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Apie kovas ir kovotojus
Mūsų lietuvišlkos veiklos frontuose nuo

lat ir nuolat kartojami d<u terminai, kurie 
neatitinka nei mūsų padėties, ir iš dalies 
veiklos. Tie du terminai skamba „tremti
niai“ ir „kova“. Jau daug kartų ir šiame 
laikraštyje skaitėme, kad vargu ar gali
me sau taikyti tremtinio padėtį, jeigu su
gretinsime savo būklę su tikrųjų tremti
nių būkle. Užtenka tik palyginti save pa
čius įsu tremtiniais i Sibirą, ir tada paaiš
kės, kur mes patys stovime.

Lygiai tą patį galime pasakyti ir apie 
kovą už laisvę ir Lietuvą. Beveik kiekvie
na proga mėgstame pasigirti, kad kovoja
me, bet praktiškai toji kova prasideda ir 
baigiasi susirinkimų salėse. Daugeliu at
vejų turėtume konkrečiai parodyti, kad 
tikrai angažuojamės kovai jeigu nerizi
kuodami gyvybe, tai bent auka. Gaila, bet 
ir čia pasišventėlių labai nedaug, nors 
mūsų galimybės palyginamai yra didelės 
ir kovos frontai platūs. Tiesa, viską susu
mavus per daugelį metų padaryta ir at
siekta gana daug, bet vėl iš kitos pusės tė
ra tik lašas to, ką galėjome padaryti bū
dami užsiangažavę kaip tikri kovotojai 
už savo tautą ir jos laisvę. Deja, tokio už
siangažavimo tikrąja prasme nėra, o tai, 
ką padarėme ir atsiekėme, tėra tik trupi
niai, prilygstą išmaldai. Kiekvienu atve
ju išmalda yra priemonė atsikratyti, tuo 
taupu auka lygu angažavimuisi už tai, kuo 
tiki ir ko sieki. Duoudami išmaldą nepa
laikome tuo ubagystės, o tik mandagia 
forma atstumiame pavargėlį, kad jis ding
tų iš akių. Gi aukodami mes pasisakome 
už tai, kam aukojame, ką norime išlaiky
ti anba už ką kovojame. Kitaip sakant, 
auka yra ingi kovos forma, į kurią jungia
si kiekvienas, kuris tik aukoja, bet ne iš
maldą dalija.

Kiekviena auka yra drauge ir kova, ko
va už ką nors, nes iš tiesų nėra kovos be 
tikslo. Ir juo aukštesnis tikslas, juo toji 
kova reikalauja didesnės aukos ne vien 
tik turtu, gėrybėmis, bet ir gyvybe.

Iki šiolei vadindami save kovotojais tai 
kovai nesame pilnai užsiangažavę. Net 
ten, kur nereikalinga didesnės aukos, o 
tik savaime suprantamos pareigos, ir tai 
jos neatliekame. Štai kad ir lietuvybės iš
laikymo frantuose. Galbūt ir nėra didelė 
auka, kad vaikai šeimoje išmoktų ir kal
bėtų lietuviškai, kas praktiškai būtų natū
raliausia lietuvių tėvų pareiga, o vis tik 
gana retoje šeimoje tokia pareiga pilnai 
atliekama. Todėl ir gaunasi, kad daugely 
šeimų jau kalbama ne lietuuviškai arba 
tik pusiau lietuviškai. Ar tokias mūsų 
pastangas galima vadinti kova už lietuvy
bę ir save pačius kovotojais?

Šiandien Lietuvoje yra baisios gyveni
mo sąlygos, ir kiekvienas net nekalčiau
sias tautiškumo pademonstravimas jau 
okupanto įtariamas ir persekiojamas, o 
vienok už lietuvybę ir už laisvę ten lietu
viai viskuo rizikuoja, įskaitant trėmimus, 
kalėjimus bei netekimus darbo ir pozici
jas. Ne kur kitur, o toje pačioje Lietuvo
je atsirado ir Kalantos, ir Sadūnaitės, ir 
Kudirkos. Disidentinis sąjūdis šiandien 
Lietuvoje tiek išsiplėtęs, kad ir pogrindžio 
spauda pagausėjo ir vyksta vieši protes
tai, surišti su didžiule rizika. Štai ir da
bar įkaitome žinią, kad Vilniuj įvyko mil
žiniška antirusiška ir antisovietiška de
monstracija, kurios pasekmės labai ir la
bai skaudžiai atsilieps. Be abejonės, tokia 
kova ir aukos nepraeis veltui, juo labiau, 
kad šiandien toji anksčiau buvusi aklina 
geležinė uždanga yra gerokai prakiurusi 
ir anksčiau ar vėliau žinios prasiskverbia 
lį Vakarus, kas silpnina sovietines pozici
jas. Iš tiesų kaip tik tenai yna tikrieji ko
votojai, kas turėtų galioti kaip pavyzdys 
kiekvienam iš mūsų. Gaila, kad mes patys 
mėgstame save tituluoti kovotojais, bet 
kaskart kiekvienas užsimojimas vis la
biau pasitinkamas su didesniu abuojumu 
netgi klausiant, ar verta ir apsimoka. To
kie klausimai visai neliudija nei kovos 
dvasios, nei ryžto aukotis. Mokame pa
gerbti ir įvertinti tautos herojus, tačiau 
patys vengiame kad ir menkiausios rizi
kos. (Mūsų Pastogė)

NESIBAIDO ŠNIPŲ

Bitburge, (V. Vokietijoje) yra du su 
puse karto už garsą greitesnių JAV nai
kintuvų (F-15 Eagle) bazė, kuriai vado
vauja generolas Kyler. Aprodant bazę 
spaudos atstovams, jis buvo paklaustas, 
ar paskutiniuoju metu V. Vokietijoje ki
lęs šnipinėjimo skandalas turėjo kokias 
jiors įtakos i jo kovos planus. Į tai gene-

Kyler atsakė, kad jo bazėje nėra jo- 
Mįglapčių apie itai, kas atsitiktų, jei 

Prasj karas. „Mes pasikrausime sa
vo lėktų . įj. nu.mušime priešus, kai jie 
tiktai pasiro ore. Apie tai nėra jokių 
paslapčių,“

Anot „Times“ už io žinių korespon
dento Ivan Barnes, kurta kartu su kitais 
žurnalistais lankėsi bazėjėix nesą jokių 
abejonių, kad generolas galėtų savo dar
bą atlikti. Tačiau turima vilties, kad prie 
to nebus prieita.

POLITINIŲ KALINIŲ KREIPIMASIS Į 
TARYBINĘ DELEGACIJĄ BELGRADE

Vakarus pasiekė Permės lagerio 36 zo
nos politinių kalinių kreipimasis į tarybi
nę delegaciją Belgrade. Pareiškimą pasi
rašė 18 įvairių tautybių atstovų — ukrai
niečių, armėnų, žydų, rusų totorių, estų 
politkaliniai. Pasirašiusiųjų tarpe ir du 
lietuviai politkaliniai — Šarūnas Žukaus
kas ir Petras Plumpa. Pateikiame šio 
kreipimosi tekstą, verstą iš rusų kalbos.

„Tiesa — ne visada vienareikšmė. Pa
saulyje žmonės vadovaujasi skirtingomis 
vertybėmis, idealais. Politika ir humaniz
mas — ne visada sinonimai, bet yra ir vie
nareikšmių dalykų, kuriais vadovaujasi 
civilizuotas protas, siekiantis tobulinti 
mūsų sudėingą žmogiškąjį pasaulį — tai 
Gėrio Tiesa, tai kiekvieno iš mūsų laimė 
ir laisvė Žemėje. Pasaulis — pasekmė dia
logo; sunkaus, ilgo, bet dialogo... )

O kas esate jūs, susėdę šiandien už pa
sitarimų stalo Belgrade? Ar jūs ieškote 
Gėrio? Ne. Tradiciniai kalėjimai kitamin
čiams ir patriotams, tiems, kurie elgiasi 
vadovaudamiesi bendražmogiškos mora,- 
lės normomis — jie yra jūsų nenuoširdu
mo įrodymas. Prisiminkite šiandien tuos 
iš mūsų, kurie ištvėrė Stalino lageriuose, 
išsaugodami meilę savo nuniokotai, kolo
nizuotai Tėvynei, tuos, kurie buvo suimti 
jūsų opričnikų už tiesos žodį, už tai, kad 
jie nenorėjo būti beveidėmis būtybėmis 
daugiamilijoninėje bandoje.

Ir šiandien mes drįstame likti ištikimi 
savo Tikėjimui, savo principui — nesi
taikstyti su barbariškumo ir veidmainys
tės 'blogiu. Mes perėjome per įstatymus 
laužančius jūsų parengtinius tardymus ir 
uždarus teismus, šiandien mums atimta 
laisvė ir normalios fizinės egzistencijos 
sąlygos, mus maitina dvėseliena, lagerio 
gydytojai sankcionuoja mūsų kančias kar
ceriuose... Jūs ir likote tokiais, kokiais 
buvote — barbarais, veidmainiais, nusi
kaltėliais, jūs nenorite taikos, nesiekiate 
Gėrio. Jūsų dialogas su Vakarų civilizaci
ja — butaforija. Ir šiandien mes laikome 
savo pareiga pasakyti pasauliui, kol kas 
dar nepažįstančiam politinių lagerių spyg
liuotos vielos:

Būkite atsargūs, jūsų partneriai pasita
rimuose — kalėjimų prižiūrėtojai, o ne 
diplomatai“.

Pasirašė: Dmitro Basarabas, Semionas 
Gluzmanas, Dmitro Grinkivas, Dmitro De- 
midivas. Šarūnas Žukauskas, Izraelis Zal- 
mansonas, Kazačkovas, Igoris Kalinecas, 
Sergejus Kovaliovas, Valerijus Marčenko, 
Janas Monastirsks, Muchametčinas, Kal- 
ju Miatikas, Petras Plumpa, Stepanas Sa- 
peliakas, Ivanas Svitličnas, Mikola Slabo- 
dianas, Sarkisian.

P. S. Žinodami iš patirties, kad bepras
miška tokios rūšies kreipimąsi siųsti ofi
cialiais kanalais, mes ir nemėginame to 
daryti. (ELTA) 

TRUCHANOVSKIO CHURCHILIS

Maskvos leidykla Mysl išleido papildy
tą laidą prof. V. G. Truchanovskio knygos 
„Winston Churchil“ (pirmoji laida išleis
ta 1967 m.). Autorius skaitomas britų po
litikos ekspertas, parašęs knygas apie Nel
soną ir Edeną.

Atolydis nepadarė jokios įtakos prof. 
Truchanovskio galvojimui apie W. Chur- 
chilį. Jis tebevartoja tas pačias Stalino 
frazes, kad Churchilis labiau už viską ne
kenčiąs Sovietų S-gos, kad jis visa savo 
galybe kovojęs prieš istorijos vyksmą ir 
tą kovą pralaimėjęs.

Churchilio karjeroje gražiausia valanda 
buvusi, kai jis 1940 m. pasidarė visos Bri
tanijos (ne tik konservatorių) vadu. Ieš
kodamas draugystės su Sovietų S-ga (ne
minima, kad ši turėjo paktą su Hitleriu), 
jis tada supratęs ir vertinęs įvykius rea
liai.

Blogiausias dienas Churchilis išgyve
nęs, kai sužinojęs, jog sovietai sulaužė 
Vakarų atominių ginklų monopolį. Tada 
jjis vėl sugrįžęs prie savo imperialistinių 
idėjų, siekiančių sunaikinti Sovietų S-gą.

Knyga užbaigiama teiginiu, kad W. 
Churchilis istorijoje pasiliksiąs žinomas 
kaip nepataisomas liaudies priešas, kovo
jęs prieš jos socialinį ir tautinį išsilaivsi- 
nimą.

SOVIETŲ ŪKIO STATISTIKA
„Izvestija“ paskelbė kai kuriuos praėju

siųjų metų Sovietų ūkio duomenis, kurie 
nėra per daug džiuginantis. Daugelyje sri
čių nepasiektas numatytasis planas. Pvz. 
bendrosios tautos ūkio pajamos padidėjo 
3.5%, o buvo numatyta 4.1%.

Silpniausia vieta yra žemės ūkis, kuris 
vis naujiai pertvarkomas ir į kurį daugiau
sia investuojama. Bendras ž. ū. produktų 
padidėjimas viršijo 1976 metus trimis pro
centais. Tačiau pagrindinės to ūkio šakos 
atsiliko nuo numatytojo plano. Pvz. grūdų 
gauta 17 mil. tonų mažiau, negu buvo už
planuota. Mažiau gauta mėsos ir pieno.

Energijos tiekimui reikalingi ištekliai 
taip pat nepasiekė numatytųjų normų. 
Naftos gauta 9 mil. tonų mažiau (iš viso 
546 mil. t), anglies — 11 mil. tonų (iš vi
so 727 mil. t), dujų — 4 mil. kub. metrų 
mažiau (iš viso 346 kub. m). Plieno pro
dukcija taip pat atsiliko penkiais milijo
nais tonų nuo plano (pagaminta 147 mil. 
t).

Žymiai pagerėjo prekyba su užsieniais. 
Tos prekybos apyvarta pasiekė 63.000 mil. 
rublių — 11 mil. rublių daugiau, negu 
1976 m.

Vidutiniškai Sovietų pilietis praėjusiais 
mtais turėjo 2.7% daugiau pinigų kišenė
je. Vidutinis uždarbis pramonėje buvo 39 
rubliai per savaitę (minimumas — 17.5 
rb.). Kolchozų darbininkų atlyginimai pa
kilo 4.3%. Jų savaitiniai atlyginimai ne
skelbiami — norima išvengti palyginimų 
su pramonės darbininkais.

COSTAKIO DOVANA

G. Costakis, beveik visą amžių rinkęs 
vertingus abstraktaus meno paveiks
lus, persikėlė gyventi į Vakarus. Didžiau
sią dalį savo paveikslų jis padovanojo 
Tretjakovo galerijai Maskvoje.

Į Rusiją Costakis buvo atvykęs prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. 1920 m. jis supirko 
brangius paveikslus už labai mažą kainą, 
nes Ždanovas rengėsi juos sunaikinti. Vė
liau (nuo 1943 m.), dirbdamas Kanados 
ambasadoje, jis įsigytąją kolekciją papil- 
dinėjo, o savo butą buvo pavertęs meno 
galerija.

Costakis nesigaili paveikslus padovano
jęs Maskvos galerijai. Dalis rinkinio, ku
rią jis pats ir draugai yra išsivežę, bus ro
doma Vakarų miestuose. Pagal susitarimą 
su Sovietų vyriausybe jam buvo leista iš
sigabenti 20% paveikslų.

SUIMTAS PODRABINEKO BROLIS

Žinomas Sovietų disidentas Podrabinek 
atsiuntė Amnesty International laišką, 
prašydamas gelbėti jo suimtąjį brolį Kiri- 
lijų. A. Podrabinekui buvo įsakyta iš So
vietų S-gos išvykti, bet jis atsisakė. Pra
ėjusiųjų metų gruodžio pradžioje dar kar
tą buvo pasiūlyta abiem broliams emi
gruoti. Kirilijus sutiko, bet jo vieno neiš
leido. Gruodžio 29 d. jis buvo apkaltintas 
laikęs ginklus ir suimtas. Aleksandrui bu
vo pranešta, kad jam sutikus emigruoti, 
brolis bus paleistas.

RUMUNAI NEPAGAILĖJO ORDINŲ

Prezidentas Ceaucescu, kuris valdo Ru
muniją nuo 1965 m„ ką tik atšventė 60-ies 
metų amžiaus sukaktį. Ta proga jis susi
laukė ne tik pašlovinimų ir panegirikos, 
bet ir gausybės ordinų. Kai kurie iš jų 
(Rumunijos Herojaus ir Socializmo per
galės) buvo suteikti jau antrą kartą.

Ta proga pasakytoje kalboje Ceaucescu 
peikė „dogmatines teorijas“ ir gyrė vaka
rietiškąjį eurokomunizmą, kurio labai ne
mėgsta sovietai. Neatsižvelgiant į šitokią 
jo kalbą, Kremlius vis dėlto atsiuntė jam 
Lenino ordiną, o prezidentas Tito suteikė 
Jugoslavijos herojaus titulą.

L. BREŽNEVO ATSIMINIMAI

L. Brežnevas parašė savo atsiminimus 
apie 1939 metų nepuolimo paktą su nacių 
Vokietija. Tuos atsiminimus netrukus pa
skelbs literatūros žurnalas „Novy Mir“. 
Tasso pagarsintoje santraukoje sakoma, 
kad buvę gana sunku išaiškinti gyvento
jams to pakto reikalą. L. Brežnevas tvirti
nąs, kad paktas buvęs normalus susitari
mas, padėjęs sovietams užimti Baltijos 
valstybes, rytinę Lenkiją ir Besarabiją, o 
vokiečiams pradėti žygį į rytus...

LICHTENŠTEINO DEGTINĖ

Mažytėje Lichtenšteino kunigaikštijoje 
kiekvienas ūkininkas turi teisę pasidaryti 
iš vaisių, žolelių ar vynuogių degtinės, ku
ri skirta vartoti sergantiems gyvuliams 
gydyti. Jei degtinė laikoma namuose il
giau, tai ant butelio turi būti užrašyta 
„Šventintas vanduo“. Nesulaukdami kar
vių apsirgimo, lichtenšteiniečiai nuo seno
vės tą „vandenį“ geria patys. Svarbu, kad 
ant butelio būtų tinkamas užrašas...

Kova radijo bangomis
„Times“ korespondentas Maskvoje M. 

Binyon rašo, kad Sovietų S-ga iš dalies 
laikosi Helsinkio susitarimo netrukdyti 
vienas kito radijo stočių. Tas susitarimas 
liečia BBC, Amerikos Balsą ir Deutsche 
Welle. Sovietų Sąjungos gyventojai šių 
stočių klausosi pastoviai, ir jų žiniomis 
pasitiki. Vyresnioji karta labiau mėgstan
ti BBC, nes ji patikimiausia, o jaunimas 
pirmenybę atiduoda Amerikos Balsui, ka
dangi jis transliuoja iš Amerikos...

Pasak korespondento, šios stotys daug 
prisidėjusios ir Sovietų radijo tarnybai 
pagerinti. Dabar ir ten žinios taip ilgai ne- 
benuslepiamos ir nebenutylimos, nes žino
ma, kad gyventojus jos jau pasiekė kitais 
kanalais. Tačiau tai nereiškia, kad kova 
radijo bangomis yra pasibaigusi. Sovietų 
stotys, būdamos priverstos paskelbti, sa
kysim, BBC žinias, jas savaip komentuo
ja. Sakoma, kad tos žinios yra iškreiptos, 
siekiant apjuodinti Sovietų S-gą. Visos 
kalbos apie plačiai žinomą BBC žinių ob
jektyvumą esančios tiktai mitas. Tas pats 
yra ir su kitomis dviem minėtomis stoti
mis.

Kai kur sovietinė politika prašaunanti 
ir pro šalį, čia nurodomas disidentų atve
jis. Norėdama nusikratyti, valdžia tremia 
juos į Vakarus. Atvykusieji nepagaili lai
ko papasakoti, kas dedasi Sovietų S-goje. 
Tie pasakojimai labai rūpestingai vaka

Tinkintieji komunistai
Lenkai sako, kad katalikų tikėjimas 

įtraukiamas kartu su motinos pienu. Išva
da — socialistinėje liaudies respublikoje 
ne visi gyventojai yra komunistai, bet vi
si komunistai yra katalikai ir žymi jų da
lis reguliariai lanko bažnyčias. Tokios iš
vados priėjo du Lenkijos autoritetai — 
Edwardas Gierekas ir kardinolas Wyszins- 
kis. Po trisdešimt metų juodu susitiko ir 
nutarė pradėti bendradarbiauti.

Įžvalgesni politikai sako, kad lenkai 
bando įgyvendinti savotiškai perdirbtą 
eurokomunizmą (naujas terminas dar nė
ra nukaltas), kuris skelbia ne politinių 
partijų, o marksistų ir katalikų bendra
darbiavimą. E. Gierekas ir vadinamasis 
Tautinės Vienybės Frontas pripažįsta, kad 
dabartinė sunki Lenkijos ekonominė pa
dėtis iš dalies yra moralinės krizės pada
rinys. Dar daugiau — jie pripažįsta, kad 
patriotizmas yra pagrindinis elementas, 
jungiąs ir vienijąs tautą. O kadangi len
kuose tautybė ir religija yra labai ankštai 
tarp savęs susipynusios sąvokos, tai tau
tos gyvybės instinktas diktuoja, kad vals
tybė ir Bažnyčia privalo viena kitą remti.

Norėdamas tam bendradarbiavimui 
duoti tvirtesnį pagrindą, kardinolas Wy- 
szynskis Vatikane paruošė E. Gierekui 
kelią pasimatyti su popiežium. Nors da
bartinio popiežiaus pirmtakūno Pijaus XII

Sentųaios DIENOS
— Šveicarijos mokesčių įstaigos reika

lauja iš A. Solženicyno apie milijoną sva
rų mokesčių. Jo advokatas aiškina, kad sa
vo honrarą už „Gulago Archipelagą“ Sol
ženicynas skyrė disidentų šelpimo fondui, 
todėl mokesčiai nemokėtini.

— šeši pasaulinio garso rašytojai, 
įskaitant Graham Greene, parašė „The 
Times“ atvirą laišką, reikalaujantį palies
ti Rytų Vokietijos rašytoją R. Bahro, ku
ris, nors ir būdamas komunistas, parašė 
knygą, kritikuojančią R. Vokietijos val
džios sistemą.

— Tasso agentūra griežtai paneigė va
kariečių spaudoj pasklidusias žinias, kad 
Sovietų S-goje specialiai veisiami virusai 
ir mikrobai busimajam ateities karui.

— Westminsterio arkivyskupas kardino
las Hume pasakė kalbą anglikonų bažny
čios sinode apie abiejų Bažnyčių susijun
gimą, kuri buvo labai enuzįastiškai sutik
ta.

— BBC įsivedė papildomą pusės valan
dos žinių programą rusų kalba. Ji skiria
ma specialiai rytinės Sovietų S-gos gyven
tojams, kurių ligšiolinės transliacijos ne
pasiekdavo.

— Pasaulio krikščionių demokratų są
junga nutarė siūlyti kardinolo Wyszins- 
kiio kandidatūrą Nobelio taikos premijai 
gauti.

— Praėjusią savaitę Azerbaidžane at
šventė savo 143-jį gimtadienį seniausias 
pasaulyje žmogus Medjid Agajevas.

— Kinijoje spausdinamas pirmasis 
kinų-anglų žodynas, kurio ženklai apims 
4 milijonus žodžių.

— A. P. agentūros žiniomis, grupė dar
bininkų Maskvoj, nusivylusi „valdiškomis 
prof, sąjungomis, pradėjo organizuoti ne
priklausomą profesinę sąjungą. Jau esą 
įstoję 200 narių. Tik kažin, ar ilgai?

— „Lasvosios Europos“ ir „Laisvės“ ra
dijo stotys buvo pasiūliusios Rytų Europos 
kraštų atstovams transliuoti savo žinias 
ir pataisyti klaidas, jei tokios pasitaiko. 

riečių radijo stočių siunčiami Sovietų gy
ventojams, kurie pradeda galvoti, kad 
kraštas jau stovi revoliucijos išvakarėse. 
Tokių pranešimų drąsinami, atsiranda 
nauji disidentai ir nauji persekiojimai.

Visiškai kita istorija su JAV pinigais iš
laikomomis „Laisvosios Europos“ ir „Lais
vės“ (Radio Free Europe ir Radio Liber
ty) stotimis, kurių būstinė yra Muenche- 
ne. Sovietų valdžia skaito, kad jos yra 
specialiai įsteigtos „organizuoti ideologi
nę kovą prieš socializmą, kurti neteisingas 
istorijas ir skleisti nešvarius šmeižtus ir 
melą“. Šios stotys yra trukdomos. Jas sun
kiau esą girdėti didesniuose centruose, bet 
krašte žmonės jas pagauna ir klausosi. 
Reikalaujama, kad JAV vyriausybė jas vi
siškai likviduotų, nes jų rėmimas esąs ne
draugiškas mostas Sovietų S-gos atžvilgiu.

Šios abi stotys kartu dirba 980 valandų 
per savaitę. Jos transliuoja žinias 22 kal
bomis. „Laisvė“ daugiausia siunčia žinias 
į Sovietų S-gą. o „Laisvoji Europa“ — į 
Rytų Europos kraštus.

Tarp kitko. „Times“ korespondentas 
praneša, kad Sovietų olimpinis komitetas 
paprašė Tarptautinį olimpinį komitetą, 
kad į Maskvos olimpiadą 1980 m. nebūtų 
įsileistos organizacijos, „skleidžiančios ži
nias, priešingas taikai ir draugiškumui“. 
Jo nuomone, minėtosios dvi stotys grei
čiausia negalės transliuoti olimpiados 
sportinių įvykių tiesiai iš Maskvos.

draudimas auklėti vaikus ateistinėse mo
kyklose nėra atšauktas, tačiau Paulius VI 
to klausimo, atrodo, nekėlė. Jis net oficia
liai pavadino Lenkiją Liaudies respubli
ka, tuo būdu priimdamas krašte esančią 
komunistinę sistemą (Krokuvos arkivys
kupui tai atrodė kiek per toli nueitas, to
dėl jis savo diecezijos žurnale šią popie
žiaus kalbos frazę praleido).

Lenkijos vyriausybė, atrodo, yra įsiti
kinusi, kad jos politika būtų žymiai sėk
mingesnė, jei Bažnyčia ją viešai paremtų. 
Už šią paramą Bažnyčia reikalauja pripa
žinti jos autoritetą, nevaržyti religinio 
auklėjimo, nedrausti katalikiškos spaudos, 
leisti religines radijo programas bei pa
maldas. Atsižvelgdama į kardinolo Wy- 
szynskio amžių (77 m.) ir didelį autorite
tą, valdžia nebenorėtų naujosios sandoros 
per ilgai nutęsti. Tačiau abi pusės elgiasi 
atsargiai, nes Bažnyčios-marksizmo ko
operacija iki šiol praktiškai dar niekur 
nėra išbandyta.

Jeigu Lenkijos valdžia gaus šiam ben
dradarbiavimui Maskvos palaiminimą, tai 
ir Lietuvos katalikai galėtų tikėtis bent 
šiokio tokio pagerėjimo, šiaip ar taip Len
kijoje beužgimstąs katalikų-marksistų 
bendradarbiavimas yra vertas didelio dė
mesio.

Pasiūlymas atmestas.
— Sausio 29 d. 200 mokslininkų, jų tar

pe trys Nobelio premijos laureatai, įteikė 
Sovietų ambasaloriui Londone prašymą, 
kad išleistų į Izaelį sergantį profesorių 
Naum Meimaną.

— Naujai Kongresui patiektame JAV 
biudžete 24% numatoma skirti krašto gy
nybai.

— Šv. Stepono karūna, kurią neseniai 
Vengrijai grąžino JAV vyriausybė, bus 
išstatyta muziejuje, kad visi norintieji 
galėtų ją pamatyti.

— Amerikos žurnalas „Times“ nustatė, 
kad geriausią slaptosios policijos tarnybą 
turi Sov. S-ga, JAV, Izraelis ir D. Britani
ja. Blogiausią — Kanada ir Australija.

— Londone mirė lenkų generolas J. 
Smolensk! (83 m.) Pilsudskio Instituto 
Hammersmithe vedėjas, daug nusipelnęs 
perduodant žinias apie nacių VI ir V2 ra
ketas.
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SUKAKTUVININKAI
KUN. J. KUZMICKIO 65 METŲ 

SUKAKTIS

Laikas tikrai yra negailestingas pokšti
ninkas. Rodos, vakar minėjome erdviose 
Soesto kareivinėse jauno, vos Kristaus 
amžiaus (33 m.) sulaukusio kunigėlio pir- 
mąiįj dešimtmetį, o už keletos dienų jau 
priimame jį į pensininkų „stoną“.

Kun. Jonas Kuzmickis gimė 1913 me
tais vasario 18 d. Kunigiškių kaime, Svė
dasų parapijoje. Toje pačioje parapijoje, 
kuri davė lietuviams nepamirštamąjį vi

Tačiau kalbant vien tiktai apie sukak- 
| tuvininko pastoracinį darbą, būtų per ma- 
i žai pasakyta. Nemažiau pažįstame jį ir 
| kaip rašytoją, poetą, žurnalistą ir litera- 
I tūros kritiką. Norint išsamiau apžvelgti 
visus kun. J. Kuzmickio plunksnos dar- 

I bus, reikėtų atskiros studijos. Jo raštai 
įvairiomis progomis jau yra buvę šio laik
raščio skiltyse paminėti ir įvertinti. Iš ki
tos pusės, jokiu būdu negalima apie jo 
kūrybą kalbėti būtajame laike. Nors ir su
laukęs 65 metų, jis dar tebėra kūrybinio 
darbo viršūnėje. Jo vardas nuolatos mirga 
lietuviškosios spaudos skiltyse. Itin džiu
gu, kad jis nepamiršta atiduoti duoklę su 
kaupu ir mūsiškiam „E. Lietuviui“.

Tad minėdami kun. J. Kuzmickio perėji
mą į „vyresniųjų piliečių“ kategoriją, iš 
tiesų minime tiktai jo darbų pusiaukelę. 
Kaip jau sakyta, šia proga susilaikoma 
nuo platesnio jo kūrybos vertinimo, nes 
paskutinis taškas jo šakotai veiklai ir kū
rybai dar toli gražu negreitai bus parašy
tas. Negailestingam laikui atvijus jį į pen
sininko amžių, linkime mielajam sukaktu
vininkui ir bendradarbiui dar daug daug 

j kūrybingų metų Dievo ir žmonių tarny- 
i boję .

J. Baltmiškis

NEPROTINGA POLITIKA

},Kur bėga Šešupe“

suomenininką ir rašytoją — kanauninką 
Juozą Tumą-Vaižgantą.

Lietuva nedidelis kraštas, tad geogra
fiškai atsiskyrusios vietovės negalėtų tu
rėti įtakos susidaryti panašiems charakte
riams, kurie daugiau priklauso paveldėji
mo sričiai. O vis dėlto tarp svėdasiškių 
kunigų — Juozo Tumo-Vaižganto ir Jono 
Kuzmickio-Gadliaus esama didelio dvasi
nio panašumo. Abu judrūs veikėjai, dide
li savojo krašto mylėtojai, kišenėje žodžio 
neiešką pamokslininkai ar kalbėtojai, ra- 
šytojai-romantikai. Jeigu likimas nebūtų 
į kun. Jono Kuzmickio rankas šalia 
plunksnos įspraudęs ir išeivio-tremtinio 
lazdos, tai greičiausia šių abiejų kunigų 
gyvenimas taip pat būtų labai panašia 
srove nutekėjęs.

Anuomet, besiruošdamas pedagogo-lite- 
rato profesijai, jaunas kunigas Jonas tur
būt ir nepagalvojo, kad pensijos amžiaus 
sukaktį atšvęs svetimame krašte, 'šiauri
nės Anglijos lietuvių „parapijoje“, kurios 
centre — Bradforde jis jau gyvena ir dir
ba 30 metų. Nesusiviliojęs emigracijomis 
ir geresnio gyvenimo perspektyvomis, jis 
pasiliko su tais žmonėmis, kurie kartu su 
juo atvyko ir kūrėsi po karo gana suvar
gusioje britų saloje.

Plati toji kun. Kuzmickio „parapija“, 
tačiau šis Anglijos lietuvių Vaižganto ant
rininkas visur paspėja pribūti — pamal
das gimtąja kalba atlaikyti, sergantį su
raminti, mirusįjį palaidoti, naujagimį pa
krikštyti, jaunavedžius sutuokti, paskai
tas paskaityti. Visur jis laukiamas, mielai 
sutinkamas, su gailesčiu išleidžiamas. 
Sunku būtų net įsivaizduoti Bradfordą ir 
plačiąsias jo apylinkes be kunigo Jono 
Kuzmickio.

Blaiviai galvojantis vokietis, Georg von 
Studnitz, II Pas. karo metu dirbęs Vokie
tijos Užsienių Reikalų ministerijos Spau
dos ir Informacijos skyriuje, rašė dieno
raštį, išleistą Weidenfeld and Nicholson, 
Londone, „While Berlin Burns — Diaries 
1943-5“. Ten apie Baltijos respublikų vo
kiečių okupaciją jis taip rašo: „Jei mes 
būtume suteikę pilną autonomiją Baltijos 
valstybėms, Gudijai ir Kaukazo tautoms, 
šiandien (t. y. II Pas. karo metu) mūsų 
kariai būtų turėję pilną ir veiksmingą tų 
tautų paramą. Tuo metu daug kas nuro
dydavo, kad pradėti tokią politiką būtų 
pageidaujama, tačiau į tuos pasiūlymus 
nebuvo atkreiptas dėmesys. Vietoj to, Ry
tai buvo paskelbti kolonija ir vietos gy
ventojai buvo traktuojami kaip pigi dar
bo jėga — pastumdėliai. Išdavoje prasidė
jo partizaninis judėjimas, kuris mums su
darė daug daugiau vargo, kaip buvo įsi
vaizduota Rytų žygį pradedant. Mūsų ar
mijų Rusijoje laimėti laurai greitai nuvy
to politinių valdytojų, paskirtų administ
ruoti okupuotas žemes, rankose. Sovietų 
Sąjungos tautų tarpe mes nepasidarėme 
sau draugų. Karčiausiai mumis nusivylė 
ukrainiečiai. Net ir Baltijos valstybėse 
mums nepavyko sudaryti draugiškus ry
šius su vietiniais gyventojais. Nežmoniš
kumas, nesugebėjimas ir nesąžiningumas 
nedavė mums progos laimėti Okupuotų 
kraštų žmonių palankumą ir pagahbą.

Mūsų paskirti valdytojai visiškai nieko 
nepadarė, kad sutaikytų užkariautas tau
tas su jų likimu. Jie tik parodė, kad jiems 
trūko pasiruošimo ir išsilavinimo, lygiai 
kaip ir etikos pagrindų. Neigiamos vokie
čio -būdo savybės užimtuose Rytų kraštuo
se pasirodė per daug aiškiai. Todėl Rytus 
mes praradome politiškai, dar prieš tai, 
kai kariškai buvome priversti iš ten pasi
traukti.“

Arėjas Vitkauskas (Karys)

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS 

LIETUVIUS.

Gediminas

NAUJAI LIETUVIŠKAI PLOKŠTELEI 
PASIRODŽIUS

Vakarų Europos lietuvių-išeivių gyveni
me kultūrinių įvykių ne taip jau labai 
daug. Gyvendami toli vienas nuo kito, iš- 

į sisklaidę, geriausiu atveju mažytėmis gru
pelėmis, mes neturime tiek daug galimy
bių aktyviai tausoti mūsų lietuviškąją 
kultūrą. Vienas kitas -minėjimas, vienas 
kitas pasižmonėjimo vakaras — tai be
veik viskas, ką mes metų bėgyje įstengia
me padaryti. Nenuostabu todėl, kad kiek
vienas iš mūsų džiaugiasi bet kokiu dides
niu lietuvių kultūros gyvenimo įvykiu.

Tokiu įvykiu reikia laikyti ir neseniai 
mūsų tarpe pasirodžiusią lietuviškųjų dai
nų bei giesmių plokštelę, pavadintą „Kur 
bėga Šešupė“. Ji kukli, kukliai apipavida
linta, nepretenduoja į kokį nepaprastą 
meno lygį, ir vis dėlto labai ryškiai pabrė
žia lietuviškąjį darbštumą bei mūsų visų 
gyvą norą ir svetur neleisti užgesti -lietu
viškajai dvasiai. Atsakingu už šią plokšte
lę taip pat kukliai pasirašo „Muzikos me
no darbuotojų būrelis V. Vokietijoje“.

Kas geriau pažįsta Vakarų Vokietijos 
lietuvių gyvenimą, -nesuklys „Skudučių“ 
pasivadinusio -būrelio tarpe ieškodamas 
kun. K. Senkaus, B. Gailiūtės-Spies, R. 
Daunoro, V. Hermanaitės, A. Hermano ir 
kitų pavardžių. Suminėtieji kaip tik ir 
yra plokštelėje įrašytų dainų bei giesmių 
atlikėjai. Ir vien jau tas faktas, kad būre
lis muzikų bei dainininkų ėmėsi nelengvo 
darbo — įrašyti ir paskleisti lietuvišką
sias melodijas — vertas pagarbos, bendro 
pritarimo ir pasididžiavimo.

Kas šią plokštelę jau įsigijo ir turėjo 
progos jos pasiklausyti, galbūt su maišy
tais jausmais išjungė savo elektrinį pate
foną ar didingą Hi Fi stiprintuvą. Vie
niems lietuviškos dainos bei giesmės 
brangios ir mielos jau vien todėl, kad jos 
primena gimtąją šalį; kanklių styga palie
čia širdį ir galbūt išspaudžia net ašarą. 
Kitiems — su kritiškesnėmis ausimis ir 
dar kritiškesnėmis širdimis — atrodo, jog 
ir dainos parinktos ne pačios gražiausios, 
ir giesmės ne pačios karščiausios. Taipgi 
ir atlikėjai visų nesužavės. Kai kam vienų 
balsai atrodys per menki, kitiems gal at
rodys, kad instrumentus valdo nelabai 
jau virtuoziška ranka...

Rašydami recenziją apie kurią nors 
knygą ar kurį nors straipsnį, pirmiausia 
į pagalbą kviečiamės mūsų sąmonę, sam
protavimą; (įvertinam temą, stilių, kalbą; 
paliečiame temos literatūrinę, buitinę, po
litinę .visuomeninę vertes. Visa tai sausi, 
realūs „samprotavimo“ produktai. Ne taip 
jau sunku juos aprėpti, įvertinti bei su
vokti. Norėdami gi įvertinti muzikinį kū
rinį ,dainą ar giesmę, dažnai pirmiausia į 
pagalbą turime ki vestis jausmus. O jaus
mas ne visada nori bendradarbiauti su 
protiniais apsvarstymais.

Užgaukime įgudusia ranka kurio nors 
instrumento stygas, pasiklausykime kelių 
akordų. Vienam klausytojui atrodo, jog jis 
girdi eisiantį mišką, kitam — čiurlenantį 
vendenį, trečiasis gi... girdi tik metalinį 
stygų skambesį. Tiesa, tas skambesys kaip 
tai įdomus, kviečia svajoti, tačiau meta
las lieka metalu...

Nesileisdami į nesibaigiantį pokalbį ir 
vengdami įžeisti vienų ar kitų jausmus, nė 
nesiimkime kokio ypatingo meninio „Kur 

• bėga Šešupė“ plokštelės vertinimo. Didžio- 
I ji šios plokštelės vertė slypi kur kitur. Ji 
I mūsų, lietuvių, gyvenančių toli nuo tėvy-

šlikas

-nės, darbo vaisius. Ir tame vaisiuje su
glebta labai daug: nepasisekimai .kantry
bė, ryžtas ir viltis. Viltis susirasti kelią į 
visų lietuvių širdis, priminti jiems gimtą
sias melodijas, priminti, jog ir čia, svetur, 
mes turime gabių žmonių, kuriems meni
nis darbas nėra svetimas.

Aš, šios recenzijos autorius, nesu muzi
kas (nors save laikau dideliu muzikos 
mėgėju ar šiokiu tokiu muzikos žinovu). 
Tačiau man teko tiek Lietuvoje, tiek ir 
čia. Vakarų Vokietijoje, ilgus metus susi
durti su garso įrašymo bei perdavimo 
technika, netgi dirbti tos technikos kon
struktoriumi. Tad pirmiausia tegu būna 
man leista bent keliais žodžiais įvertinti 
techniškąją šios plokštelės -pusę ir at
skleisti keletą minčių, kurias mes pamirš
tame besiklausydami dainos ar kurio kito 
muzikinio kūrinio .

Mūsų dainų ir giesmių plokštelės mes 
negalime lyginti su brangiais operų arijų, 
rimtos ar pramoginės muzikos koncertų 
įrašais. Ne vien todėl, kad ten dainuoja ir 
muzikuoja „tikri menininkai“, o ne pa
prasti „muzikos mėgėjai“ (kaip kai kurie 
įvertina mūsų atlikėjus), bet ir todėl, kad 
pirmieji yra daug labiau įgudę daryti bet 
kokius įrašus. Kad geriau būtų suprasta 
apie ką aš kalbu, leiskite pateikti nedide
lį pavyzdėlį.

Bet koks muzikos ar dainos įrašas į 
magnetofono juostą ar plokštelę (plokšte
lei dažniausiai daromi du įrašai: pirma
sis į magnetofono juostą, o antrasis — iš 
jos — į plokštelę) daromas specialios 
technikos pagalba. Tos technikos širdimi 
yra mikrofonas, kuris „sugauna“ melodi
ją, dainą bei žodžius ir siunčia toliau į 
visą eilę kitų paprastesnių or sudėtinges
nių techninių mazgų.

Norint gerai kalbėti, dainuoti ar groti j 
mikrofoną, reikia turėti patyrimo, o šis 
įgyjamas tik nuolatos dirbant prie mikro
fono. Kas nuolatos stovi scenoje, nuolatos 
dainuoja ar groja į mikrofoną, išmoksta 
užslopinti bet kokį susijaudinimą, bet ko
kį nedarnumą. Veik visiems mūsų atlikė
jams kaip tik ir stinga to patyrimo. Štai 
kodėl vietomis dainų bei giesmių įrašai ne 
tokie jau sklandus. Kas šyptelės, nenorė
damas sutikti su šiais išvedžiojimais, tegu 
pabando (jei namuose turi normalų ar 
kasetinį magnetofoną) užrašyti savo pa
ties balsą, skaitydamas kurį nors tekstą, 
eilėraštį ir pan. Užtenka keletos sakinių, 
vieno kito posmo. Ir jeigu mes vėl įjungsi
me magnetofoną, klausydamiesi patys sa
vęs, nustebsime, kaip keistai, svetimai, 
net neatpažįstamai skamba savas balsas. 
Tai ne technikos kaltė, o paprastas psi
chologinis veiksnys. Kada mes turime pro
gos klausytis patys savęs? Kasdieniniame 
gyvenime mes klausomės kitų, pažįstame 
jų balsus ir visai nekreipiame dėmesio į 
save patį. Prie to tenka pridėti dar vieną 
faktorių: kiekvienas kalbantis ar dainuo
jantis į mikrofoną nesąmoningai jaudina
si ,pats klausdamas save: ar gerai kalba, 
ar gerai ištaria žodžius, ar tiksliai per
duoda melodiją ir t. t. Šis susijaudinimas 
nelieka be pėdsakų. Jis gali iššaukti bal
so virpesį, apsunkinti kvėpavimą, automa
tiškai pakeisti kalbos ar dainos ritmą.

Trumpai tariant: kuo dažniau meninin
kas susiduria su garso įrašymo technika, 
tuo labiau didėja jo įgudimas ir savisto
vumas. tuo greičiau įveikiamas bet koks 
išsiblaškymas bei nepasitikėjimas savimi.

Veik visiems mūsų atlikėjams savita ta

Prieš 60 metu
Atsiminimai

V. Vytenietis
šiemet sukanka 60 metų, kai 20 rinktinių 

vyrų paskelbė pasauliui Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo aktą. Tuomet buvau 10 m. 
berniukas ir lankiau pradžios mokyklą. Tai 
su nepriklausomybės paskelbimu yra susiję 
ir šie vaikiški mano atsiminimai.

Skaityti išmokau namie slebizavodamas 
elementorių. Keletą savaičių šipuliuku pa
badžiau raides, parėkiau skiemenis ir žiuriu, 
kad jau elementorius perskaitytas. Tuomet 
davė skaityti didelę maldų knygą „Aukso al
torius“. Su ta maldaknyge ir baigiau skaitymo 
mokslą. Pirmoji pasaulinė knyga, kurią per
skaičiau buvo dr. K. Griniaus parašyta „Pa
saka apie carą Mikitą“. Ten buvo stipriai pa
juoktas Rusijos caras Mikalojus antrasis. Kai 
ją garsiai peskalčiau, tai namiškiai labai nu
stebo iš kur pas mus tokia knyga galėjo atsi
rasti. Už tokios knygos skaitymą rusų valdžia 
butų skaudžiai nubaudusi. Spėju, todėl ji 
užsiliko, kad niekas nemokėjo knygų ir laik
raščių Skaityti. Seni žmonės mokėjo skaityti 
tik maldų knygas. Truputį išmokau ir raides 
rašyti. Bet kai nebuvo kam pamokyti, tai tik 
didžiausias raides raitydavau.

Pirmojo karo metu vokiečiai okupavo Lie
tuvą, po kurio laiko leido atidaryti kai kurias 
dar carinės Rusijos įsteigtas pradžios mokyk
las. Tokia mokykla apie 1917 m. buvo atidary
ta ir Bartininkuose. (Vilkaviškio aps.). Tai į 
tą mokyklą ir mane nuvedė mokytis.

Vaikų buvo daug, todėl juos suskirstė į 
dvi pamainas. Prieš pietus rinkdavosi mokan
tieji skaityti ir rašyti, o po pietų-pradžla-

moksliai. Mane paskyrė į rytinės pamainos 
pirmąjį skyrių. Karui vykstamtan buvo susit- 
rukdęs mokslas, tai musų pamainoj turėjom 
mokinių mažai ką jaunesnių ir už mokytoją. 
Kiekvieną savaitę turėjome keletą ir vokie
čių kalbos pamokų. Abidvi pamainas mokė 
jaunas mokytojas Antanas Pilipaitis. Jis tuo
met dar dėvėjo gimnazisto palaidinę, susijuo
sęs diržu, kurio sagtyje buvo dvi didelės rusiš
kos raidės M ir G. Trečiojo skyriaus mokiniai 
iššifravo, kad tos raidės reiškia „Marijam- 
polskaja Gimnazija“. Atskirame kambaryje 
buvo mokomi vokiečių vaikai. Mat, apylinkėje 
gyveno daug evengelikų, tai jų vaikus mokė 
uniformuotas vokiečių kareivis. Jis mokėjo 
groti smuiku, tad kartais ir mus pamokydavo 
danuoti.

Mes, pradedantieji, gavome pirmąjį skai
tymų knygą „šviesa, tai galybė“. Antrame 
skyriuje gavome platesnės apimties knygą 
vardu „žiupsnelis“. Tuojau gavome uždaviny- 
ną, geografijos vadovėlį ir Prano parašytą 
„Lietuvos Istoriją“, šios knygos autorius bu
vo Pranas Klimaitis, gimęs 1883 m. Paparty
nuose, Sintautų vis., šakių aps., buvęs įvairių 
laikraščių bendradarbis ir redaktorius. Jis 
Prano slapyvardžiu parašė daugelio leidimų 
susilaukusį populiarų Lietuvos istorijos vado
vėlį pradžios mokykloms. Buvo Lietuvos ka
riuomenės karininkas ir pirmaisiais nepri
klausomybės metais šaulių Sąjungos viršinin
kas. Mirė Vilniuje 1940 m. vasario 1 d. Kai 
perkėlė į trečiąjį skyrių, tai gavau skaitymų 
knygą „Musų dirva“. Jos autorius buvo Mečis
lovas Vasiliauskas, gimęs 1877 m. Liudvinave, 
Marijampolės aps. Už gautas knygas turėjo 
vaikų tėvai apmokėti. Už mokslą taip pat rei
kėjo mokėti, bet neturtingi nuo šio mokeščio 
buvo atleisti.

šventėme vokiečių valstybines šventes ir 
kaizerio garbei dainavome lietuviškas ir vo
kiškas dainas. Mokyklos sienos buvo aplipin- 
tos laukinių augalų paveikslais. Liepė į juos

gerai įsižiūrėti, matytas žoles rinkti ir išdžio
vintas atnešti į mokyklą. Jas čia sverdavo ir 
už surinkimą gaudavome markių.

Taip baigėsi 1917 ir prasidėjo 1918 metai. 
Ir štai vieną dieną mokytojas mums paskel
bė, kad Lietuva jau yra nepriklausoma ir vo
kiečiai turės išsikraustyti iš musų tėvynės. 
Nors tą nepriklausomybės reikšmę taip 
staigiai išgirdę mažai ką supratome, bet tas 
naujas nežinomas įvykis mus gerokai domino. 
Neskambėjo tuomet bažnyčių varpai, nė pa
radų orkestrai, bet kiekvienas žmogus savo 
širdyje jautė kažką nauja ir nepaprasto. O 
mes vaikai dar buvome patenkinti, kad išei
na vokiečiai, kurie dažnai skaudžiai ir mums 
plaukus rovė, jei juos sutikęs nespėdavai grei
tai nuo galvos nusiimti kepurę. Mokykloje 
baigėsi vokiečių kalbos pamokos ir nuo sienų 
nuvalėme jų paliktus plakatus.

Gražiai išleidome musų mokyklos mokinį 
Albiną Birštoną, kuris savanoriu išėjo į stei
giamą Lietuvos kariuomenę. O paskiau koks 
buvo mums džiaugsmas, kai jį pamatėme jau 
pilnoj uniformoj parvažiavusį atostogų. Bar
tininkų apylinkė davė daug savanorių, ku
riuos jungė bendras tikslas: kova už Lietuvos 
laisvę. Po kiek laiko grįžo iš Rusijos ankščiau 
čia buvęs mokytojas Antanas Dabrila ir perė
mė mokyti rytinę pamainą. Vėliau ir musų 
mokytojas A. Pilipaitis buvo pašauktas atlik
ti karinę prievolę. Pradėjo keistis ir musų 
mokymo programa.

Pirmaisiais nepriklausomybės metais Bar
tininkų jaunimas Piliakalnių kaime ant sta
taus piliakalnio suruošė gegužinę. Maži, jauni 
ir seni ėjome pažiūrėti, nes visi jau buvo pa
siilgę lietuviškų pramogų. O 1919 m. J. Bulvi- 
čiaus kluone buvo pastatytas pirmas scenos 
veikalas „Sugriuvęs gyvenimas“.

Paskelbus nepriklausomybę, automatiškai 
tapau Lietuvos piliečiu ir pradėjau žengti pir
muosius žingsnius į laisvą ir nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą.

nepatirtis ir todėl nenuostabu, jog įgudu
si ausis girdi savotišką menininkų susi
jaudinimą, kuris vietomis apsunkina ne- 
pirekaištingą dainavimą ar grojimą.

Plokštelės įvadine dalimi prasmingai 
tenka laikyti fleitininko P. Odinio groja
mą lietuvių liaudies melodiją „Siuntė ma
ne motinėlė“. Fleita — instrumentas su 
aukščiausiu balsu pučiamųjų tarpe, šis 
instrumentas su savo taip vadinama trijų 
oktavų apimtimi, pučiamas skersai ir tie
siog, nesinaudojant mediniu liežuvėliu. 
Fleitos skambesys ryškiai skiriasi nuo ki
tų pučiamųjų instrumentų: jis minkštas 
ir kilmingas, aukštuose garsuose kiek 
rėksmingas; žemuose — savotiškai prislo
pintas. Fleitos skambesyje viėk visada 
galima girdėti ir šiek tiek muziko, pučian
čio fleitą, kvėpavimo. Klausantis fleitos 
koncertinėje salėje, šio kvėpavimo mūsų 
klausa veik neregistruoja (galbūt, tik pir
mose eilėse), tačiau, grojant prie mikro
fono, sustiprinami visi garsai, net šaluti
niai. Klausantis plokštelės ,tie šalutiniai 
garsai daug nemaloniau užgauna mūsų 
ausį.

P. Odinis fleitą valdo įgudusiai, jo gro
jama melodija skamba labai jausmingai, 
subtiliai ,joje ryškiai aidi savitas muziko 
braižas. Bet ir P. Odinis neišvengė to „pir
moko“ susijaudinimo —■ plokštelės įraše 
'muziko kvėpavimas girdimas 'kiek per 
dažnai ir vietomis nereikalingai ryškiai. 
Tai ne vien muziko kaltė. Darant įrašus, 
garso meisteris turi galimybių išvengti 
kai kurių klaidų (atstumo tarp mikrofo
no ir muzikos instrumento parinkimu, že
mo dažnumo filtrų pagalba, iškirpimais 
magnetofono juostoje ir pan.). Atrodo, jog 
mūsų plokštelėje garso meisteris norėjo 
palikti įrašą kaip galima artimą origina
lui.

Klausantis dainų, irgi susidaro įspūdis, 
jog jų įrašai nevienodo lygio. Jei R. Dau
noro balsas skamba įgudusiai ir drąsiai, 
tai 'kai kuriose kun. K. Senkus ir B. Gai
liūtės-Spies atliekamose dainose juntamas 
tas nereikalingas varžymasis, nedrąsa, su
sijaudinimas. Tai labai žmogiškos savy
bės ir jų nedera smerkti. Reikia tik tikė
tis .kad kituose įrašuose (o tokių reikia 
būtinai laukti )visi nesklandumai bus sa
vaime pašalinti.

Kalbant apie plokštelę, negalima pa
miršti ir jos „propagandinės“ reikšmės. 
Visiems svetimiesiems, ne lietuviams, ji 
reprezenntuoja mūsų tautos kultūrą, lie
tuviškąją muziką, mūsų liaudies dainas. 
Pridedamieji mūsų dainų vertimo į vokie
čių kalbą tekstai ne visai atlieka jiems 
skirtą užduotį. Liaudies dainos vertimas į 
svetimą kalbą yra labai sunkus darbas. 
Tuo labiau, kad svetimieji nepažįsta nei 
mūsų papročių, nei būdo, nei mūsų liau
dies muzikinės kalbos. Tokiu atveju, ma
no nuomone, reikėtų svetimąja kalba at
pasakoti mūsų dainų turinį. Skaitant to
kį turinį, būtų galima geriau suprasti, ko
kios „staklės skamba“, kokie „vėjai pu
čia“, tai yra — geriau įsijausti į dainos 
prasmę .O teisingai suvokta dainos pras
mė palieka žymiai didesnį įspūdį, nei la
bai dažnai netinkamai ar net nevykusiai 
vertime parinkti žodžiai lietuviškiems iš
sireiškimams iliustruoti.

Baigiant norisi priminti, jog plokštelei 
parinktas repertuaras galbūt ir nesužavės 
plačios visuomenės. Žmonės yra linkę mie
liau klausytis visiems žinomų bei pažįsta
mų dainų, kurias jie patys su džiugesiu 
dainuoja. Plokštelėje įrašytos kai kurios 
dainos bei giesmės daugeliui klausytojų 
veik nepažįstamos, ir tai gali sumenkinti 
plokštelės „pardavimo“ vertę. Tačiau rei
kia ir naujų.

Keliais žodžiais norisi paliesti ir aplan
ką plokštelei. Jis kuklus, padarytas mik
lios rankos ir simboliškai pabrėžia plokš
telei skirtą vardą. Tačiau ar neįsivėlė ir 
čia mums visiems bendra liga — šaltas 
granito akmuo, perdėta rimtis, netgi niū
rus liūdesys taip ir šaukia iš šio aplanko. 
Ar nereikėtų mums visiems atsikratyti 
(kad ir pagrįsto) liūdesio ir į viską žiūrė
ti su žymiai didesniu optimizmu? Mūsų 
menininkų darbas turėtų išreikšti ne vien 
tik kokį priespaudos braižą, -bet ir gyvai, 
su džiugesiu kalbėti į kiekvieną širdį.

O džiaugtis yra kuo. Kad ir ta pačia 
„Kur bėga Šešupė“ plokštele. Reikia tikė
tis, kad ji tikrai ne pirmoji ir ne pasku
tinioji „Skudučio“ veiklos baruose. Ji mū
sų, kad ir sunkaus, bet drauge ir vaisingo 
kultūrinio darbo liudininkas.

Kazys Bradūnas

Ant Suvalkijos
kelio
Vilkaviškio, Alvito, Virbalio 
Bažnyčių varpai susišaukia;
Ant Suvalkijos kelio
Amžiai, kaip debesys, plaukia...

Ne legendoj — rudenio rytą 
Dingo bokštai staiga —
Krauju ir prakaitu mirk' *1’
Skleidžiasi uždanga:

Prancūzai Kiršu'-5 Pasiklydo —
Vieta
Lyg nebe
Ant lysinių auksin o skydo
Banguoja armijos kaip debesų

laivai...
Imperatoriau, pavėlavai.
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Kaip aušo laisvės rytas? Mintys apie stikliuką
II. LIETUVA „THE TIMES“ 

PUSLAPIUOSE 1918 METAIS

Daugiau ketverių metų jau buvo užsitę
sęs pasaulinis karas, kai prasidėjo Bras
tos derybos. Vokiečių kariuomenė buvo 
okupavusi Lietuvą ir Lenkiją. Fronto lini
ja siekė Rygą, toliau ėjo netoli Daugpilio 
ir į rytus nuo Vilniaus ii- Brastos.

1918 m. vasario 16 dieną, kai Vilniuje 
Lietuvos Taryba paskelbė atstatanti ne
priklausomą Lietuvos valstybę, Rytų fron
te buvo paliaubos, o Vakarų fronte vyko 
smarkios kovos. Amerika 1917 m. įstojo į 
karą Aliantų pusėje. 1918 m. sausio 8 d. 
JAV prez. W. Wisonas paskelbė garsiuo
sius 14 punktų, kuriais buvo nusakyti 
Aliantų karo tikslai. Tarp kitko Amerika 
reikalavo, kad būtų atstatyta Lenkijos 
valstybė (su priėjimu prie jūros). Buvo 
paskelbta tautų apsisprendimo teisė, bet 
nebuvo aišku, ar ji bus taikoma lietuvių 
tautai.

Neatsižvelgiant į tai, kad Lietuva buvo 
okupuota priešo kariuomenės, anglų spau
doje 1918 m. pradėjo pasirodyti žinių apie 
'šį tolimą ir mažai žinomą kraštą.

Žymiausiame Londono dienraštyje „The 
Times“ kurio komplektai saugomi Britų 
muziejaus archyve, gaima rasti daugelio 
anų dienų įvykių aprašymus. Tų įvykių 
sūkuryje matome ir atgimstančią nepri
klausomą Lietuvos valstybę, kuri vėliau 
per 22 metus laimingai vystėsi ir klestėjo.

Štai 1918 m. vasario 11d. numeryje pra
nešama apie sąjungininkų kariuomenės 
kovas su vokečiais Vakarų fronte. Londo
ne — eilės prie mėsos krautuvių. Rytuose 
— vasario 9 d. 2 vai. rytą pasirašyta tai
kos sutartis tarp Vokietijos-Austrijos ir 
Ukrainoj Centrinės Rados (nepriklauso
mos Ukrainos). Bolševikai protestuoja ir 
sako, kad jų daliniai įžengė į Ukrainos 
sostinę — Kijevą.

1918 m. vasaro 13 d. — trumpa žinutė, 
kurioje sakoma, kad Vilniaus Taryba pri
ėmė nutarimą atstatyti Lietuvos nepri
klausomą valstybę su sostine Vilniuje, ir 
atsisakė buvusų ryšių su kamyninėmis 
valstybėmis. (Atrodo, kad tai buvo pavė
luotai gauta žinia apie Lietuvos Tarybos 
sausio 8 d. nutarimą).

Vasario 14 d. pranešama i'š Amsterda
mo (II. 13 — spec, koresp.): „Berlyno ka
talikų laikraštis „Germania“ praneša, kad 
į Berlyną yra atvykęs Kauno vyskupas. Jis 
aplankė gen. von Lindendorfą (II. 9) vy
riausioje būstinėje, dr (II. 10) Koelne ta
rėsi su kardinolu Hartmannu. Pirmadienį 
(II. 11) jis turėjo pasikalbėjimą su Imp. 
kancleriu Lietuvos klausimu, ir buvo la
bai patenkintas priėmimu. Laikraštis lei
džia suprasti, kad Lietuvos klausimo 
sprendimas yra laukiamas labai greit“ 
(Atrodo, kad čia buvo kalbama apie vysk. 
Karevičiaus kelionę į Vokietiją).

Vasario 15 d. — Ukrainos Rados pasi
rašyta taikos sutartimi nepatenkinti ne tik 
rusai, bet ir Lenkijos vyriausybė. Lenki
ja nepatenkinta dėl numatytos Ukrainos 
vakarinių sienų. Apsvarstęs politinę padė
tį, Lenkijos min. kabinetas, vadovaujamas 
Kucharzewskio, atsistatydino.

šeštadienis, vasario 16 d. — Nuo karo 
pradžios jau praėjo 4 metai ir 197 dienos.
Vakarų fronte sunkios kovos. Rusijos vi
duje kovos tarp raudonųjų ir baltųjų.

Vokietijos vyr. būstinė pranešė rusams, 
kad užs. reik, komisarui L. Trockui atsisa
kius pasirašyti taikos sutartį. Brastoje su
tartos paliaubos bus nutrauktos vasario 18 
d„ vidurdienį.

Vasario 18 d. — Bolševikų daliniai įsi
veržė į Kijevą, kur vyksta kovos su ukrai
niečiais. Estai prašo vokiečių pagalbos 
prieš boševikų terorizmą. Sovietų užs. 
reik, ministeris L. Trockis protestuoja 
prieš vokiečių vienašališką paliaubų nu
traukimą. Bolševikai puola Suomiją. Ame
rika siunčia Į Europą tūkstančius savo ka
riuomenės. Vakarų fronte siaučia sniego 
pūga, karo veiksmai sustoję.

Pranešime iš Petrogrado (II. 15) sako
ma, kad Trockis pranešė apie Brastos de
rybų pabaigą. Vokietijos sąlygos: vokie
čiai pasilaiko Lenkiją, Lietuvą, Rygą ir 
Muhu salą. Rusija turės sumokėti Vokie
tijai 800 milijonų svarų sterlingų karo 
nuostolių, atrodo, auksu.

„The Times“ vasario 19 d. numeris pra
neša apie II. 18 prasidėjusį vokiečių puo
limą Rytų fronte. Vokiečių kariuomenė, 
nesutikdama pasipriešinimo, perėjo Dau-
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„Kodėl žudome save?“ Tokiu pavadini
mu .statistiniais duomenimis paremtą 
straipsnį paskelbė prof. dr. Algimantas 
Marcinkevičius (Mokslas ir Gyvenimas, 
Nr. 1, 1978 m.). Jame kalbama apie du di
džiausius žmonių priešus — alkoholį ir ta
baką. Čia patiekiame santrauką apie pir
mąjį „priešą“ — alkoholį.

Prof. dr. A. Marcinkevičius gana objek
tyviai kalba apie Lietuvos gyventojų be
saikį girtuokliavimą. Pvz., jis nurodo, kad 
1976 m. vienam Lietuvos gyventojui teko 
11.5 litrų degtinės, 25 1 vyno, 40 1 alaus. 
Kadangi apie 40% gyventojų visiškai ne
geria, tai geriantiesiems tie skaičiai tikrai 
esą baisūs. Čia palyginamas Lietuvos gy
ventojų alkoholio suvartojimas su kitais 
kraštais. Prancūzijoje vienas gyventojas 
suvartojo alkoholinių gėrimų 17.1 litrų, 
Potrugalijoje — 16.9, Ispanijoje — 14.1, 
Italijoje — 12.4, Anglijoje — 7.1, Danijo
je — 6.9, Švedijoje — 5.6.

Žvelgiant į šiuos duomenis, netyčia ky
la klausimas, kurios valstybės geriantie
siems mes, lietuviai-išeiviai, galėtume sa
ve priskirti. Ar Anglijos lietuviai pvz. ga
lėtų lygintis su vidutiniais šio krašto al
koholio vartotojais, ar jie labiau priartė
tų prie savo tautiečių Lietuvoje?

Apskaičiavęs geriančiųjų nuostolius sau 
ir valstybei, profesorius visiškai nepa
smerkia „saikingo“ gėrimo. Tik labai sun
ku esą nustatyti to „saikingo“ ir „nesai
kingo“ gėrimo ribą. Saikingai geriančiųjų 
žmonių esą apie 50%. Tokie žmonės savęs 
alkoholikais nelaiko, nors jiems visada 
gresia pavojus tokiais pasidaryti.

Pasaulyje esanti priimta trijų stadijų 
alkoholizmo klasifikacija: I alkoholizmo 
stadija — epizodinis nesaikingas gėrimas, 
kai tam tikromis progomis pasigeriama, 
bent 4 kartus per metus; II stadija — daž
nas nesaikingas gėrimas, kai pasigeriama 
nuo 12 kartų per metus iki dažniau nei 
vieną kartą per savaitę; III stadija — ver
gavimas alkoholiui, kai girtuoklis jau su 
stažu, jau įpratęs gerti ir pasigeria kas
dien; čia priklauso ir kita grupė girtuok
lių, kurie smarkiai pasigeria periodais, 
geria po kelias savaites ar mėnesius.

Girtumo laipsnį parodo alkoholio kon
centracija kraujyje. 50 mg alkoholio 100 
ml kraujo veikia raminamai. Toks žmogus 
dar neskaitomas girtas Koncentracijai 
ddėjant, girtumas taip pat didėja. Pasie
kus 500 mg/100 ml, žmogus gali mirti dėl 
kvėpavimo ir širdies kraujagyslių centrų 
pralyžiaus. Girtu laikomas suvartojęs 100- 
150 mg/100 ml.

Apie alkoholio žalą prof. A. Marcinke
vičius šitaip pasakoja:

„Alkoholis yra narkotikas. Patekęs į or
ganizmą, jis pirmiausia slopina centrinę 
nervų sistemą, mažina nedidelius skaus
mus, gerina nuotaiką. Viduramžiais alko
holis buvo plačiai vartotas narkozei. Da
bar jis plačiai vartojamas medicinoj kaip 
stipriai dezinfekuojanti priemonė, vaistų 
gamybai, laboratorijose, pramonėje. Spi
ritas sutraukia ir kietina žmogaus kūno 
odą. Todėl prieš didesnes keliones pėsčio
mis juo tepami kojų padai; ilgai gulin
tiems ligoniams, norint išvengti pragulu,

guvos upę ir puola Daugpilio tvirtovę. 
Pietuose vokiečių kariuomenė padeda uk
rainiečiams kovoje prieš bolševikus.

Vasario 20 d. — Vokiečiai, turėdami 
prieš save paniškai iš fronto bėgančią vi
siškai demoralizuotą rusų kariuomenę, — 
užėmė Daugpilį ir Lucką.

Vasario 21d. — Vokiečiai įžengė į Esti
ją-

Vasario 22 d. — Vokiečiai žygiuoja Ta
lino ir Pskovo kryptimi. Jų kariuomenė 
užėmė Minską.

Vasario 23 d. — Estijos I pulkas perėjo 
vokiečių vadovybės dispozicijon. Berlyne 
gautas pranešimas apie rusų kapituliaci
ją-

Vasario 26 d. — Vokiečiai užima Taliną 
ir Pskovą.

Kovo 3d. — Esant katastrofiškai padė
čiai fronte, Rusijos delegacija Brastos 
konferencijoje pasirašė vokiečių padik
tuotą taikos sutartį.

Kovo 14 d. — Korespondencija iš Ams
terdamo (III. 12). „Vorwaerts“ korespon
dentas Lietuvoje praneša, kad Lietuvos 
Taryba pakartotinai kreipėsi į Vokietiją, 
prašydama pripažinti krašto nepriklauso
mybę. Vokietijos vyriausybė atsakė, kad 
nepriklausomybę pripažins su sąlyga, jei
gu Taryba vienbalsiai nutars sudaryti su 
Vokietija karinę, muitų, geležinkelių ir pi
niginės sistemos konvencijas.

„The Times“ praneša, kad pagal Bras
toje pasirašytą Rusijos-Vokietijos sutartį, 
Rusija atsisakė pretenzijų į Lietuvos ir 
Lenkijos teritorijas. Kitose teritorijose, iš 
kurių pasitrauks vokiečiai — laisvas tau
tų .apsisprendimas. Laikraštis atspausdi
no tų teritorijų žemėlapį.

Kovo 15 d. Rusija ratifikavo Brastos su
tartį. Vokietija ratifikavo kovo 22 d.

Kovo 28 d. — Vokietijos kaizeris pa
siuntė Lietuvos delegacijai tokio turinio 
pranešimą: „Man yra malonu, kad įmano 
kariuomenės pergalės žygis išlaisvino Lie
tuvą iŠ Rusijos vergijos ir įgalino mane 
atstatyti Lietuvą, kaip laisvą ir nepriklau
somą valstybę“.

Kovo 30 d. — Vašingtoną pasiekė žinios, 
kad Vokietijos kancleris, atsakydamas į 
Lietuvos Tarybos pareiškimą, pranešė, jog 
Vokietija yra pasiruošusi pagelbėti Lietu
vai atstatyti nepriklausomybę. Būsianti 
sudaryta konfederacija su Vokietijos im
perija. Vokietijos vyriausybės nuomone, 
toks sutvarkymas būsiąs abipusiškai nau
dingas. Lietuvai teks sumokėti dalį Vokie
tijos karo skolų. Amerikos spauda vien
balsiai pasmerkusi tokias vokiečių užma
čias.

Balandžio 22 d. — Pranešama, kad 
Amerikos lietuviai, kurių yra apie milijo
nas, protestuoja prieš Vokietijos pastan
gas parody! pasauliui, kad Lietuva nori 
būti .teutonų imperijos kolonija“.

Gegužės 13 d. — Iš Amsterdamo (V. 11) 
pranešama, kad iš Kauno gauta telegra
ma, kurioje sakoma, jog gegužės 4 d. Lie
tuvos Tarybos pirmininkui buvo įteiktas 
kaizerio pasirašytas įsakas, kuriuo pripa
žįstama Lietuvos nepriklausomybė.

Gegužės 14 d. — Pranešama, kad Lietu
va priešinasi aneksijos planams.

Gegužės 15 d. „The Times“ atspausdino 
platų pranešimą iš Vašingtono apie prez. 
Wilsono pasikalbėjimą su Lietuvių Tautos 
Tarybos delegacija. Ši Amerikos lietuvių 
organizaija, atstovaujanti 700 tūkst. lietu
vių (iš milijono ten gyvenančių), įteikė 
JAV vyriausybei memorandumą, kuriame 
apraišyti Lietuvos vargai ir lietuvių tautos 
siekimai. Buvo prašoma remti Lietuvos 
reikalą ir jį įjungti į prez. Wilsono 14 
punktų programą, nepriklausomai Lietu
vos valstybei atstatyti.

Prez. Wilsonas, atsakydamas lietuvių 
delegacijai, padėkojo Amerikos lietuviams 
už lojalią paramą šiame kare ir pažadėjo 
Amerikos pagalbą lietuvių tautai nusikra
tyti vokiečių „globos“.

Šioje informacijoje aprašytas Lietuvių 
Tautos Tarybos delegacijos (20 narių) 
priėmimas Baltuosiuose Rūmuose įvyko 
1918 m. gegužės 3 d. Tuo laiku Vokietijos 
vyriausybė vis dar manevravo, siekdama 
įjungti Lietuvą ir visą Pabaltijį į Vokieti
jos imperiją. Jos planai sugriuvo tik vė
lyvą rudenį, ir tik nuo tada pradėjo reali
zuotis vasario 16 dieną paskelbtoji Lietu
vos nepriklausomybė.

D. B.

ŽALGIRIO MŪŠIO LAUKE

Didelė grupė Lenkijos mokslininkų da
bar dirba, siekdami atkurti tikslų Žalgi
rio kautynių, kuriose susirėmė lenkų, lie
tuvių, rusų armija su Teutono ordino ka
riuomene, vaizdą. Nors nuo mūšio laikų 
praėjo jau 567 metai, archeologai, istori
kai, antropologai aptiko daug vertingų ra
dinių, turinčių didelę mokslinę reikšmę.

Pavyzdžiui, nustatyta kryžiuočių sto
vyklos vieta, taip pat vietos, kur stovėjo 
kelios pilys ir gyvenvietės, kurios buvo 
minimos to laiko kariniuose dokumentuo
se ir metraščiuose. Ypač vertinga medžia
ga tyrimams — archeologų aptikti karių 
brolių kapai. Gerai išsilaikę karių ginklai, 
senovinės monetos bus kruopščiai ištirtos 
ir papildys muziejų ekspozicijas.

Mokslininkų darbu labai domisi Lenki
jos visuomenė. Daugybė žmonių iš įvairių 
šalies miestų kiekvienais metais lankosi 
šiose istorinėse vietose. (Tiesa) 

spiritu masažuojama nugara. Kartais ligo
niams alkoholio duodama kaip maisto me
džiagos. Kiekvienas išgertas mililitras al
koholio suskildamas pagamina 7 kalorijas, 
kurias organizmas panaudoja savo ener
getiniams poreikiams. Truputis alkoholio 
gerina miegą, stimuliuoja širdies ir krau
jagyslių, kvėpavimo ir kitų organų veiklą. 
Seniau alkoholiu buvo mažinama aukšta 
kūno temperatūra — jis išplečia odos 
kraujagysles^ pro kurias spinduliuojama 
iš organizmo šiluma. Ir atvirkščiai, suša
lusį žmogų galima gerai sušildyti, davus 
alkoholio ir gerai apklojus antklodėmis.

Šios alkoholio savybės rodo, kad jis 
žmonijai yra naudingas ir būtinas, tačiau 
reikia jį vartoti pagal paskirtį. Piktnau
džiaujant jis gali pasidaryti be galo žalin
gas ir pražūtingas.

Išgėrus svaigalų, alkoholis pirmiausia 
patenka į skrandį ir žarnyną, paskui į 
kraują, kuris jį išnešioja po visą organiz
mą ir nuodija visus audinius. Stipresnis 
alkoholis sudirgina skrandžio ir žarnyno 
gleivinę, paskatina virškinimo trakto 
liaukų funkciją. Jos daugiau išskiria 
skrandžio ir žarnyno sulčių, todėl padidė
ja apetitas. Tačiau, išgėrus daugiau ir 
stipresnės koncentracijos alkoholio, jis 
gali sukelti ūmų skrandžio gleivinės užde
gimą, kuris pasireiškia pykinimu, vėmi
mu, pilvo skausmais, viduriavimu. Jei 
daugiau nebegeriama, viskas susitvarko. 
Pakartotini gėrimai vėl gali sukelti skran
džio gleivinės uždegimą. Dažniau geriant, 
skrandžio ir žarnyno uždegimas pereina į 
lėtinę ligą.

Iš žarnyno patekęs į kraują, alkoholis 
sutinka pirmąjį barjerą — kepenis, kurios 
visas nuodingas medžiagas stengiasi pa
versti nekenksmingomis. Nustatyta, kad 
kepenyse suyra didžiausia dalis alkoholio, 
o likusioji oksiduojasi kituose audniuose. 
Štai kodėl kepenys, gavusios pirmąją al
koholio dozę, daugiausia nukenčia: dalis 
kepenų ląstelių išsigimsta į riebalines ląs
teles, kitos visai žūva o jų vietoje auga 
jungiamasis, raudinis audinys. 95% alko
holikų kepenys daugiau ar mažiau pažeis
tos. Nuolatos geriant svaigalus, labiau su
žalojamos kepenys — atsiranda alkoholi
nis kepenų surandėjimas. Jos labai suma
žėja, užspaudžia pro jas pratekančias 
kraujagysles, sutrikdo normalią kraujota
ką, darosi gruoblėtos, margos ir sveria vos 
trečdalį normalaus svorio. Dažniausiai šie 
žmonės, ligai progresuojant, staiga prade
da vemti krauju, paskui pilve ima kaup
tis skystis, kurio kartais susikaupia iki 10- 
20 1. Liga sunki, progresuojanti ir radi
kaliai nepagydoma. Šios rūšies ligonių 
pastaraisiais metais gausėja. Prancūzijoje 
kasmet šia liga suserga 13.000 alkoholikų.

Nuo alkoholizmo labai kenčia širdis ir 
kraujagyslės. Alkoholiikams labai dažnai 
išsigimsta širdies raumuo, palyginti su 
normalia, širdis padidėja 3-4 kartus. Pa
prastai tokia širdis medicinoje vadinama 

i jaučio širdimi. Jos pajėgumas yra mažas, 
I veikla sutrikusi, širdies silpnumas pasi- 
j reiškia dusuliu, kūno patinimais, ritmo 

sutrikimu, infarktu ir kt. Būdinga, kad ai

Laisvalaikio mąstymai
Rašo K. VALTERIS

APIE JAUNIMĄ bių, ar tikrai šiame krašte gali sakyti ir 
rašyti ką nori, jei tik tai yna tiesa? Vienas 
pagyvenęs lektorius atsakė: „Pas mus ga
li sakyti, ką tik nori, jei tik darai, kas tau 
pasakyta“, ir patenkintas nusijuokė. Kitą 
kartą ir kitoj vietoj pakartojau savo klau
simą ir gavau tokį atsakymą: „Taip, bet 
patartina laikyti liežuvį už dantų“ (To 
keep your mouth shut). Galvojančiam ko
mentarai nereikalingi...

Žinoma, Didžiojoje Britanijoje nepaly
ginamai daugiau laisvės (ypač spaudos), 
negu diktatūriniuose kraštuose. Ši karališ
ka sala gali pagrįstai didžiuotis gražia 
šimtmečiais besitęsiančia parlamentarine 
santvarka. Britų teismų veikla yra laisva 
nuo valdžios ir partijų intrigų. Bet ir čia, 
kaip visur, laisvė yra daugiau galingųjų 
rankose. Jei išbrauktume iš pasaulio žo
dynų žodį „laisvė“, o paliktume ten tiktai 
„teisingumas“, tai gal tikrai mūsų žemės 
rutulys būtų LAISVAS! Ši taisyklė tinka 
ir likusiems šio rašinio antraštės žodžiams 
„lygybė“ ir „brolybė“, kurie taip pat yra 
beprasmiai, tušti, negyvenimiški.

Redakcijos pastaba. Dr. K. Valterio tik 
bendrybėmis tepagrįsti samprotavimai 
apie laisvę, gali kartais prieštarauti jo 
paties peršamam teisingumui. Todėl šia 
proga norime skaitytojus įspėti, kad 
„Laisvalaikių mąstymo“ skiltyje dr. K. 
Valteris reiškia tik savo asmenišką nuo
monę.

Džiugu buvo paskaityti LIETUVIŠKO 
JAUNIMO ŽINIARAŠTĮ (LITHUANIAN 
YOUTH NEWS-SHEET), iš kurio matyti, 
kad mūsų jaunimas buriasi, organizuoja
si, užmezginėja ryšius su BBC ir britų 
spauda.

Žiniaraštis, tiesa, labai trumpas — tele- 
graminis, bet parašytas įdomiai, su humo
ru. Tikėkimės, kad po Manchesteriinio Se
minaro žiniaraštyje bus žymiai daugiau 
žinių, o ir pats žiniaraštis bus įjungtas į 
„Europos Lietuvį“ atskiru puslapiu (ar 
net keliais puslapiais!). Būtų gerai, jei 
jaunimo žiniaraštis kartais pavanotų, pa
kritikuotų senimą .

LAISVĖ, LYGYBĖ, BROLYBĖ

Šį Prancūzijos revoliucijos šūkį tebepri
simenu iš gimnazijos laikų. Tada šis šūkis 
skambėjo gana patraukliai ir įtikinančiai. 
Anie jaunystės laikai taip pat primena 
man visuomenės mokslo pamokas gvilde
nusias, tarp kitko, ir Lietuvos konstituci
ją, užikrinančią Lietuvos piliečiams as
mens, žodžio, sąžinės, religijos, susirinki
mų laisves. Greit patyriau, kad tos lais
vės jau tada buvo daugiau popieriuje.

Tikybos pamokų metu daug girdėjau 
apie žmogaus laisvą valią; tuo tikėjau, kol 
pradėjau studijjuoti mediciną. Fiziologi
jos paskaitų beklausant jau ėmė kilti abe
jonės. Susipažinus šiek tiek su psicholo
gija, psichiatrija ir gyvenimu, laisva valia 
pasidarė nebesuprantama. Juo dažniau 
girdėjau kalbant apie laisvę, išsilaisvini
mą, laisvės kovotojus — juo miglotesnė 
darėsi laisvės sąvoka.

Atvykęs į Didžiąją Britaniją, jau šimtus 
kartų girdėjau britus sakant „This is a 
free country“ (Čia laisvas kraštas). Pir
muosius imigranto gyvenimo metus pra
leidau Birmingharrio Universieto tarnybo
je ir turėjau progos pasekti, stebėti vieti
nių visuomenės viršūnių gyvenimą, galvo
seną. Kartą paklausiau savo bendradar-

KANDIDATAS TAIKOS PREMIJAI

Mišri britų parlamentarų grupė, į kurią 
įeina žinomi darbiečių, konservatorių ir 
liberalų atstovai, pasiūlė savo kandidatą 
1978 metų Nobelio Taikos premijai. Savo 
rašte jie sako: „Mes, žemiau pasirašiusie
ji parlamento nariai pageidaujame, kad 
1978 metų Nobelio Taikos premija būtų 
paskirta Sovietų Sąjungos disidentų gru
pei, registruojančiai Helsinkio nutarimų 
vykdymą“, šis laiškas pasiųstas Nobelio 
Institutui, Oslo. 

koholikams 15-20 metų anksčiau, negu ne
geriantiems žmonėms, pradeda vystytis 
■arterijų sklerozė. Pastaroji sukelia labai 
daug nemalonumų: jei pažeistos galvos 
smegenys, svaigsta galva, silpnėja atmin
tis .arba ji visiškai prarandama; pasireiš
kia silpnaprotystė ar net visiškas suvaikė
jimas. Pažvelkime, kaip sklerozė pakenkia 
kojų arterijoms: paėjus kelio galą, prade
da skaudėti blauzdas, ir žmogus turi su
stoti. Sklerozei progresuojant, nueinamas 
kelio nuotolis trumpėja, vėliau atsiranda 
kankinantis skausmas net gulint lovoje. 
Dar vėliau prasideda kojų pirštų ir pėdų 
trofikos sutrikimai, galūnės atšąla, pa
mėlsta, sutrinka jautrumas, oda pleiska- 
noja ir suplonėja, atsiranda pūliuojančių 
opelių, jos plečiasi. Dar vėliau pradeda 
gangrenuoti vienas ar keli pirštai, paskui 
visa pėda ar net ir blauzda. Tokiems žmo
nėms dėl nepakenčiamo skausmo ir pro
gresuojančios gangrenos amputuojamos 
kojos.

Patekusį į žmogaus organizmą .alkoholį 
pirmiausia sugeria arba fiksuoja galvos ir 
nugaros smegenų nervinės ląstelės. Alko
holis yra specifinis nervinio audinio nuo
das. Nedidelės jo dozės sukelia laikinus 
funkcinius centrinės nervų sistemos sutri
kimus, kurie pasireiškia visiems žinomais 
įvairaus girtumo laipsnio požymiais. Ištir
ta, kad išgėrus alkoholio, kiekvieną kartą 
žūva keli šimtai ar net tūkstančiai nervi
nių smegenų ląstelių, kurios jau nebeatsi- 
stato. Žymėtaisiais atomais atrastas iki 
šiol nežinotas dalykas — kad, išgėrus al
koholio, žmogaus smegenyse nedideli jo 
kiekiai išsilaiko net tris savaites, iš išorės 
niekuo nepasireikšdami. (Vadinasi, jei 
žmogus dažniau išgeria, jo smegenys yra 
pastoviai veikiamos alkoholio. Tokiems 
žmonėms potraukis į 'alkoholį kas kartą 
didėja.

Alkoholikų smegenys labai pasikeičia: 
dėl nuolatinio smegenų žeidimo bei pasi
kartojančio uždegimo sulimpa smegenų 
apvalkalai, atskirose smegenų dalyse i'šsi- 
gimus ir žuvus nervinėms ląstelėms, susi
daro neveiklūs smegenų plotai. Ankstyva 
galvos arterijų sklerozė sutrikdo normalią 
smegenų nervinių ląstelių mitybą, o kartu 
ir normalią jų funkciją. Dėl šių galvos 
smegenų morfologinių pakitimų ir iškry- 
pusios nervinių ląstelių funkcijos keičiasi 
ir žmogaus charakteris. Alkoholikai daro
si grubūs, irzlūs, ciniški, priekabūs, agre
syvūs, žiaurūs, atbunka, darosi viskam 
abejingi, silpsta jų atmintis ir valia, dre
ba rankos ir kt. Jei žmogus geria daug 
svaigalų ir ilgai, prasideda asmenybės de
gradacija ir sunkūs psichikos sutrikimai: 
alkoholinė psichozė, baltoji karštligė, ha
liucinacijos.

Pasaulinėje spaudoje skelbiama, kad al
koholikų motinų 50-75% vaikų yra protiš
kai atsilikę. Teigiama, kad, ir tėvui esant 
girtuokliui, vaikai dažnai būna silpnapro
čiai arba turi įvairių įgimtų defektų, ydų. 
Tyrimai liudija, kad girtų tėvų pradėti 
vaikai, jeigu ir išvengia protinio atsiliki
mo, labai dažnai turi įgimtą polinkį į al
koholizmą. Taigi girtuokliai tėvai dideli 
nusikaltėliai savo vaikams, o kartu ir vi
suomenei.“

Jokie moraliniai priedai prie šio straips
nio nereikalingi — išvadas galime pasida
ryti kiekvienas sau.

LIETIVO.IE
EPIGRAMA APIE DIPUKUS

Arnas Varnas „Literatūra ir menas“ 
žurnale (Nr. 3) prirašė įvairių epigramų. 
Viena iš jų pavadinta „Dipukų spaudos 
apžvalga“. Ji skamba šitaip:

Suprask jų menkystę!
Jie skelbia kas dieną 
Tai naują kvailystę, 
Tai seną naujieną.

Kažin ar tik šią išimtį Arnas Varnas 
nenorėjo pasakyti apie Lietuvos periodinę 
spaudą, bet neišdrįso.

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Dailės muziejaus direktorius P. Gudy- 

nas spaudai duotame pasikalbėjime pra
nešė, kad muziejus šiuo metu turįs dau
giau kaip 200.000 eksponatų. Muziejaus 
patalpos užima keturiolika pastatų, ku
riuose yra aštuoni filialai, saugyklos, res
tauravimo dirbtuvės. Muziejuje dirba 296 
žmonės. Per metus vidutiniškai surengia
ma 25 dailės parodos Vilniuje, po 40 paro
dų rajonuose. Praėjusiais metais muzie
jaus lankytojų skaičius prašokęs milijo
ną.
V. NOREIKA DAINAVO ARGENTINOJE
Buenos Aires teatras „Kolon“ praėjusiais 

metais buvo pakvietęs žinomąjį solistą 
Virgilijų Noreiką, kur jis labai sėkmingai 
atliko Lenskio vaidmenį P. Čaikovskio 
operoje „Eugenijus Oneginas“. Spaudos 
atsiliepimai esą labai geri.

PRANCŪZIJOS KONSULAS VILNIUJE
Sausio 19 d. Vilniuje lankėsi Prancūzi

jos generalinis konsulas Leningrade F. 
Legrena su žmona. Liaudies deputatų ta
rybos vykdomajame komitete jis kalbėjo
si su to komiteto pirmiindnku A. Vileikiu 
ir užs. reik, ministro padėjėju A. Zorgevi- 
čium.

LIETUVOS BIUDŽETAS
Lietuvos valstybinis biudžetas 1978- 

iems metams yra 2.193.905.000 rublių. Šiuo 
požiūriu Lietuva užima šeštąją vietą So
vietų S-gos respublikų tarpe. Didesnis 
biudžetas yra Rusijos, Ukrainos, Baltaru
sijos, Uzbeko ir Kazachstano.

3
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MŪSŲ KORESPONDENTAMS IR 
BENDRADARBIAMS

Pakartotinai kreipiamės į mūsų mieluo
sius korespondentus, prašydami nevėlinti 
atsiųsti raštus ir koresondencijas. Visi ei
namajai savaitei skirtieji raštai turi būti 
gauti iki penktadienio ryto. Vėliau gauto
ji korespondencija, pranešimai ar užuo
jautos, spaustuvei savaitgaliais nevei
kiant, tik labai išimtinais ir būtinais at
vejais gali patekti į tos savaitės numerį.

Dėkodami už malonų bendradarbiavi
mą, dar kartą labai prašome nesivėlinti.

Redakcija

AUKOS
DBLS Tąrybos vicepirmininkas ir labai 

aktyvus lituanistikos skyriaus darbuoto
jas Rimantas Šova lietuviškajai spaudai 
paremti paaukojo £25.00. Ačiū.

Be to, spaudos reikalams aukojo:
V. Balčikonis — 5.00 sv., V. Andrijaus

kas — 5.00 sv., J. Tarulis — 3.50 sv., A. 
Paulauskas — 3.50 sv., P. Pagojus — 2.00 
dol., J. Gudaitis — 1.50 sv., J. Struoginis 
— 1.50 sv., J. Kvietelaitis — 1.50 sv.. P. 
Jakubėnas — 1.00 sv., D. Jelinskas — 1.00 
sv., J. Matulis — 0.50 sv., J. Buikus — 
0.50 sv., Alt. Gudas — 0.50 sv.. V. O. — 
0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
D. Jelinskas — 3.00 sv.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Vladas (Walteris) Vaitiekū
nas, gimęs 1906 m. spalio 17 d. Biržuose. 
Iki 1941 m. gyveno Kaune, Putvinskio 
gatvėje, dirbo prokuratūroje ir policijoje. 
Buvo vedęs dantų gydytoją Valeriją Mi- 
liūnaitę. Jis pats arba apie jį ką nors ži
nantieji prašomi rašyti šiuo adresu: Lotti 
Vaitiekūnas, Schnetzenring 42, D 4420 
Coesfeld, West Germany.

LONDONAS
PADĖKA

Už man suruoštą 60-ies metų sukakties 
proga pobūvį nuoširdžiai dėkojame kun. 
dr. J. Sakevičiui už dovanas ir sveikini
mus, parapijos pirm. St. Kasparui už po
būvio pravedimą bei linkėjimus, chorui už 
gražią ir vertingą dovaną, choristėms už 
puikias dainas, taut, šokių grupės „Lietu
va“ vedėjoms V. Jurienei ir F. Senkuvie
nei, soc. klubo sekretoriui J. Paruliui, V. 
ir Z. Jurams už dovaną ir sveikinimus. 
Dėkojame ta proga raštu pasveikinusiems 
Lietuvos Atstovui su žmona ir „Šaltinio“ 
redaktoriui kun. dr. S. Matuliui, o taip 
pat už gražius linkėjimus DBLS centro 
valdybos pirm. J .Alkiui, V. O‘ Brien, St. 
Nenortui, V. Šaloiūnui ir V. Zdanavičiui.

Už gražiai ir skoningai paruoštas vaišes 
dėkojame šeimininkėms F. Senkuvienei, 
M. Parulienei, M. Damidavičienei, M. 
Pukštienei, M. Knaibikienei, L. šalčiūnie- 
nei ir daug nuoširdaus darbo įdėjusiems 
I. Dailidei ir K. Blažiui. Visiems pobūvio 
dalyviams dėkojame už atsilankymą.

J. R. Ccrniai

POLITINIS SEMINARAS

Europos Ryšių Grupės Taryba (The 
Council of the European Liaison Group), 
kurioj lietuviams atstovauja Z. Juras, va
sario 1 d. Latvių namuose suruošė politi
nį seminarą. Dalyvavo daugiau kaip šim
tas kviestinių svečų.

Seminaro tema buvo „Naujoji' Sovietų 
konstitucija ir disidentų judėjimas Rytų 
Europoj“. Pagrindiniai kalbėtojai — žino
mas disidentas — politkalinys V. Bukovs- 
kis ir labai plačiai pagarsėjusios knygos 
„Paskutinioji paslaptis“ ir kitų veikalų 
autorius lordas Bethell. Jie abu padarė 
trumpus pranešimus, po kurių vyko dis
kusijos ir paklausimai.

Vladimiras Bukovskis nurodė, kad pra
ėjusiųjų metų gale priimtoji Sovietų S-gos 
konstitucija galutinai užbaigė kovą tarp 
komunistų partijos ir valdžios aparato. 
Laimėjo partija. Pagal naująją konstitu
ciją partijai nepriklausą piliečiai, o jų yra 
didelė dauguma, atsidūrė už įstatymo ri
bų. Žymiai pasunkėjo ir disidentų — ko
votojų už žmogaus teises darbas. Dabar 
jiems sunkiau ieškoti apsaugos konstitu
cijos paragrafuose, nes naujoji konstitu
cija juos visada gali priskaityti į valdžios 
kenkėjų kategoriją.

Lordas Bethell aiškino, kad naujoji 
konstitucija, suskirsčiusi piliečius į dvi 
grupes ir perdavusi valdžią partijai, savo 
esmėje yra neteisėta. Jis taip pat nurodė, 
kad kovotojai už žmogaus teises (Helsin
kio gruės) gali remtis ne vien tik Sovietų 
konstitucija, bet ir tarptautiniais, Sovietų 
S-gos pripažintais ir pasirašytais aktais. 
Čia jis nurodė Jungt. Tautų Chartą, Žmo
gaus teisių deklaraciją ir Helsinkio Bai
giamąjį aktą. Tačiau kartu ir apgailesta
vo, kad Jungtinėse Tautose iki šiol žmo
gaus teisių klausimo dar niekas nėra rim
tai iškėlęs.

Diskusijos buvo gana gyvos. Pvz. kny
gos apie psichiatrinių politinių kalinių gy- | 

dymą bendraautorius teisininkas Blochas 
nurodė kad nėra jokio reikalo ieškoti pro
testui teisinio pagrindo, jei reikalas liečia 
prigimtinių ir tarptautinių žmogaus teisių 
laužymą. Sir Rake pareiškė visišką nusi
vylimą J. Tautomis, kurios iki šiol nieko 
nepadarė žmogaus teisėms ginti, vysk. Si- 
povičius stebėjosi, kad po Helsinkio kon
ferencijos religinė priespauda Sovietų S- 
goje paaštrėjusi.

Įvairiausių klausimų buvo gana daug. 
Seminaro dalyviai kėlė jiems rūpimas 
problemas nors ir iš anksto žinodami ne
sulauksią tikslaus atsakymo arba išgirsią 
tai, ką jau seniau žinojo. Pvz. į klausimą, 
kiek Sovietų S-goje yra politinių kalinių, 
V. Bukovskis visai teisingai paaiškino, 
kad tiksliai galėtų atsakyti tiktai KGB 
centrinės įstaigos... Aplamai imant, semi
naras buvo labai įdomus ir daugeliui da
lyvių naudingas.

Pasibaigus gana išsamioms diskusijoms, 
dalyviai buvo pavaišinti vyno stiklu ir 
mažais užkandžiais.

BIRMINGHAMAS
MIRĖ S. ČEREŠKEVIČIUS

Sausio 16 d. po sunkios ligos mirė su
laukęs 76 metų Stasys čereškevičius. Pa
laidotas sausio 23 d. Birminghamo miesto 
kapinėse, Viton rajone.

A. a. Stasio sveikata paskutiniuoju me
tu palaipsniui blogėjo. Tačiau, nežiūrėda
mas savo sveikatos, jis niekada nepamirš
davo pareigų savajai tėvynei ir religijai. 
Be jo patarimo neapsiėjo nei vienas Bir- 
minghamo lietuvių parengimas. Keletą 
metų iš eilės buvo DBLS skyriaus valdy
bos narys, o paskutiniuoju laiku apylin

kės lietuvių religiniams reikalams įgalio
tinis.

Stasys buvo gana ramaus būdo, drau
giškas ir stengėsi kiek galėdamas visiems 
padėti. Religijos ir tėvynės klausimais tu
rėjo griežtą ir nepalaužiamą nusistatymą. 
Lietuvoje tarnavo kariuomenėje. Ilgą lai
ką išbuvo viršila, jis ir čia kai kurių 
draugų buvo juo vadinamas. Apie savo 
šeimos (žmonos ir dviejų dukterų) likimą 
tikrų žinių neturėjo.

Mirdamas paliko mane palikimo tvarky
toju. Iš kuklių santaupų jis paskyrė po ne
dideles sumas krikšto sūnui ir dukrai, 
„Židiniui“, Vasario 16 gimnazijai, skau
tams, beveik visiems Europoje išeinan
tiems lietuviškiems laikraščiams, kai ku
rioms parapijoms. Nepamiršo ir savojo 
DBLS skyriaus.

Turima žinių, kad a.a. Stasys buvo šiek 
tiek pinigų paskolinęs kai kuriems drau
gams. Nespėjusieji jam prieš mirtį tų pas
kolų grąžinti, prašomi jas pasiųsti DBLS 
Centro valdybai arba tiesiog man šiuo 
adresu: 91, Jakeman Road, Birmingham, 
BIZ 9NU.

P. Dragūnas

KLAIDINGA DATA

Pranešame, kad anksčiau skelbtasis su
važiavimas Lietuvos Nepriklausomybės 
60 metų sukakčiai paminėti Birminghame 
įvyks ne sausio, o vasario mėn. 25 d. Len
kų katalikų klube (Bardesley St., IBir- 
mingham 5).

DBLS skyriaus valdyba

NOTTINGHAM AS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 60 M. 

SUKAKTIES MINĖJIMAS

Vasario 18 d. 6.30 vai., šeštadienį uk
rainiečių klubo salėje (30, Bentnick Rd.) 
rengiamas Vasario 16-os minėjimas.

Programoje paskaita ir įdomi meninė 
dalis. Pasirodys jaunimas ir senimas. Po 
programos jaunimas praves savo naudai 

loteriją. Vėliau pasilinksminimas, šokiai. 
Gros gera muzika, bus alaus su puta.

Kviečiame visus lietuvius, iš arti ir to
li, kartu su draugais gausiai atsilankyti.

Sekmadienį Židinyje užprašytos mišios 
už Lietuvą.

Rengėjai

PARLAMENTO ATSTOVAI 
UKRAINIEČIŲ ŠVENTĖJE

Sausio 21 d. Nottinghamp . Ukrainiečių 
bendruomenė minėjo savo trumpai egzis
tavusios nepriklausomybės 60 metų su
kaktį. Minėjime dalyvavo net trys Not
tingham© ir apylinkių parlamento atsto
vai: W. Whitlock, J. Dunnet ir M. English.

Atstovas W. Whitlock pareiškė, kad vie
ną dieną Ukraina bus laisva valstybė. 
„Rusijos imperija, pasiglemžusi tiek daug 
tautų, turės prieiti galą, kaip priėjo visos 
kitos imperijos. Prieš 60 metų paskelbtoji 
deklaracija ir dabartinis ukrainiečių pa
sipriešinimas Rusijos valdžiai rodo, kad 
niekas negali net ir žiauriausiomis prie
monėmis per daugelį metų išrauti laisvės 
troškimo“, pareiškė parlamento atstovas 
Whitlock.
Atstovas M. English užakcentavo, kad ne 
tik Ukraina, bet visos Rusijos tautos turi 
būti išlaisvintos, o visos relgijos privalo 
turėti teisę tvarkytis pagal savo norą ir 
papročius.

Atstovas J. Dunnet pasidžiaugė, kad 
Nottinghame gyveną ukrainiečiai, harmo
ningai įsijungę į miesto gyvenimą, vis dėl
to sugeba išlaikyti tautinį ir kultūrinį 
charakterį.

Lietuviams šiame minėjime atstovavo 
DBLS skyriaus pirmininkas K. Bivainis.

HUDDERSFIELDAS
MIRĖ VINCAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 23 d., vos devynias dienas išbu
vęs ligoninėje ir tikėjęsis netrukus sugrįž
ti pas savo šeimą, mirė a. a. Vincas Kriau
čiūnas.

Velionis gimė 1918 m. vasario 2 d. 
Viekšnių valse., Mažeikių aps., ūkininkų 
šeimoje. Kiek pasimokęs, Vincas dirbo 
pieninės nugriebimo punkto vedėju. Vė
liau tarnavo Savisaugos batalijone ir net 
pateko nelaisvėn. Iš Vokietijos emigravo į 
Angliją 1947 m. ir kurį laiką dirbo žemės 
ūkyje Wrexhame, Valijoje. 1949 m. persi
kėlė į Stafordshire ir darbavosi hostelyje. 
1951 m. atsidūrė Huddersfielde ir visą lai
ką dirbo tekstilėje. 1968 m. sukūrė šeimą, 
susilaukė dukrelės Christinos, įsigijo nuo
savus namus.

Vincas buvo tylus, ramaus būdo, drau
giškas ir paslaugus. Visą laiką priklausė 
DBLS vietos-skyriui, prenumeravosi „E. 
Lietuvį“ ir „Nidos“ knygas. Visi jį mėgo 
ir gerbė kaip tvirtos valios, giliai nusista
čiusį lietuvį. Turėdamas nemaža rūpesčių 
ir tėviškai globodamas liguistą dukrelę, 
neturėjo laiko susirūpinti savo sveikata, 
jausdamas pirmuosius ženklus krūtinėje. 
Pirmoje eilėje statydamas pareigą, kaip 
garbingas karys veržėsi į gyvenimą, visą 
laiką atsimindamas savo tėvynę ir joje li
kusią seserį bei brolį.

Sausio 26 d. šv. Juozapo bažnyčioje su
sirinko beveik visi lietuviai pasimelsti už 
savo draugą ir jį pagerbti. Paaukavęs už 
a. a. Vinco vėlę gedulingas Mišias, kun. J. 
Kuzmickis pasakė pamokslą, iškėlęs velio
nio būdo savybes ir didžią Dievo meilę, 
gaubiančią visus. Po laidotuvių apeigų ka
pinėse, visi atsisveikino su velioniu, įber- 
dami į atvirą duobę žemės žiupsnelius.

Lauke sutemo, pradėjo lyti ir snigti. Vi
si laidotuvių dalyviai susirinko Povilo 
Gerdžiūno namuose. Prie vaišių stalų ap
gailestavo ankstybą a. a. Vinco mirtį ir ap
tarė bendrus reikalus, prisimindami ir ap- 
silpusį DBLS vietos skyrių. Laidotuvėmis 
gražiai pasirūpino St. Budrys, velionio rei
kalais bevažinėadmas net apdaužęs auto
mobilį, ir jo žmona Erika, surengusi jaukų 
priėmimą.

Amžiną atilsį!

BRADFORDAS
JUBILIEJUS

Vasario 11 d., šeštadienį, Vyčio klube 
rengiamas kunigo ir rašytojo Jono Kuz- 
mickio 65 metų amižaus jubiliejus.

Bus akademinė-meninė programa ir vai
šės.

Meninėje dalyje dalyvaus solistė V. 
Gasperienė.

Norintieji dalyvauti vaišėse, prašomi 
užsirašyti klube iki vasario 5 dienos.

Jubiliejaus pradžia 7 vai. vak.
Rengėjai: DBLS skyriaus, klubo ir baž

nytinio komiteto valdybos.

BOLTONAS
METINIS SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d. latvių klube Boltono lietu
viai susirinko į savo metinį susirinkimą. 
Pirmininkas metinėje veikimo apžvalgoje 
padėkojo valdybai ir nariams už pagalbą 
ir bendradarbavimą ir pranešė, kad Bol
tono lietuviai gali didžiuotis savo veikla 
— nors skyrius yra nedidelis, bet jis pa
darė keturius susirinkimus, dvi ekskursi
jas ir du pobūvius. Boltoniškiai taip pat 
buvo atstovaujami vietinių estų ir ukrai
niečių skyrių sukakuvių minėjimuose, į 
kuriuos pakviestas skyriaus pirmininkas 
juos sveikino lietuvių vardu. Kasininko 
pranešimas apie skyriaus finansinę padė
tį buvo priimtas be diskusijų.

Pirmininkas — H. A. Vaines, sekreto

rius — P. Gabrilavičius, kasininkė — M. 
Pauliukonienė. valdybos narė — S. Ke- 
turakienė ir revizijos komisija — A. Ei- 
dukienė ir H. Silius buvo vienbalsiai iš
rinkti vadovauti Boltono lietuvių būreliui 
per ateinančius metus.

Einamuose reikaluose, tarp kitko, buvo 
nutarta vėl padaryti Velykinį pobūvį ir 
visi boltoniškiai pasižadėjo jame daly
vauti.

DERBY
PRANEŠIMAS

Primename visiems vietos bei apylinkės 
tautiečams, kurie yra užsiregistravę ir 
apsimokėję dalyvauti DBLS Derby sky
riaus 30-ties metų sukaktie pobūvyje, va
sario 18 d. rinktis punkualiai 7 vai. vak. 
žinomoje vietoje. Neužsiregistravusieji ne
galės dalyvauti.

Tuo pačiu norime pažymėti, kad ry
šium su Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 60-ies metų sukaktimi vasario 
mėn. 16 d. skyriaus pastangomis virš 
Miesto Savivldybės Namų, ( Council 
House) bus iškelta lietuviška trispalvė.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 18 dieną Manchesterio Lietuvių 
Socialinio klubo patalpose rengia

VASARIO 16 MINĖJIMĄ.
Programoje: kun. A. Putcės paskaita ir 

Bradford© vyrų kvarteto lietuviškos dai
nos.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius kvie

čiame ko gausiau mūsų rengiamame minė
jime dalyvauti. Vietos klube užteks tiek 
jauniems, iek ir seniems. Taigi ligi malo
naus pasimatymo lietuvių namuose Man- 
chesteryje.

Skyriaus valdyba

LIET. SODYBA
SUSIRINKIMAS IR MINĖJIMAS

DBLS Sodybos skyrius maloniai kviečia 
visus lietuvius su šeimomis į Sodybos sky
riaus visuotinį susirinkimą. Bus naujos 
valdybos rinkimai ir Vasario 16 minėji
mas.

Susirinkimas įvyks vasario 11 d..šešta
dienį, 16 vai.

Kvorumui minėtą valandą neatvykus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to pravestas, nežiūrint į susirinkusių
jų skaičių. Nariams dalyvavimas būtinas. 
Po to seks pasilinksminimas.

Sekmadienį (vasario 12 d.), 11.30 vai. 
Sodybos koplyčioje pamaldos už Lietuvą, 
kurias atlaikys kun. Geryba.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
MIRĖ A. BLYSKĖ

Alfonsas Blyskė, kilęs iš Nemakščių 
miestelio, netoli Raseinių, ir gyvenęs 
Saarlouds-Fraulautern, mirė 1977 m. gruo
džio 10 d., sulaukęs tik 52 metų. Paskuti
niu laiku labai sunkiai sirgo ir 18 dienų 
prieš mirtį iššaukė evangelikų kunigą Fr. 
Skėrį iš Mannheimo, kuris kartu su žmo
na dar atšventė Šventą Vakarienę. Palai
dotas 1977 m. gruodžio 14 d. Laidojimo 
apeigas atliko vietos kunigas.

1941 m. kaip repatriantas atvyko su tė
vais į Vokietiją. Po įpilietinimo sugrįžo 
atgal su tėvais į Nemakščius, į savo ūkį. 
1944 m. buvo paimtas į kariuomenę 
(Wehrmachtą). 1945 m. pateko į amerikie
čių nelaisvę ir tie jį perdavė sovietams. 
Sibire išbuvo kaip belaisvis iki 1950 m. 
Sibire apsivedė ukrainietę. 1954 m. abu 
sugrįžo atgal į Lietuvą ir gyveno Nemakš
čiuose. 1960 m. trečiu kartu .atvyko su šei
ma į Vakarų Vokietiją ir apsigyveno Saar
louis mieste, Saaro krašte. Žmona jau ge
rai pramoko lietuvių kalbą ir su ja gali
ma puikiai susikalbėti lietuviškai.

Paliko liūdinčią žmoną, 3 dukras ir vie
ną sūnų, du anūkus ir vieną brolį.

Fr. Sk.

Jaunimui
DĖMESIO, DĖMESIO!

Jaunas žmogau!
Ar esi 16-35 m. amžiaus? Ar ieškai pro

gos išreikšti kokią nors nuomonę ar min
tį? Ar norėtum išbandyti savo kūrybinius 
gabumus? Ar nori laimėti pinigų? Jei taip, 
tai skaityk toliau!

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
skelbia pasaulinio masto rašybos konkur
są. Jei gerai lietuviškai rašai, neslėpk sa
vo talentų. Mes iėškome jaunų literatų. 
Jei silpnai rašai, nenusimink! Mums svar
bu ne tik kaip rašai, bet ir ką nori pasa
kyti. PLJS taip pat duoda tau pilną sava
rankiškumą rašyti kiek ir ką tik nori. Tad 
pasiskaityk taisykles, semkis įkvėpimo ir 
imkis plunksnos.
Kas gali dalyvauti?

Šiame konkurse gali dalyvauti visų 
kraštų lietuvių jaunimas 16-35 m. am
žiaus. Taip pat gali dalyvauti visų kraštų 
LJS valdybų nariai, išskyrus mūsų cent
rinės valdybos narius, kurie ruošia kon
kursą. Konkursas yra padalytas į dvi da
lis, pagal amžių: 1) jaunimui nuo 16-24 
m. amžiaus ir 2) vyresniesiems — nuo 25- 
35 m.
Ką reikia rašyti?

Konkursas turi tris rašinių sritis:
a) beletristika: trumpa apysaka, anek

dotas, novelė ar bet kokia rūšis grožinės 
literatūros.

b) poezija: eilėraštis ar eilėraščių rinki
nys; kiekvienas eilėraštis bus atskirai 
įvertintas; eilėraščiai, kurie sudaro tam 
tikrą ciklą ar junginį, skaitysis kaip vie
nas darbas.

c) žurnalistika: reportažas, aprašymas 
tikro įvykio, svarstymas aktualaus klau
simo; temos gali apimti politiką, religiją, 
sportą, meną, visuomenės reikalus ir kt. 
Temos ir jų ilgis

PLJS jokių specifinių temų nenustato. 
Būtų gerai, jeigu jaunimas pasirinktų jau
nimui aktualias temas, bet tai nėra būtina. 
Taip pat nenustatome rašinių ilgio. Ra
šyk, kiek nori ir kiek gali. Svarbu tik, kad 
rašytume! lietuviškai. Gali, jei nori, rašy
ti daugiau, negu vieną rašinį ar eilėraštį. 
Gali dalyvauti visose srityse — beletristi
nėje, poetinėje ir žurnalistinėje.
Kur ir kaip siųsti?

Rašiniai turi būti mašinėle parašyti, 
naudojant kas antrą eilutę. Ant kiekvieno 
lapo reikia pažymėti slapyvart*į, o į atski
rą vokelį įdėti tikrą pavardę ir adresą. 
Jeigu rašai daugiau, negu vieną rašinį, at
simink, kad kiekvieną atskirą rašinį ar 
eilėraštį reikia pasirašyta skirtingu slapy
vardžiu. Pažymėk ant rašinio savo am
žiaus grupę.

Visus rašinius siųsti į PLJS būstinę ir 
pažymėti šitaip: ..PLJS KONKURSAS“, 
1573 Bloor W., Toronto, Ont., Canada M6P 
1A6.
Terminas

Visus raižinius prisiųsti PLJS valdybai 
iki 1978 m. gruodžio 1 d. Galite pradėti 
jau dabar siųsti.
Vertinimo komisija

Komisiją sudarys trys akademikai, ku
rių pavardės bus vėliau paskelbtos. Raši
niai bus įvertinti iki 1978 m. gruodžio 31 
d.
Premijos

Iš viso bus išdalytos ‘šešios piniginės 
premijos už geriausius rašinius ir eilėraš
čius, t. y. abiejose amžiaus grupėse bus 
trys premijos (viena už geriausią beletris
tinį rašinį, viena už poeziją ir viena už 
žurnalistinį rašinį).
Mecenatai

Žurnalistų Sąjunga jau yra paaukojusi 
$300. PLJS pati aukoja $250 vienam as
meniui padengti dalį kelionės išlaidų į IV 
Jaunimo Kongresą. Dar laukiame žodžio 
iš kitų mecenatų.
Brošiūra

Jei atsiras labai gerų rašinių ir eilėraš
čių, PLJS juos išspausdins specialioje bro
šiūroje, kuri bus platinama IV Jaunimo 
Kongreso metu.

Taigi, jaunas žmogau, nesėdėk ir ne- 
žopsok! Parodyk visiems, kad lietuviškas 
jaunimas iš tikrųjų turi svarbių minčių 
ir kūrybinių jėgų. Šis konkursas yra ruo
šiamas tau. Pasinaudok!

Kristina Parėštytė

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Pareikalavus bilietų, vienas keleivis su 
kvapu jo neturėjo, o antrasis išėjo su au
tobuso durimis.

(Iš kontrolieriaus pareiškimo)
• ••

Vakar laiku neišėjau su kombainu to
dėl, kad baigėme žento likučius.

(Iš pasiaiškinimo)

Pirmaujančiai melžėjai M. O. teko gai
relė ir ‘suknelės atraiža.

(Iš straipsnio spaudoje)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — vasario 11 d., šeštadie
nį, 2.30 vai. p. p. šv. Onos bažnyčioje 
dvasinis susitelkimas — rekolekcijos. 
Pamokslą sakys ir išpažinčių klausys 
prel. Kl. Razminas iš Romos. — Sek
madienį, vasario 12 d., nuo 12.10 vai. 
išpažintis ir iškilmingos, lotynų k. 
giedamos Mišios, kurių metu giedos 
Pr. Dzidoliko chorelis, solistės — Vi
da Gasperienė ir I. T. Dickinson. 
Draugišką pamokslą pasakys prel. Kl. 
Razminas.

BRADFORDE — vasario 19 d., 12.30 vai. 
HUDDERSFIELDE — vasario 26 d„ 1 vai. 

p. p. šv. Juozapo bažn.
ECCLES — vasario 12 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — vasario 19 d., 11.30 vai. 

Velykinė išpažintis prieš pamaldas.
MANCHESTERYJE — vasario 26 d., 12.30 

vai., St. Chad's bažn., Cheetham Hill 
Rd.

NOTTINGHAME — vasario 12 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEICESTERYJE — vasario 12 d.. 14 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — vasario 19 d., 11.15 
vai., Židinyje. Jubiliejinės Vasario 16 
proga.

DERBYJE — vasario 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

WOLVERHAMPTONE — vasario 19 d * 
vai., Convent of Mercy, St. j0.n 
Square. Gavėninis susitelk“1^’ ’Į1? 
praveda kun. J. Sakev{',us’ IS" 
pažintys nuo 17.30 ’--1-

NOTTINGHAME — “asano 26 d.. 11.15 
vai. žadinyje.

BIRMINGHAM2* — vasario 26 d., 17 vai., 
St. Job“ s Convent. 19 Park Rd.. Mo
seley- Gavėninį susitelkimą praveda 
kun. J. Sakevičius, MIC.
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