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Jaunimo Kongresui besiruošiant Lietuvos Nacionalinio Liaudies Fronto
Už mėtų Europoje vyksta Ketvirtasis 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. Tad 
svarbus išeivijos lietuviams įvykis, nes 
Kongresas jungia ils viso pasaulio ciusirem- 
kantį jaunimą į lietuviškąją bendruomenę. 
Tos pasaulinės lietuvių bendruomenės gy
vastingumas kaip 'tik ir priklauso nuo jau
nosios kartos, nes jos rankose glūdi jos 
ateitis. Per Jaunimo Kongresus jaunimas 
išjuda. Kongresui pna.deda.mla ruolštis iš 
anlksto: renkamos lėšos, dainos bei 'šokio 
ar įkiltų talentų vienetai pradeda ruoštis 
Kongreso programai, kad Iką nors ypatin
ga. verta galėtų parodyti. Atitinkamuose 
kraštuose net vyksta varžybos dėl to, ku
rie talentai vertesni atstovauti tam kraš
tui Kongreso talentų vakare. Pajuda jau
nuoliai, kurie nori tapti Kongreso atsto
vais. Jiems daugiausia darbo: jie turi pa
siruošti tinkamai atstovauti savo kraštui, 
dalyvauti Studijų Dienose, (kurių metu bus 
renkama naujoji Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Valdyba bei nustatomas 
veiklos planas, kuriuo bus vadovaujama
si iki sekančio PLJ Kongreso, neįvyksian
čio greičiau kaip po 4 metų.

Kongresais skirtas ne tiktai atstovams 
bei ypatingiems talentams. Kongreso pro
gramoje numatoma Stovykla, skirta visam 
jaunimui, kuris domisi lietuviškais reika
lais ir nori labiau susipažinti su savo tau
tine kultūra dr ieško progos pabendrauti 
su įvairių pasaulio šalių lietuviais. Sto
vykla duoda lietuvių kilmės jaunuoliui 
progos pakeliauti lietuvių būryje, įsusida- 
rytd naujų pažinčių ir tuo praplėsti savo 
akiratį ir įsijungti į bendruomenininkų ei
les. nes tokioje .aplinkoje pagyvenusiam 
jam j'au pradeda šį tą reikšti ir kitas lie
tuvis, gyvenąs kur nors kitur, ne jo kraš
te.

Kongresais skirtas ir plačiajai lietuvių 
visuomenei. Jis suburia ir vyresniojo am
žiaus lietuvius, kurde domisi savo jauni
mu, remia jo darbą ir nori dalyvauti Kon
greso renginiuose: atidarymo bei uždary
mo iškilmėse, banketuose, talentų vakare. 
Tai proga vyresniesiems pamatyti, ką tu
ri parodyti jaunieji talentai iš kitų kraš
tų. Tai reta ir vienkartinė proga.

Tikėdama, kad Jaunimo Kongresai duo
da daug visokeriopos naudos, o kadangi 
Sis ketvirtasis pasaulinio masto Kongre
sas .vyks kaip 'tik tada, kol man tenka va
dovauti Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai, -taii jiaučiuois atsakinga, kad jis sklan
džiai ir (kuo geriausiai pavyktų. Sunku 
darbą koordinuotai vykdyti, kai PLJS 
Valdyba — Kanadoje, dalis Kongreso ruo
šiama Anglijoje ir dalis Vokietijoje. Kar
tais, darant svarbius sprendimus, neuž
tenka vien laiškų ar telefoninių pasikal
bėjimų. Be to, nėra noro diktuoti (kitiems, 
verčiau eiti pasitarimų ir susitarimų ke
liu. Dažnai Šiaurės amerikiečiams prime
tama, kad jie mėgsta vi.sk ą matuoti pagal 
savo matą. Jaunimo Kongresas turi at
spindėti viso pasaulio lietuvių jaunimą, 
nors neišvengiamai ribojamas! ir tuo 
kraštu., kuriame vyks Kongresas: jo pa
pročiais, jo ypatybėmis. Tai sudaro dr šei
mininkui progą „pasirodyti“, kas kelionę į 
Kongresą daro įdomesnę.

Šių .metų birželio 6 d. pradėjau tartis 
dėl (kelionės tik po metų vyksiančio Jauni
mo Kongreso. Kelionę pradedu nuo Ang
lijos, nes čia ir prasidės Kongresais 1978 
m. liepos 11d. jaunimo stovykla. Stovyk
loje, kaip numatoma, dalyvaus daugiau 
kaip 400 stovyklautojų iš dvylikos kraštų: 
Australijos, Argentinos, Brazilijos, Kana
dos, Kolumbijos, JAV, Urugvajaus, Vene- 
zuelos ir, laišku, iš Europos kraštų: Angli
jos, Prancūzijos, Švedijos .ir Vokietijos. 
Stovyklos programos tematika pabrėš lie
tuvių papročių lobyną su šventėms pritai
kytomis dainomis bei šokiais ir valgiais.

Anglijoje kol kas daugiausia triūso 
Kongreso stovyklos reikalu yra įdėjusi 
DBLS su Aleksu Vilčinsku priekyje. Alek-
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sas taip pat atstovauja Anglijos Kongreso 
Ruošos Komitetui Vokietijoje sukurtame 
Kongreso Ruošos Prezidiume.

Didelį rūpestį kelia turimosios žinios 
apie Anglijos jaunimo pasyvią laikyseną 
šio svarbaus įvykio atžvilgiu. Trečiajame 
PL Jaunimo Kongrese jau nebuvo D. Bri
tanijos atstovų. Nejaugi ir (ketvirtajame, 
vykstančiame jų pačių krašte, taip pat ne
daug kas pasirodys talkininkų kaid/uose? 
Stovyklos programai pravesti nebus įma
noma importuoti visus vadovus bei pro
gramos tvarkytojus. Taigi Anglijai teiks 
susirūpinti ir duoti stovyklai vadovų: 
sporto, dainavimo, tautinių 'šokių, vakari
nių programų, raštinei. Reikalinga bus 
taip pat ūkinė talka, kuriai gali tikti tik
tai Anglijos lietuviai, nes užsieniečiai ne- 
susigauidytų. Reikalingi taip pait bus tokie 
asmenys, 'kurie gerai pažįsta kraštą (arba 
nori prieš Kongresą susipažinti su Londo
nu bei svarbesnėmis .apylinkėmis, load ga
lėtų važiuoti su ekskursijomis iš Stovyklos 
užsieniečiams ir būti ekskursijų palydo
vais. Reikės Kongreso atidarymo iškil
mėms pranešėjų bei talkininkų. Reikės as
menų, kurie sudarytų „Svečių priėmimo 
komisiją“.

Už .mietų visų akys bus nukreiptos į 
Anglijos lietuvius. Tikiuosi!, kad visi jung
sis bendran darban ir labai gerai pasiro
dys!

Birželio 9 d. vykstu į Vokietiją. Tenai 
vyks pasitarimai dėl tos Kongreso dalies, 
kuri bus Vokietijoje: studijų dienų, talen
tų vakaro ir uždarymo.

Svarbu tartis dabar, nes už mėnesio To
ronte, Kanadoje, vyksta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas, .kuris bus prašo
mas pritarti Jaunimo Kongresui, ir tiki
masi šiam įvykiui paramos. Seime daly
vaus ir pranešimą Ruošos Komiteto vardu 
dairys Kęstutis Ivinskis iš Bonuos. Seime 
paskutines žinias galėsiu pristatyti ir aiš 
dr pateikti naujai išrinktajai PLB Valdy
bai Jaunimo Kongreso sąmatą.

Jei Kongresu bus susirūpinta jau dabar, 
jei įsijungs jaunimas, taii ta dalis, kuri 
vyk® Anglijoje, bus užtikrintas pasiseki
mas!

Gabija Juozapavičiūtė,
P. L. Jaunimo S-gos pirmininkė

7 dienos
— Apie 250 Afganistano karininkų ir 

dvasininkų (peržengė Pakistano sieną, ieš
kodami prieglobsčio kaimyninėje vailstyį- 
bėje po komunistų perversmo jų krašte.

— Paryžiuje Vakarų valstybių konfe
rencijoje, dalyvaujant Britanijai, Belgijai, 
Prancūzijai, Vaik. Vokietijai ir J. A. Vals
tybėms, kurioje buvo apsvarstyti būdai 
paremti Afrikos kraštais, kuriems gresia 
pavojus iš Kubos ir Sov. Sąjungos pusės.

— Grybų tyrinėtojai iš 48 (kraštų buvo 
susirinkę dešimtam tarptautiniam kongre
sui Bordeaux mieste, Prancūzijoje.

— Raudonųjų (brigadų teroristai Italijo
je nušovė Udi-nės kalėjimo viršininką An
tonio Santoro.

— Vengrijos spauda pradėjo sekti Mas
kvą, kiek liečia Helsinkyje sutartų žmo
gaus teisių įgyvendinimą Vengrijoje. Lig- 
šiol itas .kraštas leido laisviau susijungti 
šeimoms, negu kiti komunistų valdomi 
kraštai.

—■ Europos ekonominės bendruomenės 
užs. reikalų ministerijai nutarė pradėti de
rybas su Portugalija, kuri pageidauja pri
sijungti prie (bendruomenės. Kilti kandi
datai yra Graikija ir Ispanijia. Prisijungus 
šiems kraštams, E. E. B-nėje bus 12 vals
tybių.

—■ Renault automobilių fabriko vadovy
bė pakvietė policiją pašalinti streikuojan
čius darbininkus iš jų fabriko Prancūzijo
je. Fabrikas priklauso valstybei.

— Švedijos karalius Karl XVI Gustavais 
su karaliene Silvia atvyko oficialiam vizi
tui į Sov. Sąjungą.

— Tass pranešė, kad KGB suėmė kalti
ninkus, kurie sausio 8 d. susprogdino .bom
bą Maskvos metro traukinyje. Per sprogi
mą žuvo bent keturi žmonės.

Priėš kurį laiką disidentų sluoksniuose 
buvo kalbama, kiad bombą padėjo trys ‘ar
mėnai, priklausą grupei separatistų, kurie 
siekia atskirti Armėniją nuo Sov. Sąjun
gos. Du armėnai buvo suimti Maskvoje ir 
vienas Jerevane.

— Rostove prie Dono 4 sov. piliečiai nu
teisti sušaudyti už bendradarbiavimą su 
naciais antrojo pasaulinio karo metu. Už 
panašų nusikaltimą 3 piliečiai nuteisti 15 
m. griežto režimo darbo -stovyklos ir ket
virtas — 13 metų.

— Sov. Sąjunga pareiškė Amerikos am
basadai Maskvoje protestą dėl jos parei
gūnų „įsiveržimo“ į gretimą namą, kur 
amerikiečiai rado -aparatūrą, kurią rusai 
naudojo (šnipinėti, kas vyksta ambasadoje. 
Tarp gretimo namo ir ambasados rūmų 
rusai buvo įrengę slaptą tunelį, per kurį 
buvo pravestos vielos elektroniniams 
-klausymo aparatams.

DEKLARACIJA
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Mūsų kova teisinga ir šventa — 
Mes nugalėsimi

TAUTIEČIAI, PATRIOTAI, POLITINIAI 
EMIGRANTAI,

Nacionalinis Liaudies Frontas, paskel
bęs savo kovos programą (minimum ir 
maksimam) 1974 metais Lietuvoje, 1975 
metais laisvame užsieny, dar kartą krei
piasi į visas Lietuvos emigracijos galvas, 
laikraščių redaktorius ir bažnyčių dvasi
nius vadus, VLIKą, ALTą.ir buvusios Lie
tuvos Respublikos oficialius paireigūnus- 
konisulus įsu giliausiu prašymu paskelbti 
NLF deklaracijas, proklamacijas, atsišau
kimus ir politinius biuletenius laisvuose 
Vakaruose per spaudą ir laisvas radio 
stotis: LAISVĘ, LAISVĄ EUROPĄ, AME
RIKOS BALSĄ ir (kitais.
BROLIAI IR SESERYS,

Ši neeilinė NLF deklaracija, išleista va
dinamosios Tarptautinio proletariato soli
darumo šventės -proga, yra Skirta visiems 
Lietuvos piliečiams, gyvenantiems paverg
toje Tėvynėje ir laisvuose Vakarų kraš
tuose. Mes kreipiamės į Lietuvos žemės 
ūkio ir fabrikų darbininkus ir dabartinės 
inteligentijos atstovus, įstaigų ir įmonių 
tarnautojus, j visus tarybinius piliiečius- 
lietuvius, (kuriuose dar dega lietuviško 
patriotizmo ugnelė, prisidėti prie mūsų ko
vos už nacionalinę laisvę ir politinę nepri
klausomybę, kuri šiuo labai sunkiu mūsų 
tautos gyvenimo momentu yra ne beviltiš
ka, bet žadinanti ir daug žadanti, jei mes 
visi laiku ir sąmoningo tikslo siekdami 
prisidėsime prie tos kovos, teisingos ir 
šventos, vedančios į mūsų visų (bendrą 
tikslą —■ prarastos valstybės atstatymą, 
Laisvos Nepriklalulsomos Liaudies Lietuvos 
sukūrimą. Nesvarbu, kad sovietinis impe
rializmas, pasiekęs savo kulminaciją tarp
tautinės politikos srityje, naudodamas vi
sas politines .machinacijas, įskaitant de- 
tentę ir kitus vadinamuosius .atoslūgio ply
šius, grasina visam laisvam pasauliui, bet 
mes esame įsitikinę ir neabejojame, kad ir 
jis eina suirimo linkme, .turint gaivoje 
TSRS vidaus padėtį, kur visos nerusų so
vietinės tautos veda pasipriešinimo kovą 
dėl tautinės laisvės, identiškumo ir politi
nio suverenumo (Paibaltijys, Ukraina, 
Kaukazas).
PILIEČIAI,

Nepamirškite, kad šiandien kaip nieka
da vyksta visų nelegalių grupių ir organi
zacijų konsolidacija ir iungim-aisiis ir tai 
vienybei pasiekti galimybės vis didėja ir 
dildės, šiuo metu reikalinga efektyvesnė 
Centro koordinacija, ir tuomet laisvės ga
limybės dar padidės: -kreipdamiesi į tikrus 
kovos draugus, gyvenančius JAV, Kanado
je, Anglijoje ir kitose Vakarų valstybėse, 
mes prašome jų tik dvaiSinės-mioralinės pa
ramos, — paskelbti mūsų informacijas, 
kurių tikslas suformuoti Lietuvos viešąją 
nuomonę, statant į -pirmą politinės .dieno
tvarkės punktą Lietuvos valstybės atsta
tymą ant laisvų demokratinių pagrindų. 
NLF jau dabar nori pabrėžti-, kad ateities 
Laisvos -Lietuvos valdyme galės dalyvau
ti visa kovojusi už laisvę lietuvių .tauta, 
sudariusi koalicinę vyriausybę, kurios su- 
dėtin įeis tie laisvai -rinkti Lietuvos pilie
čiai, 'kuriems laisvės ir tiesos idealai bus 
brangesni už visas .materialines vertybes. 
NLF, o taip pat jo sąjungininkiai: Lietuvos 
Laisvojo Demokratinio Jaunimo Sąjunga 
(egzistuojanti .seniai) ir Lietuvos Patriotų 
Sąjunga, gimusi Vilniuje 1970 metais, da
bar j-au pereina į -aktyvų ideologinį puoli
mą kultūrinio, nacionalinio ir politinio 
fronto baruose.
MOKSLEIVIAI, STUDENTAI, 
KAREIVIAI, KOMJAUNUOLIAI,

pabuskite -ir stokite į LLDJS, kuri sto
vėjo ir stovi nacionalinio jaunimo pirmo
se gretose, vesdama jus į laisvą ateitį, į 
tautinį latgimiimą, į nepriklausomos vals
tybės -atstatymą. NLF ®peliuoj-aį komjau
nimo Itetuvišką dvasią, pareikšdamas, kad 
laikas jums, Lietuvos komjaunime, mesti 
svetimus lietuviams VLKJS bilietus, auto
matiškai pereinant į Lietu-vos Laisvojo 
Demokratinio Jaunimo Sąjungą, kurios 
programa patriotiniam Lietuvos jaunimui 
j.au žinoma. Nors LLDJS dabar yra dar 
nelegali, tačiau bręsta sąlygos, ir netoli
mas laikas, kai ji bus -legalizuota, nes tos 
organizacijos programiniai punktai eina 
kartu su humanizmo, laisvės ir Žmogaus 
ir Piliečio Teisių Deklaracijos dvasia, o 
taip pat jie neprieštarauj-a L Brežnevo so
vietinės konstitucijos paragrafams, Ik-al- 
banitiiemis -apie TSRS piliečių laisves, ku
rios praktikoje (nepaisant Helsinkio ir 
Belgrado nutarimų šiuo klausimu) nėra 
pilnai įgyvendintos visoje Tarybų Sąjun
goje.
LIETUVOS KOMUNISTAI,

žinokite, kari jūsų priklausomumais 
TSKP (Tarybų Sąjungos Komunistų Par

tijai) -nėra garbės ir pasididžiavimo reika
lais. Tarnaudami svetimos limperialistinės 
valstybės partijai, jūs išdiuodate savo tau
tos nacionalinius interesus. NLF esmėje 
nepaisisako pririš komunistinę ideologiją 
kaip tokią, bet pasisakė ir visuomet pasi
sakys prieš svetimą mūsų tautai ideologi
ją, primestą -mu-ms, lietuviams, visiems pa- 
baltiečiams, smurtu, jėga ir aneksija. Na
cionalinio Liaudies Fronto Generalinis 
Štabas konstatuoja, kia.d naujas tautos pa
budimas po ilgos ginkluotos partizaninės 
rezistencijos (partizaninio pasiprieišlilni- 
mo), .prasidėjęs poStalininiiame periode, 
ypač po 1972 metų, o dar labiau -po 1977 
metų spalio įvykių VILNIUJE, yra toks di
delis ir .akivaizdus, jog ir jums, vadinamie
ji lietuviški -komunistai, laikas -atsisukti 
pilnai, visu veidu į savo tautą, kitokiu at
veju jūs -galite -būti pasmerkti. Neužmirš
kite, kad lietuvių tauta ir be jūsų parteks 
pergalę ir .Išsikovos valstybinę laisvę, -bet 
ką (darysite tada jūs? Nejaugi drįsite nu
eiti su priešais? Argi jūs vis dar tikite so
vietinio internacionalizmo šūkiams ir pa
siliksite su jais, užmiršę savo tautos, savo

(Nukelta į 4 psl.)

PAŠA UL YJE
PREZ. CARTERIS PERSPĖJO RUSUS
J. A. V-bių prez. Carteris, kalbėdamas 

-birželio 7 d. karo laivyno -akademijos ilš- 
leistuvėse, pasmerkė Sov. Sąjungos politi
nę liniją Afrikoje, žmogaus teisių varžy
mą, jos pastangas eksportuoti totalitari
nės bei priespaudos valdymo formą, -ir ka
rinių pajėgų nesaikingą didinimą. Prezi
dentas perspėjo: „Sov. Sąjunga -gali pasi
rinkti -konfrontaciją arba bendradarbiavi
mą. J. A. Valstybės yra pasiruolšuisios beit 
kuriam pasirinkimui“. Sov. Sąjungai -ato
slūgis reiškia -agresyvios kovos tęsimas 
jos politiniams tikslams siekti ir įtakai 
plėsti.

Carteris toliau pasakė, kad žmogaus tei
sių pažeildim-ai Sov. Sąjungoje, laužant 
Helsinkio sutarimus, buvo pasmerkti visų 
laisvę mylinčių žmonių. Savo veiksmais 
Sov. Sąjunga parodė, kad ji negaili tole
ruoti laisvai pareikštų idėjų, lojalios opo
zicijos ir laisvo žmonių judėjimo.

SUIMTI A. MORO ŽUDIKAI
Italijos policija, ieškodama Raudonosios 

brigados teroristų, kurie buvo pagrobę ir 
nužudė (krikščionių demokratų partijos 
pirm. Aldo Mono, kovo 19 d. suėmė 5 įta
riamus -asmenis. Birželio 5 d. tardytojais 
dr. A. Gallucci pareiškė jiems, jog jie yra 
kaltinami pagrobimu ir nužudymu A. Mo
ro. Su jaiils kartu yra kaltinamas Miairic 
Moretti, šeštas -grupės dalyvis, kuris dar 
paieškomas.

Vėlesnėmis žiniomis, tardytojas įsakė 
suimti dar tris įtariamus italus.

W. CHURCIHLLIS KINIJOJE
Britų konservatorių partijos parlamen

to -atstovas Winston Churchill (garsaus 
min. pirmininko vaikaitis), lankydamasis 
Kinijoje, pasakė to krašto karininkams, 
(kad- Britanijai ir Kinijai gresia bendras 
pavojus. Jis pasakė, kad už 300 km nu-o tos 
vietos, kur jis kalbėjo, yra koncentruoja
ma Sovietų klaninės pajėgos, kurios suda
ro rimtą pavojų Kinijai. Pastaruoju laiku 
jam teko buvoti Vak. Vokietijoje, kur Bri
tų kariuomenei -gresia tas pat pavojus.

W. Churchillį pakvietė Kinijos institu
tas užsienio reikalams. Jis pasakė, kad 
britai stebi sovietų elgesį -didžiai susirūpi
nę. Sovietai, britų nuomone, pradeda Af 
rikoje imperialistinį avantiūrizmą, nore 
darni -sukurti naujais kolonijas ir užgrobi 
žaliavų ir energijos atsargas, -kurios yr 
reikalingos Vakarų Europai.

BALTIJOS JŪROS ŽUVININKYSTĖ
Sov. Sąjunga paskelbė, kad nuo balan

džio mėn. įsigaliojo jos potvarkis dėl žuvi
ninkystės apsaugos zonos Baltijos jūroje 
nustatymo. Tos zonos ribos bus nubrėžtos 
susitarus su kaimyninėmis valstybėmis.

Sov. Sąjunga žada 'bendradarbiauti su 
visomis Baltijos valstybėmis, siekiant ap
saugoti gyvūniją Baltijos jūroje.

UŽ KĄ NUTEISĖ ORLOVĄ?
„Soviet News“ (23. 5. 78), Sovietų am

basados Londone laikraštėlis, apraišyda
mas dr. J. Orlovo bylą teisme, sako, kad 
liudininkai pristatė dokumentus, kurie pa
rodė, jog kaltinamasis platino žinias per 
rusų emigrantų leidžiamą žurnalą „Posev“ 
ir per rusų pogrindžio leidinį „Einamųjų 
įvykių kronika“. Ta medžiaga buvo taip 
pat -transliuojama į Sov. Sąjungą per 
Laisvės Radiją, Deutsche Welle, Amerikos 
Balsą, BBC ir Romos radiją. Tokiu būdu 
■buvo „šmeižiamas socializmas iir detante“.

Dr. Orlovas, esą, 1976 m. rugpjūčio mėn. 
sufabrikavęs žinią -apie Latvijoje nuteis

tus keturiuis uosto darbininkus, kurie strei
kavę protestuodami prieš maiiiliinimą vien 
tik žuvimi uosto valgykloje.

ANTISOVIETINIS FILMAS

„Sovetskiaja kultūra“ raišo: pirmosiomis 
naujųjų metų dienomis Kinijos Liaudies 
Respublikos kinoteatrų ekranuose pasiro
dė aršus -antitarybinis filmas „Lokio pėd
sakai“. Filmas pasakoja apie kažkokius 
„užsienio -diplomatus — šnipus“, bandan
čius su bendrininkų kinų pagalba pagrob
ti karinių objektų planus. Režisierių su
manymu visas filmo turinys turi įteigti 
žiūrovui, kad kalbama apie TSRS atsto
vus. Apie tai, pavyzdžiui, byloja filmo per
sonažų frazės —■ esą Tarybų Sąjunga“ su
stiprinusi ardomąją veiklą prieš KLR“. 
Filme įmontuoti epizodai, vaizduojantys 
„rusų kazokų žvėriškumą“ Paamūrėje gy
venusių kinų -atžvilgiu. Jie atspindi vieną 
charakteringiausių Pekino -antitarybinės 
propagandos .momentų — Rusijos ir Ki
nijos santykių istorijos falsifikavimą, tuo 
-kurstoma nacionalinė neapykanta tarybi
nei liaudžiai.

Kinijos propaganda plačiai reklamuoja 
naują lantd.tarybinį filmą. Jį jau du kartus 
demonstravo per televiziją. Be to, KLR 
valdžia organizavo specialią filmo peržiū
rą Pekine akredituotiems užsienio diplo
matams. Laikraštis „Zenmin ži-bao“ iš
spausdino recenziją apie filmą „Lokio 
pėdsakai“. Joje rašom-a, kad juosta nufil
muota „istoriniame fone“, kad ji vaizdžiai 
pasakoja žmonėms -apie priešo ketinimus 
užgrobti jų žemę. Filmas tapo viena pa
grindinių dabartinės KLR vadovybės pro
pagandinių medžiagų, nukreipti! prieš Ta
rybų Sąjungą. (ELTA)

SUKILIMAS, KURIS NEĮVYKO, IR 
POZDNIAKOVO VAIŠĖS

„Dirvoje“ spausdinamuose V. Sidzikaus
ko atsiminimuose rašoma:

„Po Lenkijos ultimatumo priėmimo 1938 
m. kovo 24 d. atsistatydino Juozo Tūbelio 
Ministerių Kabinetas. Naują Kabinetą su
darė kun. Vladas Mironas. Vieną 1939 nu 
sausio mėn. naktį jo pakviestais praleidau 
„Pažangos“ restorane su juo, Zigmu Star
kum ir adv. D. Nargelavičium. Mironas 
mus painformavo, gavęs žinią, kad „žygi- 
niinkai“ ir suagituotas Klaipėdoj stovėjęs 
7-ta.s pėstininkų pulkas tą naktį turėjęs 
pradėti -maršą į Kauną tikslu nuversti pre
zidento Smetonos valdžią. Kas valandą, o 
gal net ir dažniau, jis telefonu teiravosi 
pas saugumą apie padėtį Klaipėdoj. Jis 
sakėsi esąs nusistatęs kietai laikytis ir, jei 
reikės, jėga priešintis. Laimei, „žygis“ ne
įvyko, ir paryčiu -mes išsiskirstėme.

„1938 ir 1939 m. Sovietų pasiuntinys 
Kaune Pozdniakovas, matomai, vykdyda
mas iš Maskvos gautas instrukcijas, pra
dėjo rodyti neįprastą 'aktyvumą, ruošti 
priėmimus pasiuntinybės patalpose, per 
kuriuo-s nesigailėjo gėralų, ikros ir gerų 
valgių. Specialų dėmesį jis kreipė teatro 
sluoksniams, visų rangų karininkams, ra
šytojams ir tiems, kurie buvo laikomi bu
vę opozicijoj. Tur būt, mudu priškiaitydia- 
mas prie pastarųjų, jis pradėjo telefonu 
bombarduoti Mykolą Sleževičių ir mane, 
kviesdamas mudu „poūžinat“ — pavaka
rieniauti. Susitarę porą kartų kvietimą 
priėmėme. Neturėjova abejonių dėl Pozd- 
niaikovo motyvų. Jam rūpėjo Kauno poli
tinių ir visuomeninių sluoksnių nusistaty
mas aktualiais vidaus ir užsienių politikos 
klausimais, todėl .pasikalbėjimuose mu
du buvome santūrūs ir atsargūs“.

— Egiptas siunčia -artileriją ir instruk
torius į Zairą, kur jie prisijungs prie or
ganizuojamos afrikiečių kariuomenės ko
vai prieš komunistinę invaziją.

— Sovietų disidentui Aleksandrui Pod- 
rabinelkui, suimtam gegužės 14 d., ruošia
ma byla, kuri būsianti svarstoma, kaip 
praneša „Times“, labai -greit.
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VITOLIO RAUDA Garsusis Vitas Gerulaitis
Kai pasirodė pirmą kartą į lietuvių kal

bą išversta lenkų rašytojo Juozapo Ignaco 
Kraševskio poema „Vitolio rauda“, Jurgis 
Mikšas „Aušroje“ taip išgyrė ją. kad tuoj 
išėjo tikras nesusipratimas. Jis rašė, kad 
„Vitolio rauda“ lietuviams yra tokios pat 
vertės, ikaip graikams „Odisėja“ ir „Ilia
da“ /kaip romėnams „Enejida“ ar žydams 
Senasis Testamentas, o krikščionims Nau
jasis Testamentas. Daugumas aušrininkų, 
aišku, buvo romantikai, dėl to supranta
mas ir jų entuziazmas, rodomas Lietuvos 
praeitį išveliantiems kūriniams, iš kurių 
dvelkia didybė.

J. I. Kraševskio kūrinius, kurių jis pri
rašė daugybę, mėgo ano meto lietuvių 
šviesuomenė. Tų kūrinių romantikas Kra
ševskis nemaža parašė ir lietuviškomis te
momis, o kai patys lietuviai dar ne kažin 
kiek literatūros teturėjo, tai sėmėsi stip
rybės iš kaimyninių šaltinių. O lenkai juk 
ne tik Lietuvos istorijas rašė, bet ir savo 
poemose, romanuose ir dramose lietuvius 
ir Lietuvą vaizdavo ne vienas, šiokiam to
kiam vaizdui susidaryti prisiminkime tik 
Adomą Mickevičių, Henrika Sienkevičių. 
Elizą Ožeškienę, Mariją Radzevičiūtę, Ju
lių Slovackį, tokius vardus, kurie labiau
siai įprasti lietuvio ausiai. Tačiau keitėsi 
laikai, o su jais ir žmonių nusiteikimai, 
išaugo lietuvių literatūra, ir pamažu pra
dėta užmiršti kaimynų turimieji ištekliai. 
Jeigu buvo ar yra kas nors išverčiama, tai 
pasirinkimo mastas jau kitas: kad veika
las būtų kuo meniškesnis, o ar jame vaiz
duojami 'lietuviai, ar ne — antraeilis daly
kas.

Vis tiek ir nepriklausomybės laikais 
(1924 m.) dar buvo išleista Fausto Kiršos 
versta Kraševskio „Vitolio rauda“, tik tą 
vertimą, deja, 'ištiko tam tikra tragedija. 
Romantika .pagrįstas veikalas gal labiau
siai būtų tikęs skaityti jaunimui, bet švie
timo ministerija atsisakė įsileisti jį į mo
kyklų knygynėlius, nes J. Jablonskis pa
rašė, kad vertime daug kalbos klaidų. 1925 
m. dar buvo išleistas J. Talmanto sutrum
pintas vertimas.

Svetur gyvendami, gal ir vėl būsime pri
artėję prie romantikų. Žiūrėkite, kiek mū
sų rašytojai per tuos trejetą dešimčių me
tų yra prikūrę istorinių romanų, dramų, 
poemų ir eilėraščių! Pagaliau prie tos jau 
nemažą lentyną užimančios literatūros is
torinėmis temomis dabar pridėtas lyg ir 
koks vainikas — naujais Vitolio raudos 
vertimas. Prelatas Juozas Karalius prikal
bino Povilą Gaučį išversti ir pats išleido. 
Šįkart vertimui iliustruoti panaudoti pir
mąjį lenkišką leidimą puošusieji V. Sma- 
kausko medžio raižiniai, žodžiu, išversta 
ir išleista dailiai, ir jeigu J. Jablonskis 
būtų -gyvas, tai gal pasiraukytų tik dėl to, 
kad dar Siek tiek korektūros klaidų pa
likta. ..

J. Mikšui reikia pripažinti nemaža tie
sos, kad jis palygino „Vitolio raudą“ su 
graikų ar romėnų epais. Kaip ten, taip ir 
čia susiduriama su mitologiniais laikais, 
kada dievai dar ne tik po žemę vaikščiojo, 
bet net su žmonėmis mylėjosi. Poemos vei
kėjas Vitolis yra dievaitės Mildos ir lietu
vio sūnus. O kai dangų pasiekė žinia apie 
Mildos meilės nuotykius, Perkūnas įšėlo 
ir pats trankėsi iki valios, ir jo pasiunti
niai lakstė, kol žuvo Mildos sūnaus Vitolio 
tėvas. Vitolis slapstomas užauga. Krivių 
Krivaitis jį išmoko, ir tasai pusdievis, ga
vęs iš savo mokytojo stebuklingą kardą, 
išeina į pasaulį. Jam tenka grumtis su vis 
jo tebeieškančiu Perkūno pasiuntiniu, jis 
nubaudžia nesvetingą kunigaikštį Raudo
nį. Viešėdamas pas vieną karalių, neteko 
nuostabaus žirgo. Nugalėjo milžiną, vedė 
Ramutę, bet Perkūnas sudegino jo pilį ir 
nutrenkė jį. Motina Milda išklausė jo 
skundo — pavertė jį ereliu, o Ramutę 
ereliene, ir lizde jie paliko įpėdinį, kuris 
buvo pavadintas Lizdeika.

Kas paskaitys „Vitolio raudą“, suras žy
miai daugiau nuotykių, negu čia pora sa
kinių nusakyta. Stebuklingi, tik pusdie
viams ir milžinams įmanomi žygiai poe
moje keičiasi su tokiais puslapiais, ku
riuos gal net pavadintum idile (sakysim, 
Vitolio susitikimas su Ramute prie šuli
nio, kur ji atvaro girdyti savo gyvulėlius) 
ar realistiniais vaizdais. Rašytojas į poe
mą yra įjungęs net ir stebuklinę lietuviš
ką pasaką apie Eglę, žalčių karalienę, tik 
truputį kitokį jos variantą, ne tą mums iš 
mokyklinių chrestomatijų pažįstamą.

Kam yra tekę skaityti graikų ir romėnų 
epus, tas galės sustodamas pagalvoti, kiek 
J. Mikšas buvo teisingas. Gal jo entuziaz
mas ir perdėtas buvo, gal Kraševskio poe
mai ir toloka ūki Homero ar Vergilijaus, 
bet jo širdį, matyt, šildė, kad ėmė žmogus 
ir pagal lietuviškos mitologijos šaltinius 
sukūrė dievus, pusdievius, milžinus ir pa
prastus žmones — apgyvendino gražią pa
saką priešistorinėse Lietuvos ūkanose. Net 
pats ir mitologiją sukūrė, kur jos trūko 
pasakai suverpti ir nuausti.

(b. k.)

SUPAŽINDINO SU R. SPALIO 
MECENATU

„Dirva“ savo skaitytojus plačiai supa
žindino su pik. Donatu Skuču, kuris 
pasižadėjo būti mecenatu „Vilties“ lei
džiamo Romualdo Spalio romano „širdis 
iš granito“.

Tai jaunosios kartos JAV lietuvis, gi
męs Klaipėdoje, pagal karinę profesiją — 
lakūnas. Su rašytoju R. Spaliu praeitais 
metais buvo susitikęs Vokietijoje ir išsi
šnekėjo apie lietuviškos knygos padėtį.

jo sesers Rūtos akimis

Neseniai Romoje varžėsi tenico garseny
bė Vitas Gerulaitis, kurio vardą ir pavar
dę teisingai ištarti išmoko radijo ir tele
vizijos pranešėjai ir ta sporto rūšimi besi
domintieji klausytojai ir žiūrovai ir skai
tytojai visur, kur tik jis pasisuka.

Ten su jo seserim Rūta buvo susitikusi 
Londono laikraščio „Evening News“ ben
dradarbė Catherine Olsen, kurios pasi
kalbėjimas buvo atspausdintas to laikraš
čio gegužės 29 d. laidoje.

C. Olsen suminėjo, kad tada prieš kelias 
dienas dėl Italijos teniso čempionato var
žėsi vietinis herojus Adriano Panatta, bu
vęs čempionas, su dabartiniu. Vitu Geru- 

[ laičiu, jos žodžiais tariant, teniso sluoks
nių žavinguoju amerikiečiu vaikinu, ku
ris, kaip esą spėjama, šiemet galįs laimėti 
Wimbledone. Deja, Gerulaitis, dabar lai
komais trečiuoju pasaulyje, pralaimėjęs. 
Minia vis žiauriai šūkavusi ..Adriano, Ad
riano, Adriano“, ir tai galėję prisidėti, 
kad jam šiemet pirmą kartą rimtai nepa
sisekę. Toliau C. Olsen raišo:

„Taigi žaidėjas, kuris vadinamas lauki
niu, padauža, norinčiu kiekvieną naktį tu
rėti vis kitą moterį, kuris pinigus leidžia 
tokiu pat greitumu, kokiu nusviedžia teni
so kamuoliukus, kuris rūko hašišą, uosto 
kokainą ir važinėja greitais automobiliais, 
— sėdo į pirmąjį išskrendantį lėktuvą. Jis 
tarp pat vadinamas Lietuvišku Liūtu ar 
Broadwejaus Vitu. Merginos alpsta, užmia- 
čiuisios teniso aikštėje jo ilgas šviesias 
garbanas. Jos 'apspinta jį, lyg kokios 
skruzdėlės meduotą pyragaičio 'kriaukšle
lį, kai tik jis pasisuka diskotekoje. Tačiau 
ta kuri jį pažįsta geriau negu kas kitas, 
juokiasi iš jo tų pagarsėjusių nedorybių“. 
O ta, kuri juokiasi, yra jo sesuo Rūta, žiū
rėjusi Romoje, kaip žaidžia brolis (ji 22 
m. amžiaus, platinos spalvos plaukai, mė
lynakė /metais jaunesnė už brolį).

Ant. Pačkauskas

Pavasaris
Vyturėlių giesmė, pempių klyksmas, 
kalenimas garnio ant senos klėties kraigo. 
Žydi sodai, daržai, kvepia viskas, 
nuo kvapų galva mano apsvaigo.

Stiepiasi jau gyvi į saulutę 
iš po sniego rugių želmenėliai, 
prausiasi didesni ir mažučiai 
upelių dugnuos akmenėliai.

Sudėvėtą žiemos rūbą keičia 
į naują, žaliai apsiūlėtą, 
viską suka, atbulai viską verčia 

lavasaris jaunas, trankus, užkerėtas.

Ji sako, kad tas jos brolis yra ir vėja
vaikis, ir pasirodyti mėgsta, ir laukinukas 
būna. Motina tikisi, kad kurią nors dieną 
jis susiras nuosaikią merginą, kuri prižiū
rės jį ir apskalbs, bet sesuo sako, kad ji 
nustebs, kai išgirs, jog jis aprimo. „Jis tu
rėtų uždirbti daugiau kaip 100.000 svari) 
per metus“, sako Rūta, „ir jis kalba, kad 
jei laimės Wimbledone, tai pokštaudamas 
nusigabens lovą į Studio 54 New Yorke, 
pačią judriausią diskoteką, ir pagyvens 
ten ištisą savaitę“.

Gyvena jie su tėvais New Yorko Queens 
rajone Vito nupirktame name. Tėvai — 
lietuviai, antrojo pasaulinio karo pabėgė
liai. Tėvas —■ buvęs Europos profesionalas 
tenisininkas, vis buvęs nepatenkintas, kad 
negali iš to verstis. Kai tik Vitas ir Rūta 
paaugo, tėvas vesdavosi juos į teniso aikš
tes ir skatino žaisti. Vitas pradėjo žaisti, 
kai buvo 10 m. amžiaus, o 12 m. jau laimė
davo. Tėvas mokė Vitą.

O kur žmonės neteisingai Vitą apkalba, 
tai, pirmiausia, dėl narkotikų. Jis bandė 
juos, kaip ir 90 procentų Amerikos jau
nuolių. bet pamatė, kad itai atsiliepia į jo 
žaidimus, ir daugiau nebeliečia. Sesers 
tvirtinimu, Vitais be reikalo apkalbamas ir 
dėl puotavimu. Pavargęs po puotų jis ne
galėtų žaisti. Prieš rimtesnes varžybas jis 
gyvenąs kaip tikras atsiskyrėlis.

Be to namo, kuriame su tėvais ir sese
rim gyvena, jis dar turi kitą Long Island 
ir butą Manhattene. Jis turi daug pažįsta
mų. Kai koks nors filmų aktorius, pvz., 
Ryan O‘ Neal, prieina ir pasako, kad jam 
malonu susitikti ir kad jis visada žavisi 
Vito žaidimu, tokie dalykai labai Gerulai
tį veikia.

Vitas esąs geraširdis, bet juo negali pa
sikliauti, ir jis esąs karšto būdo. Dažniau
siai jis užmiršta, kur kada reikia nueiti, 
tai motina turinti jam pasakyti, kada rei
kia praktikuotus, kada su kuo susitikti, ka
da sutarta fotografuotis. Užmirštus net su
tartus pasimatymus su merginomis.

Vito pasisekimas ir Rūtą paskatino žais
ti tenisą. Bet apie save ji sako, kad jei pa
sisuks tinkamas turtingas vyras, tai ište
kėjusi ji, greičiausia, nebežaiis.

Be kita ko. Vitas valgyti labiausiai 
mėgstąs mėsą su bulvėmis ir pudingą su 
vyšniomis.

IŠ BRAZILIJOS Į PLB SEIMĄ

Pasaulio Lietuvių Seiman, Dainų ir 
Sporto Dienoms, Toronte, Kanadoje, — 
iš Brazilijos kviečiami išvyksta septyni 
atstovai, tarp kurių (kaip B-nės narys ir 
parapijos vikaras, vyksta ir kun. Petras 
Urbaitės. Jis vyksta su nelengva misija — 
„Išeivijos knygnešystės“ ir šv. Kazimiero 
parapijos veiklai paramos ieškojimu.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
„KELEIVIS“ PAKEITĖ IR RŪBĄ IR Iš 

DALIES ŽMONES

Balandžio 18 d. Bostone leidžiamasis sa
vaitraštis „Keleivis“ pakeitė spausdinimo 
būdą ir formatą: jis pradėtas spausdinti 
fotostatiniu būdu. Formatas sumažėjo, ir 
pirmasis šitaip spausdinamais numeris iš
ėjo kol kas 'tik 8 puslapių, bet tam pasi
keitimui Skirtam vedamajame reiškiama 
viltis, kad laikraštis pastorės iki 12 pusla
pių.

Tačiau vedamajame ryšium su tais pa
sikeitimais pranešama ir dar viena nau
jiena:

„Šia proga su džiaugsmu ir geromis vil
timis galime pranešti, kad į „Keleivio“ re
dakcinį kolektyvą su šiuo numeriu pasto
viai įsijungė ir mūsų jaunas ir judrus 
akademikas žurnalistas Mykolas Drunga, 
kuris ir iki šiol šį laikraištį nuoširdžiai rė
mė. Tad reikia tikėtis, kiad jaunas kraujas 
atjaunins bei pagyvins ir tą 73 metų am
žiaus mūsų spaudos veteraną“.

ADELAIDĖJE UNIVERSITETĄ BAIGĖ 
100 LIETUVIŲ

„Mūsų Pastogėje“ Ju-Ra rašo apie Adelai
dės (Australija) universitete teisės studi
jas baigusią Joaną Valdą Staugaitę. Įdo
miausia, kad tai jiaiu šimtoji lietuvė, kuri 
baigė tą universitetą. Ta proga Ju-Ra, be 
kita ko, rašo:

„Pirmieji baigusieji Adelaidės u-tą bu
vo kaip tik tie lietuviai', jau baigę Lietu
voje ar Vokietijoje. Tad 1954 metais Adel
aidės u-te buvo suteiktos 4 Lietuviams tei
sės dirbti savo specialybėje. Kuris iš jų 
laikytinas pirmuoju baigusiu Adelaidės u- 
tą, dabar sunku patikrinti. Tada baigė 
dantistė V. Aleksandravičienė, Dr. J. Mi
kužis —■ mediciną, Dr. S. Chmeliiauskais — 
humanitarinį fakultetą ir L. Garbali'aius- 
kas — inžineriją.

Vėliau kiekvienais metais baigdavo po 
kelis (lietuvius. Kai anksčiau baigusieji 
buvo gimę Lietuvoje, kiti Vokietijoje, tai 
dabar jau baigia gimusieji Australijoje. Ir 
1978 m. gegužės 10 d. buvo įteiktas diplo
mais 100-jiam lietuviui, baigusiam aukštuo
sius mokslus Adelaidės u-te. Tame pačia
me universitete, kur prieš 24 metus 'buvo 
įteiktas mokslo laipsnis ir pirmajam lietu
viui“.

Atsiusta paminėti
Pasaulio Lietuvis, Nr. 39/103, 1978 m. 

kovais. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
mėnesinis žurnalas, leidžiamas Čikagoje, 
JAV.

Lietuvių Dienos, Nr. 3, 1978 m. kovas. 
Iliustruotas .mėnesinis žurnalas lietuvių ir 

anglį) kalbomis, leidžiamais Los Angeles, 
JAV.

Jurgis Jankus

Kreivas liudijimas
Pakėlė ir Pranys, pažiūrėjo į skaidrų 

skystimą, 'lyg ieškodamas jame paramos, 
ir (išmėtė vienu mauku. Bertulis tuoj vėl 
pripylė.

— Paimkim dar po vieną. Prakeiktos 
klėties dulkės gerklę graužia.

Kelis kartus atsikrenkštė, paskui pridė
jo: „Ar pačiam ne?“

Pranys šyptelėjo ir antrą išvertė tokiu 
pat užmetimu, bet akių nuo stiklelio nepa
kėlė.

— Aš nenoriu paties, Prany, spausti 
prie sienos, bet susitinki protingą žmogų, 
tai ir norisi išsišnekėti. Vakarykščia paties 
pasaka man neleido per naktį užmigti. Aš 
ne Kurdulis, aukso neturiu, bet vis tiek. 
Tokius velnius reikia išsijoti, kaip ašakas 
iŠ gerų miltų. Kol tokie čia pat maišosi, 
negali žmogus ramiai miegoti. Niekas ne
gali. Tdkiem ne tarp žmonių. Uždaryti rei
kia, kad nekaltiems nereikėtų drebėti. 
Tam, Prany, yra valdžia. Ir alš tau, bro
liuk, pasakysiu, kad su tokiais mūsų val
džia nesiiteriioja. Ką uždaro, to niekam ne
bereikia bijoti. Už tokius darbus ligi gy
vos galvos ir tiek.

— Taigi. Žinau, kad ligi gyvos, bet su
rask ir pirštu parodyk. Valdžia tai valdžia, 
bet pati neranda. Pirštu parodyk, tada pa
ims. Dar ir įpiršto neužteks. Pritampys, vi
siems apskelbs, kas parodė. Paims, pašne
kins, palaikys kelias paras ir paleis, o 
kaip tada tau.

— Klysti, Prany. Ir dar kaip klysti. Pa
sakyk, kas iš tokių sugrįžo? Na, pasakyk?

Pranys dar stipriau įsižiūrėjo į tuščią 
stikliuką.

— Kad daugiau tokių atsitikimų apie 
mus kaip ir nebūta. Tiesa, anais metais 
paėmė Baltrušiuką.

— Ir negrįžta.
— Tebesėdi. Bet jis, sako, savo nuosa

vą tėvą nuniauniojo.
— Tėvą ar ne tėvą, bet tebesėdi. Ir nie

kas nė 'amt ant to, kur pirštu parodė. Kas 
nors turėjo drąsos. Ten tėvas. Savas su 
savu susipiovė. Savas savą paplovė. Nie
kam kitam dėl to nėra baimės, bet, bro
liuk, kai jau per ežią ateina tau padų svi
linti... Pasvilino vieną, patupės už krūmo 
ausis suglaudęs, palauks, pamatys, kad 
visi išsigandę galvas po lapais kiša, -pa
svilins ką nors kitą. Sakyk, Prany, — stai

ga pasuko kalbą visiškai į reikalą, — ką 
tu galvoji apie Sabonių Petrą. Žinau, kad 
Sabonis jį labai giria, saiko, net rūpinasi 
jam gauti geriausią žemės sklypą iš Pa
nuovalio dvariuko. Pats Sabonis man pri
minė. Sako, į tą pusę, kur arčiau lemtpiū- 
vės. Visa žemė pirmos rūšies, kviečiai už
auga, kaip mūras. Bet sakyk, ką tu pats 
apie jį galvoji. Praeitą rudenį vakarais į 
pamiškę vis traukė ir traukė. Dabar vėl 
pradeda. Ar nenumanai, kas ten jį trau
kė? Vyras metuose, mamos tikrai nebepa- 
siilgsta. Judu pasišnekat. Ar neprasitarė?

— Kad nebeatsimenu, kada bešnekėjom.
— Nepasišnekat? O alš maniau, kad la

bai sumetat, žinai, ir kitas daiktas. Vakar 
Valė parbėgo nusiplovusi kojas ir sako: 
„Nežinau, kas tam Sabonių Petrui yra. 
Kai tik nueinu koji) plautis, tuoj ir jis ant 
liepto, bet atėjęs ne su manim šneka, tik 
užsigula ant turėklų ir visą laiką žiūri į 
Kurdulius. Daug sykių net negirdi, ką jam 
sakau. O šį vakarą net išgirdau suniur
nant, kad netylės. Paklausiau, kas netylės. 
Jis tik krūptelėjo, susimaišė, numojo ran
ka ir nieko nebepasakęs nuėjo“. Jai atro
dė toks susimaišęs, kad pradeda bijoti net 
kojų plautis. Ko gera, kumštels kada nors 
nuo liepto į duburį. Tad pats vienas, Pra
ny, galvoju ir galvoju. Sakau, paprašysiu 
paitį, kad pasišnekėtum, gal kas išaiškėtų.

Bertulis pritilo, pripylė stiklelius. Savo 
išgėrė, o Pranys savąjį sukaliojo tarp pirš
tų ir galvojo apie sklypą. Jis irgi manė 
prašyti tuoj už didžiojo griovio, visą nuo
kalnę į lentpjūvės pusę ir žinojo, jeigu 
Bertulis savo petį prirems, viskas kaip ir 
atplauta. Bet jeigu Sabonis Petrą rems, vi
saip gali išeiti. Sabonis irgi gali turėti pe
čių. Jo ir vaikai su karvėmis nesiterlioja. 
Abudu mokslus eina, ir pats Petras sava
noris. Kas gali pasakyti, koks jis -ten bu
vo, bet grįžo su juostele ant rankovės ir su 
kryžium. To niekada neprisisega, nesigi
ria. Tur būt, ne už kažin ką gavo. Bet tu
ri. Jeigu prie krūtinės ir nesisega, bet prie 
prašymo tikrai prisegs. Sabonį Bertulis 
gal ir nustumtu, bet kryžių kažin ar ir jo 
pečiai pastums.

Bertulis matė, 'kad Pranys suka galvą. 
į Kiek palaukęs paragino:

— Išgerk. Klubui nepaliksim.
Vos Pranys stikliuką pastatė, Bertulis 

vėl pripylė.
— Tad sakai, kad su Petru nelabai su

tuokia!. Bet vis tiek būtų ramiau. Pirma 
man retkarčiais knistelėdavo, ko jis vis į 
tą pamiškę, bet kai vakar Valė įsišneko, 
tai ir nusmelkė. Argi čia pat po šonu? O 
a'š dažnai pašnekindavau, kaip sau lygų. 
Žmogus šnekini ir nežinai ką. Ir pačiam 
gal net į galvą neatėjo. Žinai, būk geras, 
nenumok ranka. Sueik arčiau. Pašnekink. 
Paklausyk, kaip jis šneka, pažiūrėk, kaip 
vaikšto. Pamėgink atsiminti ,kaip tą nak
tį. Žinoma, kvailas būtų lengvai išsiduoti, 
slėpėsi, bet visko juk negali paslėpti. Jei
gu ne, tai ne. Žinosim, kad pašonėj gryną 
žmogų turim. Kas žino, gal abiem žemę 
šalia viens kito atrėš .Bus ramu, kad gali 
su žmogum tiesiai akis į akį. O kad Pa
nuovaly pačiam ir nebetektų, rasim kitur. 
Tai ką, paklausysi?

Pranys staiga pakėlė pilkas akis tiesiai 
į Bertulį ir pasakė:

— Kad man nereiklia. Aš visada jį ma
čiau ir girdėjau. Ir dabar matau. Kaip nu
luptą.

Pranio balse buvo toks tvirtas tikru
mas, kad Bertuliui per nugarą nejauku
mas nubėgo. Jis greitai pripylė stikliukus, 
paragino išgerti ir vėl pripylė. Kitaip ne
galėjo. Turėjo skubinti, kad ranka nepra
dėtų drebėti.

— Ir visą laiką tylėjai? Matei, žinojai ir 
tylėjai?

— Norėjai, kad prašnekčiau, o dabar 
kaltini.

— Nekaltinu, Prany. nekaltinu. Aš tik 
truputį įtariau, o tu visą teisybę tėkšlt ant 
stalo. Žmogus gali aukštielninkas išvirsti. 
Ir nė kibk neabejoji?

—■ Ar tamsta abejoji, kad čia sėdžiu?
— Kaip dabar abejosiu.
— Ir aš neabejoju, kad čia esi ponas 

Bertulis, o ne kas kitas. Sveikas, — pakėlė 
taurelę pirmą kartą jis pats.

Pakėlė ir Bertulis.
— Už apvalymą, — pasakė.
— Ir už gerą sklypą, ponas Bertuli, — 

pridėjo Pranys.
— Ir pažinai iš karto? — kiek patylėjęs 

paklausė Bertulis.
Šiek tiek jau svaigstančia galva jas jau

tėsi lyg būtų pakabintas tarp sapno ir tik
renybės. Jeigu ne Valė ir tas prakeiktas 
lieptas. Ne, jeigu ne ta gyvatė lydeka, 
niekada nebūtų tokie dalykai į galvą atėję, 

j Niekada niekadžiausia! Bet Pranys šneka, 
lyg Ir būtų tikra teisybė. Paklausė ir gal
voja, kad Pranys nusišypsos ir pasakys: 
„Nė kiauro velnio nepažinau, bet jeigu po

nas Bertulis nori, galiu pažinti ir iš karto. 
Kad tik žemė būtų. Jėzus Marijėle! Man 
be žemės, kaip lydekai be vandens“. Bet 
jis nė nešyptelėjo, prisipylė taurelę, pas
kutinius lašus iš ropinės išvarvino dr tęsė:

— Tai ir nepažinsiu. Jis gi atvedė ir pa
rodė, kur miegu. Kai už durų šnekėjo, pa
žinau. Net pagalvojau: „Kurių velnių čia 
tas Petras dabar vidurnakty?“ Paskum vi
sur mačiau. Prie ieškojimo visur buvo 
pirmas. Kur nebus. Kiek sykių yra buvęs, 
viską apžiūrėjęs. Kodėl jam neieškoti?

— Tai ir ant seklyčios jis buvo?
Pranys truputį sugaišo, bet tik tiek, kiek 

reikėjo išgerti paskutinę taurelę.
— Ne. Ten buvo kitas. Jeigu dviese bū

tumėm pasilikę, nebūčiau iškentėjęs. Būč 
pasakęs: „Petrai, koks velnias dabar į ta
ve įlindo?“ Tikrai būčiau pasakęs. Net ne
pajutęs, kad sakau. Dabar suprantu, kas 
po to būtų atsitikę. Nebešnekėtumėm čia, 
galvą galiu guldyti. Ne, ant 'seklyčios jis 
nelipo. Mėsas tvarkė. Paskum ir kviečių 
du maišus įsidėjo. Kiti nenorėjo, bet jis 
įsivertė ir tiek. Dabar suprantu: kai skly
pą gaus, gatavą sėklą turės. Kai į žemę 
įbers —■ papūskit. Ant kvietlaiiškių Kur- 
duilio pavardės nebus.

Bertulis klausė su smagumu, bet vis ne
galėjo tikėti, kad teisybę girdi. Atrodė, 
Pranys tuoj užvers galvą, užsikvatos, at
gavęs kvapą nusispiaus ir išeis. Iš karto 
norėjo paprašyti daugiau degtinės, kad 
Pranys viską išsipasakotų ligi paties dug
no. Kas žino, gal ir jis buvo tam pačiam 
suokalby. Gal ims ir išsižios. Bet gal ver
čiau tegu ne. Verčiau tegu taip, kaip sako.

— Jeigu jau taip, tai gal geriau eisim, 
— pasakė kildamas.

— Kur? Ar taip, ar taip dienelė šuniui 
ant uodegos. Vakar statei, šiandien vėl. 
Dabar statau aš. Ar kad aš bernas, tai jau 
negaliu statyti, — ėmė spirtis Pranys.

— Pastatysi, bus laiko. Dabar yra svar
besnių darbų. Jeigu jiau pradėjom, reikia 
baigti.

— O, ponas Bertuli, žemės šiandieną 
juk dar nedalina. O gal dalina? — susi
griebė. — Gal dar reikia pas kokį poną 
užeiti.

— Ne, dėl žemės ne. Sakiau, kad rytoj 
pats nuvešiu, tai ir nuvėšiu. Dabar reikia 
sutvarkyti Petro reikalą. Kam laukti? Ar 
kad jis pirmas apsispręstų. Užeisim į po
liciją ,tegu surašo, kaip buvo.

Pranys staiga pasitraukė 'atbulas.
— Ar kad uždarytų? Mudu juk visą ro

pę, kaip svogūną...
— Dėl to nesuk galvos. Kai su manim 

eini, nė nemirkitelk. Viršininkas man. kaip 
savo vaikas. Ir geras vyras. Pamatysi, 
aukštielninkas nuvirs. Juk pats žinai, kaip 
jie plūkėsi. Net iš Kauno kriminalinę iš
šaukė ir — nieko. O dabar ilš karto. Ne tik 
nesulaikys, bet dar tokį draugą įsigysi. 
Tokį, kad oi, oi, oi.

— Bet sakys, kodėl pirma tylėjai.
— Tylėjai, kad bijojai, o dabar šneki, 

kad dabar labiau bijai. Ar ne taip man sa
kei?

Pranys prasižiojo kažin ką sakyti, užsi
čiaupė, kelis akimirksnius pastovėjo, lyg 
rinkdamas žodžius.

— Nenoriu be laiko mirti, nenoriu ir vi
są amžių bernauti. Gerai, einam. Bet jei 
kas, tamsta stovėsi mano pusėj.

— Žinoma, kad stovėsiu.
Juodu anaiptol dar nebuvo ginti. Ėjo nė 

kiek nesvyruodami, kurį laiką kiekvienas 
savo paties mintimis užsiėmę. Pirmas ne
išlaikė Pranys.

— Jėzus Marijėle, kad taip nuokalnėje. 
Lentpjūvė tuoj už ežios. Piūvenų krūvos. 
Imk, kiek nori, bet kad niekas nežino, ką 
su jom veikti. Visas per tvartus pervary
čiau. paskui į dirvą. Tik, kad tamsta pa
spaustam, kur paspausti reikia. Jau ko, 
ko, bet gėdos tikrai nepadaryčiau. Nei 
tamstai, nei sau, nei komisijoms. Po kelių 
metų galėtų atvažiuoti pasimokyti. Kaip 
Dievą geriausią myliu, ponas Bertuli. Ag
ronomai galėtų pasimokyti. Kaid taip kokį 
penkiolika hektarų! Kad nors ir dvylika. 
Visiems parodyčiau, ką smulkus ūkinin
kas gali padaryti. Nesėdėčiau Bereliio ar 
Joškės kišenėj. Greičiau jie sėdėtų mano, 
o ne aš jų. Mačiau, kaip prūsai dirba. Ne 
viską gerai, bet daug gera išmokau. Oi, 
daug, penas Bertuli. Oi daug. Tik nėra 
kur parodyti. Kurdulis geras žmogus, bet 
jis man ne tėvas, o aš ne vaikas. Bernas 
turi daryti, kaip šeimininkas liepia. Neda
rysi, išeisi šunim blakstienų kapoti. Sa
kiau'. Daug ką saikiau, bet kur tu viską į 
kietą galvą sukalsi. Kaip kirviu į akme
nį. Girdi, gudrybes galėsi rodytu, kai ant 
savo atsisėsi, o dabar reikia dirbti. Lyg 
aš, ponas Bertuli, nedirbu. Bet savo dirb
ti būtų kitaip. Išeis — tavo išeis. Neišeis 
— vėl tavo. Bet kur neišeis, jeigu žemei 
duosi. Jeigu duosi daugiau, negu atimi. 
Bet ką aš čia tamstai, ponas Bertuli, sa
kau, kad tamsta už mane viską geriau ži
nai .Ir daug geriau žinai.

Policijoj Bertulis iš karto pasibeldė į 
viršininko duris. Po bičiuliško pasisveiki
nimo ir kelių sakinių apie derlių, orą ir 
kelius, Bertulis negaišdamas pasuko j rei
kalą.
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Savaitgalis Annabergo pilyje S&aityteju taikliai LIETUVOJE
(balandžio 28 — gegužės 1 d. d.)

Virš jaukaus ir vokiškai švariai nubliz- i 
ginto Bad-Godesbergo miestelio (toks lyg 
ir Bennos priemiestis ar užmiestis, kaip 
kam patogiau) ant miškeliu pasidabinu
sios 'kalvos stovi Annabergo pilis. Pervar
gusi, kaip senatvė, kurios nebepaslepia ir 
storiausi dažų sluoksniai, 'beit neapaugusi 
nieiii pelėsiais, nei kerpėmis, priešingai — 
šviečia itin turtingos kultūrinės veiklos 
varsomis.

Šviečia ir pilies gaspadoriaus pastoriaus 
Urdzės šypsena bajoriškai aukšto stono 
viršūnėje, po snieguota garbanėle, kai pa
sitinka svečius gėlėmis ir dekoratyviniais 
krūmeliais išpuoštame kieme. Ir taip — 
ištisus metus, ilgą įmetu eilę (bene pernai 
atšventė ketvirtadalį šimtmečio) pilies 
mylysta suglebta simpoziumus, kultūrines 
dienas ir savaitgalius, studijų savaites, 
baltus studentų suvažiavimus, margus 
baltų trijulės sambūrius ir kitokius di
džiai kultūringus klumpių sunešimus. Tad 
ir šį kartą, balandžio pabaigoje, atvykęs į 
„Sugyvenimo problemų“ diskusijas, pilies 

Annabergo pilis

kieme pamatau aukštai šviečiančią pasto
riaus Urdzės šypseną. Pasisveikinus ir 
persimetus keliais žodeliais aipie kelionę, 
paspėliojus, kokį orą išskirs mums Pon- 
dievs, esimi nuvedamais į pastogės 'kamba
rėlį. kuriame praleisiu tris naktis.

Penktadienio vakare susirenkame į kon
ferencijų saliukę susipažinti jau didokas 
būrelis. Tokia tvarka, toks paprotys, kad 
pirmasis vakaras praeina šnekučiuojantis 
prie istiklo vyno apie viską ir nieką, kaip 
mėgstama sakyti. Tarp pažįstamų veidų 
pastebiu Belgijoje gyvenančią dainininkę 
Spies-Gailiūtę ir Olandijos lietuvių veikė
ją Klevinį. Na, vadinas, ir kaimynai atvy
kę!

Šeštadienio rytą, po pamaldų (kaip ir 
pridera, kai sambūryje dalyvauja net ke
li kunigai, o paskui — toks jau paprotys 
viską pradėti malda), liuteronų pastorius 
dr. G. Wagner „Sugyvenimo problemų“ 
ciklą pradeda paskaita „Vienišas tėviškė
je, namie ir svetur“. Paskaita, kaip man 
pasirodė, brūkštelėjo per šeimyninio gy
venimo problemas, peržvelgė jaunimo pa
simetimą sociologinio samprotavimo švie
soje, bet ką nors ypač nauja taip ir nepa
sakė. Gal todėl, kad prelegentas vengė 
gudresnio-gidesmio samprotavimo, niorėjio, 
kad visi viską suprastų, o gal ir todėl, kad, 
kaip mano menkutė patirtis sako: kai liu
teronų ‘kunigas pradeda analizuoti dvide
šimtojo amžiaus problemas, jis būtinai ir 
neišvengiamai pasideda ant staliuko ir 
pirmojo šimtmečio šventraštį. Panašiai 
yra ir su mūsų, katalikų, perdaug palmial- 
džiais paskaitininkais, kurde, kaip ir bro
liai liuteronai, savojo davatkizmo pertek
lių atiduoda mums. Užtatai kartais taip 
atsitinka ,kiaip -ir po minėtosios paskaitos: 
diskusijose rimto veido ir rimtai kalban
tis seniokas papasakojo, kiad, va, tokias ir 
anokias šunybes šeimai iškrečia šėtonas. 
O kitas, cituodamas senovės žydų nuomo
nę, gudriai sukdamas ir persukdamas dės
tė, kad moteris vis tiek yra menkesnės 
vertės sutvėrimas, kad' ji turi paklusti vy
rui, kaip yra parašyta ten ir ten, tokioje 
ar anokioje eilutėje. Linksma darėsi ne 
tik man, pusseniui, o ką jau kalbėti apie 
jaunimą!

Išvadoje peršasi mintis, kad net dokto
ratais įvertintų gabumų vaikinai pasku
bomis paruošia paskaitėlę ir visiškai ne
sugeba išlaikyti joje vyravusios minties 
diskusijose, ir iš to išeina, kaip protingai 
žmonės nusako nevykusį mišinį: nei vel
nias, nei gegutė.

Po to teko išklausyti mokytojos V. Pan
zer paskaitą „Moters vaidmuo lietuvių li
teratūroje“. Temia, kaip matyti, nebe pir
mos jaunystės, vienu ar kitu pavadinimu 
lukštenta mūsų literatūros rabinų (Gri
nius, Natkevičius ir Co.), bet buvo vyku
siai, subtiliai pristatyta. Šviesioji ponia 
suglaudė keleto rašytojų puokštę dr pada
vė ją Vasario 16 gimnazijos auklėtiniams 
savaip panagrinėti. Šalia prelegentės sė
dėjo trys mergelės-lelijėlės (girls from 
America) ir šviesiaplaukis bernelis (boy 

from Chicago). Visi nustebino gražia lie
tuvių įkalba ir literatūros rašomųjų darbų 
sklandumu. Beje, prelegentė gana plačiai 
minėjo ir Avyžiaus paskutinįjį (dar „Per
galėje“ tebeinantį) romaną „Chameleono 
spalvos“ ir jame ryškiausiai iškilusias mo
teris: Unę ir Veroniką. Taigi horizontas 
buvo gana platus, bet aš mieliau būčiau 
pasiklausęs apie jaunesnes rašytojas, ku
rios dar gyvos išeivijoje, kaip pavyzdžiui: 
Irena Joerg, Z. Tenison, B. Pūkelevičiūtė 
ir kitos.

Didžiai simpatiškos ir su busimuoju Vo
kietijos kancleriu ant rankų vaikštinėjan
čios ponios Lukšienės paskaitoje neteko 
dalyvauti. Taip jau susiklostė, kad tik iš 
paskaitoje dalyvavusiųjų sužinojau, kaip 
rimtai buvo klausoma, o paskui ir disku
tuojama „Šeimyninis sugyvenimas Lietu
voje“. Tačiau pavyko nepraleisti A. Her
mano „Laisvės problema Šeimoje“. Heidel
berge gyvenantis vaikinas skaitė švelniu 
balsu, bet jo mintys, kaip esu įsitikinęs, 
buvo bene aštriausios. Žinoma, Amerikos 
ir jis neatrado, paskaita, mano nuomone, 
geriau būtų tikusi savaitraščiui, negu pus

šimčiui klausytojų, tačiau pralenkė iki tol 
girdėtus savo šviežumu, drąsa pasakyti, 
kad vedybos nėra rožinis 'kalėjimas ir ab
soliutus paklusnumas, o jais sudaro itin in
dividui brangūs elementai, kaip, sakykim, 
laisvė, ištikimybė sau, dvasinė nepriklau
somybė.

Sekmadienio vakare dailininkas A. Kri
vickas atėjo su itin šviežia ir įdomia pan 
skaita: „Dailės paroda Vilniuje“. (Atėjo ir 
su iki gyvo 'kaulo įsipiovus-iais senučiais 
filmais .apie seniai mirusias senutes ir 
klaikiai braškantį, ūkčiojantį, tarškantį 
mišką... Kompetetingai, bet paprastai 
garbusis menininkas perteikė savo įspū
džius iš dailininkų parodos Vilniuje, su
pažindino su kad kuriais darbais skaidrė
mis, analizavo nūdieninės Lietuvos tapy
bos ir Skulptūros ieškojimus, kryptis.

Pirmadienį, sunegalavus mokytojai 
Sprogienei, netekome „Sugyvenimo sunku
mų ir vienišo žmogaus problemų“ paskai
tos. Taiigi paskutiniosios kultūrinio savait
galio dienos priešpietis praėjo diskutuo
jant (neretai ir pasiginčijant) tai, kas bu
vo išgirsta Annabergo pilyje. Diskusijose 
dalyvavo itin sklandžiai savo mintis išreiš
kiantis įkun. Senkus, dainininkė Spies-Ga.i- 
liūtė, kun. Gulbinas, Lipšys, Ivanauskas, 
Mylysta pilies gaspadorius ir kiti tautie
čiai.

Papietavus ir atsisveikinus su senaisiais 
bei naujaisiais bičiuliais, padėkojus pasto
riui Urdzei (ir jo poniai) už trijų dienų 
vaišes, kas pėstute, kas ratukuose, pabiro
me pakalne savo trobų (ir valstybių) 
kryptimis.

Ed. Cinzas

I VARDYNAS!
■— Žiūrėk, tėveli, nauja upė mūsų ūky 

atsirado, — vieną dieną grįžęs iš mokyk
los, porino vaikiukas.

— Nemeluok, ieliau, — pyktelėjo tėvais. 
— šiandien ne balandžio pirmoji...

Kur tai matyta, ims ir išdygs upė kaip 
grybas. Tik kadaise po ledynmečio tokie 
dalykai dėjosi, o dabar nė lietaus stipres
nio nebuvo. Tik vaikiukas dievagojosi tei
sybę sakąs, naujosios karvidės link pirštu 
rodė.

Žiūri žmogus kitą rytą — ėgi 'tikrai nuo 
Radviliškio rajono Šeduvos tarybinio 
ūkio-technikumo karvidės srutų duobių 
upelis į Šventupį vinguriuoja.

— O kaipgi šį upelį pavadinsim? — su
sirūpino kažkas iš darbininkų.

Aišku, upė be vardo — nei šis, nei tas, 
tad ir nutarė vardynas iškilmingai pažy
mėti. O vardatėviais kviečia Šeduvos ta
rybinio ūkiotechnikumo direktorių A. 
Stasiulį, jo pavaduotoją J. Majarą, kurie 
broką iŠ statybininkų priėmė ir tvarka 
nesirūpina. Kviečia, žinoma, ir Šeduvos 
KMK vadovus, kurie šiam pastatui valy
mo įrengimus įruošė.

A. Mariūtė, A. Dakys
(„Valstiečių laikraštis“)

DIDŽIAI GERBIAMIEJI IR 
NEUŽMIRŠTAMIEJI,

Vos sužinojęs apie staigią, tragišką „E. 
L.“ redaktoriaus, a. a. Juozo Lūžos mirtį, 
reiškiu, nuo savęs, kaip nuo „ML Redak
cijos“, Liet. Bendruomenės, Organizacijų 
ir Parapijų brolišką, tautišką, solidarumo 
užuojautą, „Europos Lietuvio“, ir bendrai 
tautinės spaudos Darbuotojams ir visiems 
(iper 25 metus daug kur sutiktiems) lietu
vių Saleziečių Bendradarbiams, „E. L.“ 
Skaitytojams.

Prašau perduoti nuoširdžią užuojautą 
mian pažįstamai p. Emilijai, Juozo našlei 
bei dukrai — Daliai. Gal p. Dalią teks dlar 
sutikti neužilgo, .IAV-bėse.

Beveik ištisi metai kailp šis „Euroazijie- 
ti-s“ randasi „Naujame Pasaulyje“. Brazi
lijoje, kur darbo dirva plati, bet ir įsunki. 
Tautiečių čia gausu. Jų yra ir labai gerų, 
tačiau labai išsimėtę gyvena.

Dirbame ir su spauda. Manau, bus ma
lonu „E. L.“ skaitytojams išgirsti, kad Ro
mos Saleziečių spaustuvė jau spausdina 
„Petras Perkumas“ biografijėlę su įvai
riais priedais. 50-mečio lietuvių Saleziečių 
veiklos atminimui. Tai bus gausiai iliust
ruota (net ir spalvotai) apie 180 lapų 
(„Krivūlės“ formato) knygutė. Ten ypač 
bus išnešama ir dvasinių pašaukimo žadi
nimo ir ugdymo žūtbūtinė problema.

Nors mus skiria didoki geografiniai nuo
toliai ^būkime artimi dvasioje ir bendra
darbiavime.

Vardan tos Lietuvos Vienybė ir Brolybė 
težydi!

Kristuje. Tėvynėje ir žmonijoje Jus la
bai atmenąs ir gerbiąs

Kun. Petras Urbaitis, Paroquia Lituana 
S. Casimiro, Rua Juaitindiba, 28-Pque da 
Mooca, Caixia Postal 4421 01000 Sao Pau
lo. SP. BRASIL.

VIENGUNGIŲ KLAUSIMU
Susimąsčiau perskaitęs Kazio Leono 

viengungių 'klausimu pasisakymą „Patari
mas ar pasityčiojimas“ („E. Lietuvio“ Nr.. 
22). Rašinėlis savotiškai įdomus ir net ak
tualius, bet ne su viskuo norėtųsi sutikti, 
ką autorius dėsto. Apie tai galima būtų 
parašyti ilgoką ir išsamų straipsnį ir da
lyką išnagrinėti nuodugniai, bet dėl vietos 
stokos pasitenkinsime trumpai paliesdami 
kai kuriuos faktus.

Pirmiausia man yra visai nesupranta
ma, kodėl K. Leonas, sielodlamasis dėl 
viengungių (iš tikrųjų gal turėjo galvoje 
vienišus mūsų tautiečius), visiškai neuž
simena apie viengunges moteris ir našles. 
Juk kiekvienoje lietuvių kolonijoje 'turime 
po vieną kitą ir tokių. Jų padėtis yra ne 
geresnė už vyrų, ir jas palikti nuošaly 'tik
rai negražu, kada viengungiams norima 
ištiesti pagalbos ranką. Visi mes puikiai 
suprantame, koks yra vienišo žmogaus 
gyvenimas dr, paties Leono žodžiais ta
riant, „kokią vienatvės agoniją jie išgy
vena“. 'Bet norėtųsi paklausti, kas dėl to 
kaltas? Ar ne patys tie viengungiai? Kas 
norėjo, tai 'sukūrė lietuviškas iar mišrias 
šeimas ir ramiai sau gyvena. Žinau net ke
letą atvejų, kad šeimos, galvos net išmokė 
savo kitatautes žmonas lietuviškai kalbė
ti. Tokie atsitikimai reti, bet faktas lieka 
faktu. Taip pat netikslu sakyti, kad prieš 
mišriais vedybas buvo pasipylusi spaudoj 
ir susirinkimuose kritika ir net palšaiipa. 
Tiesa, spaudoje buvo skatinama ir net pa
dedama (vedybų komitetas Lietuvių Na
muose) bandyti sukurti lietuviškas šeimas, 
bet niekas nesišaipė iš tų, kuriems nepa
vyko ir kurie turėjo 'sukurti mišriais. Kaip 
pats ilgą laiką buvęs viengungiu, ia'š irgi 
buvalu susilaukęs tariamosios „pašaipos“. 
Bet ta „pašaipa“ atėjo ne ilš kur kitur, o 
tik iš >tų pačių kaii 'kurių viengungių. Bet 
vis tiek aš ieškojau sau lietuvaitės žmo
nos tol, kol 'ją susiradau, nors ikai kurie 
ir šypsojosi ilš tokio mano užsispyrimo. 
Vis tiek tai nebuvo joks paniekinimas. Ne
reikia niekų išsigalvoti.

Jei ir buvo spaudoje pasirodęs vienas 
kitas feljetonas ar satyra mišrių šeimų te
ma, tat jie buvo rašomi ne pasišaipyti ilš tų 
„nelaimingųjų“ viengungių, o 'tik mūsų 
gyvenamajam laikotarpiui pavaizduoti ilš 
linksmosios pulsės. Reikia skirti humorą 
nuo pašaipos. Anglų spauda pilna karika
tūrų ir humoro, bet tai nereiškia, kad pa
liestieji asmenys yra pašiepiami ir tampa 
„raupsuotaisiais“.

Vienas didelis netikslumas yra tas, kad 
K. Leonas savo rašinėlyje visus vienišus 
vyrus suplaka į vieną viengungių grupę, 
ir „jie visi pasileidžia gerti, nes nieko dau
giau jiems nebeliko gyvenime“. Tai yra 
ne kas kita, kaip tikras viengungiiĮ įžeidi
mas ir pasityčiojimas.

Iš tikro visus mūsų senstelėjusius vie
nišus 'vyrus su tam tikromis išimtimis -rei
kėtų skirti į trejetą grupių, 'kurios, be vie
nišumo, turi visai skirtingus gyvenimo 
aspektus.

Vieną senstelėjusių vyrų grupę sudaro 
našliai, gyvanašliai ir tie, kurių žmonos 
yra pasilikusios Lietuvoje. Daugumais šių 
„viengungių“ turi šiokią ar kitokią nuosa
vybę, turi santaupų, turi čia ar Lietuvoje 
šeimas, bendrauja su savo tautiečiais, 
skaito spaudą ir, išskyrus keletą išimčių, 
nesijaučia laibai vieniši.

Antrajai viengungių grupei priklausytų 
tie vyrai, kurie, anot K. Leono, nevedė dėl 
paSipylusios spaudoj ir susirinkimuose kri
tikos, nenorėjo būti „raupsuotaisiais“ tarp 

savųjų ir net buvo saviškių atstumti. (La
bai abejotina, nebent gal atstumti mergi
nų?) Iš tikrųjų šie vyrai nevedė ne dėl 
Leono suminėtųjų priežasčių, o visai dėl 
kita ko. Jie, kaip ir daugumas mūsų, tikė
josi „neužilgo“ grįžti į Lietuvą. Kitatautės 
jiems buvo ne prie širdies, o viltis grįžti 
— didelė, nes pasaulis buvo neramus, 
mūsų spauda buvo savotiškai optimistiš
ka. ir visi vis „lūknojo“ (kažko laukė) ir 
tikėjosi politikoje staigmenos arba stebuk
lo. Bėgant metams, jie gražiai įsikūrė, tu
ri santaupų, yra tvarkingi, remia lietuviš
ką spaudą ir organizacijas. Jų niekas nuo 
savo tautiečių neatbaidė, ir jie perdaug 
nejaučia „vienatvės agonijos“, apie kurią 
dramatiškai Išneka K. Leonas.

Trečiajai viengungių ar vienišųjų vyrų 
grupei priklauso tie senstelėję asmenys, 
kurie visą ‘laiką linksmai mėgo leisti gy
venimą. Nuo pirmųjų atvykimo dienų jie 
niekad netaupė, gyveno su ta diena ir daž
nai net nevengdavo skolos. Išėjus iš sto
vyklų, daugumas jų nuėjo gyventi pas sve
timuosius. pradėjo nesilankyti į lietuviš
kus 'subuvimus, mėgo pasilinksminti su 
merginomis, o svarbiausia, kad jų myli
miausias draugais buvo buteliukas. Ačiū 
Dievui, kad šiai grupei priklauso labai ma
žas procentas mūsų tautiečių, bet vis tiek 
šie viengungiai davė beveik kiekvienai lie
tuvių 'kolonijai po vieną ar daugiau ..am
basadorių“ — nepataisomų .alkoholikų. Jų 
nuo mišrių vedybų tariamoji mūsų spau
dos „kritika“ negalėjo atbaidyti, nes jie 
savo laikraščių neskaitė visą trisdešimtį 
metų ir, aišku, neskaitys jos ir toliau. Taip 
pat būtų maža garbė, jei šių asmenų prie
auglis nešiotų lietuvišką pavardę. Be abe
jo, ją dar dažniau užtiktume teismo bylų 
aprašymuose. Šios mažos grupelės vien
gungiams nereikalingi ir testamentai, nes 
jie neturi Iką palikti.

Taip pat be reikalo K. Leonas nuogąs
tauja, kad mūsų viengungiai paskęs alko
holio baloj arba taps „Alcoholics anony
mous“. Daugumas viengungių turi galvas, 
neprastesnes už kitų. Jei jie netapo alko
holikais per 30 metų, tai baimintis dėl at
eities tikrai nėra ko.

Pabendrauti su savo tautiečiais ir sa
vaitgaliais išgerti stikliuką ar kaušą alaus 
nėra joks nusikaltimas. Taip daro ir šei
mų galvos ir visi kiti. Tai kodėl tai prime
tama tik viengungiams? Gerai, kad suei
na pabendrauti su savo likimo draugais. 
Antraip būtų tikrai jiems perdaug nuobo
dus gyvenimas. O kurie jau „atitrūko“ 
nuo savo tautiečių, tai prie tų jau neprisi
meilinsi nei su brolišku lal'truizmu, nei su 
paltam a vimais. Taip pat nereikia viengun
gių laikyti kokiais nors atsilikusiais ar 
bukapročiais. Jie, gyvendami svetimoje 
šalyje, per eilę metų taip pat išmoko sve
timais -kalbas ne blogiau už visus kitus. 
Jiemis šiandien vertėjai pas gydytoją 'ar 
dantistą jiau nereikalingi. Žinoma, gali bū
ti išimčių, bet tie, kurie nesišalina nuo sa
viškių, bėdos atveju niekada nėra užmirš
tami.

Mail 'atrodo, kiad niekas ilš viengungių ir 
nesityčioja, jei primena testamentų sura
šymo reikalą. Gyvenimais pilnais liūdnų 
faktų, ir 'testamentai yra reikalingi taip 
palt ir visiems kitiems, nes palengvina nu
kreipti palikimą ten, kur dar gyva širdis 
yra paskyrusi.

Taip pat nesinorėtų sutikti ir su šiuo 
Leono teigimu, 'kad viengungiai yra dau
giausia vyrai, kurie nemaža vargo patyrė 
praėjusio karo metu. Visų kelias ir vargas 
buvo tas pats. Todėl tikros širdies lietuvis 
ir dabar viens nuo kito nesišalina.

Prisipažinti prieš viengungius 'kaltais ir 
kad mes klydome, juos niekindami, būtų 
didžiausia nesąmonė ir primintų prisipa
žinimą nepadaryto nusikaltimo sovietinia
me teisme. Kuo gi pagaliau mes jiems ny- 
sikaltome? Ar tuo, kad nepripiršom mer
gelės iš devintos parapijos? Ar kad per 
„gvoltą“ prie altoriaus nenuvedėm? O nie
kinti viengungių niekas niekada nenieki
no, neniekina ir dabar. Niekais jų iš kitų 
tautiečių neišskiria ir nepažemina. jei jų 
kuris pats savęs savo elgesiu nepažemina. 
Jie yra vienodos pagarbos ir meilės verti 
žmonės, kaip kad ir visa mūsų tauta. Bet 
jei viengungiai patys nusisuka nuo savo 
savo 'tautiečių ir dingsta svetimųjų tarpe, 
tada jiems jokia lietuviškos širdies pagal
ba yra neįmanoma. Dėl šios priežasties 
Anglijos karalystėje yra keletas nežinomų 
mūsų tautiečių 'kapų.

L. Švalkus

KAIP BREŽNEVO VERTĖJAS SUPRATO 
VOKIŠKAS ŠEŠTINES

Kai prez. Carteris 'lankėsi Lenkijoje, jo 
atsivežtasis vertėjas taip blogai paskubom 
išvertė kalbas, kad ir prezidentui teko 
raudonuoti, dr pasaulio spaudai buvo apie 
ką rašyti, ir vertėjas, žinoma, turėjo ieš
koti argumentų, kaip pasiteisinti dėl visų 
nesąmonių.

Važiuodamas į Vokietiją, Brežnevas 
taip pat 'atsivežė savo vertėją. Jis ir atva
žiavo labai netikusiu laiku: pataikė kaip 
tik į Dangun žengimo 'šventę-šėštines. Jį 
priėmusieji aukštieji pareigūnai pabandė 
išaiškinti, kas tai per šventė. Vokiškai ta 
šventė vadinama Himmelfahrtstag, pažo
džiui išvertus būtų: kelionė į dangų.

Tad Brežnevo vertėjas ir išaiškino savo 
viršininkui, kad' vokiečiai dabar švenčia 
Luftwaffes dieną, vadiniais, aviacijos die
ną.

KIEK KARPIŲ UŽSIBRĖŽTA IŠAUGINTI

Vasaknų žuvininkystės ūkis Zarasų ra
jone dabar turįs apie 600 hektarų tvenki
nių (dar numatyta įrengti kitus 600 ha) dr 
juose augina karpius, kuriems, sako, ne
patinka įšaltas pavasario vanduo, dėl to 
daug jų, ypač jauniklių, žūna. Tačiau, kaip 
„Tiesoje“ pasakojama, žuvilnninkystės ūky
je dirbantieji žmonės nenuleidžia rankų:

„Šį pavasarį jie -užsibrėžė gauti ne ma
žiau (kaip 8 milijonus karpių lervučių, iš 
kurių iki rudens turi išaugti pusketvirto 
milijono šiųmietukų. Per įdvejus-trejus me
tus jie užaugs, iškeliaus į parduotuves“, 
jeigu, žinom®, pavasariai nebus šalti ir tie 
milijonai jauniklių panorės gyventi ir 
augti.

ŠIMTATŪKSTANTINIS PANEVĖŽIETIS

Gal ką 'ir stebinti gali toks tikslus gy
ventojų judėjimo žinojimais, bet Panevė
žys, kaip rašo „Tiesa“, susilaukė išimta- 
tūkstiantojo gyventojo — kompresorių ga
myklos šlifuotojos Pranės dr nulinių darbų 
valdybos Nr. 4 vairuotojo Zenono Zinke
vičių sūnaus, kuriam duotais Vaidoto var
das.

į iškilmingas vardynas, kurios atbūtos 
autokompresorių gamyklos klube, susirin
ko ne tik tėvai su naujagimiu, seneliai ir 
vardlatėviai-kriiklštatėviiai, bet ir miesto gy
ventojai. Atėjo akto perskaityti ir metri
kacijos biuro vedėja, linkėjimus pareiškė 
sėkmingai Vaidotą užauginti liaudies de
putatų tarybos pirmininkas, kaimynai ir 
kiti panevėžiečiai.

KIROVO KOLŪKYJE RAUDONAS 
ČERPIŲ STOGAS

Mindūnuose, pakeliui iš Molėtų į Laba
norą, esą pastatyti prie pušyno kultūros 
mamai raudonų čerpių -stogu — Kirovo 
kolūkiui salė su scena, biblioteka, bufetas, 
patalpos ūkio valdybai.

VIRŠPLANINIS CUKRUS
Panevėžio cukraus fabrikas baigęs cuk

rinių runkelių perdirbimo sezoną ir virš 
plano pagaminęs 1.300 tonų cukraus.

Dabar fabrikas perdirbinėjąs Iš Kubos 
gautus cukrinių nendrių pusfabrikačius.

KOLEKTYVINIAI NAMAI 12.000 
KIAULIŲ

Prie -kelio Vilkaviškis-Pilviiškiai mūrija
mas Balčiūnų 12.000 'kiaulių penėjimo 
kompleksas.

MILIJONAS METRŲ KILIMŲ
Lentvario kilimų fabrikas nuo metų pra
džios 'iki gegužės mėn. pabaigos jau išau- 
dęs milijoną kvadratinių metrų kilimų, 
ketvirtadaliu daugiau negu pernai per tą 
patį laikotarpį.

NAUJI BIURAI IR CENTRAI SOV. 
SĄJUNGOJE

Vakarų kraštų -miestuose, ypač -didmies
čiuose, gerai versdamiesi gyvuoja tokie 
biurai, kurie už pinigą suveda vyrus ir 
moteris. Dalis tokių -biurų, dengdamiesi 
nekaltais vardais, palaiko prostitucijos 
biznį. O dialis padeda vienišiems susitikti, 
susipažinti ir sudaryti šeimas.

Dabar 'tokius biurus ruošiasi organizuo
ti ir Sov. Sąjunga. Parenkant poras, bus 
naudojamasi kompiuteriais. Profesinės są
jungos viengungius jaunuolius ir jaunuo
les su atostogų kelialapiais siųs į viešbu
čius ir atostogines stovyklas, kur tik vien
gungiai gyvens. Tuo norima paskatinti, 
-kad viengungiai vestų ir vaikus augintų. 
Kaip skelbiamoji statistika rodo, dabar 
Sov. Sąjungoje yna 20 milijonų nevedusių 
vyrų dr moterų 20-40 m. amžiaus ir apie 
10 mil. daugiau kaip 40 m. amžiaus. Takia 
padėtis sakytų, kad pradės trūkti ir karei
vių ir darbininkų, jeigu jie nebus gimdo
mi ir -auginami.

Kita bėda — dideli skyrybų skaičiai. Per 
metus Sov. Sąjungoje išsiskiria -apie 
800.000. Skiriasi maždaug viena iš trijų 
per metus vedusiųjų porų. Sovietiniai so
ciologai sako, kad net iki trijų ketvirtada
lių visų skyrybų pradininkės yra moterys. 
Jos ekonomiškai pasidarė nepriklausomos, 
iš savo uždarbių pajėgia išlaikyti 'šeimą ir 
nebesutinka bet kaip gyventi. Dėl to dabar 
bus steigiami vedusiems patarimų centrai, 
kurie gal pajėgs sumažinti -skyrybų skai
čių.

Tų biurų ir centrų tikrasis pradininkas 
yra sovietinė mokslų akademija. Tokį pa
siūlymą iškėlė jos atitinkamas komitetas. 
Skyrybomis, dideliais nevedusiųjų skai
čiais ir mažomis šeimomis garsėja Rusija 
ir europiniai Sov. Sąjungos kraštai. Tuose 
kraštuose miestiečiai vidutiniškai įaugina 
po vieną vaiką, o kaimiečiai po du. Visiš
kai kitaip yra azijiniuose Sov. Sąjungos 
kraštuose. Ten skyrybos retas dalykas, o 
šeimose vaikų būna po penketą ir dau
giau. Dėl to būtų visiškai natūralu, kad il
gainiui europinės tautybės pradėtų išnyk
ti, jų vietas užimtų azijinės. O kol kas 
Sov. Sąjungai vadovauja rusai, ir jiems 
rūpi bent savos tautos ateitis. Naujosios 
priemonės skirtos sulaikyti jų mažėjimui.

3
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Europos
Lietuvių Kronika
UŽKIETĖJUSIEJI KVIEČIAMI 

ATSILYGINTI
Dabar buvo išsiuntinėti raginimai susi

mokėti prenumeratos -mokestį visiems 
tiems, kurie yra skolingi už „Europos Lie
tuvi“ ar Nikios Klubo leidinius. Kas tekius 
priminimus gavo, daugumas jau siunčia 
pinigus. Viena siunčia, kiti, tikimės, tuoj 
siųs.

Tačiau yra nedidelė dalelė tokių prenu
meratorių, (kurie, matyt, galvoja, kad laik- 
ralščio paruošimas, spausdinimas ir siunti
nėjamas nieko nekainuoja, dėl to jie neat
siliepia į jokius priminimus ir raginimus. 
Skaito ir ityli, gauna, bet neduoda.

Kreipiamės čia viešai į tokių širdis ir 
kišenes. Jeigu tokių nejautriųjų skaičius 
padidėtų, turėtume sustabdyti laikraščio 
leidimą!

Imkite vieną kantą ir jūs laitsiilyginkite!

P. L. J. S-GOS PIRMININKĖ ANGLIJOJE
Birželio 6-9 d. d. Londone lankėsi Pa

saulio Lietuvių Jaunimo S-gos pirm. Ga
bija Juozapavičiūtė, nuolat gyvenanti To
ronte, Kanadoje.

Londone ji tarėsi su DBLS Valdyba/ jau
nimo (kongreso ruošimo klausimais ir ap
žiūrėjo vietas, kur numatyta 1979 m. kon
gresui susirinkti bei kongreso dalyviams 
apsistoti.

I!š Londono G. Juozapavičiūtė išvyko į 
Vokietiją, kur ateinančiais metais vyks 
kongreso antroji dalis.

DBLS DELEGATAI PLB SEIME
DBLS Valdyba paskyrė du delegatu atsto
vauti D. Britanijos lietuviams Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seime, kuris 
vyksta nuo birželio 30 d. iki liepos 4 d. To
ronte, Kanadoje.

Į Seimą vyksta DBLS I vicepirm. Zig
mas Juras, kuris yra ir VLIKo atstovas D. 
Britanijoje. Antruoju delegatu bus inž. 
Aleks. Vilčinskas, Centro Vaidybos sekre
torius, kuriam pavesta rūpintis Jaunimo 
reikalais.

Z. Juras išvyksta į New Yorką birželio 
15 d. Nuo birželio 26 d. jis buis apsistojęs 
Royal York viešbutyje, 100 Front Str. 
West, Toronto, kur posėdžiaus Seimas.

Z. Jurui išvykus j užsienį, Lietuvių Na
mų Bendrovės pirmininko pareigas eis inž. 
S. Nenortas.

d. buvo baigtas Londono šv . Kazimiero 
šventovėje Westminsterio arkivyskupijos 
vysk. Viktoro Gu-azelli iškilmingomis mai
šiomis. Antra — Londono lietuviai tada 
meldėsi už tikinčios Lietuvos katalikų 
persekiojimą. Trečia — Londono lietu
viams tądien koncertavo solistas R. Dau
noras.

Prie altoriaus vysk. V. Guazelli su ku
nigais J. Sakevičium dr A. Geryba atėjo 
iškilicįje procesijoje, kairią sudarė tauti
nių šokių „Lietuva“ jaunieij ir vyresnieji 
šokėjai tautiniais rūbais.

Vyskupais mišias atnašavo už tikinčios 
Lietuvos kankinius, kurie kovoja už reli
gijos laisvę. Pamoksle vyskupas ragino 
lietuvius būti gersis savo Lietuvių Kata
likų Bendrijos nariais, gyventi ir siekti tų 
principų, kurie (išvakarėse buvo priimti 
Nottinghaime suvažiavimo mietu. Siūlė bu
dėti už (geresnį Lietuvos Katalikų Bendri
jos gyvenimą, remti savo brolius ir seses, 
persekiojamus Lietuvoje, kaip Nijolę Sa- 
dūnaitę ir kitus.

Mišių metu giedojo solistas Ričardas 
Daunoras ir Londono lietuvių choras, ve
damas Justo Černio.

Bažnyčia buvo pilna žmonių iš Londo
no ir apylinkių, keletas net iš tolimesnių 
vietovių.

Po pamaldų svečiams klebonijoje buvo 
surengtas priėmimas, kuriame Lietuvos 
Atstovas Vincas Balickas supažindino 
vysk. V. Guazelli su paskutiniais įvykiais 
Lietuvoje.

Paskutinis D. Britanijos Lietuvių Kata
likų Suvažiavimo punktais buvo solisto Ri
čardo Daunoro (koncertas, kurį atidarė su
važiavimo pirm. S. Kasparas.

Koncerto pabaigoje klebonais dr. Jonas 
Sakevičiu-s, MIC, pakalbėjo -apie Bendri
jos ateities rūpesčius ir kam Si svarbi or
ganizacija reikalinga.

Be Eimučio Šovos akordeonistų grupės, 
pertraukos metu pasirodė Londono „Lie
tuvos“ tautinių šokių grupės jaunesnieji 
su šakiais ir poezijos dalykais.

Solistas Ričardas Daunoras klausytojų 
buvo sutiktas labai entuziastiškai ir ver
čiamais dainas kartoti.

Londono Sparto ir Socialinio klubo pa
rengimų sekcijos moterys pasistengė visus 
norinčius aptarnauti užkandžiais.

S. Kasparas

BRADFORDAS
LONDONAS

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
1941 metų Baisiojo Birželio įvykiai bus 

paminėti pamaldomis St. Mantin-in-the- 
Fields bažnyčioje, Trafalgar Square, Lon- 
dtone, šeštadienį, birželio 17 dieną, 12.00 
vai. Pamaldose dalyvaus kun. A. Wiliams, 
St. Martin-i:n-the-Field‘s klebonas, estų de
kanas dr. J. Taul, latvių kun. Girsis, SJ, ir 
dekanas Mužiks, ir lietuvių kun. V. Bag- 
danavičius, MIC. Pamaldas rengia Baltų 
Taryba. Visa tautiečiai kviečiami prisimin
ti Sibiro aukas, gausiai dalyvaujant pa
maldose.

BIRŽELIO MINĖJIMAS
Pranešame Bradfordo ir plačios apylin

kės lietuviams, kad birželio 18 d., sekma
dienį, yra rengiamas tragiškojo birželio 
aukų piaigerbiimlas-minėjiimiais.

12.30 vai. iškilmingos pamaldos šv. Onos 
bažnyčioje, kurių metu giedos Nottiingha- 
mo moterų sekstetas.

4 vai. p. p. „Vyčio“ klubo salėje įvyks 
antroji minėjimo dalis.

Prognalmoje: K. Bivainio paskaita; me
ninę dalį išpildys Nijolės Vainoriūtės va
dovaujama moterų grupė įsu dainomis ir 
kanklių muzika.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
Klubo ir skyriaus valdybos

derby]
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Šiuo pranešame, kad birželio 18 d. vie
tos DBLS Derby Skyrius rengia tragiškų 
birželio įvykių

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks „Duke of York“ vieš

bučio patalpose, Burton Rd., Derby, 7 vai. 
valk.

Visus vietos bei apilinkės tautiečius . ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai į šį 
minėjimą atsilankyti.

Skyriaus valdyba

STOKE-on-TRENT

ŠOKIŲ VAKARAS IR MENO PARODĖLĖ
DBLS Stoke-on-Trent Skyriaus 25 me

tų veiklai atžymėti, 1978 m. liepos 15 d. 
ruošiami
ŠOKIŲ VAKARAS IR MENO PARODĖLĖ, 
kurie įvyks Town Hall, Tunstall, Stoke-on- 
Trent.

Meno parodėlės pradžia 7 vai. Šokiai 
prasidės 8 vai. iligi vidurnakčio . Šokiams 
gros E. Dragūno šokių muzikos ansamblis 
(be moderniškų šokių — Klumpakojis, 
Noriu miego, Suktinis, Valsas ir Polka). 
Pertraukos metu bus dainuojamos lietu
viškos dainos. Skanių valgių bufetas, lo
terija ir baras. Įėjimas 1.00 sv.

Į šį parengimą stokiečiai maloniai kvie
čia (kaimyninius skyrius, organizacijas ir 
pavienius lietuvius.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

M. L. K. Koordinacinis Komitetas birže
lio 17 d. rengia išvežtųjų minėjimą. Visos 
organizacijos ir žmonės 4 vai. p .p. renk-a- 
siMostono kapinėse, iš kurių bus einama 
prie lietuvių paminklinio kryžiaus, ir ten 
visų Manchesterio liet, organizacijų Ir vi
suomenės vardu bus padėtas bendras vai
nikas ir kalbamos maldos.

Po minėjimo visi vyksta į M. L. S. klu
bą, kur minėjimas bus tęsiamas.

Visus kviečiame atsilankyti.
M. L. K. Koordinacinis Komitetas

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Trečiasis šių motų draugijos susirinki

mas — pašto ženklų mugė įvyko birželio 
3 d. Manchesterio lietuvių klube. Susirin
kimo oficialioji dalis buvo labai trumpa, 
ir daugiau kaip dvi valandos buvo malo
niai praleistos, pasikalbant ir pažiūrint į 
vienas (kito pašto ženklų dublikatus. Daug 
dublikatų pakeitė savo savininkus, ir pla
nuojama per metus suruošti dvi ar tris (to
kias muges.

Sėkanltis (draugijos susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 26 d., 6 vai. vakaro, Mancheste
rio lietuvių klube. Susirinkime kiekvienas 
narys parodys du puslapius savo ipašto 
ženklų rinkinio.

GLOUCESTERIS
VARDINIŲ VAKARAS

Atgaiva Sodyboje
Bendri įspūdž-iai

Nepaprastai gražus oras, kai giedru (dan
gumi riedanti saulė gaivia šiluma (apipy
lė žemę, sutraukė daugybę lietuvių ir jų 
draugų į žalumynais pasipuošusią Sodybą. 
Jau -penktadienį ir šeštadienį burzgią -au
tomobiliai riedėjo pro varius, gabendami 
gyvą, judrų krovinį.

Vieni šoko ieškoti jų laukiančių kamba
rių, kiti tvarkėsi karavanuose ir palapinė
se. Buvo ir tokių, (kurie prisiglaudė ihaiimy- 
niniuose užeigos namuose. Sodybos .šeimi
ninkai — Just, ir Bern. Snaibaičiiai — su
šilę lakstė, organizavo, kad visi būtų pa
tenkinti. kad niekam netrūktų bet kokios 
rūšies pastogės.

šeštadienio vakarą ir net naktį skambė
jo lietuviškos dainos, pokalbiai, klegesys, 
pultojo -alaus bokalai, o ramiame ežero 
vandenyje gageno baltaplunksnės žąsys, 
-kvarksėjo nustebusios antys ir, ausis pa
statęs, stebėjosi vilkinis šuo.

Prie kryžiaus ir vėliavų
Sekmiadienį nuo ryto išdidžiai plevėsavo 

Lietuvos ir D. Britanijos vėliavos.
Kai iš įvairių vietovių suplaukę li'e'tiu- 

viai 'susibūrė -apie istorinį lietuvišką kry
žių, prie ten pat parengto altoriaus ait- 
žin-gsni'avo liturginiiadis rūbais -apsigaubę 
Sodybos kap. -kun. A. Geryba -ir kun. J. 
Kuzmickas. Visiems sutartinai giedant po
puliarias giesmes, buvo meldžiamasi už 
pa-vergtą Tėvynę, jos kankinius ir dėl lais
vės kovojančią tautą. Svečias iš Brad-for- 
do, pa-sveikinęs gausiai (susirinkusius tau
tiečius ir bičiulius, pamoksle nušvietė sun
kią tautos vergiją, nesuskaitomus mūsų 
kankinius, o taipgi mažų valstybių paver
gimą primirštančias vakarų valstybes. Iš
kėlęs vienybės ir susiklausymo reikalą, 
pasidžiaugė -sutartine veikla, tautiniu gy
vastingumu ir neblėstančios vilties švie
suoliais. Iškilmingų Mišių auk-a buvo už
baigta „Marija, Marija“ giesme ir Tautos 
Himnu.

Netrukus kas -galėjo, susirinko aikštėje 
prie vėliavų. Saulės atokaitoje be didesnių 
įžangų S. Kasparas, taręs kelis žodžius, 
.pristatė -tautinių šokių šokėjus. Akordleo- 
n-uii palydint, -grakščiai mūsų tautinius šo
kius pašoko judrus mūsų jaunimėlis. Pui
kiais taut, rūbais .apsirengę, visą eilę šo
kių pašoko Londono lietuvių šokėjų gru
pės mariai. Aiškinai šoko mergaitės, pas
kum vyrukai, o taipgi visi drauge. Išraiš
kūs, ritmiški judesiai, besišypsą veidai su
kėlė meniškos darnos įspūdį. Didelį entu
ziazmą ir džiaugsmą sudarė mūsų brolių 
latvių tautiniai šokiai, kuriuose galima 
buvo pastebėti mums visliems 'bendrų mo

tyvų. Su šiltomis katutėmis buvo sutikti ir 
palydėti Glaucesterio jaunieji, parodę, 
kad ir mažesni vienetai gali daug ką pa
daryti.

Pabaigoje DBLS vardu S. Kasparas pa
dėkojo .saviesiems 'bei svečiams latviams 
už gražią talką, o taipgi -atskirų grupių va
dovams, talkininkams ir grojikams.

Gražūs įspūdžiai
Kai Si -programa nebuvo perkrauta ir 

buvo vengiama oficialumo bei prakalbų, 
suvažiavusiems buvo gražaus laiko paben
drauti, atnaujinti pažintis, pasidžiaugti 
gražiu oru-, jaukia aplinka ir pasivaišiniti. 
Būriavosi bene gausiausiai -atvykę Man- 
chesiterio lietuviai, įsiliedami į Londono, 
Gloucester©, Wolverhampton©, No'.tingha- 
mo, Bradfordo, Birminghamo ir kitų -apy
linkių lietuvių tarpą. Aplnkui sukinėjosi 
svečias iš Čikagos -kun. V. Bagdan-avičius, 
MIC, p. Varkalos, p. Johnston su žmona 
dailininke, Kz. B-arėmas su „Kęstučio“ -au
tore, ilgėliau čia sustojęs J. Alkis, p. Jurai, 
pik. Vidugiris, p. Mašalaitis, inž. J. Vil
činskas, V. Jokūbaitis, Kz. Bivainis ir ne
suskaitoma eilė kitų.

Teko aplankyti ir -mūsų pensininkus, 
kurie, atrodo, patenkinti ne tik gražia alp- 
linka, bet ir patogiais kambariais bei 
maistu, šitokie susibūrim-ai paįvairina ir 
jų monotonišką gyvenimą, sudrumsd'ami 
įprastinę ramybę. Džiaugiasi, kad čia pat 
reziduoja kun. kapelionas. į 'kurio Mišias 
televizijos kambaryje noriai susirenka, 
nuoširdžiai ‘talkinink-aujant A. Masilio- 
niui.

A .a. J. Lūžos pasodintos obelaitės pasi
puošusios žiedais. Skaidriame baseino van
denyje krykštauja vaikai, jaunimas. Eže
rėlio pakraščiuose 'kantriai tupinėja meš
keriotojai.. Tarp beržų ir pušelių — auto
mobilių, karavanų ir palapinių 'miškas. 
Čia poilsiauja atkeliavusios šeimos, gryną 
orą mėgstą jaunuoliai, nuo darbų atsigai
viną vyrai ir moterys. Spragsi kepsniai, 
garuoj-a kvapi kava, -kai (kur suskamba 
taurelės, į viršų pakyla bokalai.

Visi atrodo patenkinti. Kas nori prie 
stalo pasėdėti, juos aptarnauja abu barai; 
kas nori pašokta, tuos į salę atvilioja mu
zika. Kas nori pasivaikščioti, -takų talkai 
nuveda į Ošiantį pušynėlį ar prie ežerėlio.

„Kaip miela buvo susitikti ir apsvars
tyti įvairius reikalus! Iki kito karto!“ — 
atsisveikina DBLS Centro ir skyrių atsto
vai.

Iki -kito karto! Buvo gera lietuviškai pa
sižmonėti ir pasidžiaugti, Ikad, turėdami 
tokią šaunią Sodybą, turime kur susibur
ti ir draugiškai atsikvėpti.

J. Kukis

IŠKYLA Į PAJŪRĮ
Sekmadienį, liepos 2 d. šv. Onos drau

gija ruošia iškylą į Clacton-on-Sea. Norin
tieji užsirašyti, prašomi paskambinti tele
fonu 504-5215, ar 550-3545. Autobusas kai
nuos Isv. 75 p.

A. RANNIT LONDONE
Estų poetas Aleksis Rannit, pakeliui iš 

Stockholme vykusios PEN klubo konferen
cijos į Ameriką, buvo sustojęs Londone ir 
birželio 3 d. Tarptautinio Kultūrinio Fon
do rūmuose skaitė paskaitą apie Keiti Tal- 
vik (1904-1947), žinomą estų poetą, žuvu
sį Sovietams okupavus Estiją.

Paskaitos pasiklausyti buvo susirinkę 
Baltijos valstybių draugai1 anglai ir palbal- 
tiečiaii.

NEPAPRASTA DIENA LONDONO 
LIETUVIAMS

Sekminių sekmadienis, gegužės 14 d., 
Londono lietuviams buvo trejopai nepa
prasta diena. Pirmiausia, Nottinghame 
prasidėjęs III D. Britanijos Lietuvių Ka
talikų Bendrijos suvažiavimas gegužės 13

šeštadienį, birželio 24 d. Glouceaterio- 
Stroudo merginų nai'.eliis rengia vardinių 
vakarą, kuris įvyks ukrainiečių klubo sa
lėje. Programoje: senimo ir jaunimo pa
sirodymas. Veiks baras, loterijai Pradžia 
6 vai. vak.

Kviečiame atvykti iš auti ir toli. Prašo
me neisivėluoti. Pabaigia 11.30 vai.

Jaunimas

VOKIETIJAIŠ KETTERINGIŠKIŲ LIETUVIŲ 
GYVENIMO

Kažin, ąr visuose DBLS skyriuose taip 
lietutviiali gyvena, kaip kad ketteringiškiai. 
Ketteringo-Corbio skyrius nėra gausus na
riais ir tie miestai 'apskritai lietuviais, tai 
bendradarbiavimias retas. Noris vieni ki
tiems ausų neskaldo ir akių nebado, gali
ma sakyti, gyvena, kaip Dievas įsakė: my
li artimą, kaip patsai save, bet iš tikrųjų 
taip nėra. Ne tik nėra meilės, nėra ir arti
mumo.

O gal ir dėl to, kad nebūna jokių subu
vimų, tai ir nėra susitikimų. Senesnieji 
aptingo, o jaunesnių nėra tokių, kad būtų 
linkę į lietuviškumą.

Dėl to nėra progų susieiti ir pabendrau- 
ti.Tik dar Pažerskis nevengia nusitikti, pa
sikalbėti ir retkairtėmis pas save pasi
kviesti. O gal ir dėl to, kad mudu esame 
buvę viekšniškiai. Nors mus skiria am
žius, bet pasikalbame kaip viemamžiai.

J. Liobė

KONGRESINĖS VESTUVĖS
Liepos 15 d. Bonoje vedasi Andrius Šmi

tas su Maryte Dambriūna.ite, abu Pasau
liniam Lietuvių Jaunimo kongresui ruošti 
Europoje komiteto nariai.

Šios vedybos yna gera pradžia Kongre
sui, kuris įvyks ateinančiais metais. Lin
kėtume, kad kiti kongreso dalyviai sektų 
organizatorių pavyzdžiu.

Kvietimas
į šaunų pasilinksminimą

Londono Socialiniam Klube 
šeštadienį, bitželio 24 d. 1978 m. 8 v.v.

JONINIŲ PETRINIŲ IR POVILINIŲ 
VAKARĄ.

Gros puiki muzika — bus skanių užkandžių 
vyks labai gera loterija.

Įėjimas — £1.00
Iš pelno bus paremtas Tautos Fondas. 

Ruošia Londono DBLS Pirmas Skyrius.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — birželio 18 d., 12.30 vai., 

prisimenant visus, kurie buvo ir tebė
ra tremiami į Sibirą už Tėvynės mei
lę.

NOTTINGHAME — birželio 18 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje. Čia, Derbyje 
ir B'irminghame pamaldos mūsų tau
tos skaudiesiems ir herojiškiems įvy
kiams prisiminti.

DERBYJE — birželio 18 d., 14 vai. Bridge 
Gate.

BIRMINGHAME — birželio 18 d., 17 vai., 
Park Rd.. Moseley.

NOTTINGHAME — birželio 25 d., 11.15 
vai., Lietuvių židinyje.

KETTERINGE — birželio 25 d., 14 vai., 
St. Edward's, London Rd.

NORTHAMPTON — birželio 25 d., 17.30 
va’l., St. John's, Bridge Street.

MANCHESTERYJE — birželio 25 d„ 11.30 
val., St. Chad's bažn., Cheetham Hill 
Rd.

LAND OF CROSSES
Michaelį Bourdeaiutx parašyta -knyga apie 

Lietuvą „Land of Crosses" bus atspaus
dinta spalio mėn. Knygą leidžia anglų lei
dykla.

(Atkelta iš 1 psl.)

LIETUVOS NACIONALINIO LIAUDIES 
FRONTO DEKLARACIJA

nacijos šventus laisvės siekimus, dėl ku
rių mūsų didvyriška tauta sumokėjo tūks
tančių gyvybių krauju. NLF įsiūlo Lietuvos 
komunistams tuoj pat peržiūrėti pozicijas, 
vedančiais juos į tautos, į Tėvynės išdavys
tės prarają. NLF, stovėdamas darbo žmo
nių dr tautinės laisvės, pozicijose, kviečia 
ir siūlo visiems komunistams, (aktyviems 
sovietinės administracijos rėmėjams, ne
delsiant pereiti į nacionalinės vienybės 
platformą, kurios vienintelis — pagrindi
nis — tikslas nuvesti lietuvių tautą, be 
politiniu, socialinių -ir religinių skirtumų, 
į laiminga, laisvą -ateitį, sukuriant Lietu
vos Liaudies Respubliką Baltijos valstybių 
sąjungos rėmuose vieningoje laisvoje 'atei
ties Europoje. Gegužės Pirmosios proga 
mes norime pareikšti, kad ši tarptautinė 
darbininkų šventė, -kurią pripažįsta ir 
NLF, Maskvos paversta į prievartinę civi
linę ir karinę demonstraciją, netarnauja 
jokios liaudies ar tautos interesams. Ji, ta 
proletarų šventė, dabartinėje Maskvos in
terpretacijoje. tarnauja darbo žmonių -są
monei slopinti, kad užmigdytų lietuvių ir 
įkiltų tautybių, net socialistinių Salių — 
TSRS satelitų nacionalinius jausmus.

NLF siūlo Gegužės Pirmosios šventę pa
versti Taikos ir Laisvės Pavasario 'švente, 
nešant taikingoje demonstracijoje -sekan
čius lozungus: Mes turime teisę į -apsi
sprendimą, nacionalinę laisvę ir politinę 
nepriklausomybę. Mes už Lietuvos, Latvi
jos, Estijos valstybių atstatymą. Mes už 
visų tautų nepriklausomybę, teritorinį in
tegralumą ir suverenitetą.

NLF 'Skelbia birželio 15 lietuvių tautos 
(Pabaltijo tautų) Tragedijos Diena — Vi
saliaudine Gedulo švente (organizuoja
mais darbo boikotas), primenant sovietinei 
LTSR -administracij-ai, kad lietuvių tauta 
tebetęsia politinę kovą dėl laisvės, nepri
pažindama dabartinio status quo, kurį 
įstatymiškai ignoruoja ir kai kurios lais
vosios vakarų valstybės, kuriose iki šiol 
veikia Lietuvos Respublikos Atstovybės ir 
Konsulatai.

NLF prašo visas emigracines organiza
cijas organizuoti demonstracijas, nukreip
tas prieš TSRS oficialias įstaigas visuose 
laisvuose Vakaruose. NLF pageidauja, kad 
laisvos radio -stotys dar kartą paskelbtų jo 
programą (jau skelbtą 1975 metais), o taip 
pat Iši'ą deklaraciją estų, latvių, lietuvių, 
lenkų, rusų, ukrainiečių, vokiečių, pran
cūzų, ispanų ir langių kalbomis. NLF Gen- 
štabais (patriotiinis-intelektuialinis -bran
duolys) žinomas studentijos ir inteligen- 
itiijos masėse, įsu nemažu kovotojų tinklu

visoje respublikoje dr už jos ribų, yra pla
ti visaliaudinė organizacija, kuri paskuti
niu metu užmezgė naujus bendradarbiavi
mo ryšius su Lietuvos Katalikų Susivieni- 
mu ir ilietuviškojo „saimiizdato“ AUŠROS 
leidėjais.

NLF vadovaujasi VLIK'o ir ALT'os nu
tarimais ir prašo jų pagalbos informacijos 
srityje, nes be bendros politinės koordina
cijos. žinant KGB represines galimybes, 
konspiracinis ir nelegalus darbais yra ga
na sunkuis. Gerišt-abas siūlo visomis užsie
nio politinėms organizacijoms sustiprinti 
politines demonstraci-jia-s ryšium su N. Sa- 
dūnaiitės ii- V. Petkaus izoliacija, kalinant 
juos ir kitus naujai su-iimtuiosius intelek
tualus ir kunigus lageriuose, kalėjimuose 
-ar Vilniaus KGB izoliatoriuje. NLF Gen- 
št.abas 1978 metų balandy įsteigė VYRIAU
SIĄJĮ RYŠIŲ KOMITETĄ (VRK) iš trijų 
atstovų (speciali konspiracinė grupė: du 
atstovai iš Lietuvos, vienas NLF narys iš 
laisvojo užsienio). Tos grupės tikslas pa
laikyti ryšius su užsieniu ideologinio -ben
dradarbiavimo prasme, kad būtų koordi
nuojamas nacionalinis darbas , tautinis 
laisvės judėjimas pavergtoje Tėvynėje.

Tegyvuoja Lietuvos Nacionalinis Liau
dies Frontas, visų nacionalinių ir pasiprie
šinimo jėgų įkvėpėjais ir organizatorius.

Tegyvuoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kovojančių tautų broliška vienybė dabar 
ir stipri politinė-karinė santarvė ateityje.

Tegyvuoja lietuvių ir visų Baltijos ir 
Lenkijos tautų draugystė, siekiant ateity 
tos sąjungos suartėjimo, sprendžiant bu
vusios Prūsijos, daibar RSFSR srities-ko- 
lonijos, klausimą, kuri, pagal Lietuvos Pa
triotų Sąjungos programą, turi priklausy
ti būsimos Lietuvos valstybės -jurisdikci
jai, kad būtų amžiams likviduotos rusų ir 
vokiečių imperialistinės užmačios etninėje 
B-altų (teritorijoje, paverčiant Karaliau
čiaus miestą Taikos d-r Draugystės miestu 
tarp lenkų-lietuvių ir vokiečių.

Tegyvuoja demokratinė, taikinga ir su
vienyta Vokietija su sostine Berlyne be 
JAV ir TSRS armijų junginių joje.

Tegyvuoja laisva demokratinė (socialis
tinė Rusija, atsisakiusi savo imperialisti
nės -politikos (naudotos istorijos -bėgyje) 
Suomijos, Pabaltijo, Lenkijos, Ukrainos, 
Kaukazo ir kitų tautų bei valstybių at
žvilgiu.

Tegyvuoja laisva ukrainiečių tauta, ve
danti ilgametį nacionalinį judėjimą dėl 
Nepriklausomos Ukrainos sukūrimo.

Tegyvuoja taika bei tautų ir valstybių 
sugyvenimas EUROPOJE ir visame pasau
lyje.
LIETUVOS NACIONALINIS LIAUDIES 
FRONTAS (GENERALINIS ŠTABAS)

VILNIUS, 30. 04. 1978
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