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Mes ten nebuvome
Trečasis Pasaulio jaunimo (kongresas šių 

metų sąvartoje vyko Pietų Amerikoje. Iš 
tikrųjų bent (keliose Pietų Amerikos vals
tybėse. Tai buvo bene vienas iš rimtesnių
jų kongresų, sutraukęs jaunimo atstovus 
ne tilk iš abiejų Amerikos žemynų, bet 
‘taip pat iš Australijos ir Europos. Tik, de
ja, Anglijos 'lietuviij jaunimas šį kartą ten 
nebuvo nusiuntęs savo atstovo. Mes tre
čiajame pasaulio lietuvių jaunimo kongre
se nedalyvavome.

Bene gražiausias to kongreso pasireiški
mas buvo kreipimasis i brolius tėvynėje. 
„I šį jaunimo trečiąjį kongresą, taip kaip 
į du pirmuosius, suvažiavome todėl, kad 
taikome save lietuvių tautos vaikais. Per 
mūsų kongresines keliones, pirmiausia Ar
gentinoje paskum Urugvajuje ir galop 
Brazilijoje — jūs, Lietuvos jaunime, nuo
lat buvote mūsų mintyse ir širdyse.“

Jeigu nieko daugiau tame kongrese ne
būtų buvę pasiekta, jau buvo verta suva
žiuoti, kad galėtų „iš šalies ne įtaigotuose, 
laliisvai Ir demokratiškai paruoštuose nu
tarimuose", padaryti 'Šį nepaprastos reikš
mės pareiškimą. Jau vien to kongreso 
prasmingai išreikštas Šūkis — „Tėvų že
mė Lietuva, mūsų širdy visada“ pateisino 
išeivių jaunimo ryžtą ir pasišventimą or
ganizuoti šį viso pasaulio lietuvių jauni
mo sąskrydį.

Rašant šias eilutes, dar neturima smulk
menų ‘apie kongreso eigą Ir paskirų kraš
tų jaunimo nuotaikas. Tačiau iš kongrese 
padarytųjų nutarimų, kurių santraukos 
skelbiamos šio laikraščio puslapiuose, 
matyti, kad jis buvo prasmingas ir aitniau- 
jiino lietuviškosios išeivijos jaunimo įsi
pareigojimą neišsižadėti lietuvių vardo ir 
dirbti, kad jų ‘tėvų gimtojo krašto veidas 
nepranyktų nuo Europos žemėlapio.

Ypatingai yna džiugu konstatuoti, kad 
šio kongreso tautinės dvasios niekas ne
bandė atskiesti tarptautinėm, nieko ben
dra su lietuvybe neturinčiom idėjom, kaip 
tai- atsitiko praėjusiųjų metų mūsų brolių 
latvių jaunimo kongrese Vokietijoje. Mū
sų jaunimas nepasidavė jokioms pašali
nėms įtakoms, gerai žinodamas, ko jis 
-siekia 'ir kuriuo kėliu turi eiti. Šio kong
reso rimtas ir -subrendęs jaunimo elgesys 
parodė, kad noras aplankyti ir pažinti sa
vo tėvų gimtąjį kraštą ne silpnina jauni
mo meilę jam, ‘bet dar -labiau sustiprina.

Mes galime būti tikri, kad Lietuvos jau
nimą vienokiu ar kitokiu keliu pasieks 
jiems pasiųstasis šio kongreso lą-iškais ir 
sustiprins jų dvasią nelygioje, dažnai be
viltiškai atrodančioje (kovoje su j aim pri
mesta svetimųjų priespauda. Tas laiškias 
sustiprins Lietuvos jaunimą, nes jis pa
jus draugų ir brolių moralinę paramą vi
same pasaulyje. Šis jaunimo kongresas 
nuėjo (taip toli, kad buvo kreiptasi į So
vietų Sąjungos komunistų partijos pirmą
jį sekretorių, prašant baigti Baltijos kraš
tų okupaciją Ir religinį bei tautinį Lietu
vos žmlonių persekiojimą.

Ketvirtasis pasaulinis lietuvių jaunimo 
kongresas numatytas šaukti 1979 -metų va
sarą Europoje. Tinkamiausia vieta jam 
būtų Anglija. Ola dar gyvai tebesireiškia. 
vyresniosios kartos -tautinė ir kultūrinė 
dvasia, visomis 'išgalėmis palaikydama 
spausdintą lietuviškąjį žodį ir dar galuti
nai nepraradusi nepriklausomos Lietuvos 
valstybinio -statuso ar bent simbolinio jo 
tęstinumo.

Deja, Anglijos lietuvių jaunimas, nors 
pavieniai jo atstovai, tarsi gajos -apynio 
atžalos, gražiai sukasi apie tvirtai paso
dintą vyresniųjų ateivių lietuviškosios 
veiklos ir kultūros medį, bet didesnio ben
drojo atžalyno (išauginti nebepajėgia. Ne- 
nusiiuntę į trečiąjį pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą nei vieno atstovo, jie prara
do iteišę būti ketvirtojo -kongreso šeiminin
kais. Toji teisė atiteko Vokietijos jauni- 
mui, kuris, kaip matyti, nepabūgo jiems 
pasiūlytos naštos, (tikėdamasis, kad susi
lauks gražios talkos ne tik iš (Pasa ulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdybos, bet ir 
iš visų Europos kraštų, kuriuose yra -bent 
vienas susipratęs lietuvis jaunuolis.

Gražu ir prasminga yra sukviesti pasau
lio Lietuvių jaunimą Europoje, prie tėvy
nės slenksčio. Duok, Dieve, kad -šis pasi
ryžimais būtų sėkmingai įvykdytas.

TAUTU MIŠRAINĖ
Vienas provincijos laikraštis „Hudders

field Daily Examiner“ (sausio 23 d.) įsi
dėjo straipsnį, kuriame įrodinėjama, kad 
tradiciniai (britų valgiai ilr -maisto produk
tai iš tikrųjų yrą visiškai ne britiški. Bul
vės, cukrus, arbata, marmeladas, portas, 
šeiry ir daugybė ’ki-tų „britiškų“ valgių i.r 
gėrimų yra atgabenti š kiltuir.

Tokia pat mišrainė yna ir žmonės. Lloyd, 
Soyer, Mainkis, įMountbatten, princas Pily
pas, Beaverbrook, Disraeli, -Laiški, Aston 
ir daugybė įkiltų — tai vis įvairiausių ra
sių ir tautų žmonės, -įnešę savo dvasinį ar 
-materialinį indėlį į britų tautos „ melting- 
pot“. Net min. pirm. H. Wilsono išgarsin
tasis Gannex lietpaltis esąs -padarytas lie
tuvio sir Joseph Kagano...

NE KOLCHOZAI KALTI ŠVARINS LIETUVOS ORĄ?

Sveikiname kaimynus estus, 
vasario 24 d. svenciancius '.

Nepriklausomybės paskelbimo 
šventę

Elagu Eesti!
Pirmą kartą „Pravdoje“ pasirodė prof. 

J. Chromušino straipsnis, kuriame atsako
ma vakariečiams į jų komentarus dėl 
menko grūdų derliaus praėjusiais mietais. 
Profesorius aiškina, kad Rusijos sąlygose 
privatiškas ūkininkas nebūtų gavęs dides
nių derlių, negu gavo kolchozai ir sovcho- 
zai Kalta buvusi ne ūkininkavimo siste
ma, bet geografinė padėtis, blogas orias ir 
dideli ūkių sunaikinimai karo metu.

Prof. Chromušinas aiškina, kiad nuo 
1928 m. derliai Sov. Sąjungoje patrigubė- 
ję, o dirbančiųjų žemės ūkyje likęs tiktai 
trečdalis. Tuo galima patikėti, nes tais 
metais prasidėjo -kolektyvizacija, kurios 
dėka ne tik -sumažėjo derliai1, bet žmonės 
mirė iš bado.

Baigdamas profesorius pripažįsta, kad 
tuo tarpu JAV gaunamieji iš -vieno ha der
liai esą didesni, negu Sov. -Sąjungoje.

RUSAI KARO LAIVE

■Karo laivyno manevrų metu pagalbinia
me britų karo laive, kuris dažnai turi 
slaptus uždavinius ir tokius pat įrengimus, 
svečiavosi -rusų prekybos laivyno karinin
kai. Laivo kapitonas juos buvo pasikvie
tęs, kaip įprasta prekybos laivyne, pietų. 
Tuo metu jis nepagalvojo, -lead sovietų 
prekybos ir žvejų laivų kainininkai yra 
specialiai apmokyti sekti kitų kraštų lai
vus ir jų įrengimus. Sovietų (karo laivyno 
personalui yra griežtai draudžiama įsileis
ti užsieniečius. Dėl minimojo atsitikimo 
gynybos ministerija ir admiralitetas pra
dėjo apklausinėti į rusų vizitą įveltus žmo
nes.

BUCKINGHAM© UNIVERSITETAS

Vasario 6 d. Buokinghame atidarytas 
pirmas Anglijoje -nepriklausomas (priva
tus) universitetas, kuriam vadovauja ži
nomas profesorius Max Betaff. -Mokslias 
šitame universitete .tęsis tik dvejus me
tus, bet atostogų laikas bus žymiai su
trumpintas. Dauguma studentų yra tur
tingi užsieniečiai, pajėgią užsimokėti ga
na didelę sumą pinigų.

šiuo metu universitetas dar nėra gavęs 
karališkosios teisės išduoti jį baigusiems 
valdžios pripažintus diplomus. Tačiau ti
kima, kad ateity toji teisė universitetui 
bus suteikta.

Turint galvoj, kad kad kuriuose Angli
jos universitetuose esama laisvų vietų, 
naujoji mokslo įstaiga -atrodo nebūtinai 
reikalinga. Tačiau jos steigėjai aiškina, 
kad jie nori turėti tokią mokslo instituci
ją, kurioje studentai rūpintųsi tik mokslo 
dalykais. Dabartiniuose universitetuose 
studentai per daug esą įsivėlę į politiką 
ir prof, sąjungų veiklą.

Sujudo mažieji
Po antrojo pasaulinio karo viso žemyno 

tautos susiskirstė ’ į atskirus blokus. Tie 
didžiųjų blokai, tarsi ugniakalniai, užlie
jo apačioje esančias tautas, kurios laikui 
bėgant pradėjo išsikasti iš pelenų ir ro
dyti neabejotinas gyvybės žymes. Ne vi
sas jų nori sukurti savarankiškas valsty
bes, tačiau visos reikalauja kultūrinės, 
tautinės ir ekonominės autonomijos. Dau
guma jų nori turėti savo parlamentus ir 
atskirais teisines -bei švietimo sistemas.

Žvilgterėkime tik į Europos mažuosius, 
kurie vis labiau (kelia galvas, reikalauda
mi -autonomijos.

Škotija ir Valija anglų -salose yra su 
savo reikalavimais taip toli pažengusios, 
kad dabartinė vyriausybė jiau pažadėjo 
joms atskirus parlamentus. Cornwallyje 
paskutiniuoju metu taip pait vyksta nors 
ir menkas judėjimais; bandoma atgaivinti 
senoji „comish“ kalba.

Antroje kanalo pusėje galvą kelia Bre- 
tanija, reikalaudama net visiškai atsiskir
ti nuo Prancūzijos. Savivaldos prašo 
Alzaso provincija.

Pietų Prancūzijos pasienyje gyvena vie
na seniausių Europos tautų baskai. Jie ne 
tik nori atsikratyti juos valdančių -ispanų, 
bet jiau (turi suorganizavę net karinio pa
sipriešinimo branduolius. Savivaldos rei
kalauja dr Catalonlja, turinti savo kalbą 
ir „sostinę“ Barcelona.

Šiaurinėje Italijoje nerimsta austrų kil
mės Trentinc provincijos gyventojai, ku
rių dauguma susispietę apie Balzano 
miestą.

„Soviet News“ (vasario 3 d.) įsidėjo to
kią žinutę: „Lietuvoje, prie Drukšio ežero 
statoma didžiausia Sovietų Sąjungoje ato
minės energijos jėgainė. Jos pajėgumas 
bus ii mil. kilovatų. Stotis turėjo būti 
statoma, nes Baltijos respublikose laibai 
smarkiai išsivystė mašinų -ir cemento pra
monė. Atominės energijos stotį nutarta 
statyti todėl, kad vietinės hidroelektrinės 
stotys yra per mažos, o kuras kitoms sto
timis turi būti gabenamos iš kitų Sov. Są
jungos sričių. Antroji priežastis — apsau
goti tos Lietuvos dalies gamtą nuo užter
šimo, nes ten yra įsteigtas gamtos muzie
jus.“

L. K. B. Kronikos (Nir. 20) rašo, kad to
ji .stotis (kaip tik sunaikinsianti aplinkas 
augmeniją.

BUS DAUGIAU KAVIARO

Pagrindinis šio prabangaus valgio šalti
nis yra Kaspijos jūra. Geriau pasakius, to
je jūroje gyvenančios žuvys — eršketrai, 
kurių juodos spalvos ikrai, atitinkamai pa
ruošto, ir -vaidinami kaviaru.

Eršketras (eršketas) yra bežvynė žuvis, 
užauganti net iki 9 metrų -ilgio. Kai kurios 
jos rūšys užtinkamos ir Baltijos jūroje, o 
taip pat Viduržemio jūroje ir Atlanto van
denyne prie JAV ‘krantų. Pati geriausia ir 
didžiausia (rūšis (huso) laikosi Kaspijos 
jūroje, o neršti plaukia į upes — daiugiau
sta į Volgą.

Paskutiniuoju metu, pristačius .ant upių 
daug užtvankų ir labai suintensyvinus 
eršketrų -gaudymą, Kaspijos jūros pavir
šius nukrito apie 10 metrų, o eršketrų 
skaičius buvo smarkiai sumažėjęs. Dabar 
planuojama dirbtinais kanalais ir upių 
tėkmės -pakeitimais Kaspijos jūrą vėl pa
pildyti ilki jos natūralaus dydžio — 442.000 
kv. km. Be to, ji labai saugoma nuo -užter
šimo, nes užterštame vandeny jokias žu
vys nesivei-sla.

Sov .Sąjungos valdžia yra pastačiusi 
prie Kaspijos jūros upių įtakų apie tuziną 
eršketrų neršyklų, kurių dėka šių žuvų 
skaičius jau siekia 200 milijonų. Po ikeile- 
tos metų numatoma šį skaičių dar padvi
gubinti.

Dalis Kaspijos jūros priklauso Pensijai, 
kuri kalsmet pagamina aipie 200 tanų ka- 
vdlaro. Sov. Sąjunga nuperka gana žymią 
jo dalį ir, gal būt, su nemažu uždarbiu 
vėl parduoda. Jie padeda persams page
rinti eršketrų veisimoSi- sąlygas, kad tuo 
būdu -padidintų jų Skaičių. -Patys persai 
kaviaro nevalgo, -nes jų religiniai papro
čiai draudžia valgyti tokią žuvį ar jos pro
duktus, kuri neturi žvynų.

Nors eršketrų brendimo amžius yna ga
nia ilgais (5-25 metali), tačiau tikimasi, kad 
patobulinus jų veisamo metodus, kaviaro 
gamyba greitai padidės.

Dabartinė Jugoslavija yra sudurstyta iš 
daugelio paskirų tautų. Trys iš jų yrta di
džiausios — serbai, kroatai ir slovėnai 
-niekada nėra atsisakę teisių į tautinę 
autonomiją. Senajam prezidentui Titui pa
simirus, Jugoslavijos vieninga valstybė 
gaili vėl pradėti aižėti (žinoma, jeigu Rau
donoji -armija pirma neuždės savo lete
nos).

Maskvos radijas, pranešdamas -apie ško
tų ir valų separatistus, niekada nemini 
Ukrainds ar Baltarusijos, šios tautos, ypa
čiai didžiulė Ukraina, svajoja ne tik apie 
autonomiją, bet -apie visišką nepriklauso
mybę.

Ir pagaliau -trys Baltijosc tautos — Lie
tuva, Latvija ir Estija. Pagal sovietinę 
'konstituciją jos (turi teisę išstoti iš Sov. 
Sąjungos ir tvarkytis vėl savarankiškai, 
kaip tvarkėsi anksčiau. Tuo tarpu jos ži
no baudžiavos dėsnį, kad dvaro vartai pla
tūs įeiti, bet siauri išeiti. Bet gal vieną 
dieną ir išėjimas paplaitės. Iš visų čia su
minėtų Europos tautų baltai turi dau
giausia teisių į savarankišką gyvenimą ir 
jie (tų teisių -niekada neatsisakys.

Miltas, kad tik didžiosios tautos gala iš
laikyti pasaulyje taiką, yra visiškai klai
dingas. Tik jos, tos didžiosios ruošiasi pa
smaugti viena kitą ir pavergti mažąsias. 
Europos istorija nežino atsitikimų, kad 
mažosios tautas pradėtų karą ir būtų sa
vo kaimynams pavojingos. Apie tikrąją 
taiką pasaulyje bus galima tik tada kal
bėti, kai visos tautos bus laisvos ir sava
rankiškos. Bet gal tai tik utopija — nie
kada nesijautė avinėlis saugus šalia alka
no vilko.

Krk.

OPOZICIJA S0V1ETIJ0JE

Sovietų valdžiai išleidžiant į Vakarus 
vis d-augiaiu disidentų, galima susidaryti 
geresnį vaizdą apie pogrindžio opoziciją, 
pasireiškusią Sov. Sąjungoje nuo Chruš
čiovo laikų.

Opozicinės grupės, ar disidentai, buvo 
išsiskirstę po visą 'Sov. Sąjungą. Nesant 
laisvos spaudos, tos grupės tik retais at
vejais turėjo tarpusavio -ryšį. Todėl jų 
ideoolgilja, -susidariusi iš įvairios samizdat 
spaudos dlr užsienio radijo transliacijų, bu
vo labai įvairi. Bet, kaip anksčiau buvo 
šiame laikraštyje rašyta, disidentuose ga
lima buvo pastebėti tris svarbesnes sro
ves: Solženicyno, Sacharovo ir Medvede
vo.

Artima Sacharovo srovei, kaip dalbar 
aiškėja, Sovieti-joje įvairiais laikais pasi
reiškė demokratinių 'socialistų grupės. Kai 
kurios iš jų, kaip liudija E. Olickajos atsi
minimai, buvo likviduotos dar 1925 dlr 1931 
metais. Bet dauguma tų grupių, vadinamų 
revizionistinėmis, atsirado po Stalino mir
ties. Jos gavo įkvėpimo iš 1956 m. Vengri
jos sukilimo, Prahos pavasario, Lenkijos 
ir Jugoslavijos pavyzdžių. Tačiau dažniau
siai jos baigė savo diena-s KGB naguose.

Tokiu pat būdu 1957 metais Maskvos 
universitete buvo -susekta nelegali organi
zacija, (kurios dešimt aktyvistų buvo nu
teista nuo 3 iki 10 metų kalėjimo. Tais pat 
metais panaši grupė buvo -susekta Lenin
grade, kurios vadovu buvo žinomas moks- 
iiininkas R. Pimtonovas. Vėliau jiis -buvo 
nuteistas 5 metams už M. Džilaso knygos 
..Naujoji klasė“ platinimą. 1961 m. KGB 
areštavo visą eilę -tautinių ir nacionalinių 
grupių paskirose respublikose. Lietuvoje 
tuo -laiku ‘buvo likviduota vad. Architek
tūrinių paminklų apsaugos grupė, kuri 
ruošėsi atstatyti Rumšiškių bažnyčią, -ap
saugoti nuo sugriuvimo Kretingos vienuo
lyną dr Biržų pilį. Kėli architektai bei in
žinieriai buvo išmesti iš partijos ir atleisti 
iš darbo.

Seįihjiilos DIENOS
— Danijos ikariški sluoksniai praneša, 

kad paskutiniuoju metu Sovietų sunkieji 
bombonešiai labai pagyvinę veiklą Balti
jos jūros ir pakrančių rajone.

— Britų prekybos ministerija tiria pra
nešimą, kuriame sakoma, kad iš Rytų Vo
kietijos atgabenta 10.000 vyriškų eilučių, 
kaštuojančių tiktai po £4.80.

— Kinijos vyriausybė nuosavu lėktuvu 
atsiveš buv. prezidentą Nixoną į Pekingą, 
kur jis praleis 7 dienas.

— Sovietų užs. reik, ministerijos spau
dos šefas V. Sofinsky pristatė spaudos at
stovams septynis žydus, grįžusius iš Izra
elio. Jis teigia, kad 90% žydų pageidaują 
grįžti (atgal.

— Gavus laikinį leidimą nusileisti Ame
rikoje, norinčiųjų ‘skristi Concorde lėktu
vu skaičius iš karto pakilo tiki 2.000.

— Italų spaudoje pasirodė gandų, kad 
popiežiaus audiencijų salėje ir kitose pa
talpose esą įvesti slapti mikrofonai.

— Frankfurte nušautas Jugoslavijos 
konsulato tarnautojas E. Zdvoc. Įtariami 
kroatų ekstremistai.

— Neatsižvelgiant į aukštas kainas (iki 
£2.000 už mokslą ir išlaikymą), mokinių 
skaičius britų privaitiškose nepriklausomo
se mokyklose gerokai padidėjo

— Kinijos min. pirmininko pareigom ei
ti, vietoj mirusio Čou En-lai, paskintas 
mažai žinomas pdiltbiuro narys Hua Kuo- 
feng, o ne daugelio' diplomatų 'spėtasis 
Teng Hsia-pi ng.

— Spauda paskelbė žinias, kad Olandi
jos ikonsontas, princas Bernhard, gavęs iš 
JAV lėktuvų firmos Lochheed milijoną do
lerių už rekomendavimą vyriausybei pirk
ti tos firmos lėktuvus.

— JAV pasklido žinia, kad sovietai šni
pinėjimo tikslais vartoja pavojingus in
strumentus, kurių radiacija kenkia JAV 
ambasados Maskvoje tarnautojų sveika
tai.

— R. Katalikų skaičius Anglijoje r Va- 
lijoje yr 4.173.773.

— 1975 m. tiktai 585 žydai emigravo iš 
Sovietų Sąjungos j JAV.

— Lenkijos parlamentas pakeitė savo

Ukrainoje tuo taiku buvo likviduota so
cialistinė „darbininkų ir valstiečių sąjun
ga“, kurios vadovas L. Lukj-anenlko gavo 
15 metų. Jis kovojęs prieš gyventojų de
mokratinių teisių varžymą.

1963 m. už bandymą „atgaivinti socia
lizmą" nukentėjo gen. P. Grigorenko. Me
tais vėliau Odesoje ir Kiš in io ve buvo su
sekta socialistų demokratinė sąjunga, (ku
ri leido nelegali) laikraštį ,,Pravda naro- 
du“.

Rusų socialdemokratas Evg. Kuševas, 
dabar gyvenąs D. Britanijoje, straipsnyje 
„Socialistinė opozicija Sov. Sąjungoje“ nu
rodo apie 20 tokių grupių, kurios, veikda
mos įvairiais pavadinimais, siekė demo
kratinio socializmo santvarkos. Jis pats 
priklausė vieniai tokių grupių Maskvoje, 
kuri buvo susekta 1966 metais. Jie leido 
žurnalą „Tetradi socialističc-skoi dertMkra- 
tdi“, -ir už tai buvo nubausti, laimei“tik ad
ministraciniu būdu

1968 m., Prahos pavasario metu, social- 
refonmistinės idėjos dar plačiau paplito po 
Sov. Sąjungą. Nuo tada vietoj šamizdato 
dailiosios literatūros pradėjo išeiti politi
nė liiteratūra. 1971 m. išėjo iš spaudos so
cialdemokratų laikraščio .jSėjatel“ du nu
meriai ir visa eilė skrajukių. Po to sekė 
politinės bylos, kurios tęsiasi Sov. Sąjun
goje ligi šių dienų.

Neatsižvelgiant į persekiojimus, mažos 
socialdemokratų grupės veikia Sov. Są
jungoje ir dabar. Iš užsienio radijo trans
liacijų jos sužino apie demokratinio socia
lizmo sąjūdžio laisvame pasaulyje patyri
mus ,ir tarpusavy diskutuoja planus atei
čiai. Matydami, (kad demokratinė rezisten
cija, slapta ar atvira, palaipsniui stiprėja 
visoje Rytų Europoje, Rusijos socialdemo
kratai yna pasiryžę (kovoti dėl tų pačių 
idealų kartu su Rytų Europos socialistais. 
Savo deklaracijoje iš 1975 m. gruodžio 
mėn. jie reikalauja atitraukti sovietų ka
riuomenę iš svetimų teritorijų ir suteikti 
kiekvienai tautai teisę turėti savo nepri
klausomą valstybę.

J. V.

konstituciją, norėdamas kraštą labiau su
artinti su Sov. Sąjungos komunistine, ben
druomene. Pirmą kartą pokarinėj istaĮtįjoj 
vienas narys nuo balsavimo susilaikė.

—■ Pietų Afrikoje tik kas šeštais žmogus 
yra baltas.

— Europos Bendruomenės nariai sutin
ka priimti Graikiją į savo šeimyną.

— JAV presbiterionų dvasiškio Temple- 
tono įsteigtoji £40.006 premija šiais me
tais atiteko Bėlgjos kardinolui Suenens.

— Lietuvoje per 1975-ųjų metų 10 mė
nesių sudaužyta 515 „Žigulio“ markės au
tomobilių.

— Guatemala, kur žemės drebėjimo au
kos j'au pasiekė 20.000 žmonių, atsisakė 
priimti britų vyriausybės pagalbą nuken
tėjusioms. Priežastis — ginčas dėl britų 
valdomas Belize provincijos. Surinktos au
kos, maistas ir vaisiai pasiųsti per priva- 
tiškas organizacijas.

— Portsmoutho vyskupas D. Wonlock 
paskirtas Live.rpoo’.io (didžiausios diecezi
jos) arkivyskupu.
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, ŠVENTARAGIS ‘
Nesiryžtai, mielieji skiaiitytojai, rašyti iš

samios „Šventaragio“ kritikos. Jei rašyto
jais šiam romanui sukurti paaukojo apie 
16 m., nors ir pripuolėm, atspėjamu laiku 
nuo fabrikinio darbo, tai kritikui ir rei
kėtų mažiausiai gero pusmečio, o gal me
tų, o gal ir daugiau parašyti 'analitinei šio 
veikalo kritikai. O įkais dabar ilgas kriti
kas škaiitys? Todėl pasitenkinsiu šilą glaus 
tinę recenzija.

Vyt. Alantas „Šventaragį“ pavadino is
toriniu romanu. Suprantama, kad genam 
istoriniiam romanui parašyti yra reikalin
gos kruopščios aprašomojo laikotarpio is
torinė® studijos. Atrodo, kad „Šventara
gio“ autorius šiam uždaviniui ruošėsi la
bai stropiai. Jis panaudojo beveik visą 
XIII amžiaus istoriografiją, lietuvių ir ki-
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ta'taučių istorikų, rašytojų, tautosakinin
kų, relilgilniiinkų raštus, susirašinėjo su is
torikais: A. Šapoka, Z. Ivinskiu, naudojo
si dtr. J. Bailio studijomis apie senąjį lietu
vių tikėjimą, rausėsi enciklopedijose, be 
abejo, pirmiausia LE. Ir romaną .perskai
čius, tenka pabrėžti, kad Vyt. Alsintas ga
lėjo būti geresnis istorikais. negu, kai ku
rie mūsų istorikai.

Tačiau „Šventaragis“ vis tiek nėra tik
ra® aktorinis romanas. Aš jį drįsčiau pava
dinti iš dalies istoriniu, iš dalies fantasti- 
nilu, iš dalies psichologiniu romanu. Kurių 
dalių romane daugiau, sunku išmatuoti, 
gal labiau nusvertų fantastinė dalis. Nors 
autorius bando įrodinėti, kad Šventaragis 
yra 'buvęs istorinis asmuo, bet mūsų isto
rijoje jis yra nežinomas. Ir gausybė ro
mano asmenų yra rašytojo išgalvotų, bet 
ne istoriškai pagrįstų.

Bet imian labiau rūpi romano kompozici
ja, o ne pavadinimais. Ir reikia pažymėti, 
kad Vyt Alantas 'kompoziciniu požiūriu 
istorinę ir neisitorinę romano medžiagą su
tvarkė, kaip puikus architektas. Nors ro
manas labai didelis, apima per 1.000 pus
lapių, paskirstytas i dvi dalis ir gausybę 
epizodų, tačiau jis tokia plienine logika 
surištas, kad sunku būtų bent kelias ply
ta® iš jo išimti. Netgi pasakyčiau, kad ro
manas būtų dar įdomesni®, jei jis būtų 
platesnis. Juk daugybė įdomių romano 
personažų „dėl vietos stokos“ nėra iki to
bulos pilnybės atvaizduotų. Sakysim, Su
gintų šeimos nariai: Seržas, Dovilais, Šal
tini® ar Mirga...

Romano tematika yna labai apsti. Kas 
skyrius, įkas epizodas, tai viis nauja tema. 
Vyt. Alantas šiame romiane pasirodė kaip 
platus, gilus idėjinintais, o gal ir ideolo
gas. Viena iŠ pagrindinių šio romano idė
jų yra Lietuvos valstybės 'suvienijimas. 
Šiai idėjai visą amžių dirba Mindaugas, 
Šventaragis, Pamuš ir kiti Mindaugo ša- 
Itoinkai bei bendradarbiai’. ,JAš per visą 
gyvenimą kaliau -Lietuvos galybės skydą, 
ir pate užsidėjau garbės vainiką, kurio 
niekas man nuo galvos nenuplėš... Niekad 
neišleidau iš akių padangėje žibančios 
žvaigždės, kuri buvo man kelrodė Lietu
vos galybėn“ — šilais žodžiais Mindaugas 
nusako savo veiklą mirties angoje. Min
daugo mintis .praplečia vyr. krivi® Dievel- 
ita ’šilaitis žodžiais: „Būk teisingas visiems, 
bet pirmon galvon turėk prieš akis savo 
genties tiesą, būk jai ištikimas ir kovok 
už ją iki paskutinio kraujo lašo“. (Žr. šv. 
I, 260 psl.). Šituo kėliu ir nuėjo bekovo- 
dalmas Mindaugas ir kiti 'jo valstybės kū- 
rėjiai.

Vyt. Alantas šiame romane pasireiškė 
kaip gilus vydūniškas filosofas, kuris iš
kėlė -senosios lietuvių religijos prasmę, 
grožį dlr kultą. Patiks kam nors, ar nepa
tiks, bet Alantas randa senoje religijoje 
ne tik daug gražių moralinių pradų, bet ir 
savotiškos poezijos ir estetikos.

Genties teisybė, lietuvių tautos teisybė 

Lydekos ir ešeriai
Atsisėdo kailiniuotas dzūkų seniokas ant 

medinės skrynelės, sakykim, Latežerio ir Lyn
ežerio užuovėjoje ir garsiai prašneko: „Plau
kit, žuvelės, su aukso karūnom, su deimantų 
žiedais iš pietų ir vakarų. Pro šamo vartus, ly
dekų bromus, ešerių tvoras. Prasiverki, sidab
ro šuliny, padovanoki gražią auksinę žuvį!..“ 
Tai senas liaudiškas užkalbėjimas, belaukiant 
laimės, svajojant apie kultuvės didumo ešerį, 
margašonę lydeką.

Ar visada duosnus žvejams būna sidabro 
šulinys? Peržvelkime ichitologinę literatūrą, 
gamtos mylėtojų dienoraščius, laiškus.

1882 metais laikraštis „Vilniaus kurjeris“ 
pranešė: „Naručio ežere vasario 19 dieną ei
gulys Simanavičius iš po ledo ištraukė 21 kg 
lydeką. Ją pardavė Gardino restoranui...“ 1916 
metų kovo pabaigoje į Naručio ežero žvejų 
tinklus įsipainiojo 32 kg lydeka. Tai neofici
alus šio šimtmečio rekordas.

1949 metų gruodžio 28-ąją Drūkšių ledą 
dengė pusės metro sniego sluoksnis. Lemtin

— šit romano pagrindinė idėja, kurią dai
nius Švitrys taip suposmuoja:

Mylėkit teisybę, bet žemės gimtosios 
teisybę mylėkit už viską labiausiai, (žr. 
Šv. III, 606 psl. Citata šiek tiek perreda
guota. St. Vk.).

Ne tik -politinių, religinių, socialinių, bet 
ir visokių kitokių gilių idėjų skaitytojas 
semsis iš romano ne rieškučiomis, bet ki
binai®.

Neliesdamas fabulos, sustosiu ties intri
ga. Tuoj reikia pažymėti, kad „Šventara
gis“ yra intrigimgas: čia nėra vienos intri
gos, bet jų yra keletas pagrindinių ir aps
čiai šalutinių. Dvi pagrindinės intrigos su
kasi apie Šventaragio meilę ir Mindaugo 
kovą dėl Lietuvos valstybės suvienijimo. 
Šventaragio gyvenime be meilės intrigos 
dar pinasi gausybė kitų intrigų intrigėlių. 
Jo gausios kovos Mindaugo pusėje su ri
kiais, svetimtaučiais, plėšikais padidina tų 
intrigų pynę. Vyt. Alantas -sugeba tas vi
sas intrigas užmegzti ir 'atmegzti gana 
nuosekliai ir logiškai. Po pagrindinės -in
trigos 'atomazgos. Mindaugo nužudymo, 
autorius dar leidžia skaitytojams atsi
kvėpti: pavaizduoja Šventaragio -paiskiuti- 
nes gyvenimo dienas, susintetina jų filo
sofiją ir 'aprašo jo mirtį. Tai visiškai par 
grįsta ir logiška 'atomazga.

Kalbant apie „Šventaragio“ personažus, 
tenka nustebti Vyt. Alanto lužsimojilmu. 
Jis -romane mumis pavaizduoja per 220 
personažų! Net abejoju, -ar juos visus su
žymėjau. Dar gausybė jų yra be pavar
džių. Taigi, tų personažų čia sieks -apie 
300, o gal ir daugiau. Vyt. Alantas laipirėlmė 
beveik visą XIII ;amž. lietuviją: pradedant 
karaliumi Mindaugu .ir baigiant paprastais 
amatininkais, darbininkais ir ūkininkais. 
Tiesa, romiane ne visi luomai yr-a vienodai 
vispusiškai 'atvaizduoti, tačiau- 'autoriui 
rūpėjo pirmoje eilėje tie, kurie Lietuvos 
valstybėje dominavo. Reikia stebėtis iir au
toriaus laltmiilntimij: jliis niekur personažų 
neužmiršo ir neisupainiojo, kaip dažnai pa- 
siitailkydavo J. Marcinkevičiaus romanuo
se, kur rašytojais (kas kelintais puslapis 
painiodavosi personažų varduose .

Pagrindinis -romano -personažas yra 
Šventaragis. Jis yra gimęs mlsitiilkinėje at-tytais

J. Kuzmionis

TĖVYNEI LIETUVAI

T u man pro rūko dangą kaip žvaigždė žėruoji. 
Nei vaizduote, nei rankom negaliu apimti. 
Aukštų siekimų ryžtu brandinai man mintį, — 
ir šiandien upėm, kloniais, 
tautos dvasia alsuoji.

Kaip motina mylėjai ir visus globojai. 
Nuo svetimo gobšumo saugojai ir gynei. 
Su Mindaugu, Maironiu painius kelius pramynei, 
mįslingą burtų raktą 
jaunam padovanojai,

kad juo tėvų kraitinę skrynią atrakinčiau, 
kad arklo, knygos, lyros džiaugsmo paragaučiau, 
kad kaip Alkos žynys rieškutėmis jį žerčiau, 
vairorykštėm papuošęs, 
vis motina vadinčiau.

Su Putino ryžtingais sakalais iškilus, 
seki iš Vienažindžio aukštumų žvaigždėtų, 
kad darbo ir vienybės palaima lydėtų, 
pabustų M. Čiurlionio 
šauliai Zodiako tylūs.

Švieti man kaip žvaigždė negęstanti. Vilioji 
Strazdelio, Baranausko varganom dainelėm. 
Visi mes iš tavęs vilties, stiprybės šėmiam, 
nemirštanti tėvyne,
mus Lietuva brangioji!

goji eketė peikena buvo iškirsta ties Pilies sala. 
Reikėjo meškeriotojui praplatinti „ledo šulinį“. 
Jis ištraukė 20,5 kg lydeką.

1965 metų gruodžio viduryje Krumpuolių 
ežere zarasiškis P. Sajauskas sugavo 15 kg ly
deką. žuvis netilpo ant rogučių. Ji buvo metro 
ir 14 cm ilgio, 54 cm storumo.

Atmintinas 1971 metų sausis Kaišiadorių 
rajono Romato durpyno meistrui Petrui Žitke
vičiui. Jis su savo kaimynu prasimušė eketes 
Kauno mariose netoli Dovainionių įlankos. 
Ant kabliukų pakabino gyvą jauką — karosiu
kus. Po pietų užkibo netikėtas laimikis. Vyrai 
ant ledo ištraukė vos ne metro lydeką, sve
riančią 10,4 kg.

Sako, seniau Mūšoje lydekos žąsiukus pra
rydavusios. šiandien jos sietuvose tokių dide
lių žuvų nebėra. Ir vis tik laimė nusišypsojo 
Pasvalio mūrininkui Pranui Rasikevičiui. Jis 
Tatulos ir Mūšos santakoje su pagaikštėliu ir 
plonu valu 1974 metų žiemą ištraukė lydeką, 
sveriančią 12,2 kg. Jos ilgis iki uodegos dviša
kumo 113 cm, pilvo apimtis — 51 cm.

O dabar apie pačią didžiausią Lietuvos ly
deką, išvilktą iš eketės 1973 metų balandžio 
viduryje. Jau aižėjo ledas, plaukiojo proper

mosf eroje: Perkūno ir 'trijų Laumių išpra
našautas Sugintų septintasis vaitas, kuris 
iš mažens nustebino tėvus savo išmintimi 
ir gabumais. Ji's -auga ir bręsta kunigo Su
ginto, Padysnio valdovo, šeimoje ir laplin- 
koje. Dėl savarankumo ir gabumų jis yra 
vyriausiojo brolio Švam-o pašiepiamas ir 
nekenčiamas. Vėliau su juo -susipyksta, 
susikauna ir j-į, geriausią karininką, nu
gali. Susidraugavęs su paprastais aimalti- 
niilnkaiis, darbininkų, belaisvių vaikai®, jis 
atitolsta nuo šeimos ir susitinka jaunat
vės draugę Ramunę, bitininko dukterį, ku
rią įsimyli, nors -toji vos 11 metų, o jis 
pats, tur būt, einia devintuosius... Nežiū
rint tėvų, sesers ir kitų didikų priešinimo
si, šventamaigis lieka ištikimas vaikystės 
meilei, jis Ramunę neatskiriamai pamils
ta ir su ja susituokia. Psichologiškai ne
labai patikėtina vaikystės meilė lilšugdcm.-i 
į labai gražią idealią šeimos meilę, kuri 
ištikimai trunka iki jo mirties.

Šventaragis ne tik (tiesus ir ištikimas 
vyras, bet ir ištikimas gentainis. Jis. ap
dovanotas nepaprastais kardininko gabu
mais, būdamas gilios išminties, veiklaus ir. 
veržlaus proto, nepaprastos orientacijos, 
dievų mylimasis, eina per gyvenimą, nu
galėdamas visais kliūtis ir visus pavojus. 
Jis, dar vaikais -būdalmias, tentu su savo 
bendrais, dalyvaują Dysnos pilie® gyny
boje, 'strėle -sužeidžia rusų knez-ių, jis -ap
gina Mindaugą nuo stumbro, jis sutvarko 
plėšiką Rudabarzdį, atlieta gausybę did
vyriškų darbų. Tėvo išsiųsta® iiš namų, jis 
įstoja į Mindaugo 'tarnybą. Čia jis šalia 
Pamaus yra išmintingas Mindaugo pata
rėjais, pasiuntinys į Rygą, kovotojas dėl 
Mindaugo idėjų Žemaitijoje, pasiuntinys 
pas Popiežių Milane. Perskaičius romaną, 
susidaro. įspūdi®, kad Šventaragis yra 
veiklesnis kovotoj-ais ir už Mindaugą. Kiek 
jis 'kliūčių sutiko 'meilės kelyje! Jį gundė 
ir Ramia, ir Daumainitienė, ir Dagnė Ruid- 
minaiitė, ir Vosylienė! Bet ji® visas mei
lė® aistras nugalėjo ir liko ištikimais Ra
munei.

Šventaragis pasidarė žmonių -akyse 
Šventaragio. Dar 'daugiau: jis -buvo visą 
gyvenimą 'šventad-airiis. Jis yra kilnus lie
tuviškais riteris, ištikima® šeimai, genčiai, 
dabartiniu 'terminiu tariant, tautai, ištiki
mas tautos -papročiams ir 'tikėjimui. _ 
Mindaugas Vyt. Alanto yra giliai dišmąs- 

iir salvaimingali sukurtas. Ji® yra iš

mintingas valdovais, nuoseklus ir atkaklus 
siavo politinių idėjų siekėjas ir vykdyto
jais. Per 40 m. jis atkakliai kovojo dėl Lie
tuvos valstybės -suvienijimo ir jos galy
bės. Šiame kelyje jis sutiko labai daug 
kliūčių: kliudė jam 'ir savieji, atskirų L. 
sričių kunigai, ir svetimieji1: Livonijos or
dinas, kryžininkai, popiežiai. Tik gudru
mu ilr kieta valia jis -galėjo sutvarkyti 
priešus ir siekti užsibrėžto tikslo. Jis yra 
gabus organizatorius, suspietęs apie save 
gerų patarėjų -ir karvedžių būrį, kaip Bar
nų, Šventaragį. Remėzą (prekiją) Rudmi- 
ną, V-anib-utą etc. 'Pagrindiniai jo charak
terio bruožai: nuolatinis veikimą®, nuola
tinė 'kova. „Čia žodis, čia darbais“. Maža 
jis kalba, bet energingai veikia. Po ištisos 
eilės laimėjimų, Mindaugas atsiduria di
delėje kryžkelėje.- Susijungusių priešų už
pultas Vorutoje, jis yra sąlygų verčiamas 
priimti Ikrkštą, karaliaus vaniką. Tai jo 
nevilioja, neis jis yra savarankiškos vals
tybės gynėjas ir Id i džiausite kiryžinilnkų 
priešas. Ypatingai Mindaugą sukrėtė jo 
žmonos Mortos pakrypimas į kryžininkus. 
Ir Šventaragis j-am patarė: „Su priešu rei
kia kovoti tuo pačiu 'ginklu, kaip priešas 
kovoja su mumis. Didžiaiusas priešo gink
lą® yra veidmainystė. Jei priešas griebia 
tau už krūtinės, -ir tu nepajėgi apsiginti, 
atiduok j-am kardą, bet nenusiginkluok sa
vo dvasioje: -Slėpk ginklą už nugaros ir 
smok atgal lig pasitaikys gera proga.“ 
Neris -ir priėmė Mindaugą® krikštą, bet 
širdyje liko -ištikimas seniesiems dievams. 
Jis palaikė krivius, jis lankė -slaptai ramo
ves... Tragiškiausia yra Mindaugo mirtis, 
kurios rašytojas nenori tiesiogiai vaizduo
ti. Jos tragiškąjį epizodą atpasakojo dai
nius Švitrys. Mindaugą iš pasalų nužudė 
Treniota, -Daumantas ir Tautvilais. Trenio
ta už tėvo Vykinto -sunaikinimą, Dauman
tas iš pavydo dėl jo žmonos santykių su 
Mindaugu, o Tauitvil-a®, , ka-ilp Treniotos 
įrankis. Psichologiškai tikslai -atvaizduo
tais Mindaugas ir kaip žmogus. Jis yna my
lintis, kenčianti® ir kovojantis žmogus.

Iš moterų ryškiausios yra Ramunė, 
Daumalntienė, Indrė. Ramunė yra papras^ 
ta, kukli lietuvaitė, bitininko dukra. Jos 
romantinė meilė ®u Šventamaigiu yra kilni, 
žavinga. Ji laukią savo dievaičio su gra
žiausiai® jausmais. Ji ištikima motino, pa- 
gimdžiuisi Šventaragiui tris vaikus: želvi- 
ną, Dangerutį ir -dukterį Ugnę. Gunda 
Dauimantiienė yra Ramunės priešprieša. 
■Aistringa moteris, ieškanti vyrų meilės. Ji 
bandė net Šventaragį sugundyti, bet ne
pasisekė. Tačiau Mindaugą įviliojo į mei
lės pinkles, kurios pasėkoje Daumantas 
pasidarė Mindaugo žudikais. Vaidilutės 
Indrės paveikslas yra susietą® su lino 
kančios saka. Tai tikras šedevras mūsų li
teratūroje. Vaižgantais, jei būtų gyvas, 
Alantą išbučiuotų už šią Vaidilutę ir už- 
šią saką.

Būtų verti nemažo dėmesio dar kelios 
dešimtys vyrų ir moterų personažų. Be
veik viri itie personažai Vyt. Alanto yra 
sukurti -su ryškiu -fiziniu, psichologiniu 
veidu. Štai Šventaragio senolis Kuruotas, 
buvęs didelis bobilšius. vienu sakiniu taip 
ryškiai save 'apibūdina: „Kok-s čia daikta-s 
tos mergos: ar jos bus gimusios šilkuose 
-ar pakuliniuose vystykluose, kad įtik būtų 
smagu paglamžyti, ha, ha. ha“. Ir šiame 
juoke atsispindi visas Kunoto charakte
ris.

Kalbant apie personažus, tenka pažymė
ti, ik-aid jie ne visi pakankamai išugdyti. 
Pvz. Mindaugo sūnus Vaišvilkas: neaišku, 
kodėl jis perėjo į pravoslavitią, o Rupeikas 
ir Ruklys tėra -tik vardai, -bet nežinomas 
jų nei amžius, nei išsilavinimais, nei bren
dimo eiga.

Laiko požiūriu taip pat romane yna daug 
neaiškumų. Sakysime, labai sunku sekti 
Šventaragio ir Ramunės metus. Nežinant 
jų -meilų ei-gos. sunku patikėti ir jų kai 
kuriems veiksmams. Kantais -atrodo Šven
taragis vaikas yra toks didvyris, kad jis 
-atlieka neįtikėtinus žygius. Ne tik romano 
tikrovini®, bet i-r fantastinis pagrindimas 
piasidaro silpnas.

Vyt. Alanto „Šventaragio“ stilius yra 
brandus, kaip žaviai prinokęs riešutas, ori
ginalus ir kūrybingas. Rašytojas nesu

šose antys, kai Algis Juknevičius su sūnumi 
Vaciu išsiruošė gaudyti ešerių. Prakirto eketes. 
Pritraukė rainių apie 4 kilogramus. O sykį va
las įsitempė tartum styga! Apie valandą vy
rai rungėsi su nenorinčia pasiduoti žuvimi. Iš
tempta lydeka svėrė 22 kilogramus ir buvo 1 
metro 24 cm ilgio. Tai Vištyčio ežero karalienė.

Apie didžiausius žieminius ešerius mažiau 
turime žinių. Tarp Aukštadvario pušynų pri- 
gludusiame Navos ežere S. Randomanskas 
1966 metų gruodyje „prilupo“ 6 kg ešerių. Di
džiausias svėrė 1,5 kg.

Patys, didžiausi, rainuočiausi Tauragno 
ežero ešeriai. 1970 metais per vasario pūgas 
Šėlos kaimo gyventojas Antanas Šimkūnas iš
traukė iš eketės ešerį, kuris svėrė 4,8 kg.

O kokios laimingiausios žvejų valkšnos iš 
po ledo? 1964 metų kovo 31 d. Dūkšto žvejai 
Luodžio ežere viena valkšna ištraukė 60 cnt 
karšių.

1974 metų sausio 18 d. Ignalinos žuvinin
kystės ūkio žvejai viena valkšna Jodyno ežere 
užgriebė 67 cnt karpių. Didžiausieji svėrė po 
7 kg.

L. Grudzinskas 
„V. I.“

stingsta senose 'stilistinėse priemonėse, 
bet vis ieško naujų. Šit (keletas palygini
mų: jo... plati krūtiiė iki juosmens buvo 
juoda. (kaip krosnies priekaktis, Vosylius 
buvo si’imaltas, 'kaip grūdas tarp girtnų, 
ko čia dabar prisikabinai, kaip pirtyje 
vantos lapais 'prie užpakalid. giria, kaip 
pabudusi gražuolė. alpiai rąžėsi saulės 
spindulių 'aistringai..., laiba, -grakšti, taip 
nendrė etc. Arba kokios puikios metafo
ros: siu juo dūimioja jo mickiniai, giria, nak
tis ir žvaigždės, pušynas atsidusdavo iš 
pačių gelmių etc. Arba hiperbolių: senasis , 
karžygis taip trinktelėjo savo milžinišku 
kumščiu į ąžuolinį 'skobnį, kad ŠE® suvai
tojo, lyg būtų trenktas sunkios tvoklės, tų 
juokelių iki kelių etc. O kiek daug origi
nalių epitetų! Pvz. lūkestinga tyla, įdub- 
veidis stypla, žai:®mii šypsenėlė etc.

Romano kalba yra žodinga, sodri. Rašy
tojas, matyt naudojosi ne įtik didžiaisiais 
mūsų įkalbos žodynais, bet ir pats kure žo
džius. Tokių žodžių kaip papeika, palaks- 
tūnias, mąistiingas, ykauti nerasi jokiame 
žodyne. Tiesa, vietomis jis vartoja ir ne
reikalingų barbarizmų, kaip pletkas/aip- 
kalba, liežuvavimas/, alasas/triukšmas, tė- 
myti/stebėti/ etc.

Manio nuomone, rašytojui vertėjo pa
ruošti dir knygos gale pridėti metų ir savo 
sukurtų žodžių žodynėlį. Jis būtų naudin
gas ne tik jauniems 'Skaitytojams, bet ir 
senimui.

Romano rašyba, skyryba ir korektūra 
smarkiai 'šlubuoja. Tai, be 'abejo, ne ra
šytojo, o „iešmininkų“ Ikialtė. Pvz. rašoma 
iišpėndėtgalvii's, judėsi®, vėievėlė, gresiantį, 
gęstančio, 'Spiriuaj'asi, skruzdei ynas, etc. 
Skirtukų stokos aš čia nesu žymėsiu, nes 
tokių klaidų knibždėte (knibžda. Tik ke
letas pavyzdžių: daniginkis i Kernavę pats 
pamatysi. Džiugas kankliuoja kas jam pa
tinka, man krivis Joginitas pasakojo kaip 
ten buvo, jam buvo adiškų kodėl -senolis ne
mėgo Mindaugo etc. II tomo 436 psl. ko
rektorius vietoje Vykimto padarė Vygan
tą. Tai i'škraipoma's ii“ lasmenvairdis. O to
kių klaidų, (kaip senojias vietoje sienojas, 
yra (kirbinės.

Romanas išleistas puošniai ir skoningai. 
Jį įpuošia dail. T. Valiaus estetiškai sko
ningas aplankas 'ir autoriaus nuotraukos.

Vyt. Alantas ,išvaręs mūsų literatūroje 
didelį, platų ir kūrybingą barą, savo 
„Šventaragio“ romanu užims vieną iš pir
mųjų vietų. V. Putinas „Altorių šešėly“ 
padarė pirmą perversmą mūsų romano is
torijoje, Vyt. Alanto „Šventaragis“ antrą
jį perversmą. Jei „Altorių šešėly“ buvo 
asmeninės išpažinties išreiškėj'as, tai 
„Šventaragis“ bus mūsų tautinės ir vals
tybinės išminties 'lobynu.

Vytautas Alantas. ŠVENTARAGIS.
Istorinis romanas. I tomas. „Viltis“ 1972 

m. 406 psl. Kaina 5 dol. Kietais viršeliais 
— 6 dol. IJ .tomas. „Viltis“ 1974 m. 613 
psl. Kaina: 8 dol. Kietais viršeliais — 9 
dol. Romanas gaunamas: „Viltis“, DIRVA, 
P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Su lietuviais 
pusuulyįe

LIETUVIŲ MATEMATIKŲ ŽURNALAS

Plenum Publishing Corporation Anglinė
je išsiuntinėjo įvairioms firmoms ir įstai
gomis katalogą dešimties 'sovietiškų moks
liškų žurnalų, (kurie leidžiama -anglų kal
ba. Viena® tų žurnalų vadinasi „Lithu
anian Matherndtica-l Trainsaetians“. Jo re
daktorius — P. Katilius. Žurnalas pasiro
do metų ketvirčiais. Nagrinėjamos įvai
rios, lietuvių matematikų išpopuliarintos 
problemos. Leidžia Lietuvos Mokslų Aka
demija. Prenumerata 165 doleriai metams. 
Tai* yra vienintelis kataloge žurnalas, lei
džiamais ne Maskvos ar Leningrado moks
lo įstaigų, o respublikinės Mokslų Akade- 
rriiijos Lietuvoje.

METMENYS — 30

Šis literatūros ir kultūros žurnalo nu
meris ypačiai 'turiningas ir brand'us. Iš 
'tikrųjų — tai knyga, turinti beveik 200 
puslapių. Turinyje daug įdomias medžia
gos, kurios autoriai, pvz. L. Sutema, V. A. 
Jonyną®, L Dovydėnas, J. Ble'kaitis Ir kt. 
jau vien tik savo vardais pakelia žurnalo 
vertę ir -sudomina Skaitytoj ą.

Šitame numeryje 'ilšskirtinai minėtini 
trys bendradarbiai: A. Gustaitis. Vytautas 
Dūkas ir Kęstuti!® Paulius Žygas.

A. Gustaitis, kaip ur visada, patraukia 
skaitytoją savo giliai humoristiniais eilė
raščiais, Vytautas Dūkas kruopščiai išna
grinėja trijų Lietuvos rašytojų (Sluckio, - 
Elubniio ir Avyžiaus) kūrybą, o K. P. Žy
giais pa-daro gilią 'ir išsamią M. K. Čiurlio
nio kūrybos analizę. Dėmesio vertais ir A. 
Hermane®, supažindinęs -su J. Bob-rovskio 
kūryba.

PIRMOSIOS KOMUNIJOS VADOVĖLIS

Lietuviškas Pirmosios Komunijos va
dovėlis. Skirtais ne vien mokytojiams, bet 
ir tėvams, kurie norėtų patys paruošti sa
vo vaikus, jau 'atspausdintas. Vadovėlį pa
ruošė I. Butttienė ir k-un. Kęst, žemaitis: 
platina L. K. Religinė šalpa ir PLB Švie
timo Taryba.“

Vadovėlio kaina 5 dol. Religinės šalpos 
timo Taryba.

Liet. Kat. Religinė Šalpa. 64-09 56th 
Roa-d, Makpeth. N. Y. 11378. USA.
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Krizė, krizė, krizė... štai šių dienų gal
vojimo ir pokalbių žodis. Krizė, kuri stu
mia iš lygsvaros gailingus kontinentus, 
slegia gerbūvio pasotintas 'tautas. baimina 
paklydusį žmogų.

Ši krizė, kurios mes esame dalyviai ir 
iliuidinMceii, nėra vien tik ekonominė, kaip 
dažnas galvoja <air kaip ekonominiai moks
lai moko, kad ji neišvengiamai ikiantojasi 
kas 25 ar 30 metų. Ne. ši mūsų gyvena
moji 'krizė yra ir ekonominė, ir dvasinė, 
ir moralinė, ir religinė, ir politinė — 
trumpai, ji yra krizė mūsų laikų žmogaus, 
neišpasakytai aukštai pakilusio mokslišri 
kai, ir tiek pat neišpasakytai žemai puo
lusio morališkai. Štai šioje prieštaroj mū
sų taikių žmogus ir blaškosi, čia neva iš
vydęs savo troškimų ir paguodos kelią, 
čia jį vėl praradęs...

**•
Liūdna man, mielas skaitytojau, telkiu 

laiško įvadu pradėti 1976 metus. Kitos iš
eities tačiau neturiu,, nes noriu būti nuo
širdžiu, t. y. rašyti tai, ką galvoju ir ką 
matau. Pažvelgęs gi į 1976 metų veidą, 
matau, kad jis yra sužalotas ir todėl jis 
man nepatinka.

Veidas, kuris per pusę pastarojo šimt
mečio Vakarų Europoje buvo beveik die
vinamas, kiurio išraiška .nepertraukiamai 
buvo stebima, kuriuo buvo daugiausia, o 
gal ir išimtiniai, ipasiiitiiikiiima, stalgia vienu 
smūgiu buvo paralyžuotos ir iškraipy
tais... Kalbu apie JAV veidą; o tas smūgis 
buvo Vietnamo karo pralaimėjimas.

Visi žinome, kad atitaisymas nuo beit 
kokio paralyžiaus jeigu ir galimais, yra 
labai lėtas, met fa geriausių daktarų prie
žiūroje, neišskiriant ir daktaro Kissinge- 
rio. Kremlius tai irgi žino. Jeigu tad de
tente yra žaidimas tarp divejų partnerių 
(JAV ir Sovietų), tai, vienam žaidėjui dėl 
netikėto smūgio išpuolus, antrasis (Sovie
tai) jaučiasi atpalaiduoti nuo žaidimo tai
syklių, ir žaidžia su kitais, už save žymiai 
menkesniais partneriais taip, kaip jam ge
niausiai patinka.

Ir kodėl ne?! Kais išdrįstų pasipriešinti 
arba žaidimą sutrukdyti? Šiuo metu tekio 
nėra. Reikta tad išnaudoti taiką.

**•
Tokią padėtį turint gaivoje, tenka tik 

stebėtis, kokis naivus turėjo būti dr. Kis- 
sinigeris, kaidia jis, prieš keletą savaičių, 
vyko į Maskvą naujų susitarimų su Krem
lių dairyti. Svarbiausi, iš daugelio, buvo 
du: ginklavimosi apribojimas ir Sovietų 
visiškais pasitraukimais iš Angolos.

Pasitarimai! giln!k^a)vimosii> lapribcįiilmo 
klausimu vyksta jau bene treti metai. Dr. 
Kissingerio manymu, šie pasitarimai jau 
buvo tiek, pažengę, kad betrūko tik vienos 
detalės jiems sėkmingai užbaigti Tokioj 
nuotaikoj jais įvažiavo pro Kremilauis var
tus. Tačiau Brežnevo kabinete jo laukė 
staigmena — vietoj svarstyti itą, anot dr. 
Kissingerio, „vieną likusią detalę“, drau
gas Brežnevas pasiūlė jam visai naują su
tartį, kurios dr. Kissingeris net negalėjo 
svarstyti, bet įtik .pasiėmė su savim į Va
šingtoną.

Antrojo dar svarbesnio gyvybinio Ango
los klausimo Brežnevas net neleido užsi
minti. O kiek prieš tai paties dr. Kiisisinge- 
rio ir įvairių senatorių buvo prisakyta 
grasinančių kalbų ir padaryta pareiškimų, 
kad Sovietų kišimasis į Angolą priešta
raująs Helsinkio konferencijos susitari
mų (?'.) dvasiai. Jeigu Sovietai neapledisią 
Angolos, tai detente tarp Sovietų ir JAV 
būsianti neįmanoma, o jai nutrūkus, JAV 
ir jos vadovaujamas pasaulis turėsią grįž
ti prie šaltojo karo...

Į visą tai Kremlius, visai neisusijiaudi- 
nęs, trumpai atsakė — štai, Jūs, esate ka
ro kursttojai ir visų negerovių kaltinin
kai...

Po visa to dr. Kissingeris turėjo pasi
jausti labai kvailoj padėty ir todėl išsku
bėjo iš Maskvos. Priešingai jautėsi Krem
lius — sarkastiškai patenkintas ir todėl 
pasiryžęs pasilikti Angoloje.

• **
Šia proga negalima neprisiminti įvykio 

Prancūzijos prezidento vizito metu Mask
voje prieš Kalėdas. Prezidento svečiavi- 
mosi laikas buvo sutartas keturios dienos. 
Kada jis pirmos dienos vakarienės meilu 
savo kalboje priminė Helsinkio konferen
cijos dvasią ta Išreiškė pageidavimą, kad 
Sovietai pristabdytų vedamą ideologinį 
karą ir darniau derintųsi su Vakarais, va
karienė buvo sutrumpinta ir Brežnevas 
staiga „susirgo“. „Susirgęs“ jjiiis vengė su
sitikti su prezidentu ir aitėjo įtik atsisvei
kinti.

Mes, lietuviai, ne įtik žindime, bet taip 
palt esame patyrę, kad mažųjų itaiutų at
žvilgiu Sov. S-ga yra akiplėšiškai nuož
mus kaimynas. Tokia buvo ir tebėra 
Kremliaus .diplomatija“ mažųjų tautų at
žvilgiu.

Kalbant apie Kremliaus elgseną dr. 
Kissingerio ir Prancūzijos prezidento vieš
nagės .metu, 'kažkaip savaime įkyla ktausi- 
mias: ar jau atėjo laikas Kremliui, taikyti 
tą pačią „diplomatiją“, su tais pačiais aki
plėšiškumo ir nuožmumo priedais ir di
džiosioms tautoms?

Į šį klausimą gali būti tik įteigiamas at- 
salkymas. Sąlygos tokiam Sovietų „diplo-

matijos“ stiliui Šiuo įmetu yna labai patan-
lotos.

JAV, vis dar Vietnamo smūgio siupara- 
lyžuotos, negali išvystyti bet kurtos agre
syvesnės užsienio politikos.. Pačioj tautoj 
izoliiaicioniizmas (nenoras kištis į kiltų vals
tybių reikalus) auga. Naujo prezidento 
rinkimo metai artėja, .atrodo, su laibai 
mieštomis gailirnybėmiiis, laimėti mespuibiiL 
kon ainis (tuo pačiu irgi S. Fordui), bet 
užtai su didelėm viltim demokratams. Tai 
reikštų naujais iperspektvais sparčiau musi- 
gilnkluolti, stipresnę izoliactonizmo bangą 
ir silpnesnę, pasyvesnę užsienio politiką.
Priešingą vaizdą gausime pažvelgę į So

vietų pusę. Čia giinklaviimasiis vyksta pil
noj apimty ir visu smarkumu. Čia niekas 
nesvarsto nusiginki avimo, bet (priešingai, 
vis didesnį ir vis tobulesnį ginklavimąsi. 
Čia niekais nesvarsto laisvo tautų apsi
sprendimo ar pasaulio taikos, nes Krem
lius visiką žino ir sprendžia; nes čia galio
ja 'tik prieš pu'ššimfį su viršum metų Leni
no paskelbta neginčijama tiesa — mirltiis 
pasauliniam kapitalizmui per pasauiliinę 
revoliuciją ir jos užkariavimus. Nei anų 
laikų Vakarų išrasta „koegzistencija“, nei 
šių laikų „detentė“ šios Lenino tiesos ne
pakeis. Nauji „užkariavimai“ (pavergi
mai) kaip vyko, taiip te vyks, tik su dar 
didesniu įžūlumu.

Iš šilų veiksmų ir įvykių sugretinimo se
ka naujiais Kremliaus diplomatijos stilius; 
jis bus šauraamių ginklų mišinys su apdai
riu lišmaningulmiu. Kada, kur ir kuris iš tų 
dviejų priemonių turės persvarą — spręs 
ne „detentės pasitarimai“, bet visuotinė ir 
išimtinai Kremliaus išmintis. Sovietų 
ginki avimasis, pagaliau, yra pasiekęs to
kį laipsnį, 'kuris leidžia Sovietų diploma
tams pakeisti švelnias baltas pirštines į 
geležines ir didžiųjų valstybių atžvilgiu.

•••
Visa to pasekmėje Izraelis pradeda at

sidurti vienišame baimės 'ilr apmaudo ke
lyje;

Afirkos kontinentas pradeda slinkti į 
neapskaiičiiuojiaimių, dabartį griaunančių, 
lemtingų nuotykių bedugnę.

Nesusiklausą, prabangoje ištižę Vakarai 
turi tik vieną paguodą ir atramą — vis 
stiprėjančią Kiniją ir vis tampriau augan
čius ryšius tarp Kinijos, ir Japonijos, Ši ir 
tik ši jėga šiandien ilr gal dar ilgainiui 
vers Kremliaus diiplcm'altuis, bent kartas 
riuo karto, užsidėti baltais pirštines, o Va
karams suteiks retkaritinę atvangą.

• ••

Lietuvio susimąstymui
Skaudu nuolat skaityti, kaip lietuviškos 

organizacijos emigracijoje inesugyvena — 
VLIK as įsu ALTu>, ALTais su VDIKu, pasta
rasis su PLB ta pastaroji pati su savim... 
O būtų juk taip miela ir taip prasminga, 
jeigu jos visos veiktų vienoj talkoj, vie
nam Didžiajam Takišiui.

Dejia, lietuvių tauta, 'be daugelio dory
bių, turi ir vieną ydą — .per dažnai serga 
„išmini tingumo“ pertekliumi. Mūsuose 
niekuomet nestokoja .jišmintingų i,r išimta- 
tingesniųjų“. Saulė net aptemsta jų „di
džios išminties“ šešėlyje. Vargas tuomet 
tautai, nes tenka slankioti tamsoje.

Kartą Prancūzijos buv. prezidentais de 
Gaulle nusiskundė: „Kais gali sutvarkyti 
kraštą, kuris gamina 246 rūšis sūrio?..“

O ką jau bekalbėti' aipie 246 ar daugiau 
rūšių „išmintingųjų“..., kuriems trūksta, 
kiaiip tik vienos svarbiausios išminties — 
tar.psuavės pagarbos bei susiklausymo.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

ATLEISTAS KULTŪROS MINISTRAS
„Tiesa“ paskelbė žinutę, kad „Lietuvos 

TSR Aukščiausios Tarybos įsaku Liongi
nas šepetys 'atleistais ilš Lietuvos TSR kul
tūros ministro pareigų, ryšium su perėji
mu į kitą darbą. Lietuvos TSR kultūros 
ministru paskintais Jonais EUeiinis.“

Sprendžiant iš paisisakymų spaudoje, L. 
Šepetys buvo gerai susipažinęs su Lietu
vos kultūros reikalais ir,, esamose sąlygo
se. sugebėjo tuos reiikalus tvarkyti.

ATSARGINĖS DALYS
Ieškojau elementų žibintuvėliui. Radau 

Varėnos ūkinių prekių parduotuvėje.
— Tik įkartu su žibintuvėliui. — pareiškė 

pardavėją.
— Man tranzistoriui reikalingi tie ele

mentai. — aiškinu.
— Galite žibintuvėlį išmesti, o elemen

tus sudėti į tranzistorių, — paslaugiai pa
siūlė pardavėją, — kai įkas taip daro.

Gaila pinigų nereilkaliingiam daiktui. 
Antra vertus, Iką gaili žinoti, gal rytoj šios 
parduotuvės vedėja A. Jurgelevičienė no
rintiems pirkti elementų li>ėps imti ir 
tranzistorių. Dar brangiau, atsieis. Bet ką 
dairysl. Padariau taip, kaip pardavėja siū
lė.

S. Zienius, „V. 1.“

KAS1HEMŠKOS
SMULKMENOS LIETUVOJE

ŠEIMININKĖS UŽRAŠAI

Nevienodai buvo sutiktais E. Lietuvyje 
išspausdintasis mūsų visų gerbiamo mi
nistro a. a. ®. K. Balučio ilgametės šeimi
ninkės Kalstės Noreikaitės dienoraštis 
Tarpusavio pasikalbėjimuose vieni jį gyrė, 
o kiti sakė; „Na, fa latisirado rašytoja! Ką 
gerą gali papasakoti net mokyklos nelan
kiusi tarnaitė (taip ji pati save pradžioje 
vadina.) ar šeimininkė apie plačius politi
nio ir visuomeninio darbo barus išvariusį 
valstybės vyrą — B. K. Balutį?“

Šilais laikais 'atsiminimus daug kas ra
šo. štai karalienės buvusi auklė turtinga 
pasidarė, išleidusi atsiminimus apie jos 
išaugintas dvi princeses. Panašius atsimi
nimus buvo pradėję rašyti ir kiti BuckLng- 
halmo rūmų tarnai, bet vėliau jiems tai da
ryti, berods, buvo uždrausta- Tad kodėl 
negalėjo įrašyti daugiau kaip 40 metų B. 
K. Balučio šeimoje išgyvenusi ir gal ge
riau nei įkais kitas jį pažinius! moteris, Lon
done iki pat jos mirties daugeliui tik Kas
tulės vardu težinoma. (Daug kais jos pa
vardės net ir nežinojo). Titulai iar mokslo 
laipsniai nebūtinai turi padaryti žmogų 
geru rašytoju ar pasakotoju. Pagaliau jei
gu iki šiol, prastokus jau 8 metams po B. 
K. Balučio minties, niekas iš jo 'buvusių 
bendradarbių čia Europoje net išsamesnio 
straipsjnio nesurentė, tad Kastulė viis dėlto 
padarė gerą pradžią. Tairiiant šventraščio 
žodžiais — jeigu jūs nekalbate, tai akme
nys įkalbės...

Prieš .rašydamas šias pastabas, dar kar
tą pavarčiau Vytauto Sirvydo paruoštą ir 
J. J. Bachuno išleistą monografiją „Bro
nius Kazys Balutis“. Gal tos .monografijos 
ar jos įžangos, kurią parašė Mykolas Bir. 
žilškia, paveikta, K. Noreikaitė ir atidavė 
savo gana primityvia rašysena ir istiliumi 
paruoštą dienoraštį P. ‘H. Vairkalai, kad jis 
būtų paskelbtas. Toje įžangoje M. Biržiš
ka rašo: „Kuo Bronius mums .mielais ir 
brangus? Pirmiausia įtuo, — kad jis mūsų 
žmogus. Jame kažkaip vykusiai susideri
no geriausios, iš mūsų senos valstybės pa
veldėtos, savybės su amžinąja mūsų liau
dyje išlikusia tautine dvasia. Jis mūsiškis 
— gyvas, jautrus, nuoširdus, paprastas 
žmogus. Prie to dar — geras lietuvis: tvir
tas, teisingas, net kietas.“

Jeigu praleistume Kastulės atsiminimų 
pradžią, kur ji pasipasakoja apie savo

JAUNIMUI
PLJS KONGRESO NUTARIMAI

Jaunimo informacijos reikalu
1

Jaunimo Kongresas teigia., jog lietuvių 
jaunimui trūksta žinių apie lietuvių išei
vijos ir Lietuvos .gyvenimą. Kongresas 
skatina išeivijos lietuvių jaunimą skirti 
daugiau dėmesio Lietuvai, susipažinti su 
jos padėtimi fa užmegzti asmeniškus ry
šius su jos žmonėmis, ypač jaunimu.

2
PLJS oficialūs leidiniai yra PLJS Ryšių 

Centro žinioje. Šiuo metu, vieninteliis ofi
cialus leidinys yra „Pasaulio lietuvių jau
nimas“, kuris yra PLB lei'džd.amo „Pasau
lio lietuvio“ skyrius. Jaunimo Kongresas 
ragina Kongreso atstovus prenumeruoti 
„Pasaulio lietuvį“ ir 'prašo a.dmin.istraciją 
jį siuntinėti veltui tiems, kurie pareiškia, 
kad nepajėgia prenumeratos užsimokėti. 
„'Pasaulio lietuvio“ administracija taipgi 
prašoma vieną numerį siuntinėti veltui vi
siems, kurie nėra jo užsiprenumeravę. 
Gavėjų sąrašą pristatys PLJS Ryšių Cent
ras.

3
Nepaprastais atvejais, kai neįmanoma 

lietuvių jaunimo per „Pasaulio lietuvių 
jaunimą“ informuoti, PLJS Ryšių Centras 
yna įpareigotais įteikti žinias lietuvių jau
nimui kitomis 'priemonėmis.

4
Jaunimo Kongresas, rūpindamasis žinių 

apiė jaunimo veiklą dir gyvenimą skleidi
mu, steigia informacijos teikėjų tinklą.

5
PLJS Ryšių Centrais parūpina magneto

foninius įrašus ir kitą medžiagą apie lie
tuvių jaunimo veiklą lietuviu radijo pro
gramų vedėjams ir informacijos įteikė
jams.

6
Jaunimo Kongresas vertina lietuviškų 

plokštelių leidėjų įnašą lietuvių kultūrai 
ir prašo parūpinti žodžius drauge su dai
nų plokštelėmis, kaid jaunimui būtų leng
viau mokytis naujų lietuviškų dainų.

7
Jaunimo Kongresas skatina lietuvių jau

nimą susidomėti lituanistinėmis temomis, 
kurios tilktų mokslo studijom ir pratur
tintų išeivijos lituanistinį lobyną.

Vasario 16-tosios gimnazijos reikalu
1

Jaunimo Kongresas, vertindamas Vasa
rio 16 gimnazijos vaidmenį Vokietijos 
bendruomeniniam e gyvenime fa Vokieti
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungos veikloje. 

jaunystę bei darbą Balučių šeimoje, ir pa
tį galą, vaizduojiainitį ministro paskutines 
gyvenimo dienas, tai beveik visa kita, at
rastume minėtoje monografijoje. Dargi 
aiškiau, ryškiau ir tilksliiau ten pavaizduo
tos tos pačios B. K. Balučio gyvenimo iš
karpos, kurias aprašo ir K. Noreikaitė. Ir 
aprašo kartais ne visiSkial tiksliai arba ne 
taip vaiizdilnigaiii, kaip monografijos pabai
goje pasakoja apie jį buvusieji draugai ar 
bendradarbiai. Taip pvz. jii sumaišo prof. 
Jurgučio pareigas, padarydama jį minist
ru pirmininku, nors jis yra buvęs tiktai 
užsienio ‘Teifcdlų ministru. Epizodas liš pa
sikalbėjimo su M. Krupavičium apie 
krikščionis ir demokratus tailp pait paim
tas iš minėtos monografijos, tik daug 
blankiau 'papasakotais.

Taip fa gundo kipšiukas pasakyti, kad 
Kastulės atsiminiimių žymi dalis yna V. Sir
vydo paruoštosios monografijos pakarto
jimais. Toje monografijoje daug 'įvykių 
pasakojama paties B. K. 'Balučio žodžiais, 
kurie gal ir padrąsino Kastulę juos pakar
toti. Tačiau ten yra tik smulkmenos, tik 
prabėgom užgriebti faktai, kurių Išplėti
mais ir paryškinimas tebelaukia laibiau pa
tyrusio ir įrašyti sugebančio asmenis ran
kos.

Čia ir prieiname prie paties B. K. Balu
čio dienoraščių, apie kuriuos jils kalba sa
vo patiktame testamente. O tada tai būtų 
medžiagos, tai būtų įrašymo, tai atsiverstų 
žinių aruodais mūsų istorikams! O kol tai 
įvyks, kol bus išaiškintas dienoraščių liki
mais, vis dėlto būtų nepaprastai įdomu ir 
naudinga, jei kas B. K. Balučio gyvenimo 
ir veiklos Kastulės pradėtąjį aprašymą 
tęstų toliau. Ypačiai būtų įdomus pasku- 
tiniųjų dvidešimties metų jo gyvenimo 
laiikioitarpis, į kurį jau įsi rikiuojame fa 
mes, buvusieji Dievo Paukšteiiiai.

Atrodo, kaid Noreikaitės (o gal geriau 
P. B. Viarkalos) pajudintais akmuo nesu
stos vietoje, bet riisis toliau, pateikdamas 
ne tik įdomių pasakojimų laikraščio sfcai- 
tojaims, bet ir naujų šaltinių Lietuvos 
.Istorijos .tyrinėtojams. Pagaliau, gal ilki to 
laiko, kol minėsime ’B. K. Balučio 10 metų 
mirties sukaktį, kas nors Lietuvių Namuo
se, tauriais jis nuoširdžiai sielojosi, paka
bins ir bent kiek didesnį įrėmintą mūsų 
buv.usfojo Pasiuntinio ir Įgalioto Ministro 
paveikslą. Lauksime.

B. Šarūnas

ragina Vokietijos LJS skirti asmenį, kuris 
informuotų jaunimą apie Vasario 16 gim
naziją fa palaikytų ryšį su. visuomene. As
muo turėtų būti patvirtintas Vasario 16 
gimnazijos vadovybės.

Lietuviškai nekalbančio jaunimo reikalu

1
Jaunimo Kongresas konstatuoja, kad 

PLIS .apima viso pasaulio lietuvių jauni
mą, įskaitant tuos, kurie nekalba lietuviš
kai. PLJS valdyba ir kraštų ar vietovių 
LJS valdybos skatinamos įjungti lietuviš
kai nekalbančius į Jaunimo Kongreso nu
tarimų vykdymą. Visi LJS vienetai skati
nami palaikyti ryšius su visom lietuvių 
organizacijom fa įremti jų pastangas 
įtraukti į savo veiklą lietuviškai nekal
bančius, mišriais šeimas ir atitolusius nuo 
lietuvių gyvenimo.

2
Jaunimo Kongresais pataria kraštų LJS 

valdyboms savo leidiniuose spausdinti 
straipsnius fa lietuvių, ir gyvenamo kraš
to kalba.

3
Jaunimo Kongresas rekomenduoja Jau

nimo Sąjungos padaliniams pasirūpinti 
specialiais kursais, kuriuose lietuviškai 
nekalbantieji galėtų susipažinti su Lietu
va, lietuvių 'kalba, kultūra ir veikla.

(bus daugiau)

APDOVANOTI FOTOGRAFAI

Kais antri metai rengiamais tarptautinis 
konkursas „Už socialistinį fotografijos 
meną“. Šiemet jis vyko Belgrade.

Konkurse premijuoti ilr šeši Lietuvos 
fotomenininkai. Pirmoji premija paskirta 

‘kaunietei I. Giedraitienei už nuotrauką 
„Vestuvių vakaras“, antroji — M. Bara
nauskui, trečioji — J. Kalveliui, ketvirto
sios — Z. Bulgakovui', V. Bo'tyrinui, A. 
Macijauskui.

NAUJI VARGONAI
Klaipėdos konservatorijos salėje pasta

tyti nauji moderniški vargonai. Juos įren
gė čekų firma „Regier Kloss“. Ta proga 
buvo suruoštas koncertas. Naujais vargo
nais grojo Lietuvos vargonų virtuozas ir 
entuziastas L. Digrys. Sekančią dieną fa
kulteto studentams ir dėstytojams paskai
tė paskaitą apie vargonus, supažindino su 
jų atsiradimo istorija ir veikimo princi
pais.

Vargonai yra koncertiniai, dviejų ma
nualų, turi daugiau kaip 2.000 vamzdžių 
ir 29 registrus.

ATSIGĖRĖ ALAUS

Britų spaudoje buvo žinutė, kaip bravo
ro darbininkai Lietuvoje ragavo savo pa
gamintą alų. Gerbkai įsilkaušę, jie nutarę 
atsukti dar vieną kraną, bet suklydo. Ne
begalėdami sulaikyti tekančio alaus, jie 
ištuštino 40.000 pintų į... kanalizaciją.

L. RĖZOS SUKAKTIS

Lietuvos spaudoje paminėta Mažosios 
Lietuvos kalbininko, poeto, liaudies dainų 
rinkėjo, istoriko ir pedagogo Liudviko Rė
zos 200- metų gimimo sukaktis. L. Rėza 
buvo gimęs netoli.Nidos buvusiame Kar
vaičių kaime, kurį vėliau vėjas užnešė 
smėliu. Jo tėvai buvo lietuviai, todėl fa 
sūnus, ,nors anksti netekęs .tėvų, gerai mo
kėjo lietuvių ir latvių kalbas. Be daugelio 
lietuvių kalbos nagrinėjimų ir populiarini
mo, jis yra išvertęs į vokiečių 'kalbą Do
nelaičio „Metus“, o į lietuvių kalbą išver
tė ir išleido šv. Raštą. Jo gimimo data yra 
1776 m. sausio 9.

Sukakties proga Nidoje buvo suruoštas 
iškilmingas vakaras. Pranešimą apie L. 
Rėzos gyvenimą padarė A. Jovaišas, o apie 
jo gimtuosius Karvaičius — prof. V. Gu
delis.

NIEKAS NENORI DIRBTI

Darbininkų skaičius Lietuvos kaime 
kasmet mažėja: ileka tik seniai fa paliegė
liai, o jaunieji traukia į miestus. Antai 
1974 m. net 28 kolūkiai jau turėjo daugiau 
traktorių, negu traktorininkų — sako Lie
tuvos ž. ū. ekonomikos instituto direkto
rius B. Grabauskas. Per dešimtį metų dar
bo krūvis vienam ž. ū. darbininkui padi
dėjo 27%.

Esant penkių dienų darbo savaitei, ko
lūkiečio „darbo laiko fondas“ (atmetus po
ilsio, švenčių, atostogų, susirgimų ir dar
bo .sodybiniuose sklypuose laiką) sudaro 
230 darbo dienų per metus. Tačiau ir šio 
darbo dienų Skaičilaus niekas neišdirba. 
Praėjusiais metais vidutiniško darbo die
nų skaičius kolchozuose buvęs 211 'dienų. 
Tokiu būdu visame krašte per metus esą 
netenkama 4-7 mil. darbo dienų. Kadangi 
vieno darbadienio produkcija skaičiuoja
ma 15 rublių, tad per metus prarandama 
produkcijos už 70 mil. rublių. Tokių dide
lių nuostolių nepadiaro nė kapitalistinių 
kraštų streikuoją darbininkai. Išeitų, kad 
darbininkai visur vienodai elgiasi: ten, 
kur negali streikuoti — simuliuoja... •,

Daugiausia dienų išdirba traktorininkai 
(244 d.) dr melžėjos (315 d.). Juos atėmus, 
laukininkystės darbininkų darbadįeiraiaii 
sumažėja iki 138-149 dienų metus. Ne
nuostabu, kad karvių melžėjų tarpe dau
giausia darbo didvyrių ir visokiais ordi
nais apdovanotų moterėlių. Joms šiek tiek 
prilygsta tik kiaulių šėrikės. Žurnalistas 
A. Naujokaitis sakosi sutikęs Vitaliuje 
kiaulių augintoją, Socialistinio Darbo Did- . 
vyrę, kuri per 25 metus tik antrą kartą 
atvykusi į miestą.

Kai kuriuose rajonuose kiaulininkės fa 
melžėjos išdirbančios net po 342 dienas 
per metus. Todėl esą nenuostabu, kad iš 
tokios vergijos jos stengiasi taaaip įmany
damos ištrūkti. j-?L'

Darbo jėgos trūkumui pašalinti minėta- , •
sis instituto direktorius siūlo gerinti dar
bo sąlygas, atimti sodybinius sklypus, 
įtraukti į darbą paauglius fa pensininkus, 
sustiprinti darbo drausmę ir sumažinti 
stiklelio vartojimą.

Tuo tarpu kaimyninės Lenkijos pavyz
dys pirštu prikišamai rodo, kad pakanka 
ūkininkui duoti žemės, ir jis difabs ją išsi
juosęs.

BLOGA VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 
PREKYBA

Prekybos ministerijos vaisių ir daržovių 
Skyriaus vedėjas B. Uždavinys nusiskun
džia (švyturys, Nr. >1), kad krautuvėse . 
dažnai šių produktų trūksta, o esantieji 
yra blogos kokybės. Krautuvių lentynose 
pilna vaisvynių, bet vaisių ar jų sulčių 
trūksta. Ūkiai obuolių neskubinia parduo
ti, nes iki spalio 1 d. vienas kg kaštuoja 
40 kap., o nuo sausio 5 d. jau vienas rub
lis. Bulvės fa morkos ūkiuose neruošiuo- 
jamos. Todėl į krautuves patenka mažos, 
sužeistos, susitraukusios fa supuvusios. 
Pvz. pernai Vilniuje buvo nupirkta 6.000 
tonų supuvusių bulvių, kurias vėliau vis- 
tiek 'reikėjo grąžinti į ūkius. Apelsinų 
'krautuvėse beveik nėra — jais pirekliauja- 
ma tarpuvartėse. Įvairių prieskonių, pvz. 
pipirų, krienų, česnako, petražolių daž
niausia tik Klaipėdoje esą galima gauti. 
Sutarčių vaisiams ir daržovėms pristatyti 
esą sudaroma pakankamai, 'bet stinga vyk
dytojų. Matyti, juodoj rinkoj geriau apsi
moka parduoti.

LENINO RAŠTŲ RINKINYS

1950-1955 m. Lietuvoje buvo išleista 35 
tomai Lenino raštų. Po to dar buvo išleis
ta dešimtis papildomų tomų. Jie visi buvo 
versti iš rusiškojo ketvirto leidimo. Dabar 
numatyta pradėti versti iš 'penktojo rusiš
ko leidimo naują Lenino raštų laidą, ku
rią sudarysią 55 tomai.
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SVEČIAI Iš LIETUVOS PAKEISTAS LAIKAS
Anglijoje lankėsi vilniečiai inž. J. Bamb

lys ir jo žmona žurnalistė Marina (ElauibUe- 
nė. Pasisvečiavę Londone pas savo dėdę 
inž. R. Bamblį, Lancasteryje pas pusbrolį 
pro. K. Baublį ir apžiūrėję Londono įžy
mybes, dar žada sustoti Vokietijoje -ir ap
lankyti ten gyvenančius gimines.

PATIKSLINIMAS
„E. Lietuvio“ (iNr.7) straipsnyje „Patys 

apie save“ trečioje pastraipoje cituojamas 
J. Aihkio pranešimas, padarytas 1947 m.. 
Turėjo būti 1974 m.

•'
R. ŠOVOS AUKA

DBLS Tarybos narys ir atstovas prie 
Centro Valdybos Rimantas Šova lietuviš
kai spaudai paremto paaukojo £25.00. Re
dakcija ir leidėjai dosniam aukotoj ui nuo
širdžiai dėkoja.

AUKOS
Atsilygindami už „E. Lietuvį“, jo leidi

mui paremti aukojo:
J. Plepys — 2.00 sv., K. Masiliūnas — 

1.50 sv., A. Stankevičius — 1.00 sv., A. 
Mykolaitis — 1.00 sv., A. Papievis — 0.50 
sv., P. ViTŽdinltas — 0.50 sv., B. Klicrys — 
1.50 sv.

LIETUVIS LIGONINĖJE

Grimsby ligoninėje guli sužeistas Hiietu- 
viis jūrininkas Stanislovas Karpis iŠ Klai
pėdos. Jo adresas iki vasario mėn. galo:
S. Karpis, Yarborough Ward, Grimsby Ge
nerali Hospitai. Grimsby S. Humberside.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
METAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba yra -išsauntonėjusii Bendruomenės Kraš
tų valdyboms ir valdybų funkcijas atlie
kančioms organizacijoms aplinkraštį apie 
Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 
50 metų sukaktį. 1926 m. balandžio 4 d. 
iškilmingu raštu popiežius Pijus XII įkūrė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios nepriklauso
mą provinciją. PLP valdyba, kviesdama 
visus laisvojo pasaulio ilietuvus švęsti 
šiuos jubiliejinius metus lietuvybės krikš
čioniškojo atsinaujinimo dvasioje, skelbia 
1976 metus Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Metais.

LONDONAS
BLYNŲ BALIUS

Vasario 28 d. (šeštadienį) Lietuvių 
Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A 
Victoria Park Rd. E9, -šv. Onos Draugija 
ruošia BLYNŲ BALIŲ.

Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai. Įėjimas 
— 60 p.

METINIS LONDONO LIETUVIŠKOSIOS 
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 22d.(sekmadienį) 5 vai. v. Spor

to ir Socialinio klubo salėje, 345A Victo
ria Park Road, Landon, E9 kviečiamas me
tinis -susi.rinki.msis, kurio metu bus pada
ryti pranešamai iš parapijos veiklos, pra
matyti ateities darbai ir renkama 1976 
mietams parapijos taryba.

Kviečiami visi lietuviai gausiai daly
vauti ir bendrai aptarti savo parapijos 
veiklą 1976 metai-s.

Prieš susirinkimą visi dalyviai bus pa
vaišinti arbata ir sausainiais.

PAVASARIO BALIUS

Dainaviečių pavasario balius ruošiamas 
gegužės 8 d.

Smulkiau 'apie tai bus paskelbta vėliau.

„MES ČIA“

Iš -Lietuvos emigravusių žydų jaunimo 
grupė Izraelyje sudarė meninį vienetą 
„Anachmu kan‘ “ („Mes čia"), kuris sėk
mingai gastroliavo Amerikoje, o dabar yra 
atvykęs i Europą. Vasario 22 d. Londone 
Coliseum teatre jie duos šokių ir dainų 
koncertą. Pradžia 7.30 vai. Bilietų kainos 
£1 — 5.00. Norintieji juos įsigyti, turi 
kreiptis į Jewish National Fund, nes teat
ro kasoje nebus parduodami.

DBLS narį ALGIRDĄ BUNDONĮ 
ir PAMELĄ HOLFORD. 

sukūrusius šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime saulėto ir 

gražaus gyvenimo.

VVolverhamptono DBLS skyriaus 
valdyba, nariai ir pažįstami

Lietuvių Katalikų Religinės šalpas Rė
mėjų susirinkimas, turėjęs įvykti vasario 
8 d. (sekmadienį) 5 vali. p. p. Sporto ir So- 
cialilnio klubo salėje, neįvyko, nes daugu
ma narių -pageidavo, kad tas susirinkimas 
būtų jungiamas su .parapijos susirinkimu.

Atsižvelgiant į tuos pageidavimus, Lie
tuvių ’Katalikų Religinės Šalpos Rėmėjų 
reikalai bus svarstomi parapijos metinio 
susirinkimo metu, kuris įvyks vasario 22 
dieną 5 vai. p. p. Sporto ir Socialinio klu
bo salėje, 345A Victoria Park Road, Lon
don, E9.

Visi prijaučiantieji ir Lietuvių Kaltalikų 
Religinės Šalpos Rėmėjai kviečiami daly
vauti.

RUOŠIAMĖS ŠOKIŲ ŠVENTEI

Londono Lietuvių Tauitilrtių Šokių Gru
pė jau senokai stropiai ruošiasi V-tajai 
Tautinių šokių šventei, kuri įvik-s š. m. 
rugsėjo 5 d. Čikagoje, Amerikoje.

Pirmą kartą Didžiosios -Britanijos lietu
viai bus atstovaujami šioje Šokių Šventė
je, kurioje dalyvauja lietuviai iš viso pa
saulio.

Nors 10 šokių bus visai naujų, grupė 
yra pasiryžusi juos visus išmokto, dary
dama ipo keletą repeticijų kais savaitę.

Šis atstovavimais pareikalaus tam tikrų 
išlaidų. Vien kelionė lėktuvu į JAV kaš
tuos £3.000. Pati Jaunimo Tautinių Šokių 
Grupė panaudos visas savo -sutaupąs, 
£500. Dar tikisi gauti šiek tiek panamos iš 
kitų organizacijų ir pavienių asmenų.

Jei kas iš Anglijos lietuvių -norėtų prisi
jungti prie šiois grupės ir vykti kartu į 
Tautinių Šokių -Šventę, galt. tai padiaryti, 
nes dar yra 15 ladisivų viėtų.

Išskrendame rugpjūčio 19 d. -ir grįžtame 
rugsėjo 9 d. Kelionė ten ir -atgal vieniam 
asmeniiluii kaštuos tik £164.22. Jei kas pa
geidautų prisijungti ir ikamtu vykti lį šią 
Tarfbinių Šoklių Šventę, prašome pranešti 
V. Jurienei, 11 -London Lane, Bromley, 
Kent, iki kovo 1-os dienos. Telefonas; 
739 8734.

Apši-stojdmo vieta Amerikoje kiek-vienas 
ekskursantas rūpinasi pats.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Š. m. vasario 28 d., šeštadienį, 6 vai. uk- 
railniečių klube, 80, Modesworth Str., šau
kiamas DBLS Rochdale skyriaus narių 
susirinkimas.

Maloniai prašome visus -narius susirin
kime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
SKELBIMAS

DElLS-gos Manchesterio skyriaus Valdy
ba vasario 21 d. 6 vai. p. p. Manchesterio 
Lietuvių Socialinio klubo patalpose įrengia 

16 VASARIO PAMINĖJIMĄ.
Programoje svečio pasikarta dr trumpa 

meninė diallis. Manchesterio ir 'apylinkės 
lietuvius prašome ir kviečiame kuo -gau
siau į minėjimą atsilankyti ir keletą va
landų praleisti lietuvių klube. Vietos bus 
visiems gana.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 28 d.. 6,30 v-ad. -p. p., ukrainiečių 
klubo salėje. 30 IBIentinck Rd. ruošiamas 
didesnio masto

Nepriklausomybės šventės minėjimas.
Programoje: dr. S. Kuzminsko paskai

ta ir įdomi -meninė dalis, kurią atliks Der
bio ir vietos scenos ir muzikos mėgėjai.

šis minėjimais ruošiamas kartu su Der
by lietuvių kolonija. Kviečiame vis-us -apy
linkės lietuvius jame gausiai dalyvauto. 
Prašome atvykti punktualiai.

Nottinghamo DBLS skyriaus valdyba

PAMINĖJOME SAVO VETERANĄ

Sausio 31 d., nors iir žvarbiam vėjui pu
čiant. Nottinghamo lietuviai riir.ikos -į lie
tuvių klubą pagerbti jų tarpe gyvenantį 
dr. S. Kuzminską jo 75 metų sukakties 
proga.

Susirinko apie pusšimtis svečių, .kurių 
kalbos pradžioje -tik ir sukosi a-pie -amžių, 
nes daugelio jau galvos paišarmojusios ar 
labai išrctėjuisaus plaukeliais bepadeng- 
įtos... Tik -moterys visada jaunos, gražios 
ir nesenstančias...

Vaišes gražiai paruošė klubo šeiminin
kas A. Vainorius ir Moterų Draugijos pir- 

mlininkė M. Grakauskienė su t-aflikiniiinkė- 
mi-s. Kun. S. Matutis juos palaimino.

Jubiliatą pirmiausia pasveikino DBLS 
pirmininkais K. Bivainiis, linkėdamas jam. 
niekad nesibaigiančias jaunystės ir ener
gijos. Dar kalbėjo kum. S.' Matulis, T. B-a- 
keiit-ienė, J. Gadibucgiis ir M. Grakauskie
nė. Sugiedota Ilgiausių Metų.

Į kalbas ir -sveikinimus atsakė jubilia
tas. ta pačia proga užpū-sdaimais ir visas ju
biliejinio torto žvakutes. Mietai jis būtų 
ir visą šimtinę jų užpūtęs, o gal vieną die
ną ir užpus...

Svečiams jubiliatas patarė gerti ir val
gyti su saiku, bet meilės Vilemas kitam sai
kias nei-šmialtuojamas.

Vaišės baigtos gražiomis sutartinėmis ir 
linksmais 'pokalbiais.

k. b.

LIET. SODYBA
PAGARSĖJĘS LIETUVIS DARŽININKAS

Maždaug 10-15 mylių nuotolyje nuo Lie
tuvių Sodybos yra bent trys vadinamieji 
Sveikatos Ūkiai (Health Farms), į kuriuos 
atvyksta .pataisyti sveikatos, sustiprinti 
nervų ir, -svarbiausia, numesto svorio fil
mų, literatūros -ir biznio garsenybės iš vi
so pasaulio. Už tai. ikad jie priverčiama pa-

gyventi pagal nustatytą griežtą dietinį re
žimą ‘iir pasimaitinti beveik vien -tik dar
žovėmis ir vaisiais, pacientai sumoka di
deles pinigų sumas ir išvažiuoja patenkin- 
ti, nusikratę rūpesčiais, riebalais ir keliais 
šimtais svarų...

Vienoje tokių farmų (Enton Hali) dirba 
•sumanus lietuvis daržininkas Vincas Gry- 
gėlis. Jo pareiga yra žiūrėto, kad pacientų 
kambariuose netrūktų -šviežiai priskintų 
gėlių, o ant stalo būtų pateikiamos daržo
vės, išaugintos natūraliu -būdu, nevarto
jant mineralinių trąšų, žurnalas „Health 
for Ali“ įsidėjo net jo fotografiją su glė
biu svogūnų, kuriuos jis išaugino vartoda
mas tik organines trąšas. V. Grygeflio iš
augintieji svogūnai ir kitos daržovės yra 
pasiekusios rekordinius svorius ir išgar- 
siinusos Enton Hali ir jos. daržininko var
dą.

Pažymėtina-, kad V. Grygelis yra susi
pratęs lietuvis, įskaito lietuviškąją spaudą 
ir dažnai apsilanko L. Sodyboje. Neseniai, 
įsteigus čia DBLS skyrių, -j-ils išrinktas jo 
pirmininkui. Gabiam daržininkui- ir veik
liam lietuviui linkime geriausios sėkmės.

LAIKAS UŽSISAKYTI ATOSTOGAS

Atostogų kainos šiais metais L. Sodybo
je yra £28.00 per savaitę. Vienos paros 
kaina — £5.50. Prie šių kalnų dar pride
dami VA T mokesčiai.

Vaikams 1-5 m. pusė kainos, 6-10 m. — 
75%.

Kas numato ateinančią vasarą Sodybo
je atostogauti, prašomi nebedelsiant užsi
sakyti kambarius.

ATVYKITE ATOSTOGŲ - 
Į SAULĖTĄJĄ SALĄ

VI. Girėnas ir S. Skibiniauskas savo nau
jai įsigytame priv. viešbutyje Isle of Wight 
jau priima vasarotojus.

Viešbutis yra arti jūros, daug vietos ma
šinoms pastatyti, nuosavas baras ir spalvota 
televižija. Geras maistas du kartu per dieną — 
pusryčiai ir vakarienė.

Kainos sezono metu (nuo birželio 15 d. iki 
rugsėjo 15 d.) £25.00 vienam asmeniui per sa
vaitę. Kitu metų laiku — £23.00 per savaitę. 
Vaikams iki 14 m. pusė kainos; iki 3 m. — ne
mokamai.

Priimami svečiai Velykoms. Kaina, įskai
tant maistą, £5.00 per dieną vienam asmeniui.

ADRESAS: „Skelmorlie“ Prlv. Hotel
Spring Gardens, 
Madeira Road, 
V e n t n o r , 
Isle of Wight.

VOKIETIJA
„RATUKAS“ SUKOSI SENELIŲ 

PRIEGLAUDOJE

Vasario 1 d. „Susitikimo Namų“, ku
riuose vyksta pabėgėlių kultūrinė veikla, 
k-uratorija suorganizavo St. Nikolaus se
nelių prieglaudai meninę programą. Pro
gramoje dalyvavo lenkų bažnytinis chanas, 
ukrainiečių kvartetas ir -sdista-s, rumunų 
•taiultliinių šokių grupė ir lietuvių jaunimo 
„Ratukas“, šokėjai pašoko keletą tautinių 
-šokių; po „Saldutės“ mergaitės papuošė 
šioje prieglaudoje esančius keturss ilietu- 
viius senelius gėlėmis; o estrados daininin
kė VMeta Rakauskailė-Lan-dienė pradžiu
gino senukus dviem lietuviškais ir dviem 
vokiškais šlageriais. Neperdedant galima 
pasakyti, kad (lietuvių jaunimo programa 
laibiausiai praskaidrino senelių liūdnas 
dienas. Jie prašė atsilaikyti dažniau, -kad 
ir kais mėnesį su panašia programa. Šioje 
prieglaudoje baigia savo senatvės dienias 
daugiausia Rytų pabėgėliai-.

Paguodos žodžių seneliams pasakė 
„Haius der Begegnung' Kuraitorijos pirmi
ninkai dr. j. c. J. Maurer ir msrg. dr. G. 
Adam.

MIRTYS

1976 .m. sausio 14 d. Bad Kreuzn-ache 
(Vokietijoje) mirė Marijonas Petkūnas. 
Buvo 64 metų amžiaus, gilmęs Panevėžy
je. Lietuvoje baigė karo mokyklą ir tarna
vo kariuomenėje. Bene 1952 metais įstojo 
į Labour Service tarnybą, buvo įvairiose 
kuopose, galiausiai 2040 LS kuopos Darm- 
stadte vaidas. Ilgokai hesveik-avo -ir todėl 
prieš mėnesį laiko buvo pasitraukęs į 
pensiją. Savo privačiame gyvenime buvo 
mėgėjais .piešti ir, galima -sakyti, buvo me
nininkais. Daug jo pieštų paveikslų yra jo 
namuose, bet tailp palt nemaža jų yra per
leidęs lilr kitiems -asmenims. Velionis palai
dotas Bad Kreuzniache.

1976 m. vasario 2 d. Kaiiserslau-terne mi
rė Stasys Astramskas. Jis buvo gimęs 1913 
m. rugsėjo 22 d. Vilkaviškyje. Tremtyje 
Kaiserria-uterne, o galiausiai -Darmistadlto 
mieste. Daugiau negu prieš metus laiko 
turėjo sunkią automobilio neaiimę, iš ku
rios, galima -sakyti, neatsigavo. 1976 -m. va
sario 6 d. Kalisersl sutemo miesto kapinė
se -buvo 'attiktos katalikiškos laidojimo 
apeigas, .bet pats kūnas -išvežtais sudegin
ti. Galutinai bus palaidotas vėl Kafeers- 
lautenno miesto kapinėse.

B. L.

SKAITYTOJI] LAIŠKAI

IR VĖL PENSININKAI

Pilnai- prikrautas ir vis dar kraunamas 
pensininkų vežimais užkliuvo Sodybos var
čios ir vėl pradėjo 'iš pradžias... Pritariu 
E. G. („E. Lietuvis“, Nr.6) -nuomonei, kad 
pensininkų klausimas šiais metais vėl bū
tų įtrauktas į DBLS atstovų suvažiavimo 
programą.

Daugelius pensininkų nesikelia į žaliuo
sius -Sodybos plotus bijodami, kad ji gali 
būti parduota. -DBLS Centro Valdyba tu
rėtų garantuoti, kad taip neatsitiks. Kur 
tada pasidėtų -savus namus mieste pairda
vę ir į Sodybą atsikėlę pensininkai?

-Be to, norėtume daugiau informacijos 
apie pačią Sodybą ir gyvenimo sąlygas. 
Labai svarbu žinoti, -ar duodami paskiri 
kambariai, o gal -reikia gyventi viename 
kambaryje keliems žmonėms? Nežinia, ar 
yna krautuvė, paštas ir kt.

Manyčiau, -kad Sodyboje turėtų gyventi 
bent 50 pensi-.Tiinkų, ir ji turėtų -būti pa
versta ne biznio įmone, o socialinių lietu
vių centru. -Net ir patys pensininkai galė
tų vienas kitam daugiau padėti — stipres
nioji -pagelbėtų silpniesiems. Pagaliau čia 
ji'emis būtų gėlimą suorganizuoti ir šiokias 
tokias pramogas, 'kad -būtų -galima įdomiau 
praleisti nuobodžias -senatvės valandas.

P. širmoms

Gerk, broleli, gerk!
• Prieš tūkstantį metų Kijevo kunigaikš
tis šv. Vladimirais yra pasakęs: „Gėrimas 
yna mūsų džiaugsmas, todėl mes negalime 
jo atsisakyti“. Tas posakis šiandien įtinka 
ne vien tok kijieviečia-ms, bot taip pat Va
karų tautams -ir mums visiems.

Iki šiol buvo manyta, kad sovietinis 
žmogus, laisvu noru ar prievarta užimtas 
adealogė-niiaiis 'reikalais, nebeturi laiko ir 
noro tiek daug gerti, kaip vakariečiai. De
ja, faktai rodo visai ką kita. Praėjusiųjų 
metų lapkričio mėnesį „Der Spiegei" -pa- 
skelbė JAV ekonomisto Vladimiro G. 
Tremilio surinktus duomenis, rodančius, 
kad Sovietų S-gos pilietis išgeria dvigubai 
daugiau alkoholio, negu V. Europos ar 
Amerikos gyventojas.

Nors ir bandoma įvairiomis priemonė
mis su girtuokliavimu kovoti, tačiau -alko, 
holla suvartodamas Sov. Sąjungoje (kas
met -pakyla vidutiniškai 5-6%. Pvz. 1957 
m. buvo išgerta už aštuonis milijardus 
rublių, o jau 1972 m. už 15.7 milid-ardus.

Ypatingai girtuokliavimas esąs paplitęs 
centrallinėje Rusijoje, o taip pat Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Ele paprastosios 
vodkos ten esą daug geriama naminės 
(autorius ją vadina „samagon“), padary
tos iš 'bulvių, grūdų, kukurūzų ar cukr. 
runkelių. V. Tremlio skaičiavimu, apie 
55% vodkos padaroma namie. Kaimiečiai 
dalį naminės atgabena į -miestą giminėms 
ar pažįstamiems, kurie ir be to apie 13% 
savo namų išlaikymui skirtų pinigų .pra
geria.

Apie 63% nelaimingų -atsitikimų įmonė
se ar keliuose įvyksta dėl girtuokliavimo. 
Apie 80% prasikaltimų padaro girtuok
liai. Nors javų neužtenka duonai, tačiau 
vistoek 3% grūdų, 5% bulivų dr iki 8% 
cukr. runkelių sunaudojama spirito va
rykloms. Prie šito skaičiaus dar reikia 
pridėti naminei gaminti suvartojamus 
grūdus — apie 5 mil. tonų per metus. Pa
brėžiama, kad varant degtinę naminiu bū
du, reikia -suvartoti apie -tris kartus dau
giau produktų, negu specialiuose bravo
ruose.

Kava su degtindariais esanti labai sun
ki-. Milicijai suradus naminės fabrikėlį, vi
sa kaltė suverčiama seniams ar „babuš- 
koms“, nes pagal sovietinius įstatymus 
senieji dažniausia teismuose nebebaudžia
mi.

Iš kitos pusės, pajamos už alkoholinius 
gėrimus sudaro apie 10-12% valstybės pa
jamų. Gyventojams palengvintu, fabrikai 
daro „rašalą“, pripildami į vyną spirito. O 
kadangi geria visi, tad bausmės už pasigė
rimą nėra labai gąsdinančios.

Sovietiniai piliečiai geria didėliais sai
kais ir iki dugno. Senais rusiškais priežo
dis sako: „Gerk, broli, kiek neišgertų la
šų ant dugno paliksi, tiek priešų įsigysi“. 
Į -sveikatą!

SIŪLO DRAUGYSTĘ
„Dziennilk Polsk-i“ 1973 m. vasario 26 d. 

išspausdino Lenkijos Neprklaiuisomybės 
Lygos Vyriausiojo Vykdomojo Komiteto 
(mūsiškai- Vliko) nutarimą dėl Lenkijos 
rytinių sienų. Su tuo nutarimu, nors kibk 
ir pavėluotai, vertėtų ir mums susipažin
ti. Štai kėletas -jo ištraukų.

1. Lenkijos Nepriklausomybės, Lyga vi
siškai 'atmeta Jaltos ir Teherano nutari
mus ir -nepripažįsta jais pasiremiant (pada
rytų Ijenkijos Rytinių žemių užgrobimo.

2. Neatsižvelgiant -į Sovietų okupaciją, 
Lenkija skaito Rygos sutartį teisėtą.

3. Nepriklausomybės Lygia pripažįsta, 
kad lietuviai, latviai, estai, baltarusiai ir 
ukrainiečiai turi visišką -teisę atgauti ne
priklausomybę.

4. Emigracijos sąlygose Lenkija siekia 
draugiškų santykių su braliSkamis lietu
vių, latvių ir baltarusių tautomis.

5. Planuojant ateities veiklą, lenkų emi
grantų politiniams veiksniams yra galima 
ir būtina bendradarbiauti su tokaiils pat 
uikrain-iečių, baltarusių ir Baltijos kraštų 
veiksniais.

6. Pripažįstama ,'kad Vilnius ir Lvovas 
per amžius yra buvę brangūs židiniai' tau
toms, gyvenančioms Lenkijos plotuose; tie 
židiniai ir -tolau turės vaidinto tas tautas 
jungiantį vaidmenį.

Deklaracijoj pabrėžiama, kad nėra tiks
lu nustatyt galutines valstybines sienas 
prieš nepriklausomybės atgavimą. Jos au
toriai pageida-uj-a su visomis broliškomis 
tautomis iš anksto -sudaryti tokius santy
kius, kad nepriklausomybės aušrai nušvi
tus. visus klausimus būtų galima išspręsti 
-talkiu būdu, nepamau-dojamt jėgos ir smur
to.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MACHESTER — vasario 29 d„ 11 vai.
NOTTINGHAM^ — vasario 22 d.. 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — vasario 29 d., 11.15 

vai., -Liet. Židinyje.
CORBYJE — vasario 29 d„ 14 vai., St. 

Patrick's, G-ai-nsborough Rd.
HUDDERSFIELDE — vasario 22 d.. 1 vai. 

p. p„ it. Joseph bažn.
BRADFORDE — kovo 7 d., 12.30 vai.

MALDOS DIENOS UŽ LIETUVĄ

Birminghamo lietuviams ji yra skirta 
vasario 20 d., o Coventry ir Leamingtono 
Spa tautiečiams vasario 24 d.

L. K. Sielovada — Bendrija
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