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Po Madrido konferencijos
Kovo 2-4 dienomis Madride turėjo galu

tinai įsipilietinti laikraštininkų nukaltas 
naujas terminas — eurokomunizmas. To
mis dienomis ten posėdžiavo „trys didie
ji“ — Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos 
komunistų vadai. Iš anksto buvo spėlioja
ma, kad šis susitikimas turi du tikslus: 
padėti Ispanijos komunistams išgauti lei
dimą laisvai veikti ir sukurti naują ko
munistinę schizmą — eurokomunizmą.

Per šią konferenciją turėjo galutinai 
paaiškėti, ar Vakarų Europos komunistai 
nori atsiskirti nuo Maskvos, ar jie tiki į 
demokratines priemones valdžiai įsigyti, 
ar yra pasiryžę bendradarbiauti su demo
kratinėmis Vakarų Europos partijomis?

Iš paskelbtojo konferencijos komunika
to paaiškėjo, kad visiškai susitarta tik dėl 
pirmojo punkto — visomis išgalėmis pa
dėti legalizuoti Ispanijos komunistų par
tiją.

Dėl eurokomunizmo nuomonės daugiau 
išsiskyrė, todėl aiškaus nutarimo nepa
skelbta.

Skaitlingiausia šiuo metu yra Italijos 
komunistų partija, turinti apie 1.2 mil. na
rių, ir laimėjusi parlamento rinkimuose 
34% balsų, o savivaldybių rinkimuose iš
sikovojusi kontrolę Romoje, Neapolyje ir 
kituose didesniuose miestuose. Jos vadas 
Berlinguer pritaria demokratiškam valdy
mo principui, sutinka dalyvauti Nato ir 
Europos Bendruomenės organizacijose. 
Tačiau partijos viduje dar esama opozici
jos, pritariančios Maskvos linijai.

Prancūzijos komunistai (apie 0.55 mil.) 
formaliai taip pat yra atsisakę proletaria
to diktatūros principo. Kartu su socialis
tais jie tikisi būsimuose rinkimuose dau
giau balsų ir įtakos. Tačiau jų vadas G. 
Marchais, nors viešai ir atsistojęs žmo
gaus teisių gynėjų pusėje, bet i artimesni 
kontaktą su disidentais nesileidžia. Jis 
priešinasi Prancūzijos dalyvavimui E. 
Bendruomenėje ir nėra galutinai apsi
sprendęs dėl Nato organizacijos. Lygiai 
taip pat neapsisprendęs dėl galutinio ry
šių nutraukimo su Maskva.

Ispanijos komunistų partijos (apie 
150.000 narių) vadas Carillo yra pats libe
rališkiausias. Jis nori atsipalaiduoti nuo 
Maskvos įtakos ir dalyvauti demokrati
niuose parlamento rinkimuose. Jis taip 
pat pritaria Europos Bendruomenei, bet 
priešinasi Nato.

Madrido konferencijai pilnai nepasise
kus, Vašingtonas ir Maskva lengviau atsi
kvėpė. Dr. Kissingeris buvo eurokomuniz
mo priešininkas, laikydamas jį Trojos 
arkliu. Trims vadams nesutarus galutinai 
atsiskirti nuo Maskvos, vakariečių įsipa
reigojimas jų partijoms sumažėjo .

Maskva patenkinta, nes galutinė viltis 
priglausti Vakarų komunistų partijas po 
savo sparnu dar nėra dingusi.

Dabar Kremlius, be abejo, bandys su
skaldyti tas partijas ir laimėti savo idė
joms daugumos pritarimą. Tuo tarpu JAV 
prezidentas Carteris taip pat pareiškė pa
geidavimą peržiūrėti Amerikos santykius 
su Vak. Europos komunistais, kurie 'šiaip 
ar taip turi didelės įtakos savo kraštuose. 
Žaidimas vyksta toliau.

Įdomu šia proga užsiminti, kad šitam 
žaidimui besitęsiant, pradėtas kelti nau
jas klausimas: kas geriau — eurokomu
nizmas ar staigi, kariška komunistinės 
kariuomenės okupacija?

Galvojama, kad jei Vak. Europoje įsi
galėtų eurokomunizmas, t. y. demokratiš
kos formos, bet komunistiško turinio re
žimas, tai, esą, jis, Maskavi spaudžiant, 
vistiek pereitų i sunkiai pakeičiamą siste
mą, kurios populiarus vardas yra proleta
riato diktatūra.

Esama betgi nuomonių, kad Raud. armi
ja, užimdama Vakarų Europą, priartintų 
Sovietų imperijas galą. Esą. okupantas 
nebepajėgtų užgniaužti kylančio patrioti
nio judėjimo civilizuotuose Vakaruose. 
Tas judėjimas išplistų visoje Sov. Sąjun
goje, ir tautos išsilaisvintų.

Tokiam samprotavimui apibūdinti ang
lai turi labai tinkamą terminą — wishful 
thinking. Lietuviškai tai reikštų svajoji
mą apie dangiškus migdolus...

Gal būt, JAV ir kitų kontinentų strate
gams ir kabinetįniams diplomatams tokia 
padėtis ir būtų priimtina, net patogi. Jie 
ir dabar nesijaudina dėl Vietname ar 
Kambodijoj dingusių milijonų gyventojų, 
kai tie kraštai buvo perleisti komunis
tams. Tad kodėl dar nepridėti ir Vakarų 
Europos... Kitokia būtų kalba, jei kas pa
siūlytų padaryti okupacinį „eksperimen
tą“ pvz. Aliaskoje ar Kalifornijoje.

Lucanus

BUKOVSKIS AMERIKOJE
Senatorius H. Humphrey buvo pasikvie

tęs V. Bukovskį pietų, o vėliau jis kalbė
jo Užsienio Santykių Komitete JAV Kon
grese. Profesinių sąjungų vadas G. Mea
ny buvo nusigabenęs Bukovskj i Floridą, 
kur jis kalbėjo prof, sąjungų organizaci
jose. Pagaliau jį buvo pasikvietę ir kele
tas studentų organizacijų.

Būdamas Amerikoje, Žukovskis išreiš
kęs pasitenkinimą, kad Britanijos užs. 
reik, ministras dr. Owen vieaši pritarė 
JIAV prezidento politikai žmogaus teisių 
apsaugos srityje.

AMIN KONFERENCIJOJE
Kovo 7 d. visai netikėtai 1 Afro-Arabų 

konferenciją Kairo mieste atvyko ir Ugan
dos prezidentas Amin. Daugelis dalyvių 
buvo nustebę ir net pasipiktihę. Konferen
cijoje Amin buvo pirmasis kalbėtojas. Jis 
pareiškė, kad „sionistai ir imperialistai“ 
ruošia prieš jį sąmokslus. Esą, Uganda 
esanti nuolatiniame pavojuje; priešo lai
vynas galįs kiekvienu metu išlaipinti ka
riuomenę Afrikoje. Baigdamas kalbą, jis 
pakvietė sekančią Afro-Arabų konferen
ciją ruošti Ugandoje ir pareiškė: „Mes 
esame turtingi, neturime kalinių — tai 
gali paliudyti amerikiečiai ir vokieičai, 
kurie lankėsi mūsų krašte“.

NEBESUSIGAUDO
Ženevoje posėdžiaujanti Žmogaus Tei

sių Komisija turėjo svarstyti JAV pateik
tą projektą, reikalaujantį visas valstybes 
pateikti informacijas apie areštuotus ir 
tardomus kovotojus dėl žmogaus teisių. 
Sov. Sąjunga pasipriešino, pareikšdama, 
kad tai kišimasis i svetimų valstybių vi
daus reikalus. Neutralieji kraštai taip pat 
atsisakė paremti J1AV pasiūlymą, nenorė-

Dėl ANTANINOS BANAITIENĖS 
netikėtos mirties velionės šeimai 

reiškiu nuoširdžią užuojautą

Kazys Bi vain is

Dėl ANTANINOS BANAITIENĖS 
mirties nuoširdžią užuojautą 

velionės šeimai ir artimiesiems 
reiškia

DBLS Prestono skyrius ir 
Prestono lietuviai

DOMĄ BANAITĮ ir šeimą, didelio 
liūdesio valandoje giliai užjaučia 

ir kartu liūdi
O. ir J. Bendoriai

DOMĄ BANAITĮ ir jo šeimą 
liūdesio valandoje giliai užjaučia

R. ir A. Giedraičiai

A. A.
DBLS Rochdales skyriaus 

pirmininką D. BANAITĮ ir sūnų 
su šeima mylimai žmonai ir 
motinai mirus, giliai užjaučia

Leigh skyriaus valdyba ir nariai

Brangų bičiulį
PRANĄ MAKŪNĄ, nuskubėjusį į Lietuvą aplankyti savo žmoną 
ir vaikus, ir tegalėjusį aplankyti ką tik supiltą žmonos kapą, 

skausmo valandoje giliai užjaučia

M. ir dr. J. Mockai

darni įsivelti į JAV-Sov. Sąjungos ginčą. 
Pagaliau JAV atstovas savo pasiūlymą at
siėmė.

Dar toliau nueita svarstant Čilės reika
lus. Tuo tarpu, kai iš 32-jų atstovų tik ke
turi pasisakė prieš Sov. Sąjungos elgesį 
su disidentais, didelė Komisijos dauguma 
pasmerkė Čilės vyriausybę. O JAV atsto
vas Brady Tyson pareiškė iškilmingą ap
gailestavimą, kad JAV vyriausybės atsto
vai 1973 m. prisidėję nuversti Ailendi vy
riausybę...

Po kelių valandų Valstybės departamen
tas Vašingtone betgi pareiškė, kad tai 
esanti tiktai Tysono asmeniška nuomonė.

Spaudos komentarai gana nepalankūs 
žmogaus Teisių Komisijos nuospren
džiams. O „The Daily Telegraph“ (kovo 
9 d.) savo vedamajam davė tokią antraš
tę: „KGB' good — Chile bad!“

Iš kitos pusės, Europos spauda reiškia 
nuomonę, kad prezidento Carterio žmo
gaus teisių ofenzyva ir pasitarimai su di
sidentais (turima galvoj Bukovskį) suda
ro klaidinantį įspūdį ir kelia tuščias vil
tis Rytų Europoje, o taip pat kenkia nusi
ginklavimo pasitarimams. Pvz. „Die Zeit“ 
rašo, kad prezidento pareiškimai nepadė
siu nei disidentams, nei Europos tautoms. 
Siūloma rinktis vidurio kelią.

Mūsų skyriaus nariui 
B. RAMONAIČIUI mirus, gilią 
užuojautą reiškiame jo žmonai 

Betty ir sūnums
DBLS Leigh skyr. valdyba ir 

nariai

DOMUI BANAIČIUI, jo mylimai 
žmonai mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Bradfordo Vyčio klubo ir DBLS 
valdybos ir nariai

A. A.

ANTANINAI BANAITIENEI 
mirus, didelio liūdesio valandoje 
jos vyrą Domą, sūnų Vaidotą, 

marčią Heydi ir anūkes 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 

liūdžiu

Ona Ramonienė

A. A.

ANTANINAI BANAITIENEI

mirus, jos vyrą Domą ir šeimą 
didelio liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame

Reinių šeima

A. f A.

Antaninai BANAITIENEI staiga 
mirus, jos vyrui Domui ir sūnui

Vaidotui su šeima reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

P. A. Jasikai

A. A.

Antaninai BANAITIENEI staiga 
mirus, didelio liūdesio valandoje 
giliai užjaučiame jos vyrą Domą 

ir sūnų Vaidotą su šeima

M. Gelvinauskienė 
A. Ručinskienė

VELNIAS GAMINA PUODUS...

Elta-Press, informacijos biuletenis italų 
kalba, Roma, 1977 m. sausis, Nr. 1.

Turinyje — Lietuvos pogrindžio žurna
lo „Aušra“ Nr. 2 vertimas į italų kalbą. 
Įžanginiame žodyje redakcija paaiškina 
žurnalo turinį, o pabaigoje aprašo naujai 
išėjusios italų kalba knygos „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos" turinį. Re
komenduoja knygą skaityti sąžiningiems 
ir nesąžiningiems. Autoriaus knyga paro
danti, kad „velnias gamina puodus, bet 
negamina dangčių“.

GALI SUGRĮŽTI STALINO LAIKAI
Žydų disidentai Maskvoje baiminasi, 

kad gali sugrįžti Stalino laikai, pasižymė
ję surežisuotais teismais ir sunkiomis 
bausmėmis. „Izvestia“ paskelbė Maskvos 
gydytojo S. Lipavskio laišką, kuriame įro
dinėjama, kad Sovietų S-gos disidentai 
palaiko ryšius su Vakarų žvalgybomis ir 
joms šnipinėja. Iki šiol Lipavskis bendra
darbiavo su žydų disidentais. Dabar ma
noma, kad jis buvo KGB agentas ir pro
vokatorius. Paskelbus jo laišką, prasidėjo 
kratos ir areštai. JAV ambasadorius Mas
kvoje pareiškė, kad tai yra įprastinis 
šmeižtų ir įtarinėjimų reiškinys.

IR BRITAI GINS ŽMOGAUS TEISES
Naujasis užs. reik, ministras dr. D. 

Owen viešai pareiškė, kad D. Britanijos, 
kaip ir JAV, užsienio politikos pagrindą 
sudaro žmogaus teisių apsauga. Jis taip 
pat pabrėžė, kad Britanijos vyriausybė 
neatsižvelgs, kur tols žmogaus teisės būtų 
pažeidinėjamos — komunistų kraštuose, 
Pietų Afrikoje, Ugandoje ar Čilėje. „Ko
munistų kraštai turi pripažinti, kad rūpi
nimasis žmogaus teisėmis nėra kažkokia 
griaunamoji taktika, bet neatskiriama 
Vakarų demokratijų užsienio politikos da
lis“, pareiškė užs. reik, ministras.

JAV užs. reik, ministras Cyrus Vance 
pareiškė pasitenkinimą dėl takios britų 
užsienio politikos linijos. Tuo tarpu Mas
kvoje nedviprasmiškai pabrėžiama, kad 
tai yra kišimasis į svetimo krašto vidaus 
reikalus.

VIENAS KITO NEBIJO
JAV gynybos ministras Brown pareiškė, 

kad Amerika pajėgtų sunaikinti Sov. Są
jungą net ir tuo atveju, jei ši smogtų pir
moji. Abiejų kraštų karinės pajėgos esan
čios maždaug vienodos. JAV turinti žy
miai didesnį tarpkontinentinių bombone
šių ir atominių povand. laivų skaičių, o 
sovietai viršija sausumos raketomis.

PAKVIETIMAS Į MASKVĄ
Ateinantį birželį Maskvoje organizuoja

ma „religinių taikos jėgų“ konferencija. Į 
ją pakviesta iš viso pasaulio 600 religijos 
vadovaujančių asmenų. Pakvietimus yra 
gavę Canterbury arkivyskupas ir vyriau
sias Londono rabinas. Nežinia, ar jie tais 
pakvietimais pasinaudos.

Seįtiįmos DIENOS
— Padaryti vieną mylią autostrados 

(motorway) Britanijoje praėjusiais me
tais kaštavo £1,41 mil.

— Trys Rytų Vokietijos gyventojai nu
skendo Baltijos jūroje, bandydami maža
me laively pabėgti į Vakarus.

— Buvęs Liberalų partijos vadas J. 
Thorpe pataria iš Sov. S-gos atvykusiems 
disidentams nesusirišti su viena kuria po
litine partija, bet bendradarbiauti su vi
sais.

— 64.000 vokiečių praėjusiais metais 
lankėsi Izraelyje.

— JAV gyventojų skaičius sausio 1 d. 
buvo 215.998.000. Nuo 1970 m. padidėjo 
5.7%.

— Ugandoje, prezidento Amino įsaky
mu, nužudyti šeši geriausi aktoriai. Nuo 
sausio 25 d. krašte jau nužudyta apie 
3.000 žmonių.

— Lordas Home, kalbėdamas konserva
torių susirinkime pareiškė, kad Sov. Są
jungai užpuolus Vak. Europą, taktinių 
atominių ginklų panaudojimas būtų neiš
vengiamas.

— Varšuvoje slaptai atspausdinta cen
zūros uždrausta knyga „Zapis“. Tai yra 
sudėtinis (252 psl.) veikalas.

— Prancūzijos prezidentas Giscard d‘ 
Estaing įspėjo JAV prezidentą, kad neįsi- 
leidus Concorde lėktuvų į New Yorką, 
JAV lėktuvai Prancūzijoje bus nukreipia
mi į Lyon aerodromą.

— Ūkininkas Alan Cole (Exeter) mir
damas paliko £1.000 organizacijai, kuri 
„išaiškins žmonėms socializmo pavojus ir 
privatiško biznio dorybes“.

— .Pravda“ paskelbė poeto S. Michal
kovo straipsnį prieš disidentus, parašytą 
eilėmis.

— Iš visų Europos valstybių D. Britani
ja turi daugiausia savivaldybės pastatų

Rumunijos vargai
Žemės drebėjimas Rumunijai sudavė ne 

tik materialinį, bet ir politinį smūgį. Ga
lutinis žuvusių žmonių skaičius dar neži
nomas, bet jis sieks gal tūkstančius. Su
naikinta daugiau kaip 12.000 pastatų, apie 
200 fabrikų, didelė dalis naftos šulinių 
įrengimų, chemijos ir atominės energijos 
įmonės ir labai daug valdiško bei priva
taus turto.

Iš visų Rytų Europos kraštų Rumunija 
daugiausia yra nukentėjusi nuo gamtos 
prajovų: neseniai nusiautė liūtys, po to 
derlių išdegino sausra, o dabar šis baisus 
žemės drebėjimas. Žmonės guodžiasi nors 
tuo, kad drebėjimas vyko giliai (100-150 
km), nes kitaip žmonių aukų skaičius bū
tų keleriopai didesnis.

Rumunija nepasekė Šov. Sąjungos ir 
Kinijos pavyzdžiu — neatsisakė nuo kitų 
kraštų pagalbos. Žinoma, pirmiausia su 
ta pagalba atskubėjo kapitalistiniai kraš
tai — tiesioginiai ar per Raud. Kryžių.

Vyriausybės ir partijos vadas, preziden
tas Ceausescu, kuris iki šiol buvo mažiau
sia Maskvos įtaigojamas, stovi prieš rim
tą ir labai sunkią krašto ir jo ūkio atsta
tymo problemą. Iki šiol daugiau nei pusė 
Rumunijos prekybos vyko su komunisti
niais kraštais, šiuo metu kalbama jau ne
be apie prekybą, o apie pagalbą. Maskva 
kaip tik su ta pagalba ir nesiskubina. Ji 
nori iš anksto išgauti iš Ceausescu pa
klusnumo pažadą, už kurį šis gali tikėtis 
iš savo prekybos partnerio materialinės 
paramos.

Rumunija artimiausioje ateityje atsistos 
prieš neišvengiamą alternatyvą: pasiduo
ti Maskvos malonei, arba nutraukti su ja 
ryšius, rizikuojant suaktyvinti politinį ir 
ūkinį bendradarbiavimą su Vakarais. Pa
sirinkimas bus nelengvas, nes prie Rumu
nijos sienos stovi Raud. armijos tankai, o 
Vengrijos ir Čekoslovakijos pavyzdžiai 
rodo, kad jiems pajudėjus, niekas neatsi
skubina su pagalba.

Rumunijos žemės drebėjimas verčia 
pergalvoti ir atominės energijos stočių 
planus. Jeigu šiandien jau neberandama 
saugios vietos atominės energijos radioak
tyvioms liekanoms paslėpti, kas atsitiktų, 
jei žemės drebėjimas sunaikintų vieną ar 
kelias veikiančias atominės energijos sto
tis? Tuo tarpu nepaskelbta, kokio masto 
pažeidimai ir pavojus atsirado Rumuni
joje, tačiau iš paskirų pranešimų matyti, 
kad yra draudžiamos zonos, į kurias gy
ventojams pavojinga sugrįžti.

ALIO, KALBA PREZIDENTAS

JAV prezidento J. Carterio telefoniniai 
pasikalbėjimai su eiliniais piliečiais' britų 
spaudoje vertinami kaip pavyzdžio netu
rįs demokratiškumo įrodymas. Esą, tarp
tautinė padėtis žymiai pasikeistų į gerąją 
pusę, jeigu Brežnevas taip pat nutartų iš
klausyti Sov. Sąjungos gyventojų nuomo
nes ir pageidavimus.

(Council houses), kurių nuomos palyginti 
nėra didelės. (Vidutinė nuoma — £5.40 
per savaitę).

— Britanijoje planuojama uždrausti rū
kyti traukiniuose, autobusuose, aerodro
muose, kinuose, teatruose, viešuose pasta
tuose, laukiamuosiuose ir ligoninėse.

— Kovo 9 d. Japonijoje, netoli Tokio 
įvyko stiprus žemės drebėjimas.

— Spaudos žiniomis, prezidentas Carte
ris pasiūlė visiškai atsisakyti atominių 
ginklų. Sovietų atsakymas esąs dar ne
gautas.

— Rumunijos vyriausybė pažadėjo nu
kentėjusioms nuo žemės drebėjimo 10 
dienų atostogas ir būtiniausius gyvenimo 
reikmenis nemokamai. Benamiai būsią ap
rūpinti naujais butais.
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Klasta ir Meile
ST. BŪDAVO „EUROPIETĖS“ 

APŽVALGA

Stasių Būdavą pažinau 1931 m., pradė
jęs studijas Kauno kun. seminarijoje. 
Skyrėsi mūsų amžius (jis gimęs 1908 m.) 
ir, žinoma, mokslinė pakopa bei literatū
rinė patirtis. Jo draugų ratelis atrodė už
daras ir negausus: artimiausi bičiuliai 
buvo studentai poetai Kz. Kecioris, Zup- 
ka, Myk. Linkevičius (albu jie i§ semina
rijos išstojo), be to, Ant. Sležauskas, reli
ginės poezijos kūrėjas. Mudu, beveik po 
viena pastoge gyvendami, retai tesusidur- 
davome. Gal būt, jlį stabdė amžius ir di
desnė patirtis, mane — uždarumas ir ne
noras brautis i „išrinktųjų“ parnasą, ku
ris toje ištaigoje dėl senų tradicijų, rodos, 
nebuvo la'bai teigiamai vertinamas.

J. Kuzmickis
Tačiau jau tada žinojau, kad Stasius 

1926 m. debiutavo su eilėraščių rinkiniu, 
o 1928 m. su beletristikos mažomis kny
gelėmis. Vėliau jo kūriniai literatūriniai 
brendo ir gausėjo: pasigardžiuodami skai
tėme palyginti sentimentalias „Širdžių ir 
gėlių“ noveles, ieškojome kunigiškų per
sonažų ,Mokytojo Banaičio“ romane, 
svarstėme „Loretos“ vienuolišką egzisten
ciją, „Salos“ veikėjų galeriją, „Vidurnak
čio svečių“ jausmo gijas. Karo pabaigoje 
atsidūręs Vokietijoje ir emigravęs į JAV, 
varė literatūrinę vagą toliau: 1952 m. su
laukėme „Varpai skamba“ apysakos, 1959 
m. — jos tęsinio „Rūsčios sienos“, 1954 
m. „Uždrausto stebuklo“. Atskirų kūrinių 
ar jų ištraukų (.Malonės kalną“, „Rūką 
ant vieškelio“) užtikome „Drauge".

St. Būdavas, piktos vėžio ligos pakirs
tas, numirė 1966 m. ir palaidotas Floridos 
kapinėse. Tarp paliktų rankraščių užtik
tas „Europietės“ rankraštis, parašytas 
1954 m., kurtį praėjusiais metais išleido 
mūsų „Nidos“ leidykla, paminėdama St. 
Būdavo dešimties metų mirties sukaktį.

Kūrinio ištakos
Nors „Euroipetės“ pagrindinė veikėja ir 

viso veiksmo ašis yra Lietuvoje baigusi 
gimnaziją bei meno mokyklą Amelija, ta
čiau kūrinio ištakų atrandame paskutinio 
karo metu „viskuo nusivylusio ir niekam 
nebetikinčio šiame pasaulyje“ liguisto tė
vo, likusio Lietuvoje su bolševikų atėjimu 
pabaigti savo dienas, testamentinis laiš
kas. šiurkštus gyvenimas tėvą įtikino, kad 
„visos vertybės praeina, viskas sutrypia
ma“ ir telieka „ištvermingiausias pasau
lyje įstatymas“ — jėga. Prisiminęs, kad 
ir Amelija „taip pat turi jėgą“, nes yra 
.pranašesnė už daugelį kitų moterų“, tė
vas įteigia siekti „jėgos viena ar kita 
prasme“. Amelija, trumpos gyvenimo pa
tirties ir tėvo įtikinta, palieka mylimąjį, 
istorijos mokytoją Gediminą, prižiūrėti 
kažkokio turtuolio šunis Minnesotoj ir 
įsikuria Niujorke. Sugalvojusi „tikrai be
protišką planą“ suvilioti žymiai už save 
vyresnį fabriko savininką Laurencą Mor
ris, jaučiasi vieniša, o jos jėgas palaiko 
„tiktai išdidumas“, nes ji — „moteris ir 
jai reikia ko nors daugiau“. Ko, jau gali
me spėti: turto jėgos.

Taigi, veiksmas vyksta netolimoje pra
eityje — 1950 m., kada daugybė Vokieti
joje skurdusių išeivių emigravo į užjūrį, 
tikėdamiesi geresnės buities. Žmogus gi iš 
naujo kuriasi, karštligiškai svarstydamas 
konkretaus laikotarpio dvasią ir didesnių 
galimybių kraštą. Ar daug kas, siekdamas 
geresnio būvio, nenumoja ranka į tradici
nės elgsenos normas ir nesigriebia indivi
dualios išsialikymo logikos?! Tą kovos lo

Šatrijos Ragana

Sename dvare
(Ištraukos iš to paties vardo apysakos)

2.

— Paimk Niką, Irute, ir nuneškite bobutei 
lauktuvių, — pasakė mamatė, duodama pilną visko 
pridėtą pintinėlę.

Pąšokau per mastą nuo žemės iš to džiaugsmo.
— Ar galima pasiklausyti pasakų, mamate?
— Galima vienos.
— Bet jei trumpa, tai dviejų, — ar taip mama

te?
— Ką gi darysi su tokiu pasakų maišeliu, — 

nusijuokė mamatė. — Teesie dviejų.
Eiti pas bobutę — kaip tai miela! Ne tik dėl 

to, kad ji moka gražių pasakų, bet ir dėl to, kad ten 
viskas taip keista, taip nematyta, taip kitoniška, ne
gu aplink mane. Rodos man, kad nuėjus ten įžen
giu į pasakų šalį. Gyvena bobutė sename mūro na
me, kuriame kitąsyk buvo bravoras, mažame kam
barėlyje, su vienu giliai įleistu langu, mažomis, sau
lės nudažytomis rūtelėmis. Kambarėlio sienos laik
raščiais išlipytos, asla švariai iššluota, visada žaliais

giką paremia gi ir pradinis emigrantų iš
naudojimas, ir jų nužmoginimas, ir giliai 
pasąmonėje tūnąs pažemintųjų ir išsklai
dytųjų istorijosofijos įkvėptas įsitikini
mas, kad „visų pastangų, darbų ir tikslų 
esmėje turi būti jėga“, kuriai pataikauja 
„karaliai, prezidentai, diktatoriai, diplo
matai, visi šventieji ir niekšai“.

Turto jėgos teorija

Amelija įkinko grožį, inteligenciją, me
no talentą, užuojautą sukeliančius karo 
pergyvenimus — visa tai, kuo ji „prana
šesnė už daugelį kitų moterų“, ir L. 
Morris, turtingos sesers Barbaros Gifford 
veikiamas, nustuima į šalį konkurentę 
našlę Brugge, vesdamas euroipetę, nes jį 
„kiekviena moteris gali paveikti, ir jis 
nedaro skirtumo tarp vienos ir kitos“.

Klasta ir melu Amelija pagrindžia savo 
kovą dėl jėgos, nors sunku bet kur įžiūrė
ti jos skelbiamą išdidumo- principą. Sie
kiant jėgos tikslo, jos vidus nesiskaito su 
priemonėmis, nes subjektyvi logika gun
do, jog tokiu atveju viskas leistina: juk ji, 
nieko neskriaudžia, tik stengiasi užsitik
rinti turto jėgą, saugiai gyvendama ištai
ginguose rūmuose ir naudodamasi netru
kus vėžiu mirusio Morris gausiu paliki
mu.

Amelija pasiekia tikslą ir įvykdo tėvo 
valią. Net nesulaukia priekaištų iš myli
mojo Gedimino, kuris, priešingai, džiau
giasi jos laimėjimu: „Pasiutęs tavo pasi- 
seikmas. Mane net pavydas ima“. Ameli
ja, atrodo, nesigilina į viduje aptilusį „są
monės srautą“ ar į skubiai besikeičiančią 
laiko slinktį, ir be jokių svyravimų būda- 
višku Stiliumi aptaria naujo gyvenimo 
slenkstį: „Reiilka vieną kartą pradėti gy
venti, kaip dera tikriems Dievo vaikams“.

Klasta ir meilė

Visa atrodo tarsi subjektyviosios tiesos 
prielaida pasiektos jėgos logiškas trium
fas, kurį autorius kildina ils chaotiško po
kario laiko ir viliojančio didelių galimy
bių krašto. Tačiau ar tėvo įtakoje pasiek
tas „triumfas“ negadina jo skonio subjek
tyvios tiesos chaotiškumu? Argi nėra nė 
vieno, kuris suabejotų tokiomis priemonė
mis įsigytos jėgos objektyvia vertybe, kai 
Amelija dar labiau išryškina savo strate
giją: „AŠ tvirtai atsisakiau eiti į bažny
čią..., o civilinis įstatymas man nedarė 
jokio įspūdžio... Šio krašto vertingiausia 
jėga yra pinigas, ne kokie talentai, tauri 
asmenybė, kultūra, išsilavinimas, ne, tik
tai pinigai“?

Jei ne autorius, tai kiti kūrinio veikėjai 
sugriauna tokios „tiesos“ pamatus: net 
lengvabūdis Jim Gifford neigiamai verti
na Amelijos konkurentę Mrs. Brugge, ku
rios „amatas — darytis pelną iš vyrų“, ir 
net savo žmoną, kuri yra tokio paties ti
po: „visomis priemonėmis stengiasi ištekė
ti, o po to suranda kokią nors priekabę 
skirtis, kad gautų gražius alimentus“ 
Kaip greitai europietė suamerikonėja, įsi
rikiavusi į amerikiečių amazonių tarpą. 
Taiklūs J. Giffordo žodžiai gerai tinka jo
kios naujos filosofijos nesukūrusiai Ame
lijai: „Ji (— Brugge) jo visai nemyli, bet 
ją traukia dėdės namai... ir dar neblogas 
indėlis banke“.

Gediminas, istorijos specialistas, pro tą 
problemą praeina labai sofistiškai nusi
plaudamas rankas. Girdi, „tai tavo grynai 
asmeninis reikalas, perdaug jautrus, ir iš 
mano pusės būtų netaktiška apie tai kal
bėti“. Sunku patikėti, kad žmogus, pirmą
kart iš laiško sužinojęs apie mylimosios 
„nebe misteriją, bet tiesiog klastą“ ir su
sidrumstęs „nusivylimu, pykčiu, o gal dar 
kuo nors baisesniu“, gali tai palaikyti 
„grynai asmeniniu reikalu“.

ajarais išbarstyta. Tur būt nuo tų ajerų ir nuo ry
šulių žolių, prikabinėtų palubėse, visas kambarėlis 
pilnas kažkokio meilaus, ypatingo kvapo. Tiesiog 
kvepia pasaka. Įėjus tenai ir tai keistai atmosferai 
mane apipūtus, rodos man visados, kad jau pasa
kos neklausau, bet pati „pasaką darau“. Rodos, 
kad visi daiktai bobutės kambarėlyje kažką mąsto, 
kažką žino, kas kitiems uždengta; kad kiekvienas jų 
gyvena savotišku, gyvenimu, pilnu slėpinių, štai pa
sienyje sena, vargi lova, aukštais patalais išklota ir 
margai užtiesta, štai ties langu staliukas, viršum jo 
būrys paukštelių, judančių vėjui pro langą dvelkte
lėjus. Paukšteliai gudriai padirbti iš tuščių kiauši
nių, turi margo ir auksinio popieriaus sparnelius ir 
uodegas ir kabo ant ilgų siūlų. Pačiame viduryje di
džiausias žąsies kiaušinis, lyg viso to būrelio moti
na, aplinkui mažesni, o jų tarpe du visai mažyčiu, 
tur būt balandžio kiaušinėliu. Toliau žalia, didelė 
skrynia, margomis gėlėmis ir žvaigždėmis išrašyta 
— gražiausias bobutės saliono baldas. Rodės man 
visados, kad toje skrynioje turi būti puikių puikių 
daiktų, neregėtų ir negirdėtų, kaip pasakoje. Pa
klausiau sykį neiškentus, ką bobutė joje slepianti. 
Bet ji atsakė, tą mažumą šiokių tokių skurlių, kur 
turėjusi, atidavusi dukterims, o dabar jau beveik 
visai nieko nebelikę. Ir šypsodama atvožė skrynią, 
kad pamatyčiau jos visus turtus. Tiesa, skrynia bu
vo apytuštė, nė vienos mano svajojamos gražybės. 
Gražiausias visų esamųjų ten daiktų buvo balto

Nauji leidiniai
CRONAKA DELLA CHIESA OATTOLICA 

IN LITUANIA

L.K. iB. Kronika italų kalba nuo 1 iki 10 
Nr„ 500 psl. Išleido „La Casa di Matrio- 
na“ leidykla, Milano, 1976 m. Iš liet, kal
bos vertė Vincas Mincevičius, redagavo 
Pietro I. Monti. Knygos kaina 5.000 lirų.

Be pačių Kronikų, šioje knygoje yra at
spausdintas V. Mincevičiaus 10 psl. 
straipsnis „Krikščionybės Lietuvoje trum
pa istorinė apžvalga“, bibliografija ir 12 
psl. gražiai atąpausdintų iliustracijų.

Redaktoriaus P. I. Monti parašytame 
įvade (7 psl.) paaiškinama katalių Baž
nyčios padėtis Lietuvoje ir Kronikų atsi
radimo istorija. Nurodoma, kad Kronikos 
pirmoje eilėje kreipiasi į lietuvius krašte, 
ir į rusus, kurie yra atsiųsti į Lietuvą 
kraštui rusifikuoti. Antroje vietoje — 
kreipiasi į režimo atstovus ir pasaulio vie
šąją opiniją. Trečioje vietoje per Kroni
kas Lietuvos katalikai kreipiasi į Šventąjį 
Sostą, norėdami jam suteikti žinių apie 
Katalikų Bažnyčios padėtį Sov. Sąjungo
je, kurių dėl cenzūros neįmanoma perduo
ti normaliu keliu.

Knygos įvade toliau sakoma, kad kaip 
ir kitų Rytų Europos kraštų, Lietuvos ka
talikai be entuziazmo seka Vatikano dip
lomatų santykius su jų krašto valdžia. 
Dėl tų santykių didžioji tikinčiųjų dalis 
Lietuvoje neslepia skepticizmo. Lietuvos

Kelios pastabos
Stasius Būdavas pajudinęs labai relia

tyvią jėgos problemą, „Europietės“ apy
saką pabaigė noveliškai, pasitenkinęs ne 
sprendimu, bet prielaida, kad Amelijos 
pastangos praturtėti iš tikrųjų yra jos sie
kiamos „tiesos“ triumfu. Atbaigtas roma
nas reikalautų gyvenimiško sprendimo: 
ar šis triumfas padėjo sutvirtinti jos ryšį 
su Gediminu, ar ji turto jėgą panaudojo, 
kaip tėvas sugestionavo, „teisingumui ir 
kilnumui“, ar ji neliko paženklinta sub
jektyviosios tiesos chaosu tolimesnėje gy
venimo eigoje. Deja, autorius per anksti 
numirė ir nežinia, ar jis nebūtų pratęsęs 
Šio kūrinio iki galutinės jėgos problemos 
išsprendimo.

Autoriaus veikėjai nėra problematiški, 
bet riboti, nesudėtingi, ir dėl to prisitaiko 
prie knygos plano nesipriešindami ir ne
maištaudami. Jie primena lėlių teatro ma
nekenus. Tačiau pasakojimas sklandus, 
intriguojantis, gyvas, be reikalo neištęs- 
tas, plaukiąs kaip upių srautas nustatyta 
vaga.

„Europietės“, atspausdintos po St. Bū
davo mirties, matyt, autorius neturėjo 
progos pataisyti ir palyginti. Ypač gausiai 
vartojami tie patys įvardžiai užgožia sti
liaus plastiškumą: „Bet aš nenoriu tavęs 
bauginti. Juk aš tave myliu... Bet aš ta
vęs dar gerai nepažįstu“ (86 p.). — Ji at
simena, kad Mr. Morris buvo tikrai nu
stebintas. Jis pasidarė dar nuoširdesnis ir 
prašė ją neskubėti. Jis norėjo Jai parody
ti savo butą, tačiau ji nebegaišo... Ji bi
jojo, kad, ten ilgiau pasilikdama, ji gali 
nusiraminti“ (70 p.).

Pasitaiko ir svetimybių: alijantai, halė, 
transportas, dykai, vestibiulis, siurprizas, 
juvelyras, o taipgi priešingų lietuvių k. 
dvasiai išsireikimų: „jis turi labai klai
dingą supratimą“ (klaidingai supranta), 
„pilnas išdidumo" (ilšdidus), „jie galvoja 
savo rėmuose“ (galvoja savaip), „Morris 
tuoj pagelbėjo jai nusirengti“ padėjo nu- 
sisiausti) ir p. Liko ir korektūros klaidų.

Būtų buvę ne pro šalį pradžioje parū
pinti trumpą St. Būdavo gyvenimo bei kū
rybos apžvalgą, o viršelyje pažymėti rašy
tojo vartotą vardo formą: Stasius Būda
vas (ne Stasys).

St. Būdavas, EUROPIETĖ. Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr, 98. 1976 m„ 173 psl. 
Kaina: 2.50 sv. 

katalikams atrodo tragiška ir skandalin
ga, kad Romos Popiežius priima audienci
joje Sov. Sąjungos vyriausybės atstovus 
— tos valstybės, kuri ligšiol nei teorijoje, 
nei praktikoje neatsisakė savo siekimų 
eliminuoti iš viešojo gyvenimo bet kokį 
religijos pasireiškimą.

P. I. Monti sako, kad Vatikanas forma
liai nepripažįsta Lietuvos okupacijos tei
sėtumo, bet jau kuris laikas jis manda
giai sutinka škirti Lietuvos vyskupijų ad
ministratoriais asmenis, kurie yra priim
tini režimui, bet visai nepriimtini gyven
tojams, nes jie mato, kad kai kurie iš jų 
yra policijos kolaborantai. Tie žmonės 
kartais drįsta nupiešti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios padėtį rausvomis spalvomis, 
kaip to nori režimas, bet dažniausiai nu
tyli Bažnyčios persekiojimą.

P. I. Monti duoda keletą patarimų Kro
nikų redaktoriams, kurie ligšiol informuo
davo vien tik apie Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje, ir labai mažai apie katalikus kai
myninėse respublikose. Jis sako, kad Lie
tuvos katalikų dvasi'škija yra geresnėje 
padėtyje, negu (kitur Sov. Sąjungoje, nes 
turi oficialų statusą, kad ir labai suvaržy
tą. Tuo tarpu Ukrainos ir Baltgudijos ka
talikams atimta viskas. Lietuvos katalikai 
turėtų užmiršti istorinius nesutarimus su 
Rytų apeigų katalikais (unitais) ir pa
remti juos bent skelbiant Kronikose ži
nias apie Katalikų Bažnyčios padėtį viso
je Sov. Sąjungoje. Kitas pageidavimas, 
kad Kronika dažniau pagerbtų nukentė
jusius ir žuvusius savo brolius tikinčiuo
sius. Jų vardai turėtų būti su pagarba lai
komi atmintyje.

Knygos redaktorius teisingai sako, kad 
šią knygą reikia atidžiai perskaityti, nes 
tai nėra tik dokumentų rinkinys, joje yra 
su meile aprašytas „vienos mažos tautos 
istorijos epizodas“. Lietuviams, kurie 
skaitė Kronikų ištraukas liet, spaudoje, 
vertėtų įsigyti šią knygą ir padovanoti 
savo bičiuliams italams.

B. D.

Lietuviškasis „Bigbitas“

Dar nelabai seniai moderniškoji pop 
muzika Lietuvoje buvo draudžiamas vai
sius. Jaunimas turėjo pasitenkinti „socia
listinio turinio“ muzika, aprobuota parti
jos kultūros ir propagandos vadovų. 
Tranzistoriniai radijo aparatai ir magne
tofoninių juostų „rekorderiai“ padėtį pa
grindinai pakeitė. Dabar jau atvirai pri
pažįstama, kad iš Vakarų atėjęs „bigbitas“ 
yra nebesukontroiiuojamas. „Ką žavi ro
ko ritmai, tie savo radijo imtuvus daž
niausiai nustato Lenkijos radio stočių ban
gomis. Pasiekiama ir daug toliau“ (V. Ūd-

Paulius Drevinis

ATSISVEIKINIMAS SU TĖVIŠKE

Ir žmonės, ir laukai kartojo: 
Tu jau iš mūsų išeini 
Ir nesugrįši, nors sustojai, 
Nors žodžiai liūdesio pilni.

Tavąsias pėdas jau užklojo 
Dešimtmečiai seniai seniai: 
Kiti išaugo kaimai, gojai, 
Kiti keliai ir tvenkiniai.

Armonikos jau kitos groja 
Kažką neįprasta, kitaip... 
Išmindžiojo pasaulį kojos,

Bet šiandien man sunku išeit 
Iš tėviškės takų žvainų.
Aš jau sukūriau daug dainų.

muslino kepurė, dailiai pasiūta mamatės bobutei 
dovanų; uždengta su. popierių, stovėjo ji padėta vie
name skrynios kampe kartu su žičkine priejuoste ir 
senovės kikliku — įkapėms. Trobos kerčioj riogso 
didelis, žalių koklių pečius, o prie pečiaus visados 
sėdi bobutė verpdama. Labai švariai apsivilkusi, 
galvą baltu raiščiu apsimuturusi, aukšta, liesa, sau
so veido, stambiais, klasiškais briežiais, atrodo lyg 
kokia rimta ir žiauri Romos matrona. Bet meili 
šypsena, rodanti sveikus, baltus, kaip jaunos mer
gelės, dantis, minkština tą žiaurumą. Turėdama ne
sveikas kojas, ji negali dirbti lauko darbų ir verpia 
net ir vasarą, šiltomis dienomis pasistačiusi ratelį 
savo kambarėlio palangėj, tarp rūtų eželių.

Pas mus ateina vieną kartą per metus, Didžiojoje 
Subatoje, ir atsisėdusi virtuvėje ant žemos kėdelės, 
tarp pilnų grietinės puodų suka kastinį. Labai 
mėgstu žiūrėti, kaip ji, pasistačiusi puodą tarp ke
lių, čia suka, čia šildo, čia aušina, čia prideda, čia 
atima — vis taip rimtai ir oriai, tartum kokias iš
kilmingas apeigas laikydama. Kadangi kastinį te
valgau kartą per metus, Velykų laiku, ir visados bo
butės suktą, tai rodos man, kad tai nėra paprastas 
valgis, bet kažkoks šventas maistas, kurio tiekti tik 
viena bobutė teturi galės.

I

(bus daugiau)

ras, „Literatūra ir menas“, Nr. 51, 1976).
Savo ilgokame straipsnyje, pavadintame 

„Ar reikia populiarinti populiariąją muzi
ką?“ V. Ūdras, be kita ko, šitaip išsireiš- 
kia:

„Jaunimas — nerami karta. Jam neuž
tenka vien klausytis muzikos. Jis nori 
pats ją groti. Buvo laikai, kai kiekvienoje 
mokykloje ar gamykloje masiškai kūrėsi 
ansambliukai, bandantys specializuotis bi
to srityje. Tai buvo nedidelės sudėties 
grupės, paprastai grojančios tik šokiuose. 
Ir todėl nedaug kam rūpėjo, ką ir kaip 
jos groja. O jos grojo viską: įvairiausias, 
užsienyje seniai nuvalkiotas dainas, sava
moksliškai (o kas pamokys?) perdirbinėjo 
lietuviškas estradines dainas, bandė kur
ti patys. Ir vis dėlto buvo keletas visai ne
blogų bigbito grupių tiek Vilniuje, tiek 
Kaune. Bet, smarkiai pakritukuotos, jos 
dingo. Laikas būtų turėti profesionalų 
bigbito kolektyvą. Štai kad ir Baltarusijos 
TSR Valstybinis f'lharmanijos ansamblis 
„Pesniary“, jau išsikovojęs didelį populia
rumą ir už šalies ribų. Tai puikus pavyz
dys, kaip talentingų žmonių rankose na
cionalinis folkloras suteikia kolektyvui 
savitumo. Lietuvių folkloras pelnytai lai
komas vienu įdomiausių pasaulyje..., o 
tikros lietuviškos bigbito grupės vis dar 
neturime, nors muzikantų, sugebančių to
kią muziką groti, atsirastų.

Entuziazmo maža. Reikia žinių, patirties, 
elementariausio supratimo apie muzikos 
kūrimo dėsnius (to ypač stokojama da
bartinėse mūsų saviveiklinėse bigbito gru
pėse). Kadangi lietuvių kompozitoriai bi
to muzikos nerašo, lieka du keliai — mėg
džioti užsienį arba kurti patiems. Pirma
sis kelias lengvesnis. Todėl daugelis juo 
ir pasuka...“

Nebūnant pop muzikos žinovu, sunku 
būtų patvirtinti ar paneigti V. Ūdros žo
džius, kuriais jis bando įpiršti ir pateisin
ti pop melodijas, rasdamas jose ir sociali
nį, susijusį su tobulo meno išraiška, ele
mentą.

„Bet juk yra tikrai geros pop muzikos, 
talentingų jos atlikėjų, apie ką norėtų su
žinoti ir mūsų jaunimas. Imkime kad ir 
šiuolaikines protesto dainas, supintas iš 
bigbito intonacijų bei ritmų, šios dainos
— ne komercinė estrada, ne džiazas, ne 
klasikinė muzika. Jos gimsta pačioje mi
nioje, todėl kartais vadinamos liaudies 
dainomis. Susinėjusios su bigbito ritmu, 
jos virto „folkloru“, kuriame vyrauja big
bito temperamentas.

1972 metų pradžioje, pačiame šiaurės 
Airijos įvykių įkarštyje, Anglijoje pasiro
dė plokštelė su daina „Grąžinkite Airiją 
airiams“, šios dainos autorius ir atūikėjjas
— buvęs kvarteto „The Beatles“ muzikan
tas (bosinė gitara) Polis Makartnis: 
Anglija, ko tau reikia toje žemėje už

jūros? 
Sakykit man, ką jūs darytumėt, jei

pakeliui į darbą 
Jus sustabdytų Airijos kareiviai? 
Jūs pasiduotumėte ar kovotumėt?
Tai grąžinkite Airiją airiams.“

Esą, ši plokštelė oficialiai net buvusi už
drausta pardavinėti, nes ji, anot vienos 
kritikės, „jaudina klausytojų protus ir ra
gina juos kovoti su civilizacijos ligomis“ 
Svarbiausia, kad taip galvojąs ir JAV ko
munistų laikraštis „Daily World“. Todėl 
ir lietuviškasis autorius jau gana drąsiai 
teigia:

„Jeigu anksčiau baimintasi, jog bitlai 
nusives paskui save jaunimą kultūrinio 
regreso keliu, tai dabar tapo aišku, kad 
jie inspiravo savo kartą kultūriniam pa
budimui, galbėdami ją nuo pigių ,.Skardi
nių keptuvių alėjos“ dainelių. „Susipaži
nus su bitlų rinkiniais bei plokštelėmis, — 
teigia tarybinis muzikologas G. šnejerso 
nas, — galima kalbėti apie neabejotiną 
beveik visų tekstų autoriaus Dž. Lenono 
talentą, taip pat apie išraiškingas P. Ma- 
kartnio melodijas, apie kolektyvo sugebė
jimą lakoniškai, visiems prieinama forma 
perteikti tai, kas jaudina mūsų amžinin
kus Vakaruose, pradedant meilės temati
ka ir baigiant socialinėmis, politinėmis 
problemomis“.

Matyti, turėdamas spaudos cenzorių vi
suotinį pritarimą, savo baigiamojoje pa
straipoje apie vakarietiškąjį „bigbitą“ V. 
Ūdras šitaip išsireiškia:

„Šiandien visame pasaulyje su dideliu 
nerimu svarstomos jaunimo muzikinio 
auklėjimo problemos. Muzikos propagan
dos daubas labai sunkus ir rytoj tikriau
siai bus dar sunkesnis. Prie® dešimt metų 
jaunimas įdėmiai klausydavo visko, kas 
tik po ranka pakliūdavo, o šiandien jis jau 
turi savo tvirtą nusistatymą apie vienokią 
ar kitokią muziką. Todėl nėra nieko 
smerktina, jei jaunuolis jam patinkančiose 
„Queen“ ar „Emerson, Lake and Palmer“ 
ansamblių dainose stengiasi ieškoti savo 
išgyvenimų, savo minčių. Gal būt, bigbi
tas — pirmosios durys į didžiąją muziką. 
Neužtrenkime jų!“

Tur būt jau ir per vėlu būtų tas duris 
trankyti, nes „bigbitas“ jau sėdi viduje 
stipriai įsitvirtinęs. Ir tegul sau sėdi drau
gystėje kuklios lietuviškosios pop muzikos, 
kuri jau pradeda pasiekti ir Vakarus.

J. Bltm.

PAAUKŠTINTAS MONS. J. BULAITIS

Londoniškis mons. Jonas Bulaitis 1976 
m. pabaigoje buvo pakeltas į popiežiškuo
sius prelatus. Kaip žinoma,- Kalėdų šven
tes jis praleido Londone, o vėliau per Ro
mą grįžo į Nairobi, kur dirba nunciatūros 
patarėju.

2
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Imperializmas Istorijoje
Sovietų šūkis „pavyti ir pralenkti ka

pitalistinius kraštus" dabar jau beveik 
užmirštas, bet nuo lenktynių rusai dar 
neatsisako. Vienoje srityje iš tiesų jie 
pralenkė jeigu ne Ameriką, tai bent patys 
save. Rusų istorikai išrado, kad viduram
žių laikais Vilnius buvo Rusijos kuni- 
gaikSčių sostinė.

Tą išradimą padarė I. B. Grekovas, pa
rašęs knygą „Vostočnaja Evropa i upa- 
ddk Zolotoj Ordy“) Rytų Europa ir Auk
so Ordos smukimas). Šią 520 pusi, knygą 
išleido Sovietų Mokslų Akademija Mask
voje, 1975 m. Joje peršama mintis, kad 
XIV amžiuje „Rusijos kunigaikščiai“, ku
rių sostinė buvo Vilniuje, ir Vladimiro 
kunigaikščiai Maskvoje siekė tų pačių 
tikslų — sujungti rusų (ir lietuvių) že
mes į vieną galingą valstybę. Atsieit, tų 
kunigaikščių svajones tik po 400 metų 
įgyvendino carienė Kotryna ir po 500 me
tų — Stalinas.

I. B. Grekovas savo knygoje netiesiogi
niai pateisina Rusijos carų ir sovietų dik
tatorių didžiarusiškaiHŠovinistinę politiką 
Lietuvos atžvilgiu. Perskaičius šią knygą 
ir peržiūrėjus Sovietų užsienio politikos 
dokumentų kelis tomus, aiškėja, kodėl 
1920-40 m. laikotarpyje Sov. Sąjunga ta
riamai gynė Lietuvos nepriklausomybę 
nuo pavojų iš Lenkijos ir Vokietijos pu
sės ir kodėl ji nenorėjo, kad Estija, Lat
vija ir Lietuva sudarytų Baltijos valsty
bių sąjungą. Juk toks ar kitoks Rytų Eu
ropos kraštų susivienijimas kliudytų Sov. 
Sąjungai! .įgyvendinti jos grobuoniškus 
pianus.

L iB. Grekovas kalba apie Lietuvos is
torikus T. Narbutą, S. Daukantą, J. Basa
navičių ir A. Šapoką, kurie priklausę „tau 
tinei mokyklai“. Jie, esą, bandė izoliuoti 
savo krašto istoriją nuo kitų „giminingų 
tautų“ istorijų. Jie vaizdavo savo valsty
bę kaip svarbiausią ano meto Rytų Euro
pos įvykiuose.

Ypatingon nemalonėn pateko buv. Ki
jevo universiteto istorijos profesorius M. 
Hruševskis, parašęs kelis tomus Ukrainos 
istorijos dar prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ir užmokėjęs už tai (1934 m.) savo gyvy
be Sibire. Jo veikalai, esą, tapo šių laikų 
ukrainiečių buržuazinių nacionalistų, vei
kiančių užsienyje, idėjiniu pagrindu.

Knygos autorius sako, kad tie tautiniai 
istorikai negalėjo įsivaizduoti, kad XIII- 
XIV a. laikotarpyje buvo keli centrai, ku
rie siekė „įgyvendinti Rusijos apjungimo 
programą“, o vėliau tos jėgos susikon
centravo tiktai į du centrus. Tai buvo 
Didžioji Vladimiro kunigaikštystė ir „.Di
džioji lietuvių ir rusų kunigaikštystė“. 
Net rusų istorikai, esą, nekreipė reikiamo 
dėmesio į tą aplinkybę, kad abu politiniai 
vienetai (turėjo tą pačią politinę progra

LKB KRONIKA NR. 24
IŠ NIJOLĖS SADŪNAITĖS KELIONĖS Į 

LAGERĮ

1975 m. birželio 20 d., tuojau po teismo, 
Nijolės brolis nunešė seseriai šiltus dra
bužius, .bet Vilniaus KGB izoliatoriaus 
viršininkas Petrauskas atsisakė juos pri
imti. Tos pačios dienos vakare Nijolę Sa- 
dūnaitę išgabeno į Mordoviją.

Pskovo kalėjimo kameroje N. Sadūnai- 
tę laikė 7 paras. Kamera, kurioje reikėjo 
praleisti savaitę laiko, yra rūsyje, drėgna, 
šalta, tamsi, nešvari ir trūksta oro. Gulėji
mui numetė tik nešvarų čiužinį, nedavė 
nei pagalvės, nei paklodės, nei antklodės. 
Tokiame šaltame ir drėgname rūsyje Ni
jolė peršalo. Kai paprašė Kameros prižiū
rėtoją vaistų nuo kosulio, tuomet pasta
rasis piktai atkirto: „Na, ir kosėk sau į 
sveikatą!“ Po tokio atsakymo N. Sadūnai- 
tė jokios medicininės pagalbos jau nepra
šė, nors jos buvo labai reikalinga.

Jaroslavlio kameroje Nijolę laikė pus
antros paros su viena kriminaliste.

Gorkyje, pusrūsio kameroje Nijolę lai
kė su kriminalistėmis 7 paras.

Ruzajevkos kameroj Sadūnaitę pralaikė 
vieną naktį.

Potmoje kartu su kriminalistėmis ka
meroje išbuvo 5 paras. Visas naktis teko 
miegoti ant grindų. Kameroje buvo pilna 
blakių, negailestingų kaip ir patys prižiū
rėtojai. Dvi paras Potmoje Nijolė išbuvo 
vienutėje.

Kelionė iš Vilniaus iki Mordovijos už
truko nuo birželio 20 d. iki liepos 18 d. 
Traukiniuose Nijolę vežė daugiausia su 
kriminalistais, uždarytus geležiniuose 
narvuose. Maistui duodavo duonos, labai 
sūrios žuvies ir vandens. Nijolė duonos ir 
žuvies neėmė, o gėrė tik vandenį.

Pskovo, Jeroslavlio, Gorkio, Ruzajevkos 
ir Potmos kamerose davė labai menką ka
linio davinį, kurį Nijolė valgė.

1975 m. rudenį į Mordovijos lagerį bu
vo atvažiavę 4 saugumiečiai iš Vilniaus. 
Jie klausinėjo N. Sadūnaitę, ar ji savo 
kalbą ir paskutinį žodį teisme kam nors 
perdavė iš Vilniaus saugumo izoliatoriaus 
ar kelionėje į Mordoviją, ar iš Mordovijos 
lagerio. Sadūnaitę jiems atsakė: „Argi jūs 
dar neįsitikinote, jog per pusdešimto mė
nesio parengtinio tardymo Vilniaus KGB 

mą — apjungti visas rusų žemes. Jie ilgą 
laiką dėl to tikslo tarpusavy kovojo. Tai 
buvusi Maskvos ir Vilniaus konfrontaci
ja, siekiant apjungti visas rusų žemes. To 
nepastebėjęs ir ukrainiečių istorikas Hru
ševskis, kuris paneigė vienalytės rusų tau 
tos buvimą senovės laikais.

I. B. Grekovas pažymi, kad Sov. Sąjun
goje „dar mažai nuveikta“, kad jo siūlo
mas istorijos dėstymo metodas taptų vi
suotinu, ir kad „tokių artimų tautų“, kaip 
ukrainiečių, rusų, baltgudžių ir lietuvių 
praeities studijose būtų siekiama išaiškin
ti tų tautų ilgalaikius ryšius ir bendrus 
žygius. Jis tikisi, kad lietuvių istorikai J. 
Žiugžda, J. Junginis, B. Dundulis ir M. 
Jučas prisidės prie tos problemos aiškin- 
nimo tokiu būdu, kaip jis dėsto savo kny
goje. Jis norėtų, kad Lietuvos istorikai 
kritiškai įvertintų ir Lietuvos-Lenkijos 
uniją, kuri anais laikais kliudė „rusų že
mių sujungimą“.

Kaip sako Grekovas, Rytų Europos 
kraštų XIV-XV amžių politinio gyvenimo 
analizė rodo, kad neatsižvelgiant į Vladi
miro kunigaikštystės rimtas pastangas 
suartėti su Didžiąja Lietuvos kunigaikš
tyste, pradžioje (1381-1384 m.) per tiesio
ginius ryšius, o vėliau per bandymus su
kliudyti Lietuvos-Lenkijos uniją, — to su
artėjimo nepavyko įgyvendinti. Iš vienos 
pusės kliudė Aukso Ordos neigiamos pa
žiūros, o iš antros — neigiamas Ordino 
ir Lenkijos nusistatymas. Aukso Orda su- 
kliudžiusi Jogailos vedybas su rusų kuni
gaikščio Dimitrijaus Donskojo dukterimi. 
Tos vedybos būtų sujungusios Maskvos 
ir Vilniaus kunigaikštystes į vieną vals
tybę, kaip 1385 m. Jogailos ir Jadvygos 
vedybos sujungė Lietuvą su Lenkija.

Sovietų istoriko nuomone, Jogailos ve
dybos su rusų kunigaikštyte būtų buvu
sios Lietuvai naudingesnės, nes „Didžio
ji Lietuvos kunigaikštystė, buvusi sava
rankiška valstybė, po 1385 m. gavo tik 
pavaldinio vaidmenį Lietuvos - Lenkijos 
valstybėje“. Po Jogailos vedybų, Didžioji 
Vladimiro kunigaikštystė buvo priversta 
laikinai atsisakyti nuo cęntralizuotos Ru
sijos valstybės kūrimo ir pasitenkinti ap
jungimu tik tų žemių, kurios nepateko i 
Lietuvos-Lenkijos valstybę.

Rytų Europoje XV amžiuje susidarė 
naujas politins žemėlapis, kurį „vieningos 
Rusijos“ kūrėjai sugebėjo „perbraižyti“ 
tik žymiai vėliau.

Reikia pažymėti, kad nei vienas lietu
vių istorikų dar nėra nuėjęs Grekovo siū
lomu keliu. Jo istorijos aiškinimas yra 
Maskvos imperalistų paskutinis bandy
mas įrodyti „amžinus ryšius“ tarp Lietu
vos ir Rusijos ir tuo būdu pateisinti Lie
tuvos įjungimą į Sov. Sąjungą.

J.R.

izoliatoriuje aš neatsakinėjau į jūsų klau
simus, tai ir dabar neatsakinėsiu“. Saugu
miečiai aiškino, kad jie neklausią, kam 
Sadūnaitę perdavusi savo kalbą, bet tik iš 
kur ją perdavė. Ir į šį klausimą Nijolė 
nieko neatsakė. Nieko nepešę, saugumie-' 
čiai sakėsi, kad jie tik tarp kitko užsukę 
pas ją, nes čia turėję kitokių reikalų. Pa- 
klausinėję apie jos nuotaikas, — ar nenu
sibodo, kaip sekasi kolonijoje, pasišalino.

N. Sadūnaitę per visą kalinimo laiką 
negavo nė vieno laiško iš JAV, nors jai 
rašė giminės ir kiti. Taip pat negavo laiš
kų iš Anglijos ir kitų valstybių. Ne visus 
laiškus Nijolė gauna ir iš Lietuvos.

Iš . Norvegijos Nijolei buvo pasiųsta 
maisto (šokolado), kurio jai nedavė. Sa- 
dūnaitė apie šį siuntinį sužinojo tik tada, 
kai iš jos skurdaus kalinės atlyginimo už 
šį siuntini buvo atskaityta 8 rub. Po trijų 
mėnesių lagerio administracija šį siuntinį 
atidavė Sadūnaitės broliui.

1975 m. liepos mėn. Mordovijos lagery
je ukrainiečių poetas Vasilijus Stusas bu
vo žiauriai sumuštas. Sužinojusios apie šį 
faktą, Nijolė kartu su keturiomis politi
nėmis kalinėmis rugpjūčio 1-5 dienomis 
protesto ženklan prieš lagerio vyriausy
bės savivalę bei žiaurumus badavo.

ŽINIOS Iš VYSKUPIJŲ

Kaunas.

1976 metais į Kauno kunigų seminariją 
tarybinė valdžia leido įstoti devyniolikai 
jaunuolių. Kandidatų buvo apie trisde
šimt. Vienas iš valdžios patvirtintų kan
didatų neatvyko, o jo vietą užimti kitam 
valdžia neleido.

Šiais metais stojantieji į seminariją bu
vo ypatingai uoliai verbuojami dirbti ne
etatiniais saugumiečiais. Tenka apgailes
tauti, kad šiais metais į Kunigų semina
riją pateko kai kurie kandidatai, kurie 
ten neturėjo patekti, o nemaža tikrai rim
tų kandidatų dėl tiesioginio Valstybinio 
saugumo įsikišimo negalėjo įstoti. Kai ku
riems buvo pareikšta, kad net ateityje ne
bandytų stoti j seminariją, nes nebūsią 
priimti.

Taigi, tarybinė valdžia šiais metais pa
darė nuolaidų, sutikdama padidinti sto-

Kiti rašo
„Akiračiai“ (Nr. 10, 1976 m.) išspausdi

no J. Valiūno laišką, pavadintą „Negaliu 
tylėti“. Jame rašoma apie daug ginčų mū
sų spaudoje sukėlusius lituanistinius kur
sus Vilniuje. Laiško autorius mano, kad 
jaunimas turėtų vykti į Lietuvą ir pagei
dauja, kad į kursus būtų priimamas di
desnis jaunųjų lietuvių skaičius. Štai jo 
mintys:

„Negaliu tylėti, kuomet ginčijama ar 
neigiama kuris veiksmas, pamirštant pa
grindinę jo esmę. Taip yra su lituanisti
niais kursais Vilniuje. Mūsų periodinėje 
spaudoje randame neigiamų atsiliepimų 
apie tuos kursus. Ypatingai Naujienos 
(Nr. Nr. 228, 238, 239) daug rašo apie tų 
kursų programas, pateikia lietuvių kalbos 
valandų skaičių ir lygina su tariamai ša
liškomis komunistinio indoktrinavimo va
landomis. Įdomu, kodėl galvojama, kad tie 
kursantai (šiemet 29) važiuoja vien „pa
sitobulinti“ lietuvių kalboje, kas gal ne
daug teįmanoma per trumpą laiką pasiek
ti, ypač kad jų tarpe yra ir labai gerai 
kalbančių bei rašančių lietuviškai, o vėl 
pasitaiko ir silpnai kalbančių. Jie visi va
žiuoja daugiausia norėdami pirmą sykį 
pamatyti savo tėvų žemę, pamatyti mies
tus, kur daugiausia skamba lietuvių kal
ba, pasigrožėti Lietuvos gamta ir susitik
ti su tautos kamieno jaunimu. Tai ir yra 
ta lietuvybės atgaiva, kurios jie gali pasi
semti tik protėvių žemėje. Nenorėkime, 
kad jiems ten rodytų lūšnas, kurių galima 
rasti ir turtingose J. A. V-se. Jei jie susi
rado gražų Lietuvos vaizdą (jiems rodo
ma, kas turima gražiausio), tai juk tokia, 
kad ir pagražinta Lietuva, — argi never
ta tokios savo tėvų žemės tam jaunimui 
pamylėti? O dėl to „indoktrinavimo“, tai 
galima gerokai paabejoti. Jei kauris nuvy
kęs jaunuolis net ir būtų radikalių pažiū
rų arba naiviai pasiduotų pasakojamiems 
sovietų sistemos atsiekimams bei nuopel
nams, tai visa ta indoktrinacija ar radika
lizmas lengvai nubyra, kaip nuo žąsies 
vanduo, pamačius tenykštį neturtingą gy
venimą ir visapusišką suvaržymą. O jeigu 
ir būtų galima spėti, kad ten kam nors 
„perplovė smegenis“, tai tokių naivių, ku
rie, norėtų keisti mūsų kapitalistinį aukšto 
gyvenimo lygio gyvenimą į jų pseudo-so- 
cialistinį, daug žemesnį gyvenimo lygį ir 
norėtų persikelti ten gyventi, visu 100% 
galima tvirtinti, kad iš tų kursantų neat
siras nei vieno.

Tad reiškiu pageidavimą, jog vieton 
kasmet 20, o šiemet 29 kursantų, Vilnius 
kitą vasarą priimtų į tuos kursus bent 
pusšimtį mūsų beatodairiniai amerikonė- 
jančių jaunuolių.“

AR PAVOJINGAS SVIESTAS?

,J)aily Telegraph“ (vasario 25 d.) iš
spausdino tokią savo sveikatos korespon
dento žinutę:

„Sviestas ir kiti gyvuliniai riebalai, 
kaip tokie, nėra kenksmingi sveikatai, o 
taip pat nėra pagrindinė širdies ligų prie
žastis. Taip pareiškė Illinois universiteto 
dr. Fred Kunoron Sviesto Informacijos 
Taryboje.

Jis sako, .kad didžiausia blogybė yra ne 
kurie nors riebalai, bet per didelis jų var
tojimas, ypatingai pripuolamieji produk
tai, („junk foods“) kaip bulvių dribsniai, 
(crisps), saldainiai ir saldieji gėrimai.

Jo nuomone, naminiai gyvuliai yra tvar
kingiau maitinami, negu daugelis vaikų. 
Gyvulių maisto sudėtis yra gamintojų ap
skaičiuojama iki paskutinio gramo, tuo 
tarpu vaikai vartoja daugybę pyragaičių 
ir kitokių maistingumo atžvilgiu neišba
lansuotų produktų“.

Žinoma, šis dr. Kumerowo pareiškimas 
dar nėra paskutinis mokslo žodis.

jančiųjų į seminariją skaičių, bet už tat 
padarė visa, kad būtų blogesnė kandida
tų kokybė.

Vilnius.
Grįžtančius iš Romos vyskupus L. Povi- 

lonį ir R. Krikščiūną Maskvoje iškrėtė 
muitinės pareigūnai. Atėmė visas devo- 
cionalijas. Krėsdami išardė net vysk. L. 
Povilonio kaklaraištį. Muitinės darbuoto
jos juokdamosios kabino sau ant kaklo 
rožančius, tuo giliai įžeisdamos aukštus 
Bažnyčios asmenis.

Lietuvoje įvairiai komentuojama šį 
krata. Vieni mano, kad vyskupai neatlikę 
jiems skirto valdžios uždavinio. Kiti — 
kad krata sušijusi su kai kurių Eucharis- 
tiiname kongrese dalyvavusių kunigų in- 
trygomis. Treti įtaria, kad tai buvęs ap
sukrus saugumo ėjimas, norint pakelti 
Vatikano akyse vyskupų autoritetą.

Kaunas.
1976 m. rugsėjo mėnesį į Berlyno taikos 

konferenciją buvo nuvykęs Kunigų semi
narijos rektorius, lydimas Šakių dekano 
kun. J. Žemaičio. Tarybinė valdžia sten
giasi dr. V. Butkui į palydovus įpiršti 
rimtus kunigus, kad pakeltų jo autorite
tą. Kun. J. Žemaitis važiavo į Berlyną 
ne savo noru, tačiau tikintieji inteligen
tai ir daug kunigų šiai kelionei nepritarė. 
Berlyno taikos konferencijos Lietuvoje 
vertinamos kaip didelis melo burbulas, 
kurį rimtiems kunigams pūsti nederėtų.

Lietuvos kaimas
SENIEJI KAIMO NAMAI

Atrodo, dar negreit visi Lietuvos kaimo 
gyventojai bus aprūpinti gyvenamaisiais 
namais. Daugelis jų tebegyvena senose, 
nuo karo meto neremontuotose lūšnose ir 
gal dar ilgai gyvens. Apie vieną tokioje 
lūšnoje gyvenančią šeimą rašo „Valst. 
laikr.“ korespondentas A. Čekys. Čia pa
teikiama dalis jo rašinio.

„Sustojome prie vienišos sodybos. Vie
noje namelio pusėje sienojai išpuvę, lubos 
sukritusios. Sniegą dar laikė ant stogo ke
liose vietose likusios čerpės.

Kažkaip nelauktai iš šio laužo iššoko 
gauja šunų ir išsislapstė kieme, kur riog
sojo keistokas iš raudonų ir baltų plytų 
bei lentų sulipdytas statinys per vidurį 
įlaužtu stogu. Tuo metu kaip tik virstelė
jo laukujės durys, kažkas sužvangėjo. Pa
sigirdo barnis, o kartu su garų kamuo
liais laukan išpuolė dar vienas šuo.

Tas pats balsas, išvaręs šunį, pakvietė 
mus į vidų. Peržengę slenkstį, atsitrenkė
me galvas į nulinkusias lubas, kurios ke
liose vietose buvo paremtos apvaliais rąs
tais.

— Neįmanoma gyventi, — ėmė aima
nuoti šeimininkė Ieva Maulienė, rodyda
ma skudurais užkamšytas skyles sienose, 
išdaužytus langus.

Tokiomis sąlygomis gyvena traktorinin
ko Z. Maulio šeima. Vieninteliame naudo
jamame kambaryje stovėjo trys lovos, 
nors Maulių šeimoje — ketvertas vaikų.

— Labai reikia Mauliams buto, — suti-. 
ko kartu su mumuis buvęs Šilutės rajono 
Žemaitkiemio tarybinio ūkio direktorius 
V. Retkus.

Vardynos
Iki šiol Lietuvoje dar nesusikūrusi 

krikštynų be bažnyčios tradicija. Nauja
gimiai paprastai užregistruojami Civilinės 
metrikacijos skyriuje ir tuo visa pasibai
gia.

Bet žmonės mėgsta apeigas. Į Vilniaus 
Santuokos rūmus tėvai pradėĮjo nešti kū
dikius „krikšto“ apeigoms, kurios pava
dintos vardynomis, štai, kaip spauda ap
rašo tų vardynų dar pilnai nenusistovėju
sias ceremonijas.

„Grojant iškilmingai muzikai, į tėvus, 
vardatėvius ir svečius kreipėsi Civilinės 
metrikacijos skyriaus pareigūnė. Ji pa
skelbė, kad šią iškilmingą valandą, re
miantis Lietuvos TSR Santuokos ir šeimos 
kodeksu, registruojamos Macevičių šeimo
je gimusios dukterys, kurioms tėvų valia 
suteikiami Justinos ir Kristinos vardai. 
Nuoširdžiai sveikinami tėvai, linkima 
jiems geros sveikatos, daug laimės ir san
tarvės, nes tik darnioje šeimoje kūdikiai 
turės mielą ir gražią vaikystę.

„Auginti dvi dukteris iš karto — ne tik 
didelė laimė, ibet ir didelė pareiga visuo
menei. Išmokykit jas mylėti Tėvynę, dar
bą, išauklėkit dorais ir sąžiningais žmonė
mis“... Kreipiantis į vardatėvius, prime
nama, kad jie prisiima dalį pareigų ir at
sakomybės, auklėjant ir auginant šiuos 
naujus žmones, prisakoma būti ištikimais 
tėvų pagalbininkais.

Į vardyninkus kreipiasi miesto Tarybos 
deputatas Algirdas Zabukas. Jis priminė 
mūsų visuomenės lūkesčius ir pilietinį 
priesaką: išauginti dukteris gerais tarybi
niais žmonėmis, ištikimomis liaudžiai.

Sveikinami seneliai ir prosenelis. Jie 
gerai atliko savo pilietinę pareigą, išau
gindami ir išauklėdami savo vaikus, kurie 
dabar — jau patys tėvai.

Naujagimėms Justinai ir Kristinai už
kabinami vardynų atminimo medaliai, ku
rių antroje pusėje išgraviruoti vardai, 
vardynų data. Tėvams įteikiami vaikų gi
mimo liudijimai.“

n-n—si—
ĮįlfTUVOJE

TRIUKŠMINGI SPORTO ŽIŪROVAI

„Tiesoje“ nusiskundžiama, kad Lietu
voje sporto rungtynių žiūrovai dažnai ne
moka elgtis sporto salėse.

„...„Statyba“ žaidžia su Nikolajevo 
„Spartaku“, ir sulig pirmuoju teisėjo švil
puku tučtuojau audringai atsiliepia kai 
kurie žiūrovai. Švilpia, kad pataikė į 
krepšį vilniečių varžovai, kad nepataikė 
saviškiai, kad varžovai neįmestų baudų, 
kad, kaip rašo E. Kairys, žaidėjui išsprū
do taip sunkiai ir tokiu reikalingu mo
mentu perimtas kamuolys. Sporto rūmuo
se akustika gera, ir, rungtynių įtampai 
didėjant, triukšmas artėja prie pavojin
gos ribos — erzina, kurtina, kelia skaus
mą.“

Iš dalies netinkamo elgesio kaltininku 
laikomas girtuokliavimas.

„Svaigalų parduotuvių, pavarčių ir pa- 
kiemių kontingentui turėtų būti užtren
kiamos jau pačios pirmosios Sporto rūmų 
durys. Tačiau be šių žmonių, kurie jau at
eina įkaušę, yra dar viena grupė žiūrovų, 
labai panašių į pirmuosius. Juos vilioja 
ne sporto grožis, ne reginio teikiamas es
tetinis malonumas, o proga atsipalaiduoti. 
Ateina jie labai anksti ir traukia tiesiai į 
bufetą. Kol žaidžia dubleriai, taip nusivai- 
šina, kad salėn įvirsta kaip širšių tumu

Tačiau sutikti maža. Mauliams ne tik 
niekas neskiria buto, bet artimoje ateity
je jo ir nežada.

Lengviausia būtų visą bėdą suversti di
rektoriui, apkaltinus ji nejautrumu. Bet 
taip pasielgti būtų neteisinga.

— Pats ne vieną mėnesį gyvenau kon
toros palėpėje. Tik rajono vadovų pade
damas gavau laikinai prisiglausti žinybi
niuose pieninės namuose, — aiškino V. 
Retkus.

Tiek jis pats, tiek vyriausieji ūkio spe
cialistai vos prieš pusmetį atvyko į Že
maitkiemį. Ne jiems atsakyti už savo 
pirmtakų nerūpestingumą. O ūkyje iš tik
ro nebuvo skiriama dėmesio gyvenamųjų 
namų statybai.

Tiesa, metų pabaigoje statybininkai tu
rėtų atiduoti šešiolikos butų gyvenamąjį 
namą. Direktorius tikisi, kad ateinančiais 
metais pavyks pasistatydinti dar aštuonių 
butų namą. Tačiau tų statybų ir taip per 
akis — ūkiui trūksta fermų, kitų gamybi
nių pastatų. O čia dar ekonominiai sun
kumai.

žodžiu, su tuo antruoju gyvenamuoju 
namu kol kas dar ne viskas aišku. Tačiau 
nei Mauliams, nei dešimtims kitų darbi
ninkų, kurie laukia butų, dėl to ne leng
viau.“

Straipsnis baigiamas tokia išvada:
„Kažin ar galima sutikti su požiūriu, 

kad daugelio ūkio senų gyvenamųjų namų 
neapsimoka remontuoti. Juk žmonėms čia 
teks gyventi dar ne vienerius metus. Kol 
ūkis negali visų darbininkų aprūpinti 
naujais butais, į senuosius nevalia numoti 
ranka.“ 

las, nelabai žiūrėdami, kur stato koją.“
Tokie ir dar smarkesni dalykai ir ang

lų futbolo rungtynėse nebe naujiena.

EKONOMINIS EFEKTAS

Stovėjau anądien — vasario tryliktą, 
vidurdienį, Vilkaviškio rajono Vištyčio 
miestelyje. Autobuso laukiau. Turėjau 
reikalų Pavištytyje.

Nespėjau gerai nė nosies nušalti, kai at- 
burzgė visuomeninis transportas su užra
šų „Vilkaviškis — Pavištytis“ ir valstybi
niu numeriu 62 — 00 LIP.

Įsitaisiau kamputyje prie lango, laukiu, 
kada pajudėsime. Beveik valandą ištūno
jau. Netekęs kantrybės, priėjau prie vai
ruotojo.

— Eene užsnūdęs būsi? — kukštelėjau 
i petį.

— Pasibaigs valanda, ir važiuosiu.
— Kas per stovėjimas — visą valandą! 

Būtum jau į Pavištytį ir atgal suvažinė
jęs.

— O ko aš ten nemačiau, tame Pavišty
tyje? Ir nemanau važiuoti.

— Gal pašėlai? — sunerimau. — Juk 
ant autobuso užrašyta: Vilkaviškis — Pa
vištytis.

— Maža kas užrašyta, — pamokė mane 
vairuotojas. — Pagalvok pats. Kelios ka
peikos už tuos kelis kilometrus mano pla
no neišgelbės, o poilsio — visą valandą iš
lošiu. O kur dar ekonominis efektas! Ben
zino sutaupau, amortizaciją dar priskai
čiuok. Matai, neišeina man, dėdule, į Pa
vištytį važiuoti. Nukulniuosi pėsčias. Sep
tyni kilometrai pačiam — vienu atsikvė
pimu.

Pažiūrėjo laikrodin vairuotojas ir... nu
birbė atgal į Vilkaviškį, palikęs mane ir 
kitus laukusius.

„Valst. laikr.“

AVIŽINĖ KOŠĖ

Viena skaitytoja spaudoje nusiskundžia 
negalinti išsivirti, jos manymu, labai ver
tingos avižinės košės, nes negaunanti avi
žų dribsnių. Jai paaiškinama, kad avižų 
dribsniai Lietuvoje negaminami, » iš Bal
tarusijos gaunama tik pusė užsakyto kie
kio. Todėl ir krautuvėse jų esą galima 
gauti tik „kada ne kada“.

TRUMPAI

— Jau pasirodė akademinio „Lietuvių 
kalbos žodyno“ X tomas. Iš viso žada bū
ti 15-16 tomų.

— Lietuvoje pasirodė neseniai Ameri
koje mirusio rašytojo A. Tūlio apsakymų 
rinkinys „Paskutinis pasimatymas“.

— Vasario 20 d. mirė vos 40 metų su
laukęs Šiaulių dramos teatro aktorius N. 
Jasinskas.

— Rašytojai Ievai Simonaitytei suteik
tas Klaipėdos miesto Garbės pilietės var
das.

— „Catholic Herald“ žiniomis, apie 
30% Lietuvos gyventojų klausosi Vatika
no radijo pranešimų.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Vetsanitaras J. P. po Naujų metų vaikš
čiojo girtas po karvių bandą, o vakar po
ilsio kambaryje nulūžo visai.

(Iš zootechniko raporto)
Aš esu trenktas, todėl žinau, kad darbe 

reikia elgtis atsargiai, ką ir jums patariu.
(Iš instruktažo elektrikams)

Patikrinimo metu rasta, kad vienas van
dens siurblys kabo ore, t. y. neužneštas 
ant balanso. (Iš akto)

Verpalų nešimas iŠ fabriko man pasi
baigė gerai: gavau įspėjimą.

(Iš pokalbio)
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Lietuviu Kronika
AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
St. Janavičius — 7.00 sv., A. Kušlys — 

9.08 sv., A. širvaitis — 1.50 sv., J. Ran
delis — 1.50 sv., J. Linkevičius — 0.50 sv., 
G. Johnstonienė — 0.50 sv.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Manchesterio DELS per Vasario 16 d. 
minėjimą surinko Tautos Fondui £39. Pi
nigus persiuntė skyriaus pirm. A. Jalovec- 
kas. Be to, Tautos Fondui aukojo P. Vasis 
3.00 sv. ir A. Gofmanas 1.00 sv.

MIRĖ S. MATULEVIČIENĖ

Chicagoje kovo 5 d. po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Sofija Matulienė-Matulevičienė. 
Matulevičiai yra gyvenę Anglijoje — Not- 

• tinghame. 1960 metais emigravo i Ameri
ką.

LONDONAS
ŠV. ONOS DRAUGUOS SUSIRINKIMAS

Kovo 27 d. 4 vai. Lietuvių Socialinio 
Klube (Victoria Park Rd.) kviečiamas 
metinis narių susirinkimas.

Valdyba

MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 16 d 7.30 vai. Lietuvių Soc. 
Klube (Victoria Park Rd.) šv. Onos drau
gija ruošia tradicinį Margučių Balių.

Įėjimas — 80 p.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

* Valdyba
METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 20 d. 5 vai. p. p. pa- 
1 rapijos svetainėje, 21, The Oval, Hackney

Road, E2, kviečiamas metinis parapijos 
susirinkimas, kurio metu bus apsvarstyta 
Londono lietuviškosios parapijos veikla, 
bei išrinkta parapijos Taryba.

Visi Londono lietuviškosios parapijos 
nariai kviečiami dalyvauti.

ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO 
50 METŲ MIRTIES MINĖJIMAS

Sekmadienį, balandžio 17 d. Londono 
lietuviai minės J. E. arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio 50 metų mirties sukaktį.

Minėjimas prasidės Londono švento Ka
zimiero šventovėje 11 valandos pamaldo
mis, kuriose dalyvaus kun. dr. Juozas 

i Vaišnora, MIC, iš Romos.
5 vai. p. p. Sporto ir Socialinio klubo sa

lėje, 345A Victoria Park Road, London E9 
bus akademinis minėjimas. Svečias iš Ro
mos kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC, skai
tys paskaitą. Londono Lietuvių choras, 
vedamas Justo Černio, atliks kitą progra
mos dalį.

Londono lietuviai kviečiami tą dieną 
dalyvauti Dievo Tarno arkivyskupo Jur
gio Matulaičio pamaldose, prašant, kad 
Dievas jį pakviestų į altoriaus garbę, o 
minėjime pagerbti jo darbus savo tautai.

Londono Lietuvių Parapijos Taryba

LONDONO ŠVENTO KAZIMIERO 
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS

šeštadienį, kovo 5 d. vakare parapijos 
svetainėje vyko Londono šv. Kazimiero 
klubo narių metinis susirinkimas, kurį ati
darė klubo valdybos pirmininkas Jonas 
Babilius, pakviesdamas Londono lietuviš
kosios 'šv. Kazimiero šventovės kleboną J. 
Sakevičių sukalbėti susirinkimo pradžios 
maldą.

Susirinkimo darbo prezidiumo pirmi
ninku išrinktas S. Kasparas, sekretoriumi 
— Petras Mašalaitis.

Peržiūrėtas praėjusio metinio susirinki
mo protokolas. Po to valdybos pirminin
kas Jonas Babilius padarė platų praneši
mą, kas buvo nuveikta metų bėgyje. Pa
minėta, kad Lietuvių sąskrydžio Londone 
metu klubą aplankė ekskursijos iš Brad- 
fordo, Birminghamo, Derby ir atskiros 
grupės savo automobiliais. Gal būt, tos 
ekskursijos nebuvo sutiktos taip, kaip pri
derėjo, bet vien tik Derbio lietuviai buvo 
pranešę, kad atsilankys klube. Eūtų gera, 
kad ateityje ekskursijos iš anksto praneš
tų apie savo atvykimą.

Buvo surengtos nepaprastai įspūdingos

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomi buvę savisaugos 4 bataliono 

kareiviai, galintieji paliudyti, kad Jonas 
Petraitis nuo 1942 m. sausio 2 dienos, (1- 
mos kuopos, pirmo būrio, vėliau Ukraino
je priklausęs bataliono (štabui, transporto 
būriui), taip pat priklausė tam batalionui.

Liudijimas reikalingas pensijos reika
lui. Gali būti siunčiamas bet kokia kalba, 
tik prašyčiau pirma savo gyvenamoje vie
toje duoti patvirtinti bet kokiai valstybi- 

V nei įstaigai. Siųsti šiuo adresu: J. Petrai-
i tis, Saaiestr. 25, 4236 Hamminkeln 1, W.

Germany.

išleistuvės tautinių 'šokių „Lietuva“ gru
pei į V-ją tautinių šokių šventę. Turėta 
visa eilė šeimyninių bei klubo narių pa
rengimų.

Savo pranešimo gale pirmininkas padė
kojo valdybos bendradarbiams už širdingą 
ir vieningą darbą.

Juozas Šemeta revizijos komisijos var
du pranešė apie klubo finansinę padėtį. 
Pajamų turėta 3.650 sv.; išlaidų — 3.365 
svarai. Didesnės išlaidos: baro aptarnavi
mas — 300 svarų; klubo kultūrinė veikla 
(laikraščiai ir žurnalai) — 115 svarų; sa
lės valymas — 71 svaras; tautinių šokių 
parama — 50 svarų; apšildymas, (šviesa ir 
nuoma — 200 svarų.

Į naują (1977 metams) valdybą buvo 
perrinkti visi buvusieji valdybos žmonės. 
Jie pareigomis pasiskirstė: pirm. — Jonas 
Babilius, ižd. — Ignas Dailidė, sekretorė 

—Veronika Jurienė. Valdybos nariai — 
A. Knabikas, A. -Černiauskas, A. Putinie- 
nė ir S. Kasparas. Revizijos komisijos 
pirmininkas — J. šemeta.

Svarstant ateities veiklą, iškelti klausi
mai: sutvarkyti buvusį „Rūtos“ draugijos 
knygyną, kad skaitytojai galėtų juo nau
dotis; surengti bendras kūčias; remti lie
tuviškojo jaunimo veiklą parapijos ribo
se.

Po to paminėtas šventas Kazimieras su 
trumpa, kondensuota kun. dr. J. Sakevi- 
čiaus paskaita. Jonas Babilius papasako
jo apie kazimierines tradicijas Lietuvoje. 
Po paskaitos puikioje nuotaikoje buvo at
švęstos dalyvavusiųjų Kazimierų vardi
nės.

LONDONO ŠVENTO KAZIMIERO 
ŠVENTOVĖ PAMINĖJO SAVO GLOBĖJO

ŠVENTĘ

Sekmadienį, kovo 6 d. Londono lietuviš
koji parapija paminėjo savo šventovės 
Globėją šventą Kazimierą. Iškilmingas 
pamaldas laikė šventovės rektorius dr. J. 
Sakavičius, ir pasakė pamokslą apie šv. 
Kazimierą ir jo paramą lietuvių tautai. 
Šventės nuotaikai pakelti Londono lietu
vių choras daug prisidėjo gražiomis gies
mėmis. Pamaldos užbaigtos Tautos him
nu.

S. K.

BRADFORDAS
JAUNIMO IR VISUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS

> Kovo 19 d., šeštadienį, šaukiamas jau
nimo ir liet, visuomenės susirinkimas, ku
riame dalyvaus ir darys pranešimus 
DBLS-gos lituanistinės veiklos atstovai 
Tarybos pirm. R. Šova ir inž. A. Vilčins
kas.

Šiais paskelbtais jaunimo metais, pa
grindinai susirūpinkime jaunimo organi
zavimu ir lituanistine veikla, kurią turė
tų paremti visa mūsų visuomenė.

Kviečiame visus, jaunimą ir senimą, su
sirinkime dalyvauti.

Pradžia 7 vai. vak. Vyčio klubo salėje.
Bradf. skyr. Valdyba

MANCHESTER^
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“
Kovo 19 d., 6 vai. vak. Anglijos lietuvių 

filatelistų draugija Manchesterio lietuvių 
klube šaukia susirinkimą. Visi draugijos 
nariai ir kiti lietuviai filatelistai yra ma
loniai kviečiami dalyvauti.

BLYNŲ BALIUS

Vasario 19 d. M. L. S. klubas savo pa
talpose surengė blynų balių. Kadangi bu
vo pamiršta šį dalyką paskelbti E. Lietu
vyje, žmonių nesusirinko labai daug.

Blynus kepė J. Verbickas. Jis įrodė, kad 
ne tik moterys, bet ir vyrai sugeba iškep
ti skanius blynus ir kitus priedus.

Visi atsilankiusieji į blynų balių yra 
klubui dėkingi už blynus ir 'šaunią progą 
pasilinksminti bei pasižmonėti.

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

Vasario 26 d. DBLS Manchesterio sky
rius surengė M. L. S. klube Vasario 16- 
sios minėjimą. Į jį atsilankė 70 žmonių. 
Ne visi mažoje salėje galėjo sutilpti. Da
lis buvo atvykę iš toliau.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS 
Manchesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas. 
Tarė gražų įžanginį žodį ir pakvietė visus 
tylos minute pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę.

Paskaitą skaitė DBLS pirm. J. Alkis. 
Savo paskaitoje, nors ir trumpoje, lietu
viškai ir angliškai nusakė Lietuvos praei
tį nuo senų laikų ir dabartį, ir tai, kad 
Lietuva susilauks laisvės ir bus nepri
klausoma.

Meninę programą atliko londoniSkiai E., 
G. ir A. Šovos (tėvas, sūnus ir duktė). Jie 
trimis akordeonais pagrojo įvairių lietu
viškos muzikos dalykų, už ką susilaukė
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daug katučių. Buvo pagerbta ir ponia šo- 
vienė, kuri daug prisidėjo vaikus moky
dama muzikos.

M. Ramonas padeklamavo savo sukurtą 
tai progai eilėraštį.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną.

Minėjimo programą į juostas įrašė ir 
nufotografavo L. F. R. darbuotojai. Po 
minėjimo visi pasilinksmino. Tautos Fon
dui surinko 39 svarus.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 5 d. L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius surengė M. L. S. 
klube Lietuvos globėjo šv. Kazimiero mi
nėjimą, kuriame dalyvavo pilna salė žmo
nių.

Minėjimą atidarė ramovėnų skyr. pirm. 
K. Murauskas.

Paskaitą apie šv. Kazimierą skaitė A. 
Jaloveckas, pirma pasveikindamas Kazi
mierus jų vardinių proga. Kruopščiai su
rinktais duomenimis vaizdžiai apibūdino 
šventojo šeimos ir jo gyvenimą, kaip ir 
kodėl tapo šventuoju. Šventuoju jį paskel
bė popiežius Paulius V-tasis 1603 m. Jo 
garbei yra pastatyta daug šventyklų, di
džiausia jų yra Maltos saloje, Viduržemio 
jūroje.

Lietuvai šv. Kazimieras yra vilties ir iš
sigelbėjimo simbolis.

Minėjimas baigtas sugiedant Marija, 
Marija.

Po minėjimo įvyko ramovėnų surengtas 
šaunus pobūvis, kuriame dalyvavo 50 
žmonių. Jo metu buvo pasakyta kazimie- 
rinių proga sveikinimo kalbų, padainuota 
ir pašokta.

A. P-kis

Šveicarija
ESTŲ PARODA

Kovo 6 d. Zueriche įvyko estų tautinių 
rūbų paroda. Parodoje buvo išstatyti rū
bai, charakteringi įvairioms krašto da
lims. Buvo rodomi pavyzdžiai, būdingi 
Šiaurės, Vakarų, Pietų ir salų Estijai. Pa
roda patraukė gana gyvą publikos dėmesį. 
Šia proga buvo pakviesti ir lietuviai, ku
rde gausiai parengime dalyvavo. Iš Berno 
buvo atvykęs LB Bendruomenės pirminin
kas dr. P. Radvila.

J. J.

PRANCŪZIJA
VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS 

PARYŽIUJE

Prancūzijos lietuviai Vasario šešioliktą
ją atšventė sekmadienį kovo 20 d. seselių 
vienuolyne rue de Picpus Paryžiuje. Mi
šias už Lietuvos laisvę atnašavo, kun. J. 
Petrošius kartu su namų kapelionu. Po 
mišių įvykusį minėjimą pravedė R. Bač- 
kis, Prancūzijos Lietuvių 'Bendruomenės 
tarybos pirmininkas, sveikindamas dau
giau kaip šimtą susirinkusių žmonių. Kai 
kurie buvo atvykę iš gana toli. R. Bačkis 
perskaitė vysk. A. L. Deksnio sveikinimą 
Prancūzijos lietuviams ir A. A. Harfrnano 
(JAV valstybės departamentas) pasveiki
nimą Lietuvos pasiuntinybės charge d‘ af
faires Washingtone S. A. Bačkiui Lietu
vos nepriklausomybės šventės proga.

Paryžiuje keletą dienų prieš minėjimą 
trumpai buvo poetas Tomas Venclova, lie
tuvių komiteto narys stebėti Helsinkio su
sitarimų vykdymą, neseniai išvažiavęs iš 
Lietuvos. T. Venclova paliko savo žodį 
Prancūzijos lietuviams, kurį taip pat per
skaitė R. Bačkis. (T. Venclovos sveikini
mas buvo išspausdintas praėjusią savai
tę. Red.).

Baronas G. de la Tournelle, buvęs Pran
cūzijos ambasadorius ir dabartinis Pran- 
cūzų-pabaltiečių draugijos pirmininkas, 
minėjime pasakė taiklią kalbą ir baigda
mas paprašė visus atsistoti ir pagerbti žu
vusius už Lietuvos laisvę. Toliau S. Kon- 
drataitė supažindino susirinkusius su ket
virtojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
so ruoša ir paminėjo lietuvių kilmės jau
nimo susibūrimą Paryžiuje, kuris žada 
leisti biuletenį prancūzų kalba ir pasiža
dėjo talkininkauti šio kongreso ruošai.

Minėjimo meninę dalį išpildė solistas R. 
Daunoras ir pianistas A. Draugelis. Kaip 
paprastai, po minėjimo sekė vaišės.

VOKIETIJA
FILATELIJOS MĖGĖJAMS

1977 m. kovo 8 — gegužės 8 d. d. 
Fed. Vokietijos Pašto Muziejus Frank- 
furt/Main Schaumainkai 53, atidarė 
priėškarinių laikų — Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Čekoslovakijos pašto ženk
lų parodą. Išstatyti pilni ženklų laidų rin
kiniai bei kitoki pašto leisti dalykai. Pa
roda veiks du mėnesius. Į parodą įėjimas 
nemokamas. Paroda atidaryta kasdien, iš
skyrus trečiadienius, 10-17 vai. Trečiadie
niais — 10-20 vai.

Pabaltijo šalių filatelijos mėgėjai pa
sinaudokite šia reta ir įdomia paroda.

J. Pyragas

HANNOVERIO LIETUVIAI MOKA 
PARODYTI SOLIDARUMĄ

Gražus būrys susirinko šv. Kristoforo 
bažnyčioje, kur buvo pamaldos. Jų metu 
vargonais grojo prof. Dr. Paul Coenen ir 
solo giedojo lotyniškai solistė Marika Ne
meth. Daugelis tautiečių džiaugėsi lietu

viškomis pamaldomis.
Parapijos salėje minėjimą atidarė pirm. 

G. Pūdymaitis, suteikdamas žodį lietuviui 
kunigui, kuris pabrėžė Lietuvos Neprik
lausomybės šventės reikšmę šiomis dieno
mis, kai viso pasaulio tautos nori laisvės 
ir pilnų žmogaus teisių. Oficialioji dalis 
buvo užbaigta Tautos Himnu.

Paskiau sekė koncertinė dalis, kurioje 
pasireiškė solistė Marika Nemeth, sopra
nas (iš Vengrijos) ir pianistas bei kompo
zitorius prof. Dr. P. Coenen. Jie davė la
bai aukšto lygio koncertą. Visi susirinku
sieji buvo šiems svetimtaučiams labai dė
kingi už praturtinimą mūsų programos 
bažnyčioje ir salėje.

Po skanios kavutės, paruostos Kalinaus
kienės, Vilkienės ir jų pagelbininkių, pa
rodytas filmas „Po Tėvynės dangumi“, ku
rį pagamino ir lietuvišką muziką apipavi
dalino Jonas Jakobas, lankydamasis Lie
tuvoje 1976 m. čia matėme vaizdus iš Ig
nalinos, Kauno, Vilniaus ir Druskininkų. 
Labai gražiai ir su meile pagamintas fil
mas visus susirinkusus perkėlė nejučiomis 
į praeitį ir leido pagyventi mintimis mū
sų gražioje Lietuvoje, čia buvo girdimas 
upelių čiurlenimas, paukštelių giedojimas, 
bičių zvimbimas. Spalvotas filmas puikiai 
pristatė mums Lietuvos fauną. Hannove- 
rio lietuviai pagerbė programos atlikėjus 
gyvomis gėlėmis. 'Buvo padėkota ir ga
bioms šeimininkėms, vaišinusioms visus 
dalyvius gėrimas bei pyragais.

Paskiau sekė šokiai - linksmavakaris, 
grojant akordeonu J. Jakobui. Daugelis 
tautiečių galėjo pasigėrėti lietuviškų kny
gų ir muzikos puokštelių paroda.

LEBENSTEDTE LIETUVIAI SUPLANA
VO IŠKILMINGĄ LIETUVOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMĄ

Šv. Mykolo bažnyčioje buvo pamaldos. 
Nuoširdžios maldos buvo skiriamos už 
Lietuvos išlaisvinimą ir tautų draugystę.

Salėje prie garbės stalo užėmė vietas: 
Salzgitterio miesto burmistras Helmut 
Globig, Vokietijos parlamento narys Hel
mut Sauer, ukrainietis kunigas N. Iwan- 
ciw, Apylinkės pirm. Antanas Kairys, Ca
rito atstovė Kuesner ir lietuvis kunigas. 
Viską gražiai paruoSė pirm. Ant. Kairys 
ir Lebenstedto moterys: Gucaitienė, Kai
rienė, dr. A. Šilinytė, J. Černiauskienė, H. 
Preusienė ir kitos. Minėjimą atidarė svei
kinimu ir informacija apie Lietuvą ir lie
tuvių reikalus kun. šarka. Jis perskaitė 
ir mūsų bičiulių sveikinimus raštu.

Sveikinimo žodį tarė burmistras H. 
Globig. Jis pasidžiaugė lietuviais Lebens- 
tedte, kurie šiame mieste pasižymi kaip 
geri ir garbingi gyventojai ir solidarūs 
lietuvių kultūros reiškėjai. Vokietijos 
parlamento atstovas H. Sauer savo žody
je išreiškė pritarimą lietuvių atspiraci- 
joms ir teisingiems laisvės siekimams. Pa
linkėjo, kad ateinančiais metais 60-sis 
Lietuvos atkūrimo paminėjimas būtų dar 
didesnis ir iškilmingesnis. Po to sveikini
mo žodį tarė Lietuvos vokiečių vardu Ba
ronas Hanno von der Ropp. Jis yra žymus 
advokatas ir notaras, kuris 'padėjo Vo
kietijoje daugeliui Lietuvos vokiečių ir 
lietuvių sutvarkyti dokumentus. Jis pui
kiausiai orentuojasi lietuvių - vokiečių 
problemose. Palinkėjo mūsų tautiečiams 
būti aukštos krikščioniškos moralės žmo
nėmis. Ukrainiečių vardu kalbėjo kun. 
N. Iwanciw. Jis nusiskundė, kaip ir lietu
vis kunigas, kad Vokietijoje dėl per dide
lio respekto 'komunistams, nutylima apie 
jų pagrobtas ir spaudžiamas mažumas. 
Jis prašė, kad visi Vakaruose išdrįstų kal
bėti tiesą ir stengtųsi ją visur ginti. Lie
tuviams palilkėjo išsilaisvinti ir gyventi 
laimingai gražioje Lietuvoje. Minėjimas 
6uvo užbaigtas Lietuvos Himnu.

Antroje dalyje buvo šokiai, pasilinks
minimas, pasivaišinimas iki vidurnakčio. 
Grojo puiki kapela. Linksminosi apie 200 
asmenų.

Jaunimui
POLITINĖ VEIKLA

Politinio seminaro proga Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga yra išleidusi žemiau 
spausdinamą atsišaukimą.

Politika yra sunkiai definuojama sam
prata, kurios viena įdomi savybė yra tai, 
kad jei politika savanoriškai susidomėsi
me, eventualiai būsime sąlygų priversti 
ja domėtis. Ligi šiol politinę veiklą esame 
palikę visai nuošaliai. Dabar staiga pra
dedam skirti daugiau dėmesio šiai veiklos 
sričiai, nors dar nežinome, kuriuo keliu 
žengti pirmyn. Tikimės daug iš ruošiamo 
seminaro pasisemti, tačiau norime visus 
iš anksto angažuoti šiai veiklai. Šiaurės 
Amerika jau pradėjo šiuo reikalu rūpintis 
per bendrą JAV ir Kanados LJS suvažia
vimą gruodžio mėnesio gale. Dabar jau 
laikas ir kitiems kraštams daugiau dėme
sio kreipti. Žinome, kad PLJS dar yra la
bai jauna ir net nėra visur sustiprėjusi. 
Yra tendencija pradžioje daug laiko gaiš
ti rūpinantis statutais, organizaciniais rei
kalais, atstovais, valdybų sudarymu ir t. 
t. Taip pat žinome, kad ne visur yra vie
nodos sąlygos politinei veiklai vystyti. Ta
čiau atrodo, kad daugumas kraštų yra są
junginius reikalus daugiau ar mažiau ap
šlifavę ir yra pasiruošę pradėti gilesnę vi
suomeninę veiklą. Matome, kad daug dė
mesio yra kreipiama lietuviškiems-kultū- 
riniams momentams: stovykloms, koncer
tams, lituanistikos kursams ir t. t. Bet be
veik visos kraštų valdybos turi ir politi-
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nių reikalų vedėją ar atstovą, apie kurio 
veiklą mes labai mažai girdime.

Raginame visus kraštus įsijungti į šį 
svarbų darbą. Po mūsų seminaro atsiųsi
me daugiau informacijos ir medžiagos 
padėti jums. Tačiau imkitės jau dabar 
iniciatyvos ir pradėkite naujus metus su 
pasiryžimu kreipti daugiau dėmesio į šią 
apdulkėjusią veiklos sritį.

PLJS

Keturkojai statybininkai

Bebrų sutvertos užtvankos Ūlos ar Šal
čios aukštupiuose nenoram primena žmo
nių rankų įrengtus hidroįtvarus. Kam gi 
reikalingos bebrams tos užtvankos?

Pasekime vieną jų šeimynėlę, naujai 
atsikėlusią į tvenkinį. Jeigu tvenkinio 
krantai lėkšti, neabejojame, kad žvėreliai 
susiręs būstinę iš medžio šakų, sudedami 
jas į kūgį, sutvirtindami dumblu. O ten, 
kur krantai statoki, išsikas juose urvus. Į 
požeminę būstinę paprastai būna tik ke
lios angos. Visos paslėptos po vandeniu. 
Po žeme — ir miegamasis, ir maisto at
sargų sandėlis, ir saugus prieglobstis nuo 
priešų.

Bebrų būstai gana tobuli. Centrinė bu
veinė visada virš vandens lygio, su keletu 
koridorių ir prieangių, ventiliacine anga, 
kurią užkamšant ar praplatinant, regu
liuojama temperatūra, šviežio oro kiekis. 
Kai kas dargi tvirtina, kad bebrų būstai 
atsparesni griaunančių potvynių jėgai, 
negu kadaise statyti paupės gyventojų 
trobesiai.

Praėjusią vasarą teko matyti Širvintų 
rajono Juodonių kaime bebrų šeimyną, 
kasančią gana gilų melioracinį griovį. To 
prireikė, siekiant sausą vasarą išsaugoti 
vandens likučius. Tik ilgai negalėjome 
rasti šių darbštuolių namų, kol juos apti
kome po vieškelio tiltu.

Pastačius būstą, bebrams itin svarbu 
palaikyti pastovų vandens lygį. Štai čia ir 
praverčia užtvankų statybos menas. O tos 
užtvankos siekia dešimt ir daugiau metrų 
ilgio.

Pagrindinė statybinė medžiaga — me
džiai. Medžiais bebrai daugiausia ir min
ta. Kartą stebėjome, kaip per 15-20 minu
čių bebras nugraužė 30 cm skersmens dre
bulę, o liaunas 3-5 cm drebulaites žvėre
liai perkanda iš karto. Mėgstami ir kark
lai. Tačiau „kerta“ ir beržus, alksnius. 
Tik neteko matyti, kad būtų graužiama 
pušis ar eglė.

Bebrų mokėjimas statyti būstus ir už
tvankas yra įgimtas, instinktyvus reiški
nys. Šių žvėrelių nauda neabejotina dėl 
brangaus kailio, sruoglių, vilnos ir mėsos.

Bebro kailis pasižymi minkštumu, tan
kiais tamsrudžiais ir net juodais, sidabri
niu atspalviu blizgančiais plaukais. Vilna 
naudojama lengviausiems ir vertingiau
sioms pūkiniams mezginiams bei prašmat
nioms fetrinėms skrybėlėms gaminti. 
Sruogliai — medicinoje bei parfumerijo
je. Bebriena — tikras delikatesas. Dėl to
kių vertingų produkttj jie buvo barbariš
kai naikinami. Ir tik pastaraisiais dešimt
mečiais, sustiprinus jų apsaugą, bebrų ko
lonijos smarkiai išaugo.

Bebrai 'minta tik augaliniu maistu. To
dėl jų buvimas žuvinguose vandenyse, 
netgi žuvininkystės ūkių tvenkiniuose, ne
padaro žalos. („V. 1.“)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — kovo 20 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

DERBYJE — kovo 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

BRADFORDE — kovo 20 d., 12.30 vai.: 
metinės šv. Mišios už a. a. Margare
tes Mikeliūnienės vėlę, po jų — pa
minklo pašventinimas kapinėse.

KEIGHLEY — kovo 27 d., 3 vai. p. p., St. 
Anne bažn.

BRADFORDE — balandžio 3 d., 12.30 vai.

METINIO SUSITELKIMO DIENOS

šiemet vidurinės Anglijos lietuviams 
rekolekcijos bus šia tvarka:

Leamingtone Spa — kovo 26 d., šetadie- 
nį, 15 vai., St. Peter's, Dormer Place.

Coventryje — kovo 26 d., 16.45 vai., St. 
Elizabeth's.

Nottinghame — kovo 27 d., 11.15 vai., 
Lietuvių Židinyje.

Birminghame — kovo 27 d., 15 vai., 19 
Park Rd., Moseley.

Wolverhamptone — kovo 27 d., 18 vai., 
Convent of Mercy, St. John's Square, 
Snow Hill.

Ketteringe — kovo 31 d., ketvirtadienį, 
19.30 vai., St. Edward's.

Nottinghame — balandžio 2 d., šeštadie
nį, 18 vai., Liet. Židinyje. Išpažintys nuo 
17 vai.

Nottinghame — balandžio 3 d., Verbose, 
11.15 vai., Židinyje.

DERBYJE — balandžio 3 d., 14 vai., 
Convent of Mercy, Bridge Gate.

Išskyrus Nottinghamą, kitur išpažinčių 
klausoma bent pusvalandį prieš pamaldas.

Tautiečius, kur rekolekcijų nebus, pra
šome pasinaudoti kaimyninėmis rekolek
cijomis. Šiose vietovėse rekolekcijas pra
ves kun. Valentinas Kamaitis.

Visus maloniai kviečiame šiomis dvasi
nės atgaivos dienomis pasinaudoti.

Kun. S. Matulis, MIC
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