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Elagu Eesti!
Estija, tolimesnis mūsų Baltijos kaimy

nas,vasario 24 d. švenčia Nepriklausomy
bės paskelbimo 60 metų sukaktį. Kaip ir 
Lietuva, prisiglaudusi prie Baltijos jūros, 
Estija atstatė savo nepriklausomybę po 
daugelio metų vergijos. Bet jos istorija 
yra gerokai skirtinga nuo Lietuvos.

Į Baltijos pajūrį estų gentys atkeliavo 
priėš tūkstančius metų. Maždaug Mindau
go laikais jų žemę užplūdo kalavijuočiai. 
Vėliau Danijos karalius užgrobė dalį Bal
tijos pakraščio ir įsteigė ten Taliną, da
bartinę Estijos sostinę. XV šimtmetyje, 
augant Rusijos ir Lietuvos galybėms, Es
tija buvo puolama iš kelių pusių. Po Livo
nijos karo kraštas tapo padalytas tarp tri
jų valstybių: Švedijos, Lietuvos ir Dani
jos. Po Didžiojo Šiaurės karo. 1721 m. 
Švediją išstūmus iš rytinio Baltijos kran
to, Estija pateko Rusijos imperijos vergi- 
jon. Tautinis atgimimas, prasidėjęs, kaip 
ir Lietuvoje, XIX šimtmetyje, atvedė Es
tiją į nepriklausomybę, kuri buvo pa
skelbta 1918 m. vasario 24 d.

Iš straipsnių serijos „Kaip aušo laisvės 
rytas?“ mūsų skaitytojai galėjo matyti 
Baltijos tautų bendras pastangas atstatyti 
savo nepriklausomas valstybes ir jų kovas 
su nepriklausomybės priešais. Nuo to lai
ko Baltijos respublikos laimingai išgyve
no laisvės metus ir tragiškai sutiko nepri
klausomybės galą.

Šiuo metu estų tauta, kaip ir jos latvių 
ir lietuvių seserys, pergyvena sunkią ver
giją. Geriausi tautos sūnūs yra suimami 
ir kalinami. 1975 m. buvo suimti Estijos 
demokratinio sąjūdžio 'ir Estijos liaudies 
fronto keturi veikėjai ir nuteisti ilgame
tėmis bausmėmis. Baltijos sąžinės kalinių 
BATUN grupės duomenimis, 1977 m. So
vietų kalėjimuose ir darbo stovyklose bu
vo laikomi 54 estai politiniai kaliniai. Ne
atsižvelgiant į persekiojimus, estų tauta 
didvyriškai priešinasi prieš okupanto už
mačias.

Estijos nepriklausomybės šventės proga 
sveikiname estų tautą ir linkime ištver
mės sunkioje kovoje.

Lai gyvuoja Estija!

— Pagal oficialius statistinius duome
nis, 1976 m. Estijoje buvo 1.348.000 gy
ventojų. Iš jų 46,4% vyrų ir 53,6% mote
rų. Miestuose buvo 68,3% gyventojų. Sos
tinėje, Taline, 407 tūkst. gyventojų.

VL1K0 SVEIKINIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

60-ties metų sukakties proga, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas pareiškė:

Lietuviai pavergtoje tėvynėje laisvės ir 
nepriklausomybės idėjai aukojasi neatsi
žvelgdami jiems gresiančių pavojų. Jie ne 
tik žodžiu, bet ir konkrečiais darbais įgy
vendina šūkį: „Tas nevertas laisvės, kas 
negina jos“.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas kviečia visus laisvojo pasaulio lietu
vius prisidėti prie šios šventos mūsų bro
lių vedamos kovos, pagal savo sąlygas ir 
išgales.

Lietuvos išsilaisvinimas nėra svajonė, 
imperijos nėra amžinos. Sovietinis, rusiš
kasis kolosas pamažu, bet nepakeičiamai 
artėja prie subyrėjimo. Laisvojo pasaulio 
lietuvių uždavinys prisidėti prie šio pro
ceso pagreitinimo ir sustiprinimo Lietuvos 
išlaisvinimo pastangų.

Tik vieninga, veiklą derinanti, ekono
miškai pajėgi lietuviška visuomenė šį už
davinį galės sėkmingai vykdyti.

Šios sukakties proga Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas kviečia visus 
laisvajame pasaulyje esančius lietuvius 
gyventi mintimi — Laisva Nepriklausoma 
Lietuva.

PAVOJAUS DEBESYS
Tokiu vardu pasirodė G. F. Kennano 

knyga, nagrinėjanti atominio karo pavo
jus ir galimybes. Be kita ko, toje knygoje 
siūloma be jokių susitarimų ar sąlygų pri
imti Sovietų S-gos siūlymą, kad nei vie
na šalis neprivalo pirmoji panaudotiato- 
minius ginklus. Tačiau pamiršta paminė
ti, kad Sovietų S-ga, turėdama milžinišką 
persvarą įprastinių ginklų (tankų ir lėk
tuvų), užkariautų Vakarų Europą per ke
letą dienų.

G. F. Kennenas yra įsitikinęs, kad so
vietai neturi agresyvinių tikslų. Palikti 
ramybėje, jie niekam nebūsią pavojingi. 
Tačiau kartą užkliudyti, jie žinosią kaip 
apsiginti. sės.

A. f A.

ROMUI MAZILIAUSKUI netikėtai mirus, 
jo motinai poniai Z. GLEMŽIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią ir nuoširdžią 

užuojautą 
Petras ir Melita Varkalai

SAVANORIAI ŠIENAUJA

Vokiečių dienraštis „Frankfurter Allge- 
meine Zeitung“ (28. I. 1978) persispausdi
no „Pravdos“ straipsnį apie Sovietų S- 
goje praktikuojamas miestiečių, ypačiai 
moksleivių grupes patalkininkauti kol- 
ūkiiams. Viena tokia darbo komanda, susi
dedanti iš 136 talkininkų ir 12-kos žmonių 
štabo, iš Uralo srities buvo pasiųsta į va
karinį Sibirą padėti nuimti šieno derlių.

Kartu su reikalingais įrankiais į specia
lų traukinį štabas pasikrovė 200 butelių 
vodkos, tris dėžes vermuto ir 35 butelius 
vynuogių sulčių. Vodka turėjusi būti ati
duota už perkėlimą per Obės upę, bet ji 
nukeliavusi į darbovietę.

Palyginti per trumpą laiką štabo žmo
nės turėjo išgerti po 25 butelius vodkos. 
Apetitui pagerinti jie dar užsisakę 225 dė
žutes mėsos konservų, o kad nebūtų nuo
bodu, įsirengę televizijos priimtuvą ir 
įtransistorius.

Sužinoję, kad iš Nižnij Tagil miesto at
važiuoja partijos pareigūnas darbo ko
mandos aplankyti, štabas kiaušinių dėžė
se atsigabeno dar šampano ir vyno. Parei
gūnas, norėdamas atsidėkoti už gerą dar
bą, taip pat ne tuščiomis atvyko — dėžė 
degtinės atkeliavo kartu su juo.

Komanda turėjo suvalyti 2.000 tonų šie
no. Vienas štabo narys (jie visi buvo bai
gę aukštąsias mokyklas) pagamino tokį 
svarstyklinį vežimą, kuris kiekvieną kar
tą parodydavo 20 kg daugiau, nei iš tikrų
jų pakrauta. Tokiu būdu 774 tonos šieno 
nebuvo suvalyta.

Sudėjus visas komandos išlaidas, išmo
kėtas už gerą darbą premijas ir išgertąją 
vodką, nuostoliai, „Pravdos“ apskaičiavi
mu, siekę 100.000 rublių. Taip baigėsi sa
vanoriška šienapiūtės talka, kurios štabe 
dalyvavo įvairių sričių specialistai, įskai
tant gydytojus.

SOVIETŲ MANEVRAI

Helsinkio susitarimų dvasioje, Sovietų 
Sąjunga pirmą kartą pakvietė Vakarų ka
rinius stebėtojus į Gudijoje vykusius ma
nevrus, kuriuose buvo parodyta, kaip 
„šiauriniai“ karo atveju nugalės „pieti
nius“.

„Berezinos“ manevrai Minsko apylinkė
se pasibaigė vasario 12 d. Juose dalyvavo 
25 tūkst. kariuomenės su desantininkais, 
tankais ir aviacija. Vakarų kariniams ste
bėtojams, kurie buvo mandagiai priimti, 
nebuvo duota nei planų, nei automobilių. 
Jie turėjo stebėti manevrus iš specialiai- 
paruošto stebėjimo punkto, kuriame taip 
pat buvo sovietų spaudos atstovai ir Mins
ko politiniai vadovai. Vakarais jiems bu
vo ruošiamos ištaigingos vaišės, bet nebu
vo leista laisvai pasižvalgyti manevrų ra
jone.

Parašiutininkų desante per 20 min. bu
vo iš lėktuvų nuleista 1.200 karių, kurie 
leisdamiesi šaudė iš automatų. „Pietiniai“ 
palaužti, sumušti traukėsi. Veržliųjų 
„šiaurinių“ tankai pradėjo priešo perse
kiojimą, demonstruodami Vakarų kari
niams stebėtojams sovietų karinę galią.

ŠVEDIJOS KAIMYNYSTĖJE

„Chile today“, Čilės ambasados Londo
ne laikraštis (Nr. 37, 1978 m.) praneša, 
kad tos valstybės ambasadorius Sergio 
Diez, kalbėdamas Jungtinių Tautų Orga
nizacijos komisijos posėdyje, pasisakė 
žmogaus teisių klausimu. Atsakydamas į 
Švedijos delegato kalbą, jis pasakė:

„Atkreipkite dėmesį į Švedijos kaimy
nus, senas Baltijos respublikas. Kas vyks
ta su žmogaus teisėmis plačiuose plotuose, 
kuriuos yra okupavusi Sov. Sąjunga, ku
rios švedij'a nemato?

...Kaip lengva ir patogu, ir kaip malo
nu kalbėti apie žmogaus teises silpnoje 
valstybėje, kaip lengva būti humanišku, 
parodyti geraširdiškumą, nieku nerizikuo
jant. Kitas reikalas yra kalbėti apie kraš
tus, kurie yra galingi. Ten, kur yna galia, 
niekas neatkreipia dėmesio į žmogaus tei-

VASARIO SESIOLIKTAJAI
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 

STASIO LOZORAIČIO ŽODIS

Vasario 16-osios diena, kurią prieš 60 
metų buvo paskelbtas Vilniuje Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas, sukelia 
kiekvieno lietuvio širdyje gyvą 'atgarsį. 
Sovietų okupacijos Lietuvoje faktas ne
privalo užtemdyti mums šios šventės 
reikšmės, atsiminimo apie laisvą praeitį 
ir pasitikėjimo ateitimi.

Lietuvos valstybės atstatymas 1918 me
tais nebuvo vien tik susidariusi: tuo metu 
išorinių aplinkybių padarinys, bet mūsų 
tautos valios išraiška. Būtent, mūsų valios 
sugrąžinti Lietuvai — tai Lietuvai, kurio
je buvo visada gyvas Mindaugo, Gedimi
no, Vytauto laikų valstybingumo paliki
mas — tą padėtį, kuri jai priklausė isto
riniai ir kuri viena tegalėjo užtikrinti 
mūsų tautai jos kultūros plėtojimąsi, so
cialinę pažangą, tautos ateitį civilizuota
me pasaulyje. Mūsų tauta sėkmingai pa
naudojo savo nepriklausomybę pasaky
tiems tikslams pasiekti. Nepriklausomybės 
laikais visose valstybinio ir visuomenės 
gyvenimo srityse padarytoji pažanga, bu
vo užtikrinusi mums priklausomą vietą ci
vilizuotų, laisvų tautų tarpe. Tuo lietuvių 
tauta patvirtino savo teisę bei valią būti, 
laisvai ir nepriklausomai. Sovietų užpuo
limas ir smurtu primesta Lietuvai okupa
cija nutraukė šią laimingą dalykų eigą.

Tačiau, kad ir kaip ilgai trunka sovie
tų priespauda Lietuvoje, ji negali sunai
kinti lietuvių tautos sąmonėje jos didžių
jų istorinių tradicijų, valstybingumo idė
jos, Vakarų krikščioniškosios civilizacijos 
pradų. Ypač, kad toms politinėms bei dva
sinėms vertybėms sovietai Lietuvoje tega
li priešpastatyti vien smurtą, kuris tačiau 
ir pačioje Sovietų Sąjungoje dešimtmečių 
bėgyje neįstengė nuslopinti pavergtų žmo
nių dvasios ir sukelia jų tarpe balsų prieš 
žmogaus teisių pažeidimus.

Lygiu būdu sovietų okupacija negali 
panaikinti mūsų tautos apsisprendimo tei
sės, kuri buvo įvykdyta 1918 metais ir pa
lieka galioje ne tik mums, bet taip pat ir 
tarptautinei bendruomenei: daugelis jos 
narių, su Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis priešakyje, iki šiai dienai nepripažįs
ta sovietų padaryto Lietuvai, kaip lygiai 
Estijai ir Latvijai, smurto, būtent, jų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.

Ši tarptautinė laikysena yra mums dar 
vienas akstinas pasitikėti ateitimi. Tačiau 
svarbiausias nepriklausomybės atstatymo 
laidas yra pati mūsų tauta, jos laisvės 
troškimas, jos prisirišimas prie savo kal
bos, kultūros, istorijos, jos ištikimybė ti
kėjimui ir bendriems civilizuotos žmoni
jos idealams. Visa tai yra veiksniai prieš 
sovietų pastangas sunaikinti mūsų tautos 
pasiryžimą išsivaduoti iš okupacijos ir su
sigrąžinti sau vyriausias žmogaus teises,

KONSULO VIZITAS VILNIUJE
Ligšiol jokia valstybė nėra pripažinusi 

Lietuvos inkorporacijos į Sov. Sąjungą, 
todėl Vilniuje nėra ne tik užsienio diplo
matinių atstovybių, bet net konsulatų. Ar
timiausi konsulatai yra Leningrade ir 
Minske.

Net komunistinė Lenkija nepripažįsta 
Lietuvos sovietinės respublikos. Todėl 
kai vasario pradžioje Vilniuj lankėsi Len
kijos konsulas, kurio būstinė yra Minske, 
svečią priėmė visa „vyriausybė“: prez. A. 
Barkauskas, min. pirm. J. Maniušis ir kt.

Lenkijos gen. konsulas M. Drevniakas, 
būdamas Vilniuje, lankėsi respublikos 
Kultūros ministerijoje, Vilniaus miesto 
Vykdomajame komitete, Lietuvos Drau
gystės ir kultūrinių ryšių su žusienio ša
limis draugijoje.

LENKIJOS KATALIKŲ SĄLYGOS
Pastoraliniame laiške, skaitytame per 

Užgavėnias Lenkijos bažnyčiose, kardino
las Vyšinskis pareiškė, kad Bažnyčia ga
lėtų padėti vyriausybei kovoti su negero
vėmis, jeigu Bažnyčiai būtų leista pla
čiau naudotis spauda, ir jeigu valdžia pa
lengvintų katalikų knygų leidimą.

Lenkijos vyriausybė, rimtų ekonominių 
problemų spaudžiama, vis dažniau krei
piasi į gyventojus, ragindama geriau dirb
ti, mažiau gerti ir mažiau savanaudiškai 
elgtis. Vyriausybė norėtų, kad Bažnyčia 
paremtų jos pastangas, skiepydama gy
ventojuose dorovės, principus. Tad kard. 
Vyšinslkis, tikėdamasis laimėti daugiau 
religinės laisvės, sąlyginiai sutiko padėti 
vyriausybei.

PRAŠOSI Į JAV
Paryžiuje išeinąs rusų emigrantų laik

raštis „Russkaja Mysl“ (sausio 26 d.) per
sispausdino iš „Samizdato“ buvusių So
vietų Sąjungos politinių kalinių laišką 
JAV prezidentui Carteriui ir Kongresui. 
Čia duodama to laiško santrauka.

„Mes, buvę sovietinių pataisos lagerių 
politiniai kaliniai, reiškiame savo pagarbą 
Jums ir amerikiečių tautai už tai, kad ko
vojate už žmogaus teises, pilietines laisves 
ir teisę persikelti iš vieno krašto į kitą.

Pastarasis klausimas mus ypatingai jau
dina. Nuteisti dėl įvairių politinių moty
vų, mes žymią savo jaunystės dalį pralei
dome nelaisvėje. Paliuosavus, mes atsidū
rėme svetimoje ideologinėje ir psichologi
nėje aplinkoje. Tat liečia ne tik viešus ir 
neviešus buvusio kalinio socialinius su
varžymus. Visada, kiekviename žingsnyje 
mus lydi nesupratimai, įtarinėjimai, prie
šiškumas. Jutimas esant „kitokiu“ pasie
kė kankinimo ribą.

Neatsižvelgiant į mūsų asmeniškus kas
dieninius reikalus, mes pasilikę Sovietų 
Sąjungoje, esame pasmerkti nuolatiniam 
dvasiniam merdėjimui. Vienintelė išeitis 
— apleisti Sovietų Sąjungą.

Todėl mes prašome Jps ir Kongresą 
leisti mums įvažiuoti ir apsigyventi Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.“

Laišką pasirašė septyni buvę kaliniai. 
Jų tarpe 3 lietuviai, būtent: Romias-Juoza- 
pas Giedra (gimęs 1944. VI. 18, Palango
je). Kalėjo Mordovijoje 1962-1967 m. už 
pastangas nelegaliai apleisti Sovietų S-gą. 
Dabar gyvena Palangoje. Aleksas-Alfon- 
sas Pašilis (g. 1949. XI. 23, Klaipėdoje). 
Kalėjo Mordovijoje 1970-1974 m. už prieš- 
sovietinęagitaciją. Dabar gyvena Klaipė
doje. Birutė Pašilytė (g. 1928. XII. 12, 
Kaune). Kalėjo 1946-1949 nu už ryšius su 
lietuvišku pogrindžiu. Dabar gyvena Klai
pėdoje.

T. V.
SUĖMĖ DISIDENTUS

Sovietų policija areštavo dar du darbi
ninkus, kurie priklausė disidentų grupei, 
planavusiai įsteigti darbininkų profesinę 
sąjungą, kuri gintų darbo žmonių reika
lus. Iš tos organizacijos 43 steigėjų ligšiol 
policija suėmė bent septynius.

GELEŽIES RŪDA SUVALKŲ SRITYJE
Ežeringa ir miškinga Lenkijos valdoma 

Suvalkų sritis patraukia daug vasarotojų. 
Sakoma, kad tai vienas gražiausių dar ne- 
subiaurotų kampelių Europoje.

Tačiau tyrimai parodė, kad ten yra ne
maža geležies rūdos, kuri labai reikalinga 
Lenkijai. Ji didina plieno gamybą (1939 
m. pagamino tik 'arti milijono tonų, 1977 
m. jau 16 mil. to.), nes plienas pramonei 
reikalingas, o rūdą įsivežti užsieniuose 
prasiskolinusiam kraštui tikras galvosū
kis. Tai bus pradėta kasti Suvalkuose.

Ta galimybė sukėlė ant kojų gamtos ir 
aplinkos saugojimu susirūpinusius lenkus. 
Jie pradeda protestuoti.

3eįtiįnioS DIENOS
— Visoj Sov. Sąjungoj pagarsėjo „Lie

tuvos baltosios veislės“ kiaulės, išaugintos 
nepriklausomybės laikais, sukryžiavus 
vietines su Yorkshire baltosiomis kiaulė
mis. Tos veislės kiaulės pateko į Didžiąją 
Sov. enciklopediją.

— Vasario pradžioje Lietuvoj mirė buv. 
advokatų kolegijos narys Balys Širvins- 
kas, prieš karą buvęs Studentų Varpinin
kų d-jos pirm, ir Studentų Atstovybės pir
mininku.

— D. Britanijoje apyvarton išleisti nau
ji vieno svaro sterl. banknotai. Tie mažes
nio formato pinigai palaipsniui pakeis lig
šiolinius.

-— Komunistų Raudonosios brigados te
roristai Romoje nušovė kasacinio teismo 
teisėją dr. R. Palrną, kuriam buvo paves
ta tikrinti kalėjimus. Jis buvo vienas iš 
daugelio Italijos teisininkų, kurių gyvybė 
yra nuolatiniame pavojuje.

— Prez. Carteris pažadėjo parduoti 
Egiptui 50 sprausminių naikintuvų, Sau
di Arabijai — 60 ir Izraeliui 90 moderniš
kiausių karo lėktuvų.

— Soltau vietovėje, Vak. Vokietijoje 
mirė buv. SS pulk. Herbert Kapler, pr. va
sarą pabėgęs iš kalėjimo Italijoje, kur bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, kaip 
„karo nusikaltėlis“.

— Egipto prez. Sadatas, aplankęs Va
šingtoną ir septynias sostines Europoje, 
kur kalbėjo su valstybės galvomis dėl sa
vo taikos iniciatyvos, — patenkintas grįžo 
į Kairą.

— Amerikos angliakasių streikas, užsi
tęsęs virš 2 mėnesių, padarė kraštui daug 
nuostolių.

— Vietnamo kariuomenės pulkininkas, 
paimtas į nelaisvę Kambodijoje, pasakė, 
rusų remiamas Vietnamas siekia užka
riauti kiniečių proteguojamą Kambodiją.

— Amerikos žvalgybos žiniomis, Sovie
tų aviatoriai padeda Kubos karo aviacijai

būtent, į tautinę laisvę ir nepriklausomy
bę.

Tai sakydamas, aš nuoširdžiai sveikinu 
tautą krašte ir užsienio lietuvius Vasario 
16-osios šventės proga.

„GULAGO KRONIKA“, 36 ZONA

Vakarus pasiekė Permės lagerio, 36-tos 
zonos „Gulago salyno kronika“ (rusų kal
boje), apimanti 1977 metų liepos-spalio 
mėnesius. Šioje kronikoje kalinamieji la
bai glausta forma užregistravo politinių 
kalinių įstatymų pažeidimų faktus, jų 
protesto pareiškimus, sveikatos būklę, pri
žiūrėtojų elgesį ir bausmes. 36-toje zonoje 
kalinami ir keli lietuviai: Šarūnas Žu
kauskas, Petras Plumpa, Vytautas Kavo- 
liūnas. Kartu su jais ir Vilniuje nuteistas 
Sergejus Kovaliovas.

Duodame keletą ištraukų, kuriose apra
šomi lietuviai-kaliniai:

Liepos 20-21 dienomis ,36-toje zonoje 
lankėsi visuomeninė Lietuvos delegacija: 
KGB majoras Trakymas, dar vienas KGB 
karininkas, ekonomikos mokslų kandida
tas Kinduris ir Lietuvos Mokslų Akademi
jos kadrams priskirtas sekretorius Tupke- 
vičius.

Rugpjūčio 18-tą KGB majoras Čemia- 
kas iššaukė Kavoliūną ir pokalbio metu 
pasakė, kad rašyti pareiškimą į TSRS 
Raudonąjį Kryžių beprasmiška, kadangi 
„pas mus nėra kryžiaus, yra tiktai raudo
nas pusmėnulis“. Jis pareikalavo, kad Ka
valiūnas papasakotų, kas jam padėjo su
rašyti gegužės 8 dienos pareiškimą TSRS 
generaliniam prokurorui. Kavoliūnas at
sakė: „Skausmas padėjo...“ (Tame pareiš
kime Kavoliūnas skundėsi širdies ir 
skrandžio skausmais ir prašė paskirti gy
dymą). Vytautas Kavoliūnas jau 24 metai 
kalinamas lageryje.

Rugpjūčio 29 zonoje vienos dienos bado 
streikas, protestuojant prieš draudimą im
tis su savim į darbą maisto produktus. 
Tarp kitų dalyvavo Žukauskas, Kovalio
vas, Plumpa.

Rugpiūčio 31 d. majoras Fedorovas gra
sino Plumpai iki minimumo sumažinti par 
simatymus su 'šeima už tai, kad jis kalba
si su administracija tik lietuviškai.

Rugsėjo 5 d. Žukauskui išeinant į darbą 
buvo jam atimta duona. Surašytas rapor
tas.

Rugsėjo 24 d. išvežtas iš zonos su visais 
daiktais Plumpa.

Spalio 4 d. pradėtas bado streikas ry
šium su pasitarimais Belgrade. Politinių 
kalinių pareiškimai, kurie buvo adresuoti 
TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumui, 
pažeidžiant įstatymus, buvo pasiųsti Ru
sijos TFSR Prokuratūrai. Penkias paras 
badavo Kovaliovas, Žukauskas ir kt. (E) 

saugoti to krašto erdvę. Kubos karo lėktu
vai, iš savo pusės, padeda Etiopijai ka
riauti prieš Somaliją.

—- Belgrado konferencija Helsinkio su
sitarimo vykdymui patikrinti artėja prie 
galo. Vakarai ir Rytai nesutaria dėl galu
tino komunikato.

— Britų automobilių bendrovė Leyland 
numato uždaryti vieną fabriką Liver- 
poolyje, atleidžiant iš darbo 3.000 darbi
ninkų.

— Rodezijos min. pirm1. Smith sutarė su 
vietos juodųjų gyventojų lyderiais dėl bū
simų rinkimų į parlamentą.,

— Lenkijos disidentai bando atidaryti 
laisvąjį universitetą. Adam Michnik, ku
ris skaitė Krokuvoje istorijos paskaitą, 
buvo policijos suimtas ir sumuštas. Vėliau 
jis buvo, grąžintas iš Poznanio.
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Liepkalnio sodyba 30.000 dol. baltu studijoms
Savo laiku Lietuvių Agronomų Sąjun

gos vadovybė buvo paskelbusi konkursą 
parašyti romanui, kuriame būtų pavaiz
duota atsikūrusios Lietuvos kaimiečių 
buitis ir jų padarytoji pažanga. Į tą kon
kursą nesulaukta tinkamo atgarsio ir dėl 
to kreiptasi į rašytoją Vytautą Alantą tal
kos. Kaip rašytojas pats sakosi, ir jam il
gus metus knietė parašyti romaną iš lais
vosios Lietuvos ūkininkų gyvenimo, tai 
mielai sutiko, ir šit sulaukėm „Liepkalnio 
Sodybos“.

Romano centre yra Norgailų šeima. Ro
zalija arba Rožė Norgailienė, jaunystėje 
nusidėjusi, nešiojasi slaptą viltį nuplauti 
tą nuodėmę, jei kuris iš jos dviejų sūnų 
•taptų kunigu. Gyvendama ta viltimi, ji
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energingai suka ta kryptimi abiejų sūnų 
gyvenimą, tačiau jos troškimas ir pastan
gos neišsipildo. Sūnus Kostas pašalinamas 
iš gimnazijos, kitas, Aleksas, įstoja į ku
nigų seminariją, 'bet ją palieka, nes jį 
traukia dailė, menas.

Kostas išsiskiria su gimnazija be ma
žiausio gailesčio. Jį traukia žemė, jis visa 
širdimi ūkininkas: kietas, ryžtingas,, 
darbštus. Laimei, jis dar susiduria su ag
ronomu Rožėnu, didžiai energingu žmo
gum, kuris organizuoja jaunuomenę, laks
to, skatina, įkalbinėja. Jo pastangų dėka 
Kostas patenka į dvimetę žemės ūkio mo
kyklą. Tačiau ir ten pasimokęs jis gal ne
būtų įveikęs tiek pasiekti, jei ne jo žmo
na žemaitukė Agnė, su kuria susipažino 
toje mokykloje. Ji, kilusi iš neturtingų 
ūkininkų, trokšta savo vaikams duoti ki
tokį, geresnį gyvenimą. Ji protinga, gabi, 
moteriška ir ambicinga.

Jau iš pirmųjų puslapių veiksmas pa
traukia, ir sunku padėti knygą, kol neper- 
skaitai iki paskutinio puslapio. Kova už 
pažangą, šviesesnio gyvenimo vizija nėra 
lengva. Veikėjaisusiduria su kliūtimis ir 
pavojais, būna pilni širdgėlos, o kartais 
nusiminimo. Toji kova ir yra pagrindinė 
intriga, bet šalia jos apstu ir šalutinių in- 
trigėlių, ir jos pakankamai įdomios, įtem
piančios veiksmą.

Išlukštenti visus charakterius, visus 
vingius neįmanoma trumpoje apžvalgoje, 
bet būtina pažymėti, kad tiek motina, tiek 
Agnė, tiek pagrindinis veikėjas Kostas'— 
visi yra gyvi ryškūs. Beveik kiekvienas 
veiksmas genai paruoštas. Tik gal reikėjo 
labiau pabrėžti Kosto stiprią meilę Agnei, 
kurią jis vedė Besitaręs dėl kraičio. Juk 
paprastai, kur keli vaikai šeimoje, kraičio 
klausimas labai svarbus, kartais dėl jo ir 
meilė aukojama.

Dar savo studentavimo metais keliau
davau per Lietuvą pėsčiomis ir baidarė
mis. Skaitydamas dabar šį romaną, atgai
vinau savo tada pastebėtąją pažangą, pri
siminiau jaunuosius ūkininkus, kurių so
dybų kiemai jau iš tolo rodė naują ranką. 
Alantui pasisekė labai šiltai atgaivinti tą 
gražią praeities nuotaiką, tą jaunimo ver

Vytautas Alantas

Banko direktorius
Medardas Dargužis

(iš romano „Liepkalnio sodyba“)
žiema užstojo gili. Sode aviliai snieguose 

paskendo iki stogelių. Naktimis tvoros pyškėjo 
nuo šalčio, o dienos metu, pasirodžius saulei 
pro debesų properšas, laukų platybėse sniegas 
sutviksėdavo žėrinčiais deimantais, nuo kurių 
raibdavo akys.

Kostas iš dyko buvimo ėmė spęsti žabangas 
pakluonėje kurapkoms gaudyti. Keletą pagavo, 
motina nupešusi iškepė, bet jos buvo tokios 
blogos, tik odelė ir kauleliai, kad jam jų pagai
lo, ir, užuot gaudęs, pabarstydavo paukšteliams 
lesalo.

Tą jo dykinėjimą nutraukė netikėtas įvy
kis: vieną popietę atklampojo iš Saunorių JuR 
skyriaus pirmininkas Kazys Viesulas ir prane
šė, kad kažkokie piktadariai išlaužę vaisme
džių medelius. Kostas tučtuojau su pirmininku 
išskubėjo į Saunorius.

Su seniūnu ir ratelio nariais jis apėjo nu
kentėjusius sodus — jų tarpe buvo ir ratelio 
pirmininko. Piktadariai pasidarbavo kaip rei
kiant: sniegą aplink medelius ištrypė ir stie
belius nulaužė iki pašaknų. Visi saunorlečiai 
kalbėjo pilna burna, kad medelius išlaužė ne 
kas kitas, o Stukiukas su sėbrais, bet niekas 
nematė ir jokių įrodymų neturėjo.

Apžiūrėję sodelius, jaunieji ūkininkai susi
rinko ratelio pirmininko troboje pasitarti. Tū
las siūlė, nieko nelaukiant, pranešti policijai, 
bet po ilgesnių pasitarimų nutarė prašyti ra
itelio vadovą Kostą pasimatyti su agr. Rožėnu 
ir pasitarti, kas darytina toliau. Kostas paža
dėjo paprašyti agronomą, kad jis parūpintų 
medelių pavasarį nukentėjusiems sodams at
sodinti.

Jaunas vyras grįžo namo susimąstęs. Jam 
nemaloniai tebeskambėjo ausyse (draugiški 
saunoriečių priekaištai, kad jis juos pamiršęs, 
niekad nebeaplankąs, nors žadėjęs jų rateliui 
vadovauti ir jiems padėti. Iš pradžios Kostas 
sąžiningai lankėsi Nausėdžiuose, patarinėjo

žimąsi į šviesesnę ateitį ir ne vien pagrin
dinius veikėjus įvilkti į gyvus, psicholo
giškus drabužius, bet ir šalutinius, kiek
vieną su savu intymiu pasauliu ir charak
teriu. Ypač įdomi Antosė. Įnirtusi ji įtem
pia veiksmą, ir beveik iki paskutinio pus
lapio Kostas nėra ramus, vis laukdamas 
kokio nors nemalonaus pokšto. Gal tik Mi
liutės meilės istorijėlė prikergta be reika
lo, daugiau trukdydama negu padėdama 
veiksmui.

Bet kai kur tenka ir papriekaištauti. 
Kyla didelis klausimas, iš kur neturtinga 
Agnė, dingusi porai savaičių iŠ namų, par
sivežė 1000 litų kraičio. Anais laikais tai 
buvo didelis pinigas. Toji paslaptis taip ir 
liko neaiškinta ir neišaiškinta. Būdamas 
Kosto vietoje, kitas vyras būtų rimtai su
sirūpinęs ir norėjęs sužinoti, iš kur ji ga
vo tuos pinigus.

Bet šį taip tyliai palaidotą epizodą gal 
būtų galima kaip nors užmiršti, jei dar 
ir kitas savo farsiškumu nebūtų sudrums- 
tęs taip įtikinančios, puikios romano ei
gos. Bankelio direktorius Dargužis, dide
lis moterėlių ėdikas, nusižiūri Agnę ir. 
spausdamas dėl didokos paskolos, mėgina 
pasinaudoti jos kūnu. Bet Agnė nugirdo 
tą patyrusį vyrą ir dar pavaišina kumšte
liu į smakrą, išnešdama Dargužio prane
šimą, kad skola atidedama.

Skolos mokėjimo terminas kėlė didelę 
grėsmę visai Liepkalnio sodybai, į kurią 
Kostas įdėjo tiek darbo, pastangų, sveika
tos ir vilčių. Padėtis įsitempė iki kraštu
tinumo, bet ši farsiška 'atomazga neverta 
Alanto plunksnos.

Tuo tarpu rašytojas turėjo puikią progą 
pagilinti veikalą. Juk Kostui galėjo padė
ti tėvai. Jie patys būtų atsidūrę kryžkelė
je, jei ūkis būtų paleistas iš varžytynių. 
Ką jie gelbėtų? Kostą. Liepkalnį ar ati
duotų turimuosius pinigus sūnui Aleksui, 
kad tas baigtų kunigų seminariją, kurio
je jis tada .mokėsi. Atsiminkim, kad Kos
tas stipriai užgavo, įžeidė tėvus, vesdamas 
Agnę slaptai, be jų palaiminimo, lyg koks 
miesčionis, negyvenąs su jais ir nepriklau
sąs nuo jų. Savaime prašytus! keli pusla
piai, kurie būtų skirti tėvams, jų vidinei 
būsenai: ar prarasti ūkį ir tikėtis amžių 
baigti pas sūnų kunigą, ar likti tėviškėje 
ir nepadėti sūnui, dar klierikui, kuris, ne
tekęs tėvų paramos, pasijustų laisvas, ga
lįs sprukti iš seminarijos.

Reikalingi pinigai Kostui gan lengvai 
patenka jam į rankas. Tūkstantį Agnė at
nešė, žymiai vėliau ir motina tiek pat at
rišo iš savo mazgelio, krizės metu žmone
lė susidorojo su banko paskola. Ar nebūtų 
buvę sveikiau veikalui, jei Kosto darbo 
pastangos būtų išsprendusios visas krizes?

Prisimenu, Lietuvoje kartą apsidžiau
giau, radęs laikraštyje žinutę apie ūkinin
ką, kuris pasigyrė uždirbęs 3000 litų. Pa
stačius cukraus fabrikus, su ūkininkais 
būdavo daromos sutartys dėl cukrinių 
runkelių auginimo. Tas mano minimasis 
ūkininkas pasiskubino pasinaudoti proga 
ir, nepaisydamas savo kaimynų skeptišku
mo, užvarė runkeliais gerą savo žemės 
plotą. Ruduo atlygino jam su kaupu, iš 
karto pastatė žmogų ant kojų.

jaunimui visokiais ūkininkystės klausimais, 
bet paskum apsileido, nebeprisiruošė nueiti 
juo labiau, kad ir namie nuotaikos buvo slo
gios. — Jei aš nieko gero negaliu padaryt sa
vo ūkiui, tai kuriam galui darysiu kitiems? — 
jis teisinosi pats savo akyse ir galavosi nusi
kratyti įkyria mintimi, kad leidžiąs laiką tin
giniaudamas.

Saunoriečių paskatintas, šįkart reikalo ne- 
atidėjo: kitą dieną pasikinkė širmį ir išvažiavo 
į Paąžuolius. Agr. Rožėnas apsidžiaugė, jį pa
matęs, ir tuojau prasitarė turįs daug naujienų.

— Sušalai? Mes tuojau svečią nebuvėlį su
šildysime iš paviršiaus ir vidaus! — šeiminin
kas pasodino jį prie besikūrenančios krosnelės 
ir ėmė tarškinti stikliukais prie bufetėlio. — 
Cilingu lingu! Ponios Dumčienės garsioji šer
mukšninė! — jis padavė, pripylęs pilną taure
lę Kostui.

— Stazdu brazdu! — nusijuokė svečias pa
ragaudamas. —- Ima perkūniškai! Ir skonis, 
skonis...

— Karališkas, teisybė?
Kostas sėdėjo minkštoje kėdėje prieš kros

nį, mėgavosi geru gėralu ir iš tikrųjų, anot šei
mininko, jautė šilumą „iš vidaus ir paviršiaus“. 
Svetainės kartu ir raštinės apystatas buvo 
kuklus: prie lango stovėjo didelis, kinivarpų 
išgraužtas stalas, šalia — lentyna su bylomis, 
pagal sieną — sena sofelė ir keletas išmėtytų 
kėdžių. Ant sienos kabojo Valstybės Prezidento 
paveikslas ir primityvus, namų darbo žemėla
pis su raudonu pieštuku išrašytomis pastabo
mis.

Kostas papasakojo apie medelių išlaužy- 
mą. Agr. Rožėnas manė, kad oficialiai gal ne
būtų prasmės kreiptis į policiją, nes iš to vis 
vien greičiausiai nieko neišeitų, o tik prasidė
tų policijos pareigūnų važinėjimai, tardymai ir 
t.t. Jis ketino pakalbėt su nuovados viršininku 
privačiai ir žiūrėti, ką jis pasakys. Nukentėju
sioms sodams agronomas pažadėjo pavasarį 
parūpinti naujų medelių.

— O dabar va kas: jūs turite ratelį, bet dar 
neturite ženklelio, — jis priėjo prie stalo ir, iš
ėmęs iš dėžutės, rodė iš tolo naują JuR ženk
lelį — žalią, trilapį dobilą baltame fone. — 
Gražus?

— Nieko sau, — Kostas apžiūrinėjo ženk
lelį, paėmęs į rankas.

— Išdalysi savo ratelio nariams. O čia va

JAV valdžios agentūra National Endow
ment for the Humanities (NEH) per savo 
tyrimų šaltinių skyrių prieš porą mėne
sių patvirtino $30.000 stipendiją studijai 
apie šaltinius baltų mokslinių tyrimų sri
tyje. Apie $18.000 skyrė pati NEH, o liku
sią sumą pridėjo Wisconsino universite
tas, kuris administruos šį projektą.

Šios studijos direktoriumi yra Wiscon
sino univ. profesorius Valters Nollen- 
dorfs, kuris šiuo metu taip pat eina Bal
tų studijų Draugijos (AABS) pirmininko 
pareigas. Prof. Vytautas S. Vardys (Univ. 
or Oklahoma) kartu su prof. Use Lehiste 
(Ohio State Univ.) yra šios studijos vice- 
direktori'ai. Numatyta sutelkti korespon
dentinę tarybą. Ją sudarys parinkti estų, 
latvių ir lietuvių specialistai iš įvairių 
humanitarinių mokslų sričių.

Tyrimų šaltinius, kuriuos šios studijos 
darbuotojai registruos, sudaro visa baltų 
kraštus liečianti studijinė medžiaga, pa
dedanti šios srities tyrinėtojams jų moks
lo darbuose. Tai būtų specialūs reti leidi
niai, dokumentų rinkiniai, statistinė me
džiaga, bibliografijos, enciklopedijos, žo
dynai, skaičiavimo mašinomis prieinami 
šaltiniai. Visa toji medžiaga bus suregist
ruota ir suklasifikuota. Taip pat bus pa
žymėta, kurie šaltiniai yra prieinamiausi, 
kuriuos reikia išversti į pagrindines vaka
rų kalbas. Bus ieškoma ir rankraštinės 
medžiagos, kuri padės nuspręsti geriau
sius būdus naujiems tyrimų šaltiniams 
kaupti ir tam darbui ieškoti valdiškos fi
nansinės paramos.

Studijos metu bus apklausinėjama apie 
800 baltų srities mokslininkų dviem atski
rom anketom.

Studijos direktorius Nollendorfs pabrė
žia, kad šis šaltinių surašymas turi du pa
grindinius tikslus. Pirma, padėti baltų 
studijų mokslininkams atverti tyrimų šal
tinių prieinamumą, kas turėtų paspartinti 
šios srities mokslinį darbą vakarų kraš
tuose. Antrasis tikslas yra padėti NEH 
agentūrai nuspręsti, kurie šaltinių kaupi
mo projektai yra labiausiai remtini. Nol
lendorfs mano, kad ši studija padės baltų 
mokslininkams geriau formuluoti savo ty
rimų programas ir padės sėkmingiau 
rungtis dėle tyrimų paramos valdiškose 
agentūrose.

Šis ar panašus epizodėlis labiau pasitar
nautų knygai, negu tos dovanos.

Knygoje gausu grakščių vietų, vykusiai, 
psichologiškai atidengiančių žmogų, jo 
jautrumą, santykį su kitais ir su savimi. 
Kai kurie epizodėliai ypač minėtini. Pa
vyzdžiui, tas, kuriame vaizduojama Agnė, 
atnešanti nusivylusiam, išsekusiam Kos
tui pusdienį (328 psl.). Kiek ten širdies, 
jausmo, atjautimo! Tai ir sudaro šeimos 
vertę, jos prasmę. Arba vėl Kosto pasikal
bėjimas su slieku, kurį turėtume suprasti 
kaip dialogą su savimi (332 psl.), ir t. t.

Turtinga, vaizdinga kalba, puikūs vaiz
dai, (kilni mintis ir nuotaika daro tą kny
gą ir laukiamą ir skaitytiną.

(Vytautas Alantas, Liepkalnio -Sodyba. 
Leidėjas — Lietuvių Agronomų Sąjunga, 
tiražas 1000 egz. kaina 10 dol.).

Prašydamas paramos ‘šiai studijai, Nol
lendorfs pabrėžė -aiškų baltų studijų augi
mą per paskutinį dešmtmetį Amerikoje ir 
kituose vakaru kraštuose. Nors beveik nė
ra institutų ir specfiškų programų šiai 
mokslo sričiai puoselėti, baltų studijų 
mokslininkai yra išvystę stebėtiną akty
vumą. Daugelis konferencijų čia ir užsie
nyje, visa eilė brandžių mokslo darbų ir 
leidinių rodo gyvą dėmesį šiai sričiai. Nol
lendorfs tikisi, kad ši studija paskatins 
dar didesnį mokslinį aktyvumą baltų te
momis.

Norėdami sulaukti kuo platesnės talkos 
šiame studijiniame darbe, direktoriai 
kreipiasi ir į baltų mokslininkus ir į etni
nes bendruomenes, prašydami atsiliepti ir 
tuos, kurie dar nėra tiesioginiai gavę stu
dijos apklausinėjimo anketų. Visi, kurie 
galėtų iš savo patirties suteikti žinių apie 
bet kokius baltų studijoms naudingus šal
tinius .prašomi rašyti šiuo adresu: RE
SEARCH TOOLS IN BALTIC STUDIES, 
812 Van Hise, 1220 Linden Dr., University 
of Wisconsin, Madison, Wise. 53706.

Atsiusta paminėti
Danguolės Sadūnaitės „Baltas ievos me

dis“, poezijos rinkinys, 126 psl., kietais 
viršeliais, kaina 5 dol. „Ateities“ leidyk
los leidinys, Čikaga, 1977 m.

Knygą galima užsisakyti „Ateities“ lei
dykloje, c/o Mrs M. Bajorunienė, 17689 
Goldwin Drive, Southfield, Michigan 
48075, USA.

Elta-Press, informacijos biuletenis italų 
kalba, 1977 m. Nr. 12. Red. V. Mincevičius. 
Turinyje: Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 27 vertimas į italų kalbą. 
Viršelyje Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios, 
ateistų sudegintos 1976. III. 17, nuotrau
kos. Gyventojų pasipiktinimas privertė 
valdžią paskubomis duoti leidimą bažny
čią atstatyti.

Biuletenis sako, kad Vakarus yra pasie
kusios LKB kronikų 28 ir 29 Nr. Be to, 
duodamas N. Sadūnaitės naujas adresas 
Sibiro tremtyje, ir pranešama, kad Mila
no Katalikų universitete pradedamas lie
tuvių kalbos ir kultūros kursas.

■T. AISČIO RINKTINIAI RAŠTAI

Poetas Jonas Aistis mirdamas maža ką 
tebus palikęs rankraščiuose, bet ruošia
masi pakartoti visu jo raštus nauju leidi
mu. Viskas gal sutilpsią į 3 tomus.

Jis rašė ne tik poeziją, bet taip pat atsi
minimų ir publicistikos (jo publicistinių 
darbų knygą „Milfordo gatvės elegijos“ 
yra išleidęs Nidos Knygų Klubas). Tuo 
rinktinių raštų išleidimu rūpinasi jo naš
lė Aldona Aistienė ir Lietuvių rašytojų 
draugija.

Lėšų tam reikalui yra. Dr. K. Rudaitytė 
testamente paliko nemaža sumą ir nuro
dė, kad ji turi būti paskirta iškiliam ra
šytojui. Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba nutarė tą sumą panaudoti J. Aisčio 
raštams išleisti.

svarbiausia: nario gamybos knygelės, kur jau
nieji ūkininkai turės surašinėti, ką nuveikė. 
Pavasarį nariai atsimatuos žemės sklypelį, sa
varankiai apdirbinės, pasirinkę tam tikras ga
mybos rūšis: berneliai augins linus, javus, o 
mergelės — daržoves, valgių prieskonius, gal 
ir naujų gėlių prasimanys, visi rūpinsis gyvu
lių auginimu, pienininkyste, bitininkyste ir t.t. 
Nariai savo knygelėse surašys, ką ir kaip daro, 
atžymės oro atmainas ir jų įtaka į gamybą, ap
skaičiuos pelną ir nuostolius, kokias ir už ką 
laimėjo premijas, kokius kurselius lankė, ar 
parašė referatą, kokias knygas skaitė, ar rin
ko tautosaką ir t.t. žodžiu, iš tų knygelių mes 
galėsime spręsti apie jaunuolių sugebėjimus, 
rūpestingumą, darbštumą, iniciatyvą: tai bus 
savotiška kontrolė, paskatinimas lenktyniauti 
ir ūkininkauti tvarkingai, o antra, mes pra
tinsime ir pamokysime, kaip vesti modernaus 
ūkio atskaitomybę.

— Suprantu, bet jei nori viską taip gražiai 
surašyt, reikia žinoti, kaip tai padaryt, — pa
stebėjo Kostas.

— Aišku, tai bus paties darbas juos pa
mokyti.

— O tamstelė nepadėsi?
— Padėsiu ir aš: pavasarį atvažiuosiu į 

Saunorius, bet ir pats pasitemk. Valakių ir 
Margių rateliai gerai veikia: žiūrėkit, nežiop- 
sokit ir jūs: pasakyk tai savo jaunimėliui.

— Jaunimėlis gal ir nežiopsos, kad tik va
dovas neapsileistų...

— Turiu ir daugiau naujienų, — kalbėjo 
toliau agranomas.— Vadovybė jau suprojekta
vo ir organizacijos vėliavą — žalia, balta spal
va, o viršuje, kampe prie koto, tautinė vėlia
vėlė. Pačios vėliavos dar neturiu: centras ke
tino netrukus atsiųsti. O va ir musų sąjūdžio 
giesmė! — agronomas padavė Kostui lapelį su 
jaunųjų ūkininkų giesmės tekstu. — Paduok 
jaunimui, tegul nusirašo ir išmoksta atminti
nai: atvažiavęs pamokysiu kaip dainuoti.

Jiems besikalbant ir begurkšnojant, atėjo 
pietų metas. Agr. Rožėnas pakvietė Kostą pie
tų į Piliečių Klubą, tardamas:

— Aš tiek kartų viešėjau Liepkalnyje, kad 
jaučiuos esąs įsiskolinęs iki ausų. Džiaugiuos, 
kad pasitaikė proga nors vieną Norgailų šei
mos narį atvaišinti.

(bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

ANTANO TŪLIO POMIRTINIAI RAŠTAI
Rašytojo našlė Faustina Tulienė rūpi

nasi, kad būtų išleisti jos velionies vyro 
rankraščiuose tebesą raštai. Pirmiausia 
manoma išleisti noveles, o vėliau gal atsi
minimus, dramas ir kita.

To palikimo tvarkyti ir ruošti spaudai 
pakviestas VI. Kulbokas.

A. Tūlio novelių rinkinį „Inicialai po 
tiltu“ yra išleidęs Nidos Knygų Klubas.

PROF. DR. A. GREIMO SUKAKTIS
„Akiračiuose“ išspausdintoje paskaito

je sociologas dr. Vytautas Kavolis pačiais 
garsiausiais humanitarinių mokslų specia
lybių mokslininkais pasaulyje laiko meno 
istoriką Jurgį Baltrušaitį, archeologę Ma
riją Gimbutienę ir semantiką Algirdą Ju
lių Greimą.

Vienas jų, prof. A. J. Greimas, profeso
riaująs Paryžiuje, (atšventė 60 m. amžiaus 
sukaktį.

NAUJAS J. AVYŽIAUS ROMANAS
Literatūrai skirtasis vilniškis žurnalas 

„Pergalė“ sausio mėn. numeryje pradėjo 
spausdinti Jono Avyžiaus trijų dalių ro
maną „Chameleono spalvos“.

J. Avyžius yra ypač išgarsėjęs savo ro
manais „Kaimas kryžkelėje“ ir „Sodybų 
tuštėjimo metas“ — premijuotas maskvi
ne premija, verčiamas į kitas kalbas, o ru
siškai spausdinamas šimtatūkstantiniais 
•tiražais, antrasis, be to, ir filmuojamas ir 
inscenizuojamas, apie tuos romanus rašo
mos studijos.

Populiarumo paslaptis ta, kad J. Avy
žius pakankamai meniškai pajėgia pavaiz
duoti tai, kas rūpi partijos ideologams.

Baigdamas savo straipsnį apie istoriš
kumo atšvaistus lietuvių filmuose. Sau
lius Macaitis „Kultūros barų“ Nr. 1 rašo:

...„Lietuvos kino studija pradeda nau
jus metus, vėl aktyviai besidomėdama 
praeitimi, bet jau nebe mūsų, o... ameri
koniškąja. Susiklosčius visokioms para
doksalioms sąlygoms, bus statomas filmas 
pagal O‘ Henrio noveles, ekranizuojama 
T. Draizerio „Amerikoniškoji tragedija“. 
Nieko neturiu prieš šiuos rašytojus. Ta
čiau jei jau imamės užsienietiškos tema
tikos, ar ne logiškiau būtų prisiminti, pa
vyzdžiui, kad ir lietuviškus motyvus E. 
Sinklerio „Džiunglėse“ (gerai žinoma, kas 
išėjo, kai P. Merimė „Lokį“ palikome sta
tyti lenkams, o F. Zudermano noveles apie 
lietuvininkus — VFR kinematografinin
kams). Ir apskritai, turint omenyje tiek 
ribotą mūsų gamybos apimtį, tiek „baltas 
dėmes“ mūsų istorinėje bei nūdienėje te
moje, ar verta savo noru tapti, kaip pasa
kė vienas operatorius, „periferiniu Holi
vudo filialu“?..“

Jaunimui
KONGRESO ATSTOVAI

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(PLJS) Valdyba praneša, kad IV PLJ 
Kongresui, kuris įvyks 1979 m. liepos 11- 
29 d. d. D. Britanijoje ir Vokietijoje, kiek
vieno krašto jaunimo organizacijos gali 
išrinkti sekantį skaičių atstovų: Australi
ja — 10, Argentina — 7, Brazilija — 9, D. 
Britanija — 6, JAV — 40, Kanada — 20, 
Kolumbija — 4, Prancūzija — 3, Švedija 
— 3, Urugvajus — 3, Venezuela — 4, Vo
kietija — 11. iš viso 120 atstovų. Visų iš
rinktų atstovų sąrašai su pavardėmis ir 
adresais turi būti prisiųsti PLJS Valdybai 
iki 1978 m. spalio 1 dienos. Jeigu iki tos 
dienos PLJS Valdyba negaus kurio nors 
krašto atstovų sąrašo, ar jeigu kuris kraš
tas įrašys į sąrašą mažiau atstovų, negu 
numatyta, tai tuščiosios vietos bus pa
skirstytos kitiems kraštams.
Atstovų rinkimai

Kongreso atstovai renkami balsuojant 
demokratiniu būdu. Rinkimus praveda 
LJS Krašto Valdyba, arba, kraštuose, kur 
jos nėra, didžiausias veikiantis to krašto 
jaunimo vienetas.

Į atstovus gali kandidatuoti asmenys, 
turį sekančias kvalifikacijas: a) jaunuolis 
ar jaunuolė 16-35 metų amžiaus, b) turi 
būti lietuviai-ės, galį susikalbėti lietuviš
kai, c) pasižada dalyvauti visose kongre
so programos dalyse ir d) atstovas, po 
kongreso grįžęs į savo kraštą, padarys 
viešą pranešimą lietuvių visuomenei. Iš
rinktam atstovui negalint atvykti į Kong
resą, jo vietą perima sekantis iš eilės dau
giausiai gavęs balsų kandidatas.

LJS Kraštų Valdybos yra prašomos kuo 
daugiau įvairaus amžiaus jaunuolių kan
didatuoti į atstovus. Nebūtina, (kad atsto
vu būtų išrinktas LJS Valdybos ar Tary
bos narys. Rinkimai turėtų būti prieinami 
visiems, norintiems būti atstovais.
Pasiruošimas

Išrinktieji atstovai prieš kongresą turė
tų kuo daugiau susipažinti su savo krašto 
jaunimo problemomis. Tam tikslui turėtų 
būti ruošiami įvairiose vietose suvažiavi
mai, dalyvaujant išrinktiesiems atsto
vams. Jie (taip pat turėtų aktyviai prisi
dėti prie kongreso paruošiamųjų darbų, 
atliktinų savo krašte.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos ad
resas: 1573 Bloor West, Toronto, Ont., Ca
nada, M6P LA6.
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JALTOS AUKOS Iš praeities
PREKYBA ŽMONIŲ SIELOMIS

Vasario 6 d. knygų rinkoje pasirodė 
grafo Nikialojaus Tolstojaus knyga „Jaltos 
aukos“ (Victims of Yalta). Pasiremdamas 
dabar jau prieinamais duomenimis, auto
rius aprašo Jaltos konferencijos susitari
mus, pagal kuriuos Vakarų valstybės par
davė Stalinui vadinamuosius Sovietų S- 
gos piliečius. Knygos turinį atpasakojo ir 
atitinkamas išvadas padarė žurnalistas 
David Floyd (The Daily Telegraph, vasa
rio 6 d.). Jo medžiaga čia ir pasinaudoja
ma.

1941 m. sovietų-vokiečių karui prasidė
jus, 5.754.000 sovietų karo belaisvų pate
ko į vokiečių rankas. Jų tarpe buvo ne tik 
rusai, bet taip pat ukrainiečiai, baltaru
siai, dalis Lenkijos ir Baltijos valstybių 
piliečių. Iš visų jų 1945 m. buvo išlikę tik
tai 1.150.000.

Be to, apie trys milijonai civilių gyven
tojų buvo atvežta į Vokietiją vergų dar
bams. Tš jų išliko du milijonai. Priskai- 
tant nerusiškųjų tautų savanoriškus pa
bėgėlius, karo pabaigoje Vokietijoje buvo 
apie 6 milijonai Sovietų piliečių. Daugiau 
kaip 800.000 iš jų dėvėjo vokiškas unifor
mas ir kovojo kartu su jais prieš sovietus.

Karui baigiantis, apie du milijonai iš 
Rusijos kilusių žmonių (kai kurie užsili
kę nuo pirmojo pasaulinio karo) pateko į 
Sąjungininkų rankas. Ten buvo daug se
nelių, moterų ir vaikų. Vakariečiai, o ypa
tingai britai, Stalino spaudžiami, nutarė 
juos grąžinti atgal. Stalinas reikalavo ne 
tik karo belaisvių, bet ir DP. Jis aiškino 
Jaltoje, kad jie bendradarbiavo su naciais, 
nors pats apie garsųjį nacių-sovietų pak
tą nieko neužsiminė. Svarbiausioji Stalino 
reikalavimų priežastis buvo toji, kad ma
sės Sovietų piliečių, pasilikusios Vakaruo
se, sudarytų tvirtą ir pavojingą bazę 
prieškomunistinei veiklai. Jis nebijojo, 
kad jie susipažino su kapitalizmu, bet bi

Arklio metai
Kinija ką tik pradėjo arklio metus. Pra

dėdami naujus metus, jie visada triukš
mauja ir linksminasi ir visokius simboli
nius vaidinimus atlieka, kaip ir daugumas 
tautų. Ką iš tiesų kinui reiškia nauji me
tai, gana plačiai ir įdomiai rašo kun. Pet
ras Urbaitis knygoje „Kinija — Azijos 
milžinas“.

Tačiau šįkart kitais šaltiniais remda
miesi pažiūrėkime, ką jų astrologai saiko 
apie žmonių likimą, pasižiūrėję į žvaigž
des. Ne be astrologų įsikišimo jų metai 
prasideda vis kitu laiku. Jų metus sudaro 
12 jauno mėnulio (jaunio) mėnesių, ir kas 
dvylikti metai šitaip skaičiuojant jiems 
tenka pridėti tryliktą mėnesį. Taigi dvyli
kos metų ciklas kartojasi, ir kiekvieneri 
metai turi Zodiako ženklų pavadinimus.

Kaip atsirado tie pavadinimai, pasako
ja sena Ikinų legenda. Buda, sako, naujų
jų metų proga sukvietė pas save visus sa
vo karalystės gyvulius. Deja, kažkodėl tei
kėsi ateiti tik 12. Jų vardais ir buvo pava
dinti metai ta tvarka, kuria jie pasirodė 
Budos akivaizdoje. Pirmoji atėjo žiurkė.

Astrologai kiekvieneriems to ciklo me
tams priskiria tam tikras reikšmes,kurios 
siejamos su žmogaus būdu ir likimu. Pa
vyzdžiui, kas yra gimęs žiurkės metais (o 
šio žvėrelio metai yra buvę 1972, 1960,
1948, 1936, 1924, 1912, 1900), tas yra ar 
gali būti karštabūdis, bet žavus, išlaidus, 
sugebąs išnaudoti visokias pasitaikiusias 
progas; aistringas; kai iškyla pavojus, rū
pinasi ne tiek tuo, kaip išspręsti proble
mą, kiek pačia ta bėda ir jos sunkumais, 
žodžiu, tuo atveju negali parodyt šaltos 
galvos. Metai visiems nekokie — dirbk tik, 
kad šiaip taip pragyventum.

Buivolo metais gimusieji (1973, 1961,
1949, 1937, 1925, 1913, 1901) esą metodiš
ki, autoritetingi; moterys ypač sugeban
čios palaikyti šeimos šilumą. Apskritai 
buivolo metai palankūs ūkinei pažangai ir 
sėkmingi visiems.

Tigro metais (1974, 1962, 1950, 1938,
1926, 1914, 1902) gimusieji turi patrauklų 
būdą ir yra natūralūs vadai. Bet jei du 
tigrai sukuria šeimą, tai visada yra pavo
jaus, kad jie ne kartą rodys aštrius dantis 
vienas kitam. Tigro metais reikia saugo
tis, kad tau nepa kištų kas nors kojos ar 
neparodytų dantų.

Triušio metais (1975, 1963, 1951, 1939,
1927, 1913, 1903) gimusieji esą gudrūs, ar
tistiški, elegantiški; tokios moterys kai 
kurios būnia liūdnokos ir tuo sužavinčios 
vyrus. Patys metai laimingi ir palankūs 
megzti naujoms draugystėms.

Slibino metai (1976, 1964, 1952, 1940,
1928, 1916, 1904) kinams yra palankūs. 
Tais metais gimusieji esą judrūs ir kil
nūs, jais gėrimasi, bet retai jie mylimi. 
Tais metais nesą ko rodyti veržlumą, ge
riau pasitenkinti tuo, ką turi.

Gyvatės metais (1977, 1965, 1953, 1941.
1929, 1917, 1905) gimusieji šykštūs, būna 
aistringai ko nors įsitvėrę, turi gerą in
tuiciją, išmintingi. Apskritai tais metais 
galima laukti daugiau visokių permainų.

Arklio metai (1966, 1954, 1942, 1930, 
1918, 1906) niekada nebūna iš gerųjų, ,tai 
reikia būti atsargiam tiek pinigų klausi
mu, tiek ir santykių su žmonėmis. Tais 
metais gimusieji gali būti savanaudiški, 
staigūs, kartais netaktiški, nekantrūs ir su 
niekuo nesiskaitydami siekti savo tikslų. 

jojo, kad jie gerai pažįsta stalinizmą...
1944 m. rudenį Molotovas pareikalavo A. 

Edeną pasirašyti sutartį, pagal kurią So
vietų piliečiai būtų grąžinami namo savo 
noru ar prievarta. Jaltos konferencijoje 
1945 m. tokia sutartis buvo pasirašyta.

Kokiu būdu tie žmonės buvo grąžinami, 
vaizdžiai aprašė lordas Benthell savo kny
goje „Paskutinė paslaptis“. Pagal N. Tols
tojaus patiektus duomenis, apie penktada
lis grąžintųjų iškeliavo į Sibiro stovyklas, 
iš kurių nedaug besugrįžo. Pagal Iknygos 
autoriaus liudijimą, daugelis išduodamų
jų prašė britų kareivių, kad jie juos pri
baigtų. Tuo tarpu užs. reik, ministras A. 
Edenas, gerai žinodamas, kas dedasi per
davimo punktuose, pareiškęs: „Mes nega
lime sau leisti būti sentimentalūs“.

Britų kariuomenė, nuo eilinių iki gene
rolų, buvo labai pasipiktinusi tokiu val
džios elgesiu. Daugelis atsisakė dalyvauti 
perdavimo egzekucijose.

Knygos autorius kelia klausimą, kodėl 
britų vyriausybė taip labai stengėsi tais 
nelaimingas piliečiais nusikratyti. Jų pa
stangos nesumažėjo ir po to, kai paskuti
nis britų Ikaro belaisvis iš rusų zonos bu
vo grįžęs į namus ir nebegrėsė joks pavo
jus būti sulaikytiems. Pasirodo, kad bri
tų vyriausybė, o ypačiai A. Edenas, labai 
mėgo Staliną, juo pasitikėjo ir stengėsi 
patenkinti visus jo reikalavimus. Edenas 
paruošė savo vyriausybei du raportus. 
Viename jis kalbėjo apie Stalino entuziaz
mą bendrauti su vakariečias. o antrame 
įrodinėjo, jog po karo Sovietai paliks savo 
kaimynus ramybėje ir nesikiš į jų reika
lus.

Deja, greitai paaiškėjo, kad tie rapor
tai buvo namai, pastatyti ant smėlio. Jie 
tebestatomi ir dabar. Gal tik knygos kaip 
„Jaltos aukos“ gali atidaryti statytojams 
alkis ir pakreipti bendradarbiavimą teisin
ga linkme.

Tarp žymių gyvų arklinių išvardijami 
Brežnevas, Sadatas. Solženicynas, tarp mi
rusiųjų — Chruščiovas, Džengis Chanas, 
Rembrandtas, Pasteuras, Onassis.

Ožio metų (1967, 1955, 1943, 1931, 1907) 
gimimo esą žavūs, turi didelę vaizduotę, 
mėgsta ramybę, bet netrūksta jiems už
gaidų ir trūksta saugumo jausmo. Patys 
metai geri.

Beždžionės metų (1968, 1956, 1944, 1932,
1920, 1908) gimimo — žaismingi, tušti, 
galvojantieji ir kalbantieji daugiausia tik 
apie save. Jų tuščias kalbas žmonės mėgs
ta. Metai žada įvairių galimybių.

Gaidžio metų (1969, 1957, 1045, 1933,
1921, 1909) — agresyvūs ir sąžiningi. Sva
joja 'apie didelius planus. Išdidūs, bet na
tūraliai patraukia į save kitus. Geri metai, 
bet reikia žiūrėti, ar finansiškai kur nors 
nepaslysi.

Šuns metų (1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 
1910) — užsispyrėliai ir budrūs, idealis
tiški ir vertinami dėl jų lojalumo ir drau
giškumo.

Kiaulės metų . (1971, 1959, 1947, 1935, 
1923, 1911) — sąžiningi ir inteligentiški, 
bet lengvai susipainioja piniginiuose rei
kaluose. Mėgsta gerą gyvenimą, jausmin
gi. Po visokių kilimų ir kritimų jiems pa
prastai ateina geresni laikai.

Apskritai dėl tų astrologiškų pranašys
čių, jei kas norėtų jas sau prisitaikyti, 
įspėjami tie, kurie yra gimę sausio ar va
sario mėnesiais. Jų likimą gali, sako, veik
ti dar ankstyvesni mėnesiai (lapkritis, 
gruodis). Norėdami išsiaiškinti, jie turė
tų kreiptis kur nors Pekine ar Šanchaju
je į kinų astrologą. O į visas tas pranašys
tes galima ir kitaip pažiūrėti — numoti 
ranka ir užmiršti, nes astrologija juk nė
ra mokslas, kuris tiksliai apčiuoptų žmo
gaus sudėtingumą ir visas jo psichofizines 
ypatybes.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“
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LIETUVIAMS REIKĖJO UŽKARIAUTI 
MASKVĄ...

Rusų emigrantų Puškino klubas Londo
ne yra vos šimtas žingsnių nuo Lietuvių 
Namų. Klubas buvo įsteigtas 1954 m., bet 
lietuviams jis liktų visai nežinomas, jeigu 
klubo naujasis sekretorius, anglas, nebū
tų sausio pabaigoje atsiuntęs pakvietimo 
į paskaitą.

Rusų emigrantai sugalvojo pakviesti 
Readingo universiteto prof. James Ding- 
ley skaityti paskaitą apie Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės kilmę! Klubo sekre
torius pakvietė paskaitos pasiklausyti ne 
tik rusus, bet taip pat ir kaimyninių tau
tų atstovus: lietuvius ir gudus.

Prof. J. Dingley yra vienas iš nedauge
lio anglų, kurie domisi Rytų Europos vi
duramžių istorija. Ne tik domisi, bet jis 
yna Lietuvos istoriją giliai išstudijavęs. 
Būdamas lingvistas, jis gali skaityti istori
nę literatūrą rusų, gudų, lenkų, lietuvių ir 
vokiečių kalbomis, neminint anglų kalbos. 
Todėl apie Didž. Lietuvos Kunigaikštystės 
kilmę jis kalbėjo pasiremdamas pirmai
siais šaltiniais.

Dėl Žemaitijos geografinės padėties is
torikai neturi abejonių. Žemaitiija per 
šimtmečius buvo ten, kur yra ir dabar. 
Aukštaitijos ribos rytuose ne visai aiš
kios. Bet daugiausia neaiškumų sukelia 
pavadinimas „Lietuva“, kuri pagal įvai
rius šaltinius buvusi įvairiose vietose. 
Lietuva buvusi ne tik Aukštaitijoje, bet ir 
Naugarduko-Pinsko rajone, ir kartais iš
siplėtusi iki Vitebsko ir Smolensko.

Didžiosios Lietuvos teritorijoje gyveno 
baltų-slavų tautų mišinys. Valstybė buvo 
išsiplėtusi toli už dabartinės etnografinės 
respublikos ribų. Lietuva buvo daugiatau
tė valstybė, kuri anais laikais naudojo sa
vo rūšies slavų kalbą valstybės raštuose. 
Vienu laiku Lietuvos kunigaikščiai buvo 
pasiekę Maskvą.

Po paskaitos prof. J. Dingley atsakinėjo 
į klausimus ir nagrinėjo lietuvių tautos 
ir lietuvių kalbos kilmę. Viena pagyvenu
si rusė pareiškė apgailestavimą, kad Lie
tuvos kunigaikščiai anais laikais nenuka
riavo Maskvos. „Gal šiandien būtų buvu
si laimingesnė rusų tauta“, — ji pasakė.

Nebevertina mokslo
Tuoj po karo, trūkstant įvairių rūšių 

specialistų, o kaime vykstant didiesiems 
persitvarkymams, Lietuvos jaunimas ver
žėsi į mokslus, kad galėtų lengviau užsi
dirbti duoną ir persikelti į miestus, šiuo 
metu tas veržimasis yra pristabdytas. 
Žmonės pradėjo vertinti ne patį mokslą, o 
darbovietėje gaunamą atlyginimą. Labai 
dažni atsitikimai, kai menkesnių kvalifi
kacijų žmonės užima aukštojo mokslo ab
solventams priklausančius postus, ir at
virkščiai — žmonės su aukštojo mokslo 
diplomais dirba paprasčiausius, bet geriau 
apmokamus darbus.

Šį klausimą nagrinėja „Tiesa“, pasi
kvietusi iį talką ne tiktai statistinius duo
menis, bet ir skaitytojus. Žemiau pateikia
mos kėlios skaitytojų laiškų ištraukos, 
vaizduojančios dabartinę padėtį. Viename 
laiške rašoma:

„...Yra specialybių, kurios tik susiklos
čiusių tradicijų dėka yra laikomos darbi
ninkiškomis. Tačiau visiems aišku, kad 
automatinių linijų priežiūra ir derinimas, 
sudėtingų technologinių procesų aptarna
vimas reikalauja aukštojo arba specialio
jo vidurinio išsilavinimo. Ten ir dirba 
specialistai su diplomais. Bet visiškai ne
pateisinama prabanga, kai darbininkais 
diplomuoti žmonės dirba ten, kur aukšto
sios mokyklos ar technikumo žinių visiš
kai nereikia. Tuo labiau, kad specialistų 
vis dar trūksta. Apie 100 specialistų su 
aukštuoju išsilavinimu dirba darbininkais 
maisto pramonės įmonėse, apie 90 — leng
vosios pramonės, apie 300 — mašinų ir 
prietaisų gamybos įmonėse. Kai kuriose 
įmonėse jų iš tiesų daug. Gamykloje „Bi
tukas“ — apie 27 procentus, trikotažo fab
rike „Gegužės pirmoji“ — apie 26 procen
tus, stiklo fabrike „Aleksotas“ — apie 25 
procentus, Klaipėdos medvilnės audinių 
fabrike „Gulbė“ — apie 22 procentus dar
bininkų yra su vienokiais ar kitokiais 'spe
cialistų diplomais.

Žinoma, darbininkai su specialistų dip
lomais — tai ne tik technikai ir inžinie
riai. Veterinarijos gydytojai, zootechnikai, 
agronomai dirba štampuotojais, šlifuoto- 
jais, elektrikais. 'Medicinos seserys, moky
tojai — surinkėjais, plytų rūšiuotojais ir 
pagalbiniais darbininkais, žinoma, neketi
nu bet kurį veterinarijos gydytoją laikyM 
lengvos duonos ieškotoju vien dėl to, kad 
jis, gavęs diplomą, įsidarbino ne kolūky
je, o prmonės įmonės ceche. Gali gi žmo
gus ir nesurasti savo tikrojo pašaukimo, 
gali nusivilti profesija. Bet kai tai atsitin
ka labai dažnai, sutikite, nėra geras daly
kas.“

Kituose laiškuose bandoma ieškoti tokio 
nenuoseklumo priežasčių. Iš visų gal ge
riausiai tas priežastis nusako šis darbi
ninko iš Klaipėdos laiškas:

„Mūsų valstybėje įvestas privalomas vi
durinis mokslas. Neretai mokytojams ten
ka vaikščioti į įmones, organizacijas ir 
agituoti dirbančiuosius stoti į vakarines 
vidurines mokyklas. lEet ir tai kartais 
kontingento nesusidaro. Taip atsitinka to
dėl, kad tą mokslą kai 'kurie jaunuoliai

LIETUVOJE
UŽKLIUVO DŽINSAI

Mėlynos, aptemptos kelnės — džinsai, 
jaunimo dėvimos Vakaruose, dabar yra 
madoje ir Lietuvoje. Turbūt kiekviename 
siuntinyje, kuris ateina iš užsienio, gimi
nės randa tą madingą rūbą. Tuo, mato
mai, susirūpino valdžios sluoksniai. Kaip 
ankstyvesniais metais oficiali spauda pul
davo „skarmalų“ gavėjus, taip dabar ko
munistų organas prikibo prie „tokio su 
DŽINSAIS“...

Vilniuje leidžiamas „Valstiečių laikraš
tis (7. II. 1978) raišo:

Netikėtai vidury savaitės Milda parva
žiavo j namus.

— Kas atsitiko? Ar iš darbo išvarė? — 
susirūpino motina.

— Dar blogiau, — pravirko Milda.
Nužvelgė Kvietkienė dukterį ir suprato: 

mergaitiška bėda ištiko. Lyg ir kalta pa
sijuto. Mat pati miestan dukterį išstūmė, 
kai toji, neįstojusi į aukštąją, norėjo nau
jajame kolūkio komplekse dirbti.

— Ką padarysi. Vestuves suruošim, — 
atsainiai tarė Kvietkienė. — Atvežk, pa
rodyk, gal ir neblogas vaikinas.

— Kad nežinau, kur jis yra... Sakė, kad 
kažkokiam, fabrike, paskui, kad pagal su
tartį dirba, — kūkčiojo Milda.

— Nežliumbk, o pavardę salkyk!
— Vardas Vytas, toks aukštas, su džin

sais. Pavardės tai nežinau.
— Vajetau! — sušuko Kvietkienė. — 

Kas dabar bus. Vėpla tu paskutinė! Tėvas 
tokį vėją pakels, kad abiem bus riesta. Lė
kim greičiau į miestą, į komjaunimo ko
mitetą. Gal surasim tą nevidoną.

Bet komjaunimo komitete džinsuoto, il
gais plaukais Mildos „mylimojo“ niekas 
nežinojo...

PAGUODOS SKELBIMAI
Nors kai kur dr skelbiama, kad sugedus 

televizijos 'aparatui, meistrą galima išsi
kviesti į namus, tačiau, pasak spaudos, 
tokia paslauga neteikiama. Jei radijas ar 
televizija sugedo, tai dėkis į vežimą ir 
pats gabenk į dirbtuves.

LEIDŽIA LANKYTI MIESTUS?
Londomškis „Financial Times“ (sausio 

24 d.) straipsnyje apie vakariečių pakvie
timą stebėti Sovietų kariuomenės manev
rų, be kita ko, .rašo:

„Sovietų S-ga formaliai uždarė Kazachs
tane pagal Kinijos sieną didelius plotus, į 
kuriuos jau ir seniau neįleido užsieniečių. 
Taip pat uždarytas žydų autonominis re- 
gijonas prie kinų-sovietų sienos. Tačiau 
tuo pačiu metu leidžiami lankyti keli 
draudžiami miestai Maskvos rajone, kai 
kurie miestai Rusijos respublikoje ir de
vyni miestai Baltijos .respublikose — Lie
tuvoje, Latvjoje ir Estijoje.“

Miestų pavadinimai laikraštyje nepa
minėti.

APIE RIAUŠES VILNIUJE
Domas Šniukas, Vilniaus riaušių metu 

viešėjęs Amerikoje, „Lit. ir Mene“ (II. 11 
d.) už riaušių išgarsinimą kaltina išeivių 
spaudą, nors gerai žino, kad apie jas pir
miausiai pranešė visa didžioji Vakarų 
spauda.

Ilgame reportaže jis, tarp kitko, rašo:
„Europos lietuvis“ tvirtina, kad Lietu

voje nė vienas laikraštis neišdrįso apie tai 
rašyti. Tad trumpai priminsiu šiandien 
jau užmirštą dalyką. Iš tikrųjų, „Žalgirio“ 
meistrų komandai sėkmingai 'finišuojant 
šalies antrosios lygos pirmenybėse, kai 
kurie jų gerbėjai užsikrėtė teliuko 
džiaugsmu, šį džiaugsmą sustiprinę net 
pusbuteliu, po žalgiriečių susitikimo su 
Smolensko „Iskra“ ne vienas pamanė, kad 
ne žaidėjai, o jie patys tie didvyriai, kad 
jiems, o ne transportui turi priklausyti 
gatvės. Triukšmavo, nesiskaitydami su ki
tų vilniečių kitokiais pomėgiais. Pavyz
džiui nė karto po puikios operos premje
ros jos klausytojai mieste netriuktšmavo 
ir negėrė. Nė kanto filharmonijos lankyto
jai net ne po antros lygos, bet po pasauli
nio garsokolektyvų koncertų netrukdė 
transportui. Suprantama, liaudies milici
ja, draugovininkai, primindami, kad Vil
niaus gyventojai yra įsijungę į sąjūdį už 
pavyzdingą viešąją tvarką ir kultūringą 
elgesį, ramino įsiaudrinusius jaunuolius, 
daugiausia paauglius, o tuos, kurie ne
klausė ir pradėjo įžeidinėti tvarkos dar
buotojus, pristatė į milicijos būstinę. Ar
šesnieji buvo nubausti — kai kas pinigine 
bauda, o kam ir parų daboklėj atsėdėti te
ko.“

Grįžęs iš užsienio. D. šniukas aplankė 
kai kuriuos nubaustuosius, kurie tebegy
vena Vilniuje. Jis išvardijo kelis vyrukus 
ir vieną merginą, pažymėdamas, kad tarp 
nubaustųjų būta ne tik lietuvių.

menkai vertina. Mano nuomone, viena 
priežasčių — uždarbio lygiava skirtingo 
išsilavinimo žmonėms. Sakysim, bare, kur 
aš dirbu, žmonės turi Skirtingą mokslo 
cenzą. Nuo pradinio iki vidurinio išsilavi
nimo. Pats matau, kad tas, kuris turi dau
giau žinių, ir darbe geriau nusimano. Ta
čiau kategorijas visi turi vienodas, vieno
dai ir už darbą gauna. Štai kitas ir pagal
voja: „Kam man tas mokslas reikalingas, 
pinigai tie patys, iki pensijos kaip nors 
nugyvensiu“.

PANEVĖŽYS

Pasak spaudos, Panevėžyje gyventojų 
skaičius jau pasiekė 100.009. Jame yra 28 
pramonės įmonės ir 4 gyventojų aptarna
vimo įmonės. Metinė produkcija------535
mil. rublių.

Iš kultūrinių įstaigų Panevėžyje garsė
ja J. Miltinio vadovaujamas dramos teat
ras. Be to, yra 3 kino teatrai, Kraštotyros 
muziejus, Parodų rūmai, operetės ir lėlių 
teatrai.

Mieste veikia Kauno politechnikos insti
tuto vakarinis fakultetas, politechniku
mas, hidromelioracijos -technikumas, J. 
Švedo pedagoginė muzikos mokykla, A. 
Domaševičiaus medicinos mokykla, 14 
bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų, 
sporto mokykla, vaikų muzikos ir dailės 
mokyklos. ‘

PREMIJUOTAS D. BANIONIS

Spaudos žiniomis, nusipelnęs aktorius 
Donatas Banionis laimėjo Visasąjunginę 
premiją už jo sukurtą Misterio Makinlio 
vaidmenį Mosfilmo studijos pastatytame 
filme „Misterio Makinlio pabėgimas“. Tai 
pirmasis kartas, kai Lietuvos artistas bu
vęs įvertintas tokia aukšta premija.

KAIP SKIRSTOMOS PREMIJOS?

Nežinia, kaip kituose kraštuose, bet 
Anglijoj, sulaukus pensijos amžiaiūs, ati
tinkamos įstaigos prisiunčia reikiamus 
dokumentus, kuriuos pasirašęs gauni pen
sijos knygelę. Kiek kitaip esama Lietuvo
je. Tūlas J. Nabokas „Valst. laikraštyje“ 
rašo:

„Praėjusiais metais atėjo laikas gauti 
senatvės pensiiją. Spalio 14 dieną prista
čiau reikalingus dokumentus į Šilalės ra
jono Socialinio aprūpinimo skyrių.

Laukiu, paštininko klausinėju, ar man 
dar neatneša pensijos. Veltui. Nebesulau
kęs važiuoju pats į Šilalę, čia manęs atsi
prašė ir paaiškino, kad kai kuriuos doku
mentus dar turi patikrinti mūsų kaimynai 
plungiečiai .šilališkiai jau du kartus rašę, 
bet atsakymo nesulaukia. Patarė man, jei 
noriu greičiau, pačiam į Plungę nuvykti.

Prieš pat Naujuosius metus susiruošiau 
nuvažiuoti. Pasirodo, reikia patikrinti kai 
kuriuos mano dokumentus Rietavo Miškų 
pramonės ūkyje, kur ilgus metus dirbau. 
Plungiečiai neturi transporto, tai niekaip 
negali į Rietavą nuvykti. Bet kai taip iš 
toli atvažiavau, pagaliau pats Plungės ra
jono Socialinio aprūpinimo skyriaus vedė
jas S. Pocius kartu su manimi susiruošė į 
Rietavą, čia, pasirodo, tiek to tikrinimo 
tebuvo — per penkiolika minučių reikia
mus popierius surašėme.

Ar visiems į pensiją išeinantiems žmo
nėms reikia šitaip vargti?“

TRŪKSTA KALENDORIŲ

Lietuvos spauda rašo, kad beveik ne
įmanoma gauti kalendorių. Ypačiai esą 
sunku su staliniais kalendoriais. „Kalen
doriaus problema kasmet lieka neišgęs
ta. Nekalbant -apie tai, kad jau»lįbąf kau
ras jų asortimentas, bet ir tų phčių, prasi
dėjus naujiems metams, sunku gauti. O 
staliniai kalendoriai pasidarė tiesiog de
ficitas“, rašo vienas „Valst. laikr.“ skai
tytojas.

Pabiros
KAIP GERTA SENIAU IR DABAR

Pagal „Nature“ žurnale paskelbtą sta
tistiką prieš 300 metų britai gėrė žymiai 
daugiau svaiginančių gėrimų, negu dabar. 
Pvz. 1684 m. apie penktadalį kalorijų gy
ventojai gaudavo iš alkoholio, o dabar tik 
apie vieną dvidešimtąją.

Septynioliktame amžiuje kiekvienas bri
tų gyventojas (įskaitant vaikus) išgerda
vo 800 pintų (440 litrų) alaus -per metus, 
o pvz. 1930 m. tik p« 100 pintų (56.8 ltr.).

Ypatingai daug buvo geriama džino. 
1870 m. kiekvienas gyventojas išgerdavo 
apie 5.5 litrų džino. Šiuo metu išgeriama 
per pusę mažiau alkoholio, negu prieš 100 
metų. Paskutiniaisiais metais yra padidė
jęs vyno suvartojimas.

Gal įdomiausia tai, kad dabar, lyginant 
su uždarbiais, alkoholis kaštuoja pigiau, 
negu kaštavo pvz. 1950 metais. Tada dar
bininkas turėjo už alaus pintą dirbti 23 
minutes, o už butelį whisky — 11 valandų. 
1976 metais už pintą alaus dirbo 12 minu
čių, o už butelį whisky — 3 ir pusę valan
dos.

ŠV. NIKALOJUS PASILIKS

Anglikonų bažnyčios generalinis sinodas 
svarstė pasiūlymą išbraukti iš kalendo
riaus Kalėdų Senelį (Santa Claus), kuris 
iš tikrųjų yra žinomas kaip Myros vysku
pas šv. Nikalojus (miręs 325 m. gruodžio 
6 d.), vaikų, pirklių, jūrininkų, lombardo 
krautuvių ir senosios Rusijos globėjas. 
Kalėdų seneliu — dovanų dalytoju jis ap
šauktas po to, kai vieno neturtingo gyven
tojo trims dukterims jis davė kraitį, kad 
galėtų Ištekėti.

Kadangi šis legendarinis vyskupas yra 
labai populiarus, ir jo vardu yra pavadin
ta apie 400 anglikonų bažnyčių, tai nutar
ta siūlyti jo vardą kalendoriuje palikti. 
Anglijos globėjo šv. Jurgio ir šv. Kotrynos 
vardų palikimas galutinai neišspręstas.
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VASARIO 16 D. PRIĖMIMAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Atvykę į tradicinį Vasario šešioliktosios 
priėmimą šiais metais, garbingi svečiai 
rado Liet. Namų salę, dr. S. Kuzminsko 
rūpesčiu, papuoštą naujais paveikslais ir 
Lietuvos miestų herbais.

Lietuvių tautos draugus, anglus ir Ry- 
tų-Vid. Europos egzilinių organizacijų at
stovus priėmė DBLS Valdyba, su pirm. J. 
Alkiu priešakyje, ir Liet. Namų b-vės dir. 
Z. Juras.

Svečių tarpe galima buvo matyti Britų 
parlamento atstovą John Biggs-jDavison, 
Lietuvos Charge d‘ Affairs V. Balicką su 
ponia, Latvijos Charge d‘ Affairs Ozolinš 
su ponia, Estijos atstovę p. Tarų, Msgr. 
Klemensą Razminą (Roma), kun. J. Sake- 
vičių, filmų aktorių George Mikell-Milke- 
linską, ir dar apie šimtą kitų žinomų as
menybių.

Šventės reikšmę svečiams paaiškino 
DBLS pirm. J. Alkis. Sveikinimo kalbą 
pasakė parlamento atstovas J. Biggs-Da- 
vison.

Vaišes gražiai paruošė K. Makūnas ir 
B. Butrimas, o svečius vaišino tautiniais 
rūbais pasipuošusios gražios lietuvaitės: 
P. Nenortienė, Ž. Matukienė, R. Foord, E. 
Bosikytė, A. Šovaitė, K. Markevičiūtė, R. 
Grupiljomaitė ir M. Say, kurioms padėjo 
K. Juras.

REDAKTORIUS SVEIKSTA

Praėjusį savaitgalį sunkiai sunegalavo 
„E. Lietuvio“ redaktorius Juozas Lūža. 
Išėjus iš ligoninės, jam bus reikalingas 
kelių savaičių poilsis.

Laikraščiui laikinai redaguoti DBLS 
Valdyba yra pakvietusi Redakcinę komi
siją.

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
J. Pumeris — 10.00 sv„ M. Gelvinaus- 

kienų — 0.50 sv., P. Taujinskas — 0.50sv., 
D. Gintas — 1.50 sv., V. Juknelis — 1.50 
sv., V. Janušauskas —■ 5.00 dol.

Ačiū.

Tautos Fondui aukojo:

V. Ignaitis — 10 sv.
R. Giedraitis — 5 sv. (ši suma klaidin

gai buvo pažymėta kaip DBLS Halifaxo 
sk. auka).

Dėkoja T. F. Atstovybė D. Britanijoje.

BIRMINGHAM AS

KVIEČIAME Į MINĖJIMĄ

Susitarę su Coventrio, Wolverhamptono 
dr Gloucesterio skyriais, bendromis jėgo
mis rengiame Vasario 16-osios minėjimą 
Birminghame, puikioj Lenkų katalikų klu
bo salėj, Bordesley Str., Birmingham 5.

Minėjimas įvyks vasario 25 d , šeštadie
nį; pradžia 7 — 1 vai. Paskaitą skaitys 
DBLS Centro valdybos pirmininkas J. Al
kis.

Gros geras orkestras. Baras atidarytas 
iki 12.30 vai. Veiks turtinga loterija. Pel
nas skiriamas Tautos Fondui. Kviečiame 
visus maloniai apsilankyti.

Iki pasimatymo Birminghame.
DBLS Birminghamo skyriaus valdyba

GLOUCESTERIS

EKSKURSIJA Į BIRMINGHAMĄ

Vasario 25 d. Gloucesterio-Stroudo 
DBLS skyrius vyksta į Birminghame ruo
šiamą 60-ties metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties minėjimą. Autobusas iš 
Gloucesterio išvyksta nuo ukrainiečių 
klubo 2.30 vai., o iš Stroudo miesto centro 
3 vai. Tad prašome nesivėluoti.

Skyriaus valdyba

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 5 d., 1 vai., sekmadienį, ukrainie
čių klube, 80 Molesworth St. kviečiamas 
DBLS Rochdalės skyriaus metinis susirin
kimas. Skyriaus narius ir Lietuvių ben
drovės akcininkus maloniai prašome gau
siai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus gegužės 6 d. šeštadienį į

TRADICINĮ PAVASARIO BALIŲ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.

Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 1 sv.
Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

bradfordas

SUKAKTUVINĖS IŠKILMĖS

Veikli ir judri Bradfordo lietuvių kolo
nija šių metų vasario 11-12 dienomis iš
kilmingai pagerbė savo dvasios vadą ka
pelioną kunigą Joną KUZMICKĮ, jiau 30 
metų su didžiausiu pasišventimu vadovau
jantį Bradfordo ir plačios apylinkės lietu
vių dvasiniam, religiniam bei kultūriniam 
gyvenimui. Ta proga kartu buvo paminė
ta ir kun. J. Kuzmickio 65-erių .metų am
žiaus sukaktis.

Iš plačių Bradfordo apylinkių — Hali
faxo, Horsforto, Huddersfieldo, Keighley, 
Leeds — lietuviai, nežiūrint žiemos šalčio 
ir sniego audros, gausiai susirinko išreikš
ti savo pagarbą ir meilę visos lietuvių 
tautos žinomajam kunigui, mokytojui, ra
šytojui ir poetui.

Sukaktuvinės iškilmės Bradforde buvo 
pradėtos vasario 11 d. šv. Onos bažnyčio
je gavėnios rekolekcijų susitelkimo pa
maldomis, kurioms vadovavo iš Romos at
vykęs mons. Kl. Razminas. Po susitelkimo 
konferencijos ir šv. Mišių Bradfordo lie
tuvių ,,Vyčio“ klubo salėje įvyko įspūdin
ga sukaktuvininko pagerbimo akademija.

Minėjimą atidarė sukaktuvių rengimo 
komiteto pirmininkas Augis Lėšinskas, 
apibūdindamas kun. Jono Kuzmickio vaid
menį tremtyje bei jo nepaprastai šakotą 
veiklą Bradfordo lietuvių tarpe.

Paskaitą apie kun. J. Kuzmickio gyveni
mą, plačią pastoracinę veiklą, gausų įnašą 
lietuvių literatūrai poezija, beletristika ir 
įvairių temų straipsniais lietuvių spaudo
je skaitė jo studijų ir gyvenimo draugas 
mons. Kl. Razminas, ta proga specialiai 
atvykęs iš Romos. „Kunigui Jonui — kal
bėjo paskaitininkas — Dievas davė daug 
talentų, kurių jis neužkasė žemėj, bet pa
leido apyvarton ir nešė ir tebeneša šimte
riopus vaisius... Jis tebėra visada jaunas 
ir judrus, kupinas energijos ir kūrybinių 
jėgų. Iš jo asmens ir jo posmų, kalbų, pa
skaitų ir žavingų pamokslų veržiasi tik
rai pavasariška atgaiva, pavasario simfo
nija... Jau tėvynėje Lietuvoje pasižymėjo 
kaip didis vaikų draugas, parengęs ir iš
leidęs daugiau negu 15 vaikams skirtų 
knygelių, ir tremtyje sukūręs daugiau ne
gu septynis veikalus, kurių žymiausi yra 
Ištiestos rankos, Marija mums kalba, Fa
tima ir mes, Gundymai, Susitikimas, Kar
tuvės. Kaip jis ją nužudė... Kas gi, tačiau, 
suskaitys jo straipsnius ir literatūros vei
kalų recenzijas bei kritikas įvairiuose lie
tuvių laikraščiuose bei periodinėje spau
doje. Tai tikrai nepaprasto darbštumo ir 
kūrybinės jėgos lietuvis rašytojas kuni
gas“, — baigė savo paskaitą kalbėtojas.

Didelį įspūdį akademijos dalyviams su
darė gausūs sveikinimai, gauti iš tėvynės 
Lietuvos bei iš įvairių Anglijos organiza
cijų ir atskirų asmenų.

Iš Lietuvos sukaktuvininką nuoširdžiu 
laišku pasveikino jau nuo kunigų semina
rijos laikų bendro studijų ir literatūrinio 
darbo bičiulis J. E. vyskupas Liudas Po
vilonis iš Kauno. Tikrai žavingais poezi
jos posmais savo meilę broliui išreiškė se
suo Aldona Greičienė su šeima, sesuo Eu
genija, broliai Leonardas ir Romualdas su 
savo artimaisiais, buvę Žaliakalnio mo
kyklų mokiniai ir G. Žiliukaitė iš Vilniaus.

Iš D. Britanijos sukaktuvininką raštu 
pasveikino J. E. Leeds vyskupas G. Whee
ler, Škotijos lietuvių ilgametis vadovas 
prel. J. Gutauskas, Londono lietuvių kle
bonas kun. J. Sakevičius MIC, sielovados 
vadovas kun. S. Matulis MIC; telegrama 
— Vokietijos lietuvių sielovados direkto
rius prel. J. Aviža ir šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos Romoje vicedirektorius prel. 
P. Jatulis; lietuvių saleziečių direktorius 
kun. M. Burba, kun. A. Geryba, „Tėviškės 
Žiburių“ redaktorius, kurso draugas kun. 
dr. P. Gaida. „E. Lietuvio“ redaktorius 
J. Lūža, rašytoja I. Naudžiūnaitė-Joerg 
iš Tirolio, Britanijos lietuvių bendruome
nės krašto valdyba ir pirmininkas St. 
Kasparas, Lietuvių Sodybos vadovybė ir 
gyventojai, primicijų liudininkė J. Penčy- 
lienė iš JAV, Wagneriai iš Isle of Weight 
ir nemaža kitų.

žodžiu jubiliatą sveikino DBLS sky
riaus ir „Vyčio“ klubo vardu A. Bučys, 
Bradfordo katalikų Bendrijos komiteto at
stovas Alf. Gudas, kun. A. Putcė, D. Ba
naitis, kun. V. Kamiaitis iš Manchesterio 
ir Škotijos lietuvių veikėjas Fr. Dzidoli- 
kas.

Sveikinimams ir linkėjimams pasibai
gus, meninėje akademijos programoje Vi-

da Gasperienė, akompanuojant jos sesei 
Nijolei, žavingai sudainavo Stankūno 
„Foresca“, „Girdžiu aš dainą“, „Ūžia pu
šynėliai tėviškėje“ ir „Svajonių naktį“. 
Solistės dukrelė Rimutė ir sūnelis Algutis 
visus nustebino tikrai artistiškai padekla
mavę sukaktuvininko sukurtus eilėraščius 
Čia ne mano nameliai, Katinėlis bei duetu 
sudainavę „Pasėjau kanapę“, susilaukda
mi gausiausių katučių.

Po to sukaktuvininkas vienu atsikvėpi
mu užpūtęs tradicinio jubiliejinio torto 
žvakutes, poetiškai priminęs įvairius sa
vo gyvenimo kelius ir įspūdžius, tarė jaut
rų padėkos žodį visiems sveikinusiems ir 
pasišventusiems iškilmių rengėjams, pa
sidžiaugęs, kad visos jo lankomos vietovės 
taip gausiai (daugiau nei 80 dalyvių) at
stovavo į šventę atvykę lietuviai.

Skambant vyrų seksteto dainoms, minė
jimo dalyviai stiprinosi skoningai pareng
tomis vaišėmis, surengtomis pasišventu- 
sios šeimininkės Z. Voicekauskienės ir 
dukros Romos.

Sekmadienį, vasario 12 d., nepaisydami 
gausiai iškritusio sniego, šv. Onos bažny
čioje vėl susirinko apstus būrys lietuvių ir 
anglų iškilmingoms padėkos pamaldoms. 
Pasinaudodami rekolekcijomis, kas norė
jo, atliko velykinę išpažintį. Vargonams 
sugaudus, Fr. Dzidoliko parengtas Škoti
jos lietuvių chorelis su visais pamaldų da
lyviais užtraukė tradicinę „Pulkim ant 
kelių“ giesmę. Prie altoriaus prisiartinęs 
sukaktuvininkas, lydimas mokslo draugo 
mons. Kl. Razmino, -meldė Šv. Dvasios pa
laimos „Veni Creator“ giesme. Visi įsi
jausdami įsijungė į mistinę Auką, auko
jamą lotynų kalba. Šv. Mišių lekcijas skai
tė Fr. Dzidolikas. Gerai parengtą pamoks
lą, iškeldamas lietuvio kunigo misijos-at
sakingumą ir sukaktuvininko pastangas 
nušviesti sunkų kelią į išganymą, įsijaus
damas pasakė mons. Kl. Razminas. Kun. 
kapelionas jautriai sukalbėjo tikinčiųjų 
maldą, melsdamasis už artimuosius, liku
sius tėvynėje, už jo Bendrijos narius — 
gyvus ir mirusius, už Lietuvą, jos kanki
nius ir visą tautą.

Visų širdis kėlė aukštyn įspūdingos 
giesmės — choro: Kirie, Credo, Sanctus, 
Agnus Dei; T. I. Dickinson „Avė Maria“ 
ir giliu įsijautimu V. Gasperienės sugie
dota Maironio giesmė „Kai širdį tau 
skausmas“.

Pabaigoje sukaktuvininkas pakilia „Te 
Deum laudamus“ giesme padėkojo Aukš
čiausiajam už palaimą ir stiprinimą. Tau
tos Himnas, giedamas visos Bendrijos, nu
kėlė mintis į pavergtą Lietuvą ir pripildė 
širdis ryžtu ir toliau aukotis didiesiems 
idealams.

Šventės pabaigoje sukaktuvininkui, pro
gramos dalyviams ir talkininkams „Vyčio“ 
klube A. Lešinskio iniciatyva buvo su
rengtas jaukus privatus priėmimas. Pui
kiai padengtą stalą, apšviestą mirgančių 
žvakių ,gausiais patiekalais pripildė A. 
Galbogienė. Besidalinant įspūdžiais, A. 
Bučys gražiai padėkojo už visų sutartiną 
darbą, rengiant šventę. Visi susižavėję iš
klausė kun. kapeliono, dėsčiusio lietuvių 
k. Merkinės gimnazijoje, mokinio K. Bra
žinsko įkvėptų atsiminimų pynės apie 
vaizdingas ir įdomias lietuvių k. pamokas, 
išmargintas V. Krėvės, Dainavos rašyto
jo, kūriniuose suminėtomis vietovėmis ir 
iškylas į Subartonius pamatyti Grainio 
liepos kelmą, Gilšę ir k.

Kun. J. Kuzmickio sukaktuvės baigėsi. 
Išsiskirstė gausiai susirinkę svečiai ir jo 
bičiuliai. Tačiau sukaktuvininkas pažadė
jo ir toliau tęsti sielovados darbą, nemes- 
damas nė plunksnos: užsitarnauto poilsio 
metus lydės tie patys darbai, kai sąlygos 
neleido nė pensijos užsitarnauti.

Kl. Razminas

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

Kovo 4 d., 5.30 vai. vak. „Vyčio klubo 
salėje rengiamas Vasario 16 d. minėjimas 
su dr. A. Štromo psakaita. Meninę dalį at
liks solistė Violeta Rakauskaitė (iš Vokie
tijos) ir Bradfordo linksmieji broliai.

Maloniai kviečiame visus lietuvius su 
draugais gausiai atsilankyti.

Vyčio klubo valdyba

St. ir R. Terleckiai, įsikūrę šiame Leeds 
priemiestyje, įsigijo patogius namus ir už
augino tris sūnus kaip girios ąžuolėlius. 
Vienas jų, įsigijęs Manchesterio universi
tete fizikos matematikos bakalauro laips
nį, tebetęsia aukštuosius mokslus, kiti 
du dirba savo profesijos darbus. Gražiai 
darbuojasi ir sukaktuvininkai, palaikyda
mi ryšį su apylinkės lietuviais ir dalyvau
dami lietuvių pamaldose Leedse. Artimą 
ryšį palaiko ir su vietos klebonu, kuris ne 
kartą aplanko jų vaišingus namus, ku
riuose visuomet pamatysi „E. Lietuvį“.

Susirinkęs jaunimas atskirame kamba
ryje pašoko, pritariant linksmai muzikai, 
o vyresnieji, susėdę baro ar priėmimo 
kambariuose, vaišindamiesi sprendė tau
tybių, tikėjimo aktualijas ir dalinosi įspū
džiais apie šią patriarchališką šeimą.

Ilgiausių metų sukaktuvininkams ir jų 
geriems sūneliams.

J. K.

VOKIETIJA

MANCHESTERIS
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Pirmasis šiais metais Draugijos .susirin

kimas įvyko vasario 4 d. Manchesterio lie
tuvių klube. K. Minutas parodė savo Šve
dijos pašto ženklų rinkinį. Per susirinki
mą paaiškėjo, kad jis yra gavęs Švedijos 
Karališko Pašto Filatelinio Biuro diplo
mą, ir tikrai jo rinkinys be savo įdomumo 
buvo gražiai prezentuotas ir gerai aprašy
tas.

Ateinantis Draugijos susirinkimas yra 
planuojamas balandžio 8 d., 5 vai, vak. 
Manchesterio lietuvių klube.

LEEDS

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
HAMBURGE

Jubiliejinis Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 60-tosios, o taipgi garbingos 
mindauginės Lietuvos 727 metų valstybin
gumo tąsos minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis (vasario 4 d.) puošnioje šv. An
garo bažnyčioje. Iškilmingas šv. Mišias 
aukojo Stockholmo (Švedijos) vyskupas 
J. E. dr. Hubertus Brandenburg, asistuo
jant dekanui Vaclovui Šarkai, lenkų kun. 
Jan Slivanski ir ukrainiečių dekanui Ivan 
Leskowycz. Labai turiningą pamokslą pa
sakė vyskupas J. E. dr. H. Brandenburg, 
vokiškai. Pamaldų metu buvo giedama lie
tuviškos giesmės ir vargonais grojama 
lietuviški vargonų kūriniai. Berniukai ir 
mergaitės skaitė šv. Mišių maldas. Pamal
dose dalyvavo abiejų konfesijų lietuviai, 
vokiečiai ir kitų tautų tikintieji, nema
žiau. kaip 200 žmonių.

Po pamaldų apie 300 žmonių susirinko 
į Katalikų Akademijos rūmų didžiąją sa
lę. Priešakines vietas užėmė garbės sve
čiai: Stockholmo vyskupas J. E. dr. Huber
tus Brandenburg, Jurdanijos karalystės, 
Domininkonų respublikos ir Bolivijos res
publikos konsulai bei kiti svečiai. Scena 
buvo papuošta Lietuvos ir Fed. Vokietijos 
tautinėmis vėliavomis, o viduje rausvo au
deklo fone buvo užrašas: 1918 — Vytis — 
1978. Apačioje — Vasario 16 su gėlėmis. 
VLB Hamburgo apylinkės pirmininkas 
Leonas Narkus atidarė iškilmingą minėji
mą, pasveikindamas nuoširdžiais žodžiais 
svečius ir visus dalyvius ir pakviesdamas 
tylos minute pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę. Dekanas V. Šarka sukalbėjo 
maldą. Labai šiltais ir nuoširdžiais žo
džiais pasveikino vyskupas J. E. dr. H. 
Brandenburg. Ganytojas pažymėjo, kad 
jis šią dieną yra lietuvis ir pilnai supran
ta lietuvių tautos siekius ir troškimus. Po 
to kalbėjo latvių centrinio komiteto atsto
vas — Artur Cipulis, estų — Jogimar, len
kų — kun. Jan Sliwanski, ukrainiečių —- 
Toporickij ir vokiečių Hamburgo miesto 
parlamento atstovas — prof. dr. Roland 
Seffrin. Raštu gauti ir perskaityti sveiki
nimai iš Hamburgo miesto senatoriaus — 
Hans-Joachim Seeler, katalikų ir protes
tantų bažnyčių atstovų bei kitų organiza
cijų ir visuomenininkų. Telefonu sveikino 
Hamburgo miesto vyriausias burmistras 
— Hans-Ulrich Klose.

Pagrindinę kalbą šventės proga pasakė 
dekanas Vaclovas Šarka. Prelegentas nu
švietė istorinį Lietuvos vystymąsi ir dėl 
Rytų kaimyno groboniškumo, praradimą 
sunkiai iškovotos laisvės ir nepriklauso
mybės.

Vėliau sekė turtinga meninė dalis, ku
rią atliko lietuvių menininkai. Marija Si- 
maniukštytė-Panse iš Bonnos padainavo 
Čiurlionio „Kas bernelio sumįslyta“, 
Gruodžio „Saulelė raudona“, Šimkaus „Oi, 
ne tau tai“, Dvarionio „žvaigždutė“, „Da
lios“ ariją ir keletą kitų lietuvių liaudies 
dainų. Bosas Ričardas Daunoras i'š Stutt- 
garto padainavo Gruodžio „Ėsk. karvute“, 
Tallat-Kelpšos „Žaliojoj lankelėj“, Blu- 
šiaus „Auki, berželi“, Šimkaus „Auki, ber
želi“, Šimkaus „Anoj pusėj Dunojėlio“ ir 
nemažai kitų dainų. Atliko duetu Algio 
Draugelio „Jūroj laivelis plaukia“ ir Šim
kaus „Plaukia sau laivelis“. Solistams la
bai meistriškai akomponavo dr. Raminta 
Lamsaitytė iš Berlyno. Puikiai deklamavo 
Marina Normantaitė „Lietuva brangi“, 
Regina Narkutė „O tėviške! Koks mielas 
kraštas“ ir Hildagarda Tydekienė baladę 
„Jūratė ir Kastytis“. Hamburgo lietuvių 
mišrus choras, vadovaujamas muzikės 
Gražinos-Adelės Kilaitienės, padainavo 
„Tylus vakaras“, „Kai aš jojau“ ir „Ar aš 
tau, sese, nesakiau“. Hamburgo lietuvių 
tautinių šokių grupė, vadovaujama Elenos 
Baliulienės, pašoko „Kepurinę“, „Lenciū
gėlį“ ir „Kubilą“. Dainoms ir šokiams 
akordeonu palydėjo G. A. Kilaitienė ir Ri- 
čadras Baliulis. Programą pranešinėjo la
ba aktoriškai Hildegarda Tydekienė. Cho
ristai vilkėjo tautiniais drabužiais, o ir 
šiaip salėje matėsi daug moterų ir mergi
nų tautiniais drabužiais ir pasipuošusios 
gintariniais karoliais ir kitais gintariniais 
puošmenimis. Menininkai ir visi vadovai 
buvo apdovanoti gražiomis gėlių puokštė
mis ir ilgai trunkančiomis katutėmis. 
Publikos reakcija — geriausias vertinto
jas. Pabaigai buvo visų šventės dalyvių ir 
choro galingai sugiedotas Lietuvos Him
nas.

Svečiai ir publika, perėjusi iš iškilmių 
salės į gretimą, išvydo nepaprastai turtin
gai maisto patiekalais apstatytus du ilgus 

ST. IR R. TERLECKIŲ SUKAKTIS

Vasario 4 d. Stasys ir Rita Terleckiai 
atšventė moterystės 25 metų sidabrinę su
kaktį. šeimos draugai ir kaimynai susirin
ko jaukiuose priemiesčio užeigos namuo
se paviešėti ir pasveikinti.

Pradžioje kun. J. Kuzmickis. prieš 25 
metus sutuokęs juos šio ramaus miestelio 
bažnyčioje, pasveikino, įteikdamas puoš
nų Šv. Tėvo palaiminimą. Savo padėką ir 
sukakties džiaugsmą trumpomis kalbomis 
išreiškė Zita, išvertusi palaiminimą į ang
lų kalbą, o Stasys, pažymėjęs, kad tai 
stiprins jų moterpstę ateityje, pakvietė vi
sus vaišintis ir linksmintis.

stalus. Vieno stalo viduryje puikavosi di
delis „raguolis“, sveikutėlis gautas iš Lie
tuvos. P. Vanda Šternienė prisėdusi prie 
jo, pjaustė ir visiems šventės dalyviams 
davė paskanauti. Tikrai, buvo labai ska
nus ir visiškai nelaukta staigmena. Buvo 
prikepta lietuviškų karštų dešrelių, viš
čiukų ir kitokių skanėstų. Taip, kad šį 
kartą Hamburgo lietuvės moterys šeimi
ninkės parodė visą savo kulinarijos meną. 
Už tatai joms priklauso visų šventės daly
vių nuoširdžiausia padėka. Po vaišių vyko 
šokiai ir pasižmonėjimas prie elektroninės 
plokštelių muzikos iki 12.00 vai. nakties. 
Vyskupas J. E. dr. Hubertus Brandenburg 
ilgai buvojo svečių tarpe, su kiekvienu as
meniškai susitikdamas ir pasikalbėdamas. 
Ganytojas tą dieną buvo lietuvis, be galo 
draugiškas, nuoširdus ir malonus.

Svečiai buvo suvažiavę iš tolimų ir ar
timesnių vietų: Berlyno, Bonnos, Kielio, 
Hannoverio, Bremeno, Rendsburgo, Geest- 
hachto, Pinnebergo, Luebecko (labai gau
si grupė) ir kitų vietų.

Minėjimas buvo nufilmuotas ir fotogra
fų fotografuotas. Už šį gražų ir puikiai 
pavykusį minėjimą didi ir širdinga padė
ka priklauso dekanui Vaclovui Šarkai, 
VLB Hamburgo apylinkės valdybai, Ham
burgo Lietuvių Moterų Draugijos pirmi
ninkei p, dr. Liucijai-Zentai Pašaitienei 
bei visiems veikliesiems Hamburgo lietu
viams, kurie niekados nepagaili tam dar
bo ir piniginių išlaidų. Taip pat širdin
giausią padėka tenka pareikšti visiems 
menininkams, kurie atiko turtingą meni
nę programą, ypatingai tiems, kurie suva
žiavo iš tolimų vietų. Apie Šventę raiše ir 
vokiečių spauda.

Po pamaldų bažnyčioje dekanas V. Šar
ka pakrikštijo p. dr. Aldonos ir Helmuto 
Petrikų iš Kielio dukrelę Laimos-Mortos 
vardu. Krikšto tėvai-lkūmai buvo Jaunutis 
Klimaitis ir gyd. Liucija-Zenta Pašaitienė. 
Tad lietuvių katalikų Bendrija padidėjo 
vienu asmeniu.

J. Pyragas

Skautiškuoju keliu
MIELI TĖVELIAI IR RĖMĖJAI

Kovo 4 d., šeštadienį, 6 vai. p. p. Man
chesterio Lietuvių klube šv. Kazimiero 
dienos proga įvyks iškilminga sueiga. Tė
vų komitetas kaip ir visuomet ruošia lo
teriją, o skautai-ės bazarą. Prašome ir šį 
kartą parodyti Jūsų gerą širdį paremiant 
skautus-es. Aukas ir dovanas priima Tėvų 
komitetas, skautai-ės, arba tiesiai siųsti 
į Liet, klubą, 121 Middleton Rd„ Crump- 
sall, Manchester.

Sesės skautės, kovo 3-4-5 dienomis 
įvyksta savaitgalio stovyklėlė — Seserijos 
rajono suvažiavimas. Stovyklos programo
je numatyti pasitarimai dėl naujos Rajo
no vadeivės rinkimų (kur kiekvienai vyr. 
skautei, skautininkei dalyvavimas būti
nas), VI Taut, stovyklos atstovių praneši
mas, iškilminga šv. Kazimiero sueiga ir 
t. t. Tradicinei Kaziuko mugei sesės atve
ža savo darbelius bei dovanėles.

Dalyvaujame uniformuotos ir atsiveža
me miegamus maišus. Lauksime visų. Bu
dėkime!

s. J. Traškienė, Rajono Vadeivė

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Kovo 3-5 dienomis Manchesterio Lietu

vių klubo patalpose įvyks Rajono savait
galinė stovykla. Ta proga šeštadienį, ko
vo 4 d,, 6 vai. vakare bus šv. Kazimiero 
minėjimas. Programoje s. S. B. Vaitkevi
čiaus paskaita, Eimučio Šovos stovykliinis 
filmas ir akordeonų muzika.

Sekmadienį, kovo 5 d. įvyks Vadijos po
sėdis 10 vai. rytą ir pamaldos 12 vai. Visi 
skautai-ės ir vadovai privalo šioje stovyk
loje dalyvauti ir prisidėti prie programos.

Prašome atsivežti miegamus maišus, 
uniformas ir eksponatus ar dovanas „Ka
ziuko mugei“, kuri vyks stovyklos metu.

Iki pasimatymo.
Rajono Vadi ja

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTERYJE — vasario 26 d., 12.30 

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

HUDDERSFIELDE — vasario 26 d„ 1 vai. 
p. p. šv. Juozapo bažn.

NOTTINGHAME — vasario 26 d., 11.15 
vai. Židinyje.

BIRMINGHAME — vasario 26 d., 17 vai, 
St. John's Convent, 19 Park Rd.. Mo
seley. Gavėninį susitelkimą praveda 
kun. J. Sakevičius, MIC.

GLOUCESTERYJE — kovo 4 d., 12 vai., 
St. Peter's, London Rd. Gaveninis su
sitelkimas. Praveda kun. J. Sakevi
čius, MIC. Išpažintys nuo 11.30 vai.

STROUDE — kovo 4 d„ 17.30 vai., Beeches 
Green. Gavėninį susitelkimą praveda 
kun. J. Sakevičius, MIC. Išpažintys 
nuo 17 vai.

NOTTINGHAME — kovo 4 d., šv. Kazi
miero. Lietuvos globėjo, šventėje, 18 
vai., židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 5 d., 11.15 vai.. 
Liet, židinyje.

CORBYJE — kovo 5 d., 14 vai., St. Pat
rick's, Gainsborough Rd.

NOTTINGHAME — kovo 12 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

COVENTRYJE — kovo 12 d., 16 vai., St. 
Elizabeth's. Gavėnių susitelkimą pra
veda kun. J. Sakevičius, MIC. Išpa
žintys nuo 15.40 vai.

PRESTONE — kovo 5 d.. 12.15 vai., St. Ig
natius bažn.

ECCLES — kovo 12 d., 12.15 vai. Išpažin
tis prieš pamaldas.
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