos atstovas p. Baliukas 
su ponia, egzilų tautų atstovai, spaudos 
žmonės ir nemažas būrys lietuvių.

Pniėmimas-kokteilis praėjo jaukioje ir 
draugiškoje nuotaikoje.

LINKĖJIMAI KAIMYNAMS

Londono latvių laikraštis „Londonas Avi
že“ įsidėjo vedamąjį apie kaimynų — lie
tuvių ir estų nepriklausomybės šventes. 
Straipsnio autorius P. Jelgavietis jautriais 
atsiminimais sugrįžta į praeitį, prisimena 
dabartį ir palinki stiprybės ir laisvės atei
čiai.

RETAS SVEČIAS

Lietuvių Namuose pirmą kartą apsilankė 
A. Alonderis su žmona. Jie gyvena Pales- 
worthe, Staffordshire ir laiko barą.

Nebendraudamas su savaisiais, A. Alon
deris jau gerokai pamiršęs lietuvių kalbą. 
Bet apsilankymo proga užsisakė „Europos 
Lietuvį“ ir pasižadėjo dažniau apsilankyti.

A. A. VLADAS LELIUGA

šio mėnesio 11 d. staiga mirė Vladas Le- 
liuga, 68 metų, Hunston. prie Chichester, 
Sussex, kilimo plungiškis. Velionies laido
tuvės įvyko vasario 15 d. Chicehesteryje, 
dalyvaujant vietos lietuviams su šeimomis. 
Iš Londono į laidotuves buvo nuvykę kun. 
J. Saikevtičius, MIC, ir Anatnas Briedis.

Laidotuvių pamaldas atlaikė kun. Sake- 
vičius katalikų bažnyčioje ir palydėjo į ka
pus, asistuojant vietos kunigui. Palaidotas 
Hunston kapinėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
velionies artimi draugai Juozas Andužis ir 
Izidorius Kartavičius, su kuriuo velionis 
drauge gyveno. A. a. Vladas vertėsi staliaus 
amatu įvairiuose statybos darbuose, rėmė ir 
skaitė lietuvišką spaudą.

Lietuvoje liko žmona, du sūnūs ir duktė, 
kuri velionį buvo aplankiusi 1971 m.

LONDONAS
BLYNŲ BALIUS

Kovo 3 d. Šv. Onos Draugija lietuvių klu
be, 345A Victoria Park Rd., E9 ruošia

BLYNŲ BALIŲ.
Pradžia 8 vai.
Įėjimas 50 p.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Šv. Onos Draugijos Valdyba

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Sumažėjus anglų svaro vertei, 
muitas už dovanų siuntinius į 
Lietuvą, pakilo 7%.

TAČIAU IKI SPALIO 1 D. 
mūsų visos siuntinių kainos 
pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą, užsakydami 
dovanų siuntini savo giminėms 
jau dabar, dar vis už seną kai
ną.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, 
E.2.

TEL. 01 739 8734.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

D. Britanijos Lietuvių B-nės Krašto val
dyba ruošia Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimą vasario mėn. 24 dieną 7.30 vai. va
karo Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A, 
Victora Park Road, E9.

Minėjimo programa numatoma tokia: 
Lietuvos Atstovo V. Balicko žodis, kun. K. 
A. Matulaičio Ph. D. MIC paskaita, Londo
no šeštadieninės mokyklos tautinių šokių 
grupės pasirodymas, Aro Gašlūno dekla
macijos ir Londono mišrus choras, vado
vaujamas Justo Černiaus. Ši programa dar 
gali būti praplėsta.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Coven trio Sk. Valdyba vasario 

.nėn. 24 d., šeštadienį, lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
ruošia Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą.

Tos dienos proga žodį tars DELS Centro 
Valdybos sekretorius A. Pranskūnas.

Meninę dalį išpildys visų žinoma solistė 
Birutė Valterienė.

Po oficialios bei meninės programos šo
kiams gros iki 1 vai. ryto E. Dragūno va
lo vauj amas „Avon“ orkestras.

Baras ir užkandžių bufetas veiks iki 12 
vai.

Visus vietos ir apylinkių tautiečius su 
Iraugais ir pažįstamais maloniai prašome 
gausiai atsilankyti į visiems lietuviams 
orangų minėjimą. Tad iki malonaus pasi
matymo Coventryje.

Salė atidaroma 6 vai. vakaro.
Programos pradžia 7 vai. v. punktualiai.

DBLS Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
Tautos Šventės minėjimą DBLS Wolver

hampton© skyriaus Valdyba ruošia vasario 
mėn. 24 d. 7 vai. p. p. Queens Kotelio salė
je priešais Town Hall.

Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR „KAZIUKO 

MUGĖ“

šeštadienį kovo mėn. 3 d. 5 vai. p. p. 
punktualiai Manchesterio Lietuvių Soc. klu
be 121, Middleton Road įvyks 

IŠKILMINGA SUEIGA.
(Skautai-ės renkasi 4 vai. p. p. uniformuo
ti).

Sekmadienį, kovo 4 d. po pamaldų „Ka
ziuko Mugės“ atidarymas.

Broliai, sesės, Tėveliai ir Rėmėjai!
55-tais jubiliejiniais metais junkime vi

sas jėgas į skautiškas gretas ir kuo skait- 
lingiau dalyvaukime Šventėje.

Už aukas ir dovanėles būsime dėkingi. 
Jas priima „Kaziuko Mugei“ kiekvienas va- 
dovas-ė, skautas-ė.

Broliai, sesės, budėkime ir ruoškimės.
R. Skautų Vadovybė

P. S. Kovo 3 d„ po sueigos, rajono vadijos 
posėdis. Visi vadovai dalyvauja.

Rajono Vadas

MANCHESTERIO KRONIKA
Sausio 28 d. Manchesterio Liet. R. Kata

likų bendrija sušaukė Manchesterio Liet. 
Soc. klube metinį visuotinį parapijiečių su
sirinkimą, į kurį prisirinko pilna salė žmo
nių.

Susirinkimą atidarė kun. V. Kamaitis. 
Susirinkimui pirmininkavo A. Jeloveckas, 
sekretoriavo J. Skinkys. Pranešimą apie 
parapijos reikalus padarė kun. V. Kamaitis.

Šio susirinkimo darbotvarkėje pagrindi
niai svarstyti punktai buvo: 1) Mostono ka
pinėse papildomų duobių pirkimas, 2) Sek
minių eisena ir 3) naujos valdybos rinki
mai.

Duobių pirkimo klausimas iškilo todėl, 
kad lietuvių kapuose laidojimui yra likę 
tik 10 laisvų vietų. Pramatoma, kad mums 
jų neužteks.

Kapinių administracija sutiko mums par
duoti 20 duobių, kuriose galima laidoti po 
4 žmones vienoje duobėje. Minima vieta 
yra arti mūsų paminklinio kryžiaus, tuoj 
už keliuko. Vieta tinkama, patogi. Tos pro
gos praleisti negalima, nes ji yra venintelė. 

REIKALINGAS SEKRETORIUS — 
BARMANAS

Artimiausioje ateityje Sporto ir Sociali
niam ‘klubui bus reikalingas sekretorius, 
kuris kartu galėtų būti ir barmanas. Gali 
būti viengungis ar šeima. Apsigyvenimui 
patalpų klubas neturi.

Dėl darbo sąlygų ir atlyginimo prašoma 
kreiptis į klubo pirmininką, telefonas 980- 
8159. Prašymai taip pat adresuojami klubo 
pirmininkui.

Klubo Valdyba

Vienos duobės kaina — 28 sv. Viena vieta 
kainuoja 7 sv. Vietą ar net ir visą duobę — 
kapą galima nusipirkti. Susirinkimas vien
balsiai nutarė minimas duobes nupirkti. 
Parapija pradžiai savo kasoje turi virš 100 
sv. savo pinigų. Tikimasi, kad aukomis pa
rems parapijiečai ir organizacijos. Tam rei
kalui bus daromos rinkliavos.

Prie naujų duobių kito kryžiaus nenuma
toma statyti, bet tik vardinę lentą ar ką 
nors panašaus. Tam reikalui projekto dar 
nėra, ir kaina nežinoma.

Sekmnių eisena, šiais metais ST. CHAD S 
bažnyčia mini 200 m. nuo šios parapijos įsi
kūrimo. Joje daugiau kaip 20 m. darbuoja
si mūsų kun. V. Kamaitis. Šion šventėn at
vyksta kardinolas ir kiti aukšti dvasiškiai 
bei valdžios atstovai. Šventė tęsis visą sa
vaitę. Sekminėse bus eisena. Norima, kad 
eisenoje dlayvautų ir lietuviai, ypač tau
tiniais rūbas. Jau eilę metų lietuviai eise
noje nedalyvavo. Lietuvių dalyvavimas ei
senoje anglams primintų, kad mes dar esa
me. Norima, kad eisenoje dalyvautų ne tik 
Manchesterio, bet ir kitų kolonijų lietuviai, 
kurių norima suburti kuo didesnį skaičių. 
Susirinkimas eisenos ruošimui pritarė.

Naujas šių metų Bažnytinis Komitetas 
yra šios sudėties: kun. V. Kamaitis — p- 
kas, A. Jeloveckas — sekretorius; nariai: 
Manchesteriui: D. Jalinskas, Eccles: A. 
Podvoiskis ir J. Šablevičius.

Sausio 28 d., po bendrijos susirinkimo, 
Manchesterio Liet. Kutūrinis Ratelis tu
rėjo savo susirinkimą, kuriame buvo aptar
ti ratelio veiklos reikalai bei tolimesnis 
Šiaurės Anglijos Lietuvių BIULETENIO 
leidimas. Iš administratoriaus L. Pūro pra
nešimo matėsi, kad BIULETENIS pasidarė 
populiarus, Skaitytojai noriai jį skaito, vi
suomet pritrūksta jo numerių. Dabar jo 
bus spausdinama daugiau. Galvojama įsi
gyti spaustuvėlę. Finansinis jo stovis taip 
pat neblogas. Skaitytojai biuletenį pirkda
mi ar užsisakydami paremia jį aukomis, už 
kurias leidėjai yra labai dėkingi. Biuletenio 
kaina ir ateityje bus tik 10 penų.

BIULETENIS šiaurės Anglijoje yra pasi
daręs svarbus istorinių žinių iš lietuviško 
gyvenimo šaltinis. Leidėjai yra pasiryžę 
BIULETENĮ leisti ir platinti toliau.

Kultūrinis Ratelis nutarė kovo 17 d. liet, 
klube surengti Spaudos Balių su atitinka
ma programa.

Vasario 3 d. K. V. S. RAMOVĖ Manches
terio skyrius liet, klube turėjo savo metinį 
narių susirinkimą. Jį atidarė Ramovės sky
riaus p-kas K. Murauskas. Susirinkimui 
pirmininkavo V. Kupstys, sekretoriavo S. 
Lauruvėnas.

Iš skyriaus pirmininko pranešimo paaiš
kėjo, kad skyriaus valdyba atliko viską, 
kas buvo numatyta programoje. Šiems me
tams paruoštas ir priimtas veiklos planas, 
kurio įvykdymui reikės įdėti daug rūpesčio 
ir darbo.

Kadangi iš valdybos pasitraukė V. Kups
tys ir J. Skinkys, tai valdyba sudaryta iš 
kitų asmenų, be to, išrinkta du kandidatai 
atsargai.

Dabartiniu metu ramovėnų valdyba yra: 
K. Murauskas — p-kas, A. Vigelsks — vi- 
cep-kas, E. Sabaliauskas — sekretorius ir 
A. Pupelis — reikalų vedėjas.

Revizijos komisija: A. Šliauteris, A. Ri- 
meikis ir J. Šablevičius.

Kandidatai į valdybą: A. Jeloveckas ir 
A. Podvoiskis.

Vasario 10 d. Manchesterio Liet. Soc. klu
bo valdyba turėjo savo posėdį, kuriame ap
tarė visus klubo einamuosius reikalus ir iš
sirinko A. Podvoiskį klubo korespondestu. 
Tam pačiam reikalui jį turi išsirinkę ir ra- 
movėnai. Be to, valdyba nutarė praktiškais 
sumetimais nupirkti klubui spalvotą televi
ziją, o ne nuomoti, kaip anksčiau buvo 
galvojama.

Vasario 11 d. Manchesterio Liet. Moterų 
Ratelio RŪTA narės turėjo savo metinį su
sirinkimą, kuriame aptarė visus organizaci
nius reikalus, numatė šiems metams veik
los planą ir išsirinko naują valdybą 1973- 
t'ierns metams.

Naują valdybą sudaro šios narės: B. 
Kupstienė — p-kė, O. Ramonienė — vi- 
cep-kė, A. Podvoiskienė — sekretorė ir E. 
Murauskienė — iždininkė.

Revizijos komisiją sudaro: M. Bernatavi- 
čienė ir O. Markoftienė.

RŪTOS Ratelis savo kultūrine veikla įne
šė daug pagyvėjimo į mūsų jau pradėjusį 
senatve alsuoti gyvenimą. Rūtietiems ir 
naujai valdybai linkime sėkmės naujuose 
veiklos metuose.

A. P-kis

LIET. SODYBA
Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, šventės 

proga bus pamaldos Lietuvių sodyboje ko
vo 4 d., 5 vai. vak.

NOTTINQHAMAS
NOTTINGHAMAS

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 
š. m. kovo 3 d. šeštadienį Lietuvių Klube 
ruošia tradicinį

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ.
Dalyvavimas vyrams — 1,50 sv., mote

rims pusė kainos.
Prašoma registruotis jau dabar, nes vie

tų Skaičius ribotas. Apsimokama užsirašant'. 
Registruotis pas bet kurią draugijos val
dybos narę.

N. L. M. D. Valdyba

ŠKOTIJA
MIRĖ ANTANAS ZARANKA

Vasario 9 d. savo namuose buvo rastas 
jau prieš kiek laiko miręs. Glasgovo lietu
viams gerai pažįstamas tautietis Antanas 
Zaranka.

A. Zaranka po praėjusio karo atvyko į 
Škotiją ir čia visą laiką gyveno. Anksčiau 
dirbo Kinlochleven aluminijaus fabrike, vė
liau persikėlė į Glasgovą. Čia mes jį paži
nome kaip dorą, teisų ir draugišką lietuvį 
ir gerą draugą. Labai gaila, kad taip neti
kėtai ir tragiškai jis mus paliko.

Velionis buvo gimęs Lietuvoje 1916 m. 
Utenos apskrityje. Mokėsi ir dirbo agrono
mijos srityje. Karo metu pateko į Vokietiją, 
vėliau atvyko į Škotiją. Lietuvoje liko jo 
šeima.

Vasario 13 d. velionis po pamaldų bažny
čioje, prel. J. Gutausko ir gražaus būrio 
draugų ir Glasgovo lietuvių buvo palydėtas 
į vietos kapines.

Škotijos žemė vėl amžinai priglaudė vie
ną mūsų mielą tautietį.

A. Jovaras

VASARIO 16-TOJI

Škotijos lietuviai vasario 11 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę minėjo Bellshill 
Lietuvių Institute. Šventė pradėta pamal
domis už Lietuvą, kur gerb. prel. J. Gutaus
kas pasakė labai pritaikytą šiai dienai pa
mokslą. Vietos choras, vedamas P. Dzidoli- 
ko, giedojo „Maldą u žTėvynę“ ir „Marija. 
Marija“.

Vėliau visi susirinko į salę bendrai ar
batėlei. Šį kartą prisirinko mūsų tautiečių 
daugiau, negu tikėtųsi. Tai parodo, kad ši 
diena Škotijos lietuviams yra brangi. Buvo 
atvykę net iš Kinlochleven. Ayre ir kitų 
vietų.

Pirmininkas A. Jovaras savo žodyje pa
dėkojo visiems už atsilankymą. Jis pabrėžė, 
kad Škotijos lietuviai supranta bendrą mū
sų reikalą ir. minint Vasario 16, ar Tautos 
šventę, visi gražiai savo pareigą atlieka. Jis 
ragino ir toliau taip laikytis. Ypatingai ma
lonu. kad antros ir trečios kartos lietuviai 
vis daugiau pradeda domėtis Lietuvos lais
vės reikalu.

Prel. J. Gutauskas savo kalboje apibū
dino tragišką Lietuvos likimą. Jis pabrėžė, 
kad Lietuvos laisvės kova eina geryn. Pa
saulio politikos faktai ir istorija kartojasi. 
Ateis laikas, ir mes numesime Rusijos už
dėtą jungą, šioje kovoje mes nesame vie
ni — su mumis eina viso pasaulio paverg
tos tautos.

Meninę dalį išpildė choras, vedamas P. 
Dzidoliko. Sudainavo: Į naują žygį, Kur bė
ga Šešupė, Kritusiems šauliams, Kaip gi 
teklių. Nenorėdama, kad jos eksportuoja- 
slapstosi apie 80.000 jaunų vyrų, nenorėju- 
nemylėti?, Augau aš pas tėvelį, Tykus bu
vo vakarėlis, Žalioj lankelėj ir Tėvynė Lie
tuva.

Visos dainos, išpildytos keturiais balsais, 
publikai labai patiko. Paskutinę turėjo net 
pakartoti. Choro programa, jo dainos labai 
tiko šios dienos progai. Visos dainos buvo 
įdainuotos į magnetofono juostą.

J. Bliūdžius puikiai paskaitė B. Braždžio- 
nio ir VI. Šlaito eilėraščius apie mūsų tėvy
nę.

Šios dienos proga per K. Savonį buvo su
rinkta aukų Tautos Fondui.

Minėjimas buvo baigtas Tautos Himnu, 
kurį lietuviai giedojo iš visos širdies, trokš
dami savo tėvynei laisvės.

A. J.

VOKIETIJA
NAUJA VALDYBA

Muencheno Moterų Klubas š. m. sausio 
mėn. 20 d., per metinį susirinkimą išsirinko 
naują Valdybą, kurion įeina: p. p. E. Apy- 
rubienė, J. Jurkonienė, E. Rugienienė, O. 
Sakalauskienė ir R. Veršelienė.

SOLISTĖ LILIJA ŠUKYTĖ

Po 3 mėnesių darbo New Yorko operoje, 
kur ji dainavo Paminą (Užburtojoj Fleitoj) 
bei Euridikę (Orfėjas ir Euridikė), gruo
džio pabaigoj grįžusi į Muencheną, tuoj pat 
dainavo čia Bohemoj ir Carmen. 23. I. Vie
noje dainavo Paminą ir 3. H. Frankfurte 
Euridikę.

Vasario 18 d. pasirodys austrų televizijoj 
„Grafas iš Luksemburgo“ operetėj.

Kovo 11 d. ji koncertuos vokiečių televi
zijoj su keletu dainininkų (dainuos solo ir 
duetą su Hermann Prey).

Kovo mėn. solistė žada Skristi j Kanadą, 
Otavą, kur su simfoniniu orkestru dainuos 
Bacho oratoriją.

Netrukus pradės repetuoti „Weltschutz“ 
operą televizijai.

Turi p-lė Šukytė ir daugiau užsimojimų, 
bet kol kas jie nėra visiškai išsikristalizavę.

ARTURAS HERMANAS

„Sueddeutsche Zeitung“ Nr. 131 jis gra
žiai atpasakoja neramumų Lietuvoje prie
žastis. Kova eina už tautos išsilaikymą ir 
laisvą religijos praktikavimą.

Vilniaus universateto bibliotekos 400 me
tų sukakties proga Arturas Hermanas (su 
Irmela Kraemer) parašė 5 psl. straipsnį į 
„Zeitschrift fuer Bibliothekswesen und Bib- 
liographie“, V. Klostermann, Frankfurt, 
XIX 1.

BALTŲ KONFERENCIJA
Baltų Draugijos Vokietijoje organas 

„Mitteilungen aus baltischem Leben“ pra
neša, kad kovo 23-25 d. d. Lueneburge 
įvyksta Baltų konferencija.

Paskaitas skaitys:
Anders Kueng — „Baltų jaunimas išei

vijoje ir namie“,
Dr. B. Kalninš — „Europos Saugumo kon

ferencija ir jos pavojai baltų tautoms“,
Dr. K. Čeginskas — „Sovietų feodalizmo 

50 metų sukaktis“.
Smulkesnė konferencijos programa bus 

skelbiama vėliau.

SEINAI IR PUNSKAS
Seinai yra nedidelis apskrities miestelis. 

Kadaise čia buvo vyskupija. Gyveno čia ir 
vyskupas Antanas Baranauškas. Čia kated
roje jis yra palaidotas.

Pačiame mieste lietuvių nedaug, bet apy
linkėse gyvena jų daug. Yra ištisi lietuvių 
kaimai. Prie Dusios ežero pakrantėje yra 
didelis kaimas Burbiškiai, Vidugiriai ir 
daug kitų lietuviškų kaimų.

Tuose kaimuose lietuvaitės senu papro
čiu gražiai audžia. Pagarsėjo savo rank
šluosčiais, į kuriuos įaudžia Lietuvos him
no žodžius, Kur bėga Šešupė, Lietuva Bran
gi. Įaudžia ir vytį. Audžia ir medžiagas tau
tiniam drabužiam.

Apylinkės labai gražios, pilna ežeriukų, 
miškų, šiose apylinkėse dažnai išgirsi lie
tuviškas jaunimo dainas. Žmonės čia geri 
ir malonūs.

Gaila, kad iš šešių Seinų kunigų nėra nė 
vieno lietuvio kunigo, kai beveik pusę pa
rapijos sudaro lietuviai.

Punskas yra ištisai lietuviškas. Čia yra 
du kunigai ir abu kalba lietuviškai, čia pa
maldos, didžioji suma, laikoma lietuviškai 
ir pamokslai sakomi lietuvių kalba.

Punskas ir Seinai yra visai netoli Lietu
vos sienos. Tad čia malonu praleisti vasa
ros atostogas, pavaikščioti prie slenksčio į 
Lietuvą.

„Darbininkas“

GUSARAS IR PULKININKAS
Pulkininkas Jackevičius, pats nejausda

mas, neįstengdavo atsipalaiduoti nuo kai 
kurių žodžių tarmiško tarimo. Kartą, eida
mas per kareivinių kiemą, sustabdė gusa- 
rą, kuris nepasveikino. Kareivis atsiprašo.

— O tu žinai, kaip aš vadinuos? — klau
sia jis sumišusį kareivį.

— Urklys, pone pulkininke.
— Kaip? Kaip? — susijaudino Jackevi

čius.
— Urklys, pone pulkininke, — pakartojo 

gusaras.
Aplink stovintieji karininkai vos begali 

sulaikyti juoką. Tuo tarpu pro šalį kitas 
gusaras veda arklį. Jackevičius klausia:

— Na, o kaip vadinasi tas gyvulys?
— Arklys, pone pulkininke.
— O kaip aš vadinuos?
— Urklys, pone pulkininke, — atsako 

kareivis, nesuprasdamas, ko iš jo pulko va
das nori.

Visi karininkai vadindavo savo vadą urk- 
liu — vadinasi, tokia jo pavardė.

Jackevičius paklausė kareivio, iš kurio 
dalinio ir, pamatęs jo karininką, pamokė:

— Pone karininke, tamstos kareiviai ne
žino, kaip aš vadinuos.

Algirdas Pcnkaitis

DEPRESIJA IR VITAMINAI
Pagal Food Education Society paskelbtus 

davinius, daugiau kaip pusė Anglijos gy
ventojų nevartoja pakankamai vitamino C. 
Dėl to atsiranda depresija ir nuovargis.

Vienintelė priemonė apsisaugoti — val
gyti daugiau žalių daržovių ir vaisių, arba 
pirkti atitinkamas tabletes.

KETTERINQAS
JAU RENGIAMĖS Į SEKMINIŲ 

SĄSKRYDĮ

Sodyba, sodybėle, tu mūsų linksmintojė- 
le. Mes jau laukiam Sekminių ir didžiojo 
sąskrydžio. Kas gyvena arčiau, tiems gal 
ir nereikia iš anksto rengtis. O mes, ket'te- 
ringiškiai-corbiškiai, jau pradedam rūpin
tis, kaip pasiekti sodybą. Kaip senieji sa
kydavo: ne laikas šunes lakinti, kai reikia 
medžioti. Tai ir mūsų skyriaus veiklusis 
pirmininkas A. Navickas jau pradeda rink
ti žinąs, kiek atsiras norinčių vykti į Sekmi
nių sąskrydį. Iš anksto nori žinoti, kek bus 
žmonių ir kokios reikės mašinos. Gal šiais 
metais sąskrydis bus skaitlingesnis, negu 
praeitais metais. Mat', ketteringiškiai-cor- 
biškiai žada gausiai dalyvauti. Tai bus 
linksma ir smagu, po žaliuoju stogeliu.

J. Liobė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAME — vasario 25 d., 11 vai., 

19 Park Rd., Moseley.
WOLVERHAMPTONE — kovo 4 d., 11 vai., 

St. John's Square. Po pamaldų bus a. a. 
Jono Jankūno ir a. a. Vaciaus Sviders- 
kio antkapių šventinimas.

NOTTINGHAME — vasario 25 d., 11.15 
vai. Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 4 d., Šv. Kazi
miere, 11.15 vai., Židinyje.

STOKE-ON-TRENT —kovo 11 d„ 11.30 vai. 
(laikas pakeistas), Sacred Heart, Tunstall.
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