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Nauji vejai

Tai buvo pirmas tos rūšies oficialus ko- 
muniikatas iš už geležinės uždangos, kokį 
paskelbė kovo 2 d. Lenkijos vyriausybės 
■galva per radiją. Jame, tarp (kitko, 'įsak
miai paminima, kad Lenkijos Primaltas 
kandi. Višinskis visų Lenkijos vyskupų 
vardu yra pakvietęs popiežių atsilankyti. 
Prie to yra išreiškiamas visų aukščia'usiių- 
jų Lenkijos valstybinių institucijų vardu 
pasitenkinimas, jog popiežius aplankys sa
vo tėvynę Liaudies Lenkiją. „Pirmasis len
kų tautos sūnus, iškilęs į šv. Petro sostą, 
■bus širdingai priimtas tiek vyriausybės pa
reigūnų, tiek lenkų bendruomenės/visuo- 
mienės“, —■ užtikrintai palankiais žodžiais 
užbaigiamais šis komunikatas.

Gandai apie popiežiaus gailimą apsilan
kymą Lenkijoje jau nuo seniau sklido per 
spaudą. Bet kad ipats iškvietimas įvyktų 
jaiu diabar ir būtų paskelbtas tokioj man
dagioj ir gana šiltoj formoj, tai yra, gali
ma sakyti, visai nelaukta ir maloni steig- 
mienia.

Jei Jono Pauliaus II sutikimas ir priėmi
mas bus toks pat šiltas ilr entuziastingas, 
kaip tik ką išleisto komunikato tonas, ga
lėsime mainyti, (kad su vadinama geležine 
uždanga, skiriančia Europą per pusę į dvi 
dalis, (kažkas atsitiko. Ji dar be abejo ne
šiklio ir nesulbyrėjo, tik pasistūmėjo (kiek 
į Rytus per vakarinę 'Lenkijos sieną, bent 
iki Krokuvos ir bent kuriam laikui.

Pats (komunikatas iir pats būsimas įvy
kis yra visų pirma ilgesnių derybų rezul
tatas. Į tas derybas, atrodo, abi šalys ėjo 
ramiai, apskaičiuotai, bet ir geros valios 
vedini, pasiryžę ieSkorti (kompromisų, jei 
jų prireiktų.

Šv. Tėvo noras (buvo vykti į Lenkiją ge
gužės mėnesio pradžioj. Suprantama, Jo
nas Paulius II yra juk Wojtyla, kilęs iš 
senos krokuviečių lenkų šeimos. Gegužės 

3 d. žinoma kaip tautinė lenkų šventė, 13- 
■toji gegužės švenčiama kaip tradicinė la
bai populiaraus lenkų šventojo diena. (Eiet 
Lenkijos valdžia, atrodo, būkštavo šios 
tradicinės bei populiarios lenkų bažnyti
nės Šventės ir tokio tradicinio, bet drą
saus vizito sutapdiniimo.

Iš antros pusės, vyriausybės sluoksniai 
paigeid'avo, kad popiežiaus apsilankymas 
būtų kuo trumpesnis ir apsiribotų viena 
ar dviem vietovėm. Bet Lenkijos episko
patui, kaip ir Vatikanui, rūpėjo vizitą 
pratęsti ir 'išplėsti.

Nusileista iš abiejų pusių. Sutarta: po- 
popiežius 'lanko Lenkiją birželio mėnesį, 
ne gegužės, nuo 2 ilkii 10 dienos. Bet lankys 
Varšuvą, Gniezną, Čenstachavą ir finalui 
Krokuvą, salvo tėviškę, 'kur bus apvaikš
čiojamos šv. Stanislovo 900 metų sukak
tuvės, nukeliamos tam reikalui iš gegužės 
mėnesio.

Šiaip ar taip, nauji vėjeliai papūtė. Ir 
Vatikane vakaruose, ir socialistinėje Len
kijoje rytuose. Gal ir mūsų Lietuvoje lie
tuviams nušvis (bent keli pragiedruliai ta 
proga ir gal kiek sumažės įtampa santy
kiuose tarp valstybės, bažnyčios ir tautos.

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PA
DĖKOJO VLIKO PIRMININKUI, dr. Kęs
tučiui Valiūnui, už sveikinimą jo 'išrinki
mo Popiežium proga.

IŠ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
VEIKLOS

Šiuo metu poeto kun. Leonardo Andrie- 
kaus pirmininkaujama Lietuvių rašytojų 
draugija, pasirodo, turi 95 narius. O į ją 
ruošiasi įstoti diar keturi, būtent: Austra
lijoje gyvenąs dviejų poezijos Tinklinių 
(Tolimieji miražai ir Akmens paukščio 
metas) autorius Juozas Almis Jūragis, 
dviejų romanų (Debesys ir properšos ir 
Langas į saulėleidį) autorius, gyvenąs 
JAV, Petras Melnikas, Australijoje gyve
nanti poetė (išleidusi rinkinį Nežinomi 
keleiviai ir atsiminimų (knygą Putinas ma
nio atsiminimuose) Marija Mykolaitytė- 
Slavėnienė, Australijoje gyvenanti Aldo
na Velščiūnaitė-Jan'avičiieinė (jos eilėraš
čių rinkinys yra žodžiai kaip salos) ir Jo
nas Zdanys (autorius poezijos rinkinio 
Voice on an Anthill, taip pat išvertęs ir su
redagavęs poezijos antologiją 'Selected Li- 
thuanian Poetry, Selected' Poems of Henri
kas Radauskas, Tomo Venclovos The Sign 
of Speech, Sigito Gedos Song of Autumn 
ir Leonardo Andriekaus Eternal Dream).

Dar kol kas svarstoma, kur bus renka
ma nauja draugijos valdyba.
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Mielam bičiuliui 
ALFONSUI GUDUI staiga mirus, 

jo žmonai ir visai šeimai 
reiškia nuoširdžią užuojautą 

Emilija ir Sergiejus Sasnauskai

PREMIJA — POETUI STASIUI 
SANTVARUI

Lietuvių Rašytojų Draugijos 1.000 dol. 
premija kovo 4 d. Los Angeles, Cal., (bal
sių 'dauguma paskirta Stasiui Santvara už 
jo ,poezijos knygą „Rubajatai“. Vertinimo 
(komisijų sudiairė Pranas Visvydas, pirm., 
Alė Rūta, selkr., Bernardas 'Brazdžionis, 
Bronys Raiila ir dr. Elena Tumienė. Pre
mijos mecenatas — Lietuvių Fondas.

„Europos lliletiuvis“ niuošlimdižiai sveiki
na poetą Santvarą!

ANGLIJA IR KINIJA

D. Britanijos ministras Varley (buvo nu
vykęs į Kiniją ekonominėms deryboms. 
Anglija tikėjosi sudaryti naują prekybos 
sutartį 10 bilijonų svarų vertės, siūlyda
ma pradžiai net 2 Į bilijonų svarų kreditą.

Įdomu, kad Kinija tesutiko įsipareigoti 
7 (bilijonų sumai, iškeldama abejones dėl 
savo pajėgumo apmokėti' skolas virš šios 
ribos.

Nors ir nebuvo padaryta konkrečių plie
no, elektros jėgainių, aviacijos ir panašių 
didesnių užpirkimų, visumoje D. Eiriltani- 
jia laiko savo ministro misiją pavykusia.

Panašią bilijoninę sutartį praėjusią sa
vaitę buvo sudaręs Pekine JAV prekybos 
■ministras Blumeinthalis.

Visi (keliai veda į Pekiną, galėtume sa
kyti.

KALNAS PRIE MUHAMEDO

Praėjusį savaitgalį visiškai nepavykus 
prez. Carterio sumanytiems jo ir premje
ro Bėgimo pasitarimams, į kuriuos prez. 
Šariatas įsakmiai atsisakė atvykti, pats 
JAV prezidentas pasisiūlė vykti į Kairą 
Egiptan pasiūlyti Sadatui, tur būt, kiek 
priimtinesnių jam sąlygų Egipto-Iznaelio 
taikos sutarčiai sudaryti.

Padavimas saiko, kad Mahomedias savo 
laiku pats atėjo pas kalną, kai kalnas ne
slinko prie jo. Laikai pasikeitė. Šiandien 
„kalnas“ skrenda pas Šariatą. Matyt, arti
muose rytuose padėtis darosi labai rimta.

RUSIŠKA PORNOGRAFIJA

Prancūzų dienraštis „Le Monde“ (II. 
28) praneša, kadi Maskvoje dailininkas 
Vjačesflavas Sisojevas, kurio bute lapkri
čio mėnesį buvo du kartus padaryta kra
ta, per kurias buvo paimta įvairių knygų, 
albumui, (diapozitiyvų, piešinių, pieštukų, 
neseniai gavo iš Maskvos prokuratūros at
sakymą į jo laišką, kuriame ji,s prašo grą
žinti jo daiktus. Prokuratūra rašo; „Pagal 
mūsų meno eksperto išvadas paimti daik
tai nėra mleno kūriniai, bet pornografija. 
Vadinasi, nebuvo jokio teisės pažeidimo iš 
organų, kurie (šį klausimą tyrinėjo, pusės“.

Paimlu daiktai nebus grąžinti savinin- 
(kui. Konfiskuotų knygų autorių sąraše 
yra; Pasternakas, Mandelštamas, Tveta- 
jeva, Amalriikas, Solženicinas, Zinovjevas. 
Taip pat buvo paimta surrealistų, Gogeno, 
Maigrito darbų albumai, mažas Mao por
tretas ir Ikt.

Gaudium Magnum
PREL. KAZLAUSKO STRAIPSNIS APIE 
POPIEŽIŲ PARYŽIAUS „KULTŪROJE“

Paryžiuje leidžiamas lenkų mėnesinis 
žurnalas ,,Kultūra“, savo 1978 m. gruo
džio numeryje atspausdino Prel. Vytauto 
Kazlausko, Lietuvių Romos Katalikų Ku
nigų Sąjungos Italijoje pirmininko, pasi
sakymą Kardinolo Karolio Wojtylos iš
rinkimo Popiežiumi proga.

„Kardinolo Karolio Wojtylos išrinkimas 
į Šv. Petro sostą yra lietuviams maloniau
sias netikėtumas, tikras gaudium magnum. 
Jo asmenyje tuoj pripažinome Popiežių, 
kuris, labiau už bet kurį kitą Šv. Kolegi
jos narį, pažįsta lietuvių tautos religines ir 
tautines problemas. Popiežius Jonas Pau
lius II nuodugniai pažįsta tas problemas, 
nes pats turėjo patyrimų ir susidūrimų su 
persekiojimo ir represijų sistema, kurios 
auka yra lietuvių tauta.

„Bažnyčios padėtis Lietuvoje yra labai 
rimta. Nuo ilgesnio laiko šešios vyskupi
jos Lietuvoje neturi vyskupų ordinarų. 
Du vyskupai, jų tarpe Vilniaus Apaštali'š- 
kas Administratorius Msgr. Julijonas Ste
ponavičius, buvo režimo pašalinti iš savo 
vietų vien tik dėl to, kad jie troško ištiki
mai pildyti savo ganytojiškas pareigas. 
Daugelis bažnyčių, įskaitant monumenta

SOVIETŲ SĄJUNGOS SUNKUMAI

Tuir (būt, nėra kitos valstybės pasaulyje, 
kurioj būtų tiek daug priešingumo tarp 
tokios didėlės įtakos ir išorinės galios, iš 
Vienos pusės, ir, iš antros pusės — tokių 
gilių vidinių viso režimo silpnybių, kaip 
Sovietų 'Sąjungoj.

Sovietų 'Sąjunga tebevafldoma tais pa
čiais metodais, kaip lir prieš 60 mietų.

Ji niekaip neįstengia prisivyti bendro 
mokslinės Ibei technologinės pažangos ly
gto, pastokite vakaruose.

Jos pačios išsiauginti jaunimo ir inteli
gentijos kaldrai stiprina opoziciją pačiai 
sistemai.

51:49 (procentų santykis tarp rusų ir ne- 
rusų (Sov. Sąjungoje įkelia na jų tautybi- 
nės politikos sunkumų.

Politinės ideologijos jėga Sovietuose, 
kaip ir visuose jų satelituose, radikaliai 
sumažėjo ir marks'izmas-leniniz'mas nebe
turi pirmykštės įtakos.

KOkiu būdu tad Sovietai sugeba 'taip ag
resyviai reikštis išorėje, neturėdami vi
duje jokios stiprybės? — klausia „Die 
W.elt“ savo vasario 22 d. laidoje.

PETICIJA DĖL J. ORLOVO

Rylų Europos Jaunimo Solidarumo or
ganizacija (24 Franklin Street, Reading, 
Berks) organizuoja peticiją sovietų diisi- 
dentui prof. Jurijui Orlovui ir kitiems 
Helsinkio grupių nariams, kurie buvo nu
teisti sunkiomis (bausmėmis, iš kalėjimų 
paleisti.

DU PREZIDENTAI MEKSIKOJE

Paskutinių savaičių bėgyje 2 preziden
tai aplankė Meksiką, vienas tuoj po antro. 
Mat, ten pradedama eksploatuoti nauji naf
tos ir degamųjų dujų šaltiniai.

Po JAV prez. Carterio, kiuriam ten ga
na sunkiai sekėsi, pereitą savaitę ten lan
kėsi Prancūzijos prezidentas Valery Gis- 
caird d'Estaing.

Prieš savo kelionę d‘Estaiinig pasiuntė du 
savo kabineto ministru pravesti pasitari
mams naftos užpirkimo ir didesnių pra
moninių produktų užpardavimo reikalais. 
Su d'Estaing atvyko dar 5 jo ministrai. 
Prancūzų prezidentais gracingai (apsistojo 
jiam Meksikos paruoštose patalpose, ne sa
voj amlbasadtoj. Jis dalyvavo dviejuose 
masiniuose susirinkimuose, viename — su 
Meksikos ekonomistais, ir antrame — su 
entuziastingais inteiektuialaiis, belt neva
žiavo kur kiaulių fermos apžiūrėti. Jis iš 
įkarto pranešė apie Prancūzijos 240 mili
jonų dolerių kreditą Meksilk'ai, tik po to 
pradėjo reikšti savo pageidavimus. Jam 
neteko ginčytis su meksikiečiais (dėl ben
drojo užbaigiamojo komunikato turinio.

Visumoje, prez. d‘Estainig rūpestingiau 
pasiruošė namie, dar prieis savo (kelionę į 
Meksiką. Ir atliko ne tik stiprią ekonomi
nę ofenzyvą, bet .atliko ją elegantiškai.

lią Vilniaus Katedrą, seikvestruotos ir už
darytos. Nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos nepastatyta nė viena bažnyčia. 
Daug parapijų 'liko be kunigų, nes kasmet 
miršta apie 25 kunigai, tuo tarpu, kai vos 
tik 10 naujų yra įšventinami. Vienintelė 
kunigų seminarija Kaune yra po griežta 
sovietinio režimo kontrole ir turi nugalėti 
skaitlingus sunkumus bei suvaržymus, kad 
tik būtų galima tęsti naują dvasiškių pa
ruošimą visam kraštui. Nors pašaukimo 
Lietuvoje nestinga, seminarija tegali pri
imti dvidešimt klerikų per metus.

,,Vakarų viešoji opinija darėsi vis labiau 
suklaidinta ir abuoji tai dramatiškai pa
dėčiai. Vien tik pats Kardinolo Wojtylos 
išrinkimas į Apaštališkąjį Sostą jau šį tą 
pakeitė tame bendrame sąmyšyje ir abe
jingume. Viešoji pasaulio opinija pakrypo 
persekiojamos Bažnyčios problemų link. 
Tad lietuvių tautai naujas Šventas Tėvas 
Jonas Paulius II yra homo inissu a Deo, 
Apvaizdos žmogus, kuris teikia naujos vil
ties ir drąsos.

,,Ta viltis virto entuziazmu po pirmų 
žodžių, kuriais Popiežius prabilo į lietu
vius: „Mano nuoširdus sveikinimas bro
liams lietuviams — Būkite laimingi ir 
ištikimi Kristui“.

„Lietuviai visuomet bus be galo dėkingi 
Šventajam Tėvui už tą padrąsinimą ir rū
pestį lietuvių tauta.“ ELTA

Laisvieji lietuviai!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko

mitetas ir Tautos Fondas kreipiasi į jus, 
visuose laisvojo pasaulio kontinentuose 
gyvenančius, ir prašo remti Tautos Fondą 
(Lithuanian National Foundation) bei Lie
tuvos Laisvės Iždą, kuris kraus lėlšals atei
čiai.

Tautos Fondas yra pagrindinis VLIKO 
darbams lėšų teikėjas. Be nuoširdžių ir iš
tikimų Tautos Fondo rėmėjų pagalbos ne
būtų įmanoma išleisti Eltos biuletenių še
šiomis kalbomis, kurie pasiekia visų di
džiųjų valstybių valdžios atstovus, spaudą, 
radijo stotis, universitetus, bibliotekas ir 
kt. Nebūtų įmanoma palaikyti ryšį radijo 
bangomis su pavergta Lietuva — o tas ry
šys jiems yra lyg plyšys geležinėje uždan
goje, per kurį jie gali pažiūrėti į laisvąjį 
pasaulį. Nebūtų buvę taip pat įmanoma 
išleisti įvairius informacinius leidinius, 
tiek JAV, tiek Europoje, apie Lietuvą ir 
jos padėtį. Nebūtų įmanoma dalyvauti 
įvairiose mums svarbiose konferencijose. 
Didžiau šių pastangų artimiausioje ateity
je pareikalaus Madrido konferencijai pa
siruošimai, kuriuos vykdo VLIKO sudary
toji Žmogaus Teisių Komisija. Bus taip 
pat vykdomi su estais ir latviais pereitą 
rudenį bendrai sutarti uždaviniai.

SeptųnioS
0 Irano revoliucinė vyriausybė nutarė 

patraukti atsakomybėn savo buvusį šachą 
Pahlevi kartu su visa jo šeima'. Teismas 
būsiąs už akių. Tikslas — užšaldyti jo in
dėlius Šveicarijos bankuose.
• Didžiosios JAV benzino bendrovės at

sisakė pirkti Irano vėl pradėtą pardavinėti 
naftą. Olandai jau jos pirko, mokėdami pa
aukštintas kainas. Japonai dar derasi dėl 
kainų. x
• Prez. Carterio kelionės į Egiptą svar

bą pabrėžia tas faktas, kad jo patarėjas 
saugumo reikalams pats Zb. Brzezinskis 
su savo gausia palyda jau kovo 6 d. buvo 
atvykęs į Kairą, ir iš karto įsitraukė į il
gus pasitarimus su prez. Sadatu ir kitais 
vyriausybės nariais.
• Tiek Izraelyje tiek Egipte paskelbto

ji prez. Carterio kelionė į artimuosius ry
tus sukėlė naują entuziasmo bangą. Vil
tis, kad taika tarp žydų ir arabų gal ir 
bus pasiekta, vėl sužibo. Kaip ilgam?
• Užsienio korespondentai, apsilankę 

Bėšaro bu v. amerikiečių bazėje, Irane už
tiko visą radarų sistemą tebeveikiančią. 
Iraniečiai tvarkytojai pareiškė, kad jie 
nėra gavę dar jokių instrukcijų sustabdy
ti radarinį veikimą.

O Vietnamas galų gale paskelbė, sutin
kąs derėtis su rauri. Kinija savitarpiniams 
santykiams pagerinti. Sąlyga — jei kinie
čiai sutiktų atitraukti savo kariuomenę iš 
Vietnamo teritorijos, kaip jie patys yra 
žadėję. Iki 'šiol Vietnamas derybų pasiūly
mus atmesdavo.
• Pietų Afrika ir vėl puolė SWAPO — 

pietvakarių Afrikos sukilėlių organizaci
jos — bazes Angoloje, panaudodama lėk
tuvus ir motorizuotus armijos dalinius.
• Pekino radijas kovo 6 d. pranešė, 

kad kiniečių daliniai pradėjo trauktis iš 
karo lauko Vietnamo teritorijoje. Nors 
daugelyje vietų dar susišaudymai, įskai
tant'ir sunkiąją artileriją, dar plačiai gir
dimi.
• Libijos vadas Gaddafi, pasiuntė ka

rinės medžiagos ir kariuomenės į Ugandą, 
jos prezidentui Idi Amin gelbėti nuo pra
laimėjimo Ugandos kare su Tanzanija. 
Transportiniai lėktuvai permetė į frontą 
bataljoną (1000) Libijos kareivių su vi
sais tankais, ginkluote ir transporto prie
monėmis.
• Jemeno ir Pietų Jemeno karas grei

čiausia intensyvės ir tęsis dar kurį laiką. 
Saudi Arabija siunčia Jemeno valstybei 
sustiprinti apie 8 milijonų dolerių vertės 
amerikinių ginklų ir amunicijos. JAV už
sienio reikalų departamentas pritaręs to
kiai transakcijai ir, atrodo, pažadėjęs tai 
sumai papildyti Saudi Arabijos ginklų ar
senalą.
• Lėktuvnešis Constellation išsiųstas iš 

Filipinų į Indijos okeaną prie Indokinijos 
pakraščių JAV laivynui sustiprinti. So
vietai turi prie Kinijos pakraščių jau 7 ka
ro laivus.
• Italijoje jau antras mėnuo nesiseka 

sudaryt naują vyriausybę. Todėl politinės 
partijos pradėjo ruoštis galimiems naujo 
parlamento rinkimams, kurie būtų gegu
žės mėn.
• Anglijos princas Philip'as lankės 

Maskvoje, kaip olimpinio komiteto atsto
vas raitelių lenktynių organizavimo reika
lams. Vien arklidėms, takams, raitelių pa
talpoms, žiūrovų tribūnoms ir priedams 
Maskva išleidžia 18 milijonų dolerių.
• Vietnamo daliniai, besikaudami su 

Kambodijos kariuomenės likučiais, per
žengė Tailando sieną ir susidūrė su tai-

Nežiūrint laukiamų pasikeitimų VLIKO 
Valdyboje, VLIKO tikslai lieka tie patys, 
kurių vykdymui jis buvo pašauktas Lie
tuvoje prieš 35 metus, ir jo darbai neuž
sibaigs tol, kol reikės kelti Lietuvos bylą, 
pasaulio forume ir ginti jai teisėtai pri
klausantį suverenumą.

Siųskite auką Tautos Fondui ir Lietuvos 
Laisvės Iždui (Lithuanian National Foun
dation, POB 21073, Woodhaven, NY 11421). 
Nepamirškite tų dviejų institucijų sudary
dami savo testamentus. Tautos Fondo In
formacinė Tarnyba suteiks reikalingų ži
nių. Kviečiame jos patarimais pasinaudo
ti, nes, palikimus tvarkant per Tautos Fon
dą, kuris yra nuo mokesčių atleista orga
nizacija (Ex. Org. Cert. EX-51 0172223), 
sutaupomi aukšti palikimo mokesčiai ir 
tuo pačiu padedama Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Visiems Tautos Fondo ir Lietuvos Lais
vės Iždo rėmėjams bei prisiminusiems juos 
savo testamentuose, nuoširdžiai dėkojame.

Dr. Kęstutis Valiūnas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Pirmininkas

Jurgis Valaitis 
Tautos Fondo Tarybos 

Pirmininkas

DIENOS
landiečių kariuomene. Yra užmuštų tailan
diečių pusėje.

Ir taip pradinis Vietnamo Kambodijos 
karas, prasiplėtęs į Kiniją, į rytus, dabar 
jau kibirkščiuoja į vakarus, į Tailandą.

0 Tasis'o agentūra pranešė, kiad rinki
muose į Sovietuos Aukščiausiąją Tarybą 
dalyvavo 99,99% visų turinčių teisę rinki
kų. Už išstatytus kandidatus pasisakę 
99,98% visų balsavusių!
• Lenkų Ikomuinistų partijos oficialus 

organas „Poflityika“ paskelbė tiesiai, kad 
tie katalikai, kuine tikisi, jog popiežiaus 
atsilankymas galėtų susilpninti dabartinės 
Lenkijos socialistinį charakteri, turi įsi
dėmėti, kad tai esančios tik jų pačių sva
jonės. Lenkija liksianti marksistinė vals
tybė.

■Lenkijos vyriausybė perspėjo taip pat 
Ikatalilkiuls, kad jie neturėtų išstatyti pavo
jum savo tautinių interesų, kada Jonas 
Paulius II lankysis tėvynėj.

Valk. Vokietijos įstaigos kovo 8 d. 
pranešė, kad keli tuzinai (Sovietinių šnipų 
buvo suimti arba tardomi. Apie 12 įtaria
mųjų pabėgę Rytų Vokietijon.

Tai pranešta sąryšyje įsu Rytų Vokieti
jos saugumo agento Itin. Werner Stiller 
perbėgimu į Vakarų Vokietiją.
• Dildlesniiieji Kinijos laikraščiai pa

skelbė straipsnį, apkaltinantį buvusį Ta
rybos pirmininką, dar neminėdami tiesiai 
Mao pavardės, kad jis pradėjęs tą klaidiin- 
gąjį posūkį į kairę, kuris sužalojęs komu
nistų partiją bent dvidešimčiai metų.

Nuo to sužalojimo partija dar nesanti 
nė šiandieną visai atsigavusi. Tai yra vie
nas is stiprausių puolimų prieš Mao auto
ritetą Kinijoj.
• Kinija pradėjo leisti mėnesinį žurna

lą, 'sekdama maskviniį „Krokodilą“.
Kanifcaitūros kartoja ir iliustruoja darbo 

nalšumo, modernizacijos, sveikatos tarny
bos, eismo saugumo ir kitokius šūkius,; 
lengvi anekdotai paliečia vidaus politiką, 
bet Sovietų Sąjunga puolama visa jėga ir 
iš peties.
• Irano revoliucinės vyriausybės poli

cija paleido keletą salvių virš dainuojan
čių moterų demonstracijos Teherane prie
šais vyriausybės (būstinę. Moterys reikala
vo palikti joms visas (teises, įsigytas šacho 
laikais. Jos nedenigė savo veidų tamsliiaiis 
šydais, kaip Chomeini to parekalavo de
monstracijos išvakarėse.
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Vilniaus universitetui 400 metu 
t

n. Kolegijos ir universiteto Vilniuje 
fundatorius

Nedaug kas iki šiol yra aitkreipęs dėme
sį, kad tiek karaliaus, 'tiek popiežiaus duo
tose Vilniaus universiteto įsteigimo privi
legijose jų prašytoju yra įrašytas Vilniaus 
vyskupas Valerijonas Protasevičius. Taigi, 
ne jėzuitai ir ne (karalius buvo tikrieji uni
versiteto pradininkai, bet Lietuvos sosti
nės vyskupui teko garbinga pareiga 'kreip
tis į aukščiausią pasaulietišką ir dvasišką 
valdžią ir prašyti savo įsteigtąją! kolegi
jai universiteto teisių ir privilegijų. To
kiu; Ibūdlu ne kas kitas, o vyskupas Prota
sevičius yra tikrasis ir tiesioginis Vilniaus 
universiteto fundatorius.

Anais laikais universitetai tvarkydavo
si kaip ir visos kitos iš esmės nepriklau- 
som|os, privačios institucijos. Tokių, kaip 
mes šiandien suprantame, valdžios uni
versitetų atsirado tiktai po prancūzų re
voliucijos. Seniau kiekviena mokslo įstai
ga turėjo turėti savo išsilaikymo pagrin
dą, savo (dotaciją. Juo labiau reikėjo pa
kankamų fumdlaicijų jėzuitų kolegijoms ir 
universitetams, nes juose nieko nebuvo 
imama už mokymą nei už mokslo laiusnių 
teikimą, kas (kitur paprastai buvo susiję 
su didokomis išlaidomis.

Buvo visai rimtų pastangų Vilniaus uni
versiteto fundatorium laimėti patą didįjį 
(Lietuvos kunigaikštį ir Lenkijos karalių. 
Jei ne Žygimanto Augusto nelemtas ne
ryžtingumas ir kai kurios kitos nepalan
kios (aplinkybės, Vilniaus universitetas 
gal būtų buvęs įsteigtas jau 1565 metais. 
Jėzuitai tais metais jau (buvo pažadėję at
siųsti tam reikiamą personalą. Karaliui 
vis delsiant, iniciatyvą perėmė Vilniaus 
vyskupas. Tai buvo drąsus ir, galima sa
kyti, vienintelio asmens ryžtas. Paramos 
iš kitų Lietuvos senatorių ir didikų nebu
vo ko laukti: daugelis jų palaikė ne kata
likus, o kitatikius. Svarbiausieji vyskupo 
šiame žygyje patarėjai ir rėmėjai buvo: 
Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas, taip 
pat Varmijos vyskupas ir kardinolas Sta
nislovas Hozijus ir gal vienas kitas iš Vil
niaus kapitulos kanauninkų ii- prelatų. Jie 
patarė ir pritarė, (bet visa materialinė bū
simos kolegijos ir universiteto aprūpinimo 
našta gulė ant jo vieno, 60 m. amžiaus 
slenkstį senokai peržengusio vyskupo, pe
čių.

Ir tiesiog nuostabu, kiek jis tam skyrė 
jėgų, kiek sudėjo aukų! Iš ištikusių kroni
kų, laiškų ir dokumentų nesunku susida
ryti gana pilną jo sutelktos fundacijos 
vaizdą. Pirmiausia jis nupirko būsimajai 
kolegijai didėlius ir patogius rūmus, už 
kuriuos sumokėjo 10.000 florinų arba auk
sinių; 'kitus 2.000 auksinų išleido tų rūmų 
įrengimui. Kiek tai vyskupui kaštavo, ga
lime šiek tiek įsivaizduoti, tas sumas pa
lyginę su anų laikų kainomis. Vieno flori
no arba įauksino (kuris buvo lygus 24 die- 
tuiviškiems (grašiams) apie 1560 metus ver
tė buvo lygi maždaug dviem statinėms ru
gių, (arba aštuioniems vežimams šieno, ar
ba 30 vištų, arba 320 kiaušinių (plg. Lie
tuvos TSR istorija, I, Vilnius 1957, psl. 
185). Už 30 auksinų tuomet galėjo gerai 
pragyventi vienas žmogus per ištisus me
tus.

(Be nupirktų ir įrengtų rūmų 'vyskupas 
dlar dSgavo iš kapitulos sutikimą užrašyti 
būsimai (kolegijai dalį vyskupijai priklau
sančių žemių: Medininkų valdą, į pietus 
nuo Vilniaus, susidedančią iš 5 kaimų, ir 
Rykantų kaimą su ežeru, prie kelio į Kau
ną. Tačiau to beužteko. Vyskupas, pasko
linęs Vilniaus vaivadai Mikalojui Radvi
lui Rudajam 5.000 auksinų, gavo įkaitu 

Širvintų miestelį ir dvarą, kitus 7.500 auk
sinų davė Mikalojui Kristupui Radvilui 
Našlaitėliui ir už tai gavo įkaitu didžiulę 
Dvariščių valdą, netoli Lidos. Ir vieną ir 
antrą jis perdavė naudotis jėzuitų kolegi
jai. Po kelerių metų, 'vyskupas, pridėjęs 
dar 1.500 auksinų, Širvintas visai atpirko, 
o Dvariščius Radvilas Našlaitėlis pagaliau 
kolegijai padovanojo, nieko daugiau ne
reikalaudamas, pasitenkinęs pradžioje 
gauta suma. Tačiau Širvintos neilgai išbu
vo jėzuitų rankose; 1581 metais jie jas iš
keitė į geresni ir patogesnį Trakelių dva
rą, 'kuris buvo Medininkų valdos kaimy
nystėje. O Rykantus jėzuitai po kelerių 
metų 'pardavė. Prie viso to dar reikia pri
dėti, kad vysk. Protasevičius 1573 metais, 
gavęs savininkų įpėdinių sutikimą, užra
šė kolegijai Maišiogalos bažnyčios dviejų 
altarijų stambias beneficijas. Vėliau, kai 
buvo steigiamas teologijos fakultetas, jam 
išlaikyti prireikė naujos paramos. Tam 
tikslui jėzuitai iš Radvilų, Mikalojaus 
Juodojo sūnų, įsigijo už paskolintus 8.500 
auksinų Žemaitkiemio valdą. Didesnę tos 
sumos dalį buvo galima padengti iš aukų, 
jų tarpe 3.000 auksinų iš Vilniaus vysku
po; bet to neužteko, ir jėzuitams prireikė 
skolintis, įkeičiant Maišiogalos altarijų 
dvarus. Po kiek laiko vyskupas atlygino 
ir tą Skolą (2.000 auksinų), ir jėzuitai ga
lėjo įkeistą nuosavybę atsiimti.

Tai pačios stambiausios vysk. Protase- 
vičiaus aukos ir domacijos. Sudėjus visas 
tas išleistas pinigų sumas, susidarys dau
giau kaip 30.000 auksinų, apie 15.000 lie
tuviškų grašių. O kur dar įvairios kitos 
mažesnės dovanos, kur nupirkti būsimam 
universitetui pačiame mieste žemės skly
pai, namai, kur įvairūs prie pagrindlinių 
rūmų priestatai? Vyskupas (buvo net nu
matęs pastatyti kolegijai naują bažnyčią. 
Tiktai laimingai išsisprendęs parapijinės 
Šv. Jono bažnyčios jėzuitams perdavimas 
jį išlaisvino nuo tos sunkios naštos.

Tokiu būdu (buvo sudaryta tvirta Vil
niaus universitetui išlaikyti bazė. Sekan
čiais dešimtmečiais įvyko kai- kurių pa
keitimų, padaugėjo ir pagrindinių nuosa
vybių, ypač kai buvo steigiamas (teisių fa
kultetas. lEet svarbiausiu universiteto pa
jamų šaltiniu visą laiką išliko pačioje 
pradžioje fundatoriaus užrašytos Medi
ninkų, Trakelių, Žemaitkiemio ir Maišio
galos valdos.

Vysk. Protasevičius tikrai nieko nesi
gailėjo, kad Lietuva turėtų savo visiais at
žvilgiais pajėgų išsilaikyti ir veikti uni
versitetą. Anų laikų pranešimuose paste
bima, kad, atvykus jėzuitams į Vilnių ir 
pradėjus veikti kolegijai, vyskupas jiems 
vis kartodavęs: „Melskite Viešpatį, kad 
man leistų dar bent kiek pagyventi, ir pa
matysite, ką aš padarysiu!“ (žr. L. K. M. 
Akademijos Metraštis, III, Roma 1967, psl.

Vladas šlaitas

Lapas
O. mano tolimas, 
mielas, 
lietuviškas krašte!
Esu vėjo nešiojamas lapas be gimtojo 

medžio kamieno, 
idant niekad daugiau savo gimtojo medžio 

nepamatyčiau.
Toks yra mano likimas.
Esu vienas iš tų,
kurie niekur neprisiderina.
O, kaip aš baisiai norėčiau dar kartą prieš 

mirtį tave pamatyti.

NAUJAS BIULETENIS APIE „SĄŽINĖS 
KALINIUS“

lEiriuselyje leidžiamas prancūzų (kalba 
biuletenis Cahiers du Samizdat neseniai 
pradėjo teisti Bulletin dTnformation — 
News Brief „tarpusavio informacijos kei
timosi principu“. Jis siunčiamas eilei or
ganizacijų, įskaitant ir ELTA Information 
Service, kurios rūpinasi sąžinės kalinių li
kimu. Trečiame News Brief numeryje 
(78/12/15-31) yra šios lietuvius kalinius 
liečiančios žinutės.

— Bailys Gajauskas, laikomas ypatingo 
režimo lageryje Sosnovkoje, Mordovijos 
SSR, įstojo į Lietuvių Helsinkio Grupę.

— Atrodo, kad Vladimiro miesto (politi
nių kalinių kalėjimas likviduojamas (Vla
dimiro miestas yra svetimšalių turizmo 
„auksiniame rate“). Tuo tarpu nieko ne
žinoma api« ypatingo režimo politinių ka
linių, jų tarpe V. Petkaus ir J. šušnevi- 
čiiaus, perkėlimą iš Vladimiro į čistopolį. 
Adresas laiškams iš užsienio: Maskva, 
p/ja 5110/1-YE.

— Vladais Lapienis perkeltas į Mordovi
jos lagerį No. 19 (ELTA)

JAV ETNLNIO SĄJŪDŽIO BIULETENIS

Rašytojas Michael Novak, vienas etninio 
sąjūdžio JAV-ėse vadovaujančių asmenų, 
optimistiškai žiūri į Rytų Europos kilmės 
amerikiečių perspektyvas. Savo naujau
siame pranešime jis rašo:

.Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo nomi
nacija sukėlė iki šiol nepatirto susidomė
jimo Amerikos lenkais ir visais Rytų eu
ropiečiais. Prasidedant 1987 metų politi
nei kampanijai, abi partijos vis sumaniau 
domisi etniniais balsuotojais. Visoje šaly
je vyksta šimtai savarankiškų iniciatyvų. 
Vienias pavyzdys: Ohio gubernatorius Rho
des pradėjo suorganizuoti Rytų Europos 
savaitę savo valstijoje ir Ohio Švietimo 
Valdyba padėjo dalinti mokykloms me
džiagą apie Ohio etnines grupes“.

Savo mėnesiniame biuletenyje, Novak 
Report on the New Ethnicity (132!) E. St. 
N. W., suite 1242, Washington, DC 20004) 
Novakas dir jo (bendradarbiai žada infor
muoti apie Rytų Europos kilmės amerikie
čių veiklą. Sekančiame numeryje , trap 
kitko, numatoma paliesti šie klausimai: 
Kaip etninių grupių vadovai vertina Pre- 
zidlemltą Carterį? Ir jo varžovus? Kokios 
yra trys (geriausiai organizuotos etninės 
grupės? (ELTA)

255). Ir padare! Tiesa, prie to prisidėjo ir 
kiti. Matėme, jog kolegija ir nuiversitetias 
dlaiugiiausia išsilaikė iš 'anksčiau Radvi
lams priklausiusių dvarų. Beit Radvilai sa
vo valdas įkeitė, gavę dideles pinigų su
mas, nors paskiau jas gana palankiomis 
sąlygomis visiškai atidavė kolegijai. Vys
kupas gi davė ir davė, kol gyvas buvo, ko
legijai tūkstančiais ir nieko už tai neėmė. 
Geradarių buvo daug, fundatorius — tik 
vienas: vyskupas Valerijonas Protasevi
čius. Jėzuitų vadovaujamas universitetas 
■tai įvertino ir atitinkamai jam dėkojo. 
Kasmet liepos 17 d. ar artimiausią po to 
sekmadienį būdavo švenčiama fundato
riaus dienia: už jo sielą laikomos iškilmin
gos šv. mišios, uždegama speciali jam pri
siminti žvakė. Humaniškumas, dėkingu
mas, ir net teisingumas reikalauja to ne
pamiršti ir švenčiant universiteto 400 me
tų jubiliejų, ypačiai kad šiais metais gruo
džio 31 dieną sueina taip pat 400 metų nuo 
šio didžiojo lietuvio, studijų ir mokslo me
cenato minties.

Paulius Rabikauskas

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVOS DUKTERŲ SUKAKTIS

Prieš 20 metų JAV buvo įsteigta Lietu
vos dukterų draugija, kuri šiuo metu turi 
7 skyrius ir 10 seniūnijų ir apie 1.000 na
rių. Tai artimo pagalbos organizacija, ku
ri rūpinasi padėti pagalbos reikalingiems 
lietuviams ne tik JAV, o lėšų susidaro ba
linis, drabužių ir pyragų išpardavimais, 
gegužinėmis.

Draugija rudenį žada minėti savo veik
los sukaktį seimu.

VISUOMENININKO PREMIJA — 
AUSTRALUOS LIETUVIUI

Kun. dr. J. Prunskio 500 dolerių visuo
menininko premija šiais metais bus pa
skirta Autralijos lietuviui. Jau septinti 
metai, kai tokia premija skiriama (vienais 
metais buvo paskirta londoniškiui Stasiui 
Kasparui, vienas — muencheniškei Alinai 
Grinienei).

Australijos lietuviai jau yra sudarę ir 
premijos skyrimo komisiją: kun. P. Vase- 
rį, kun. P. Dauknį, V. Vaitiekūnienę, R. 
Kaunienę ir S. Balčiūną.

NAUJAS V. PIETARIO ,,ALGIMANTO“ 
LEIDIMAS

Amerikos Lietuvių bibliotekos leidykla 
atspausdino didžiosios ir populiariosios 
Vinco Pietario apysakos „Algimanto“ nau
ją leidimą, abu tomus vienoje knygoje 
(543 puslapiai).

Iš viso tai jau penktas to kūrinio leidi
mas. Į V. Pietario rinktinių raštų tomą 
Lietuvoje „Algimantas“ nebuvo įtrauktas, 
kadangi jame šen ten neigiamai prasita
riama apie rusus.

NAUJAS „DAINAVOS“ ANSAMBLIO 
PASTATYMAS

Čikagoje „Dainavos“ ansamblis šiais 
metais pasirodys su nauju muzikiniu vei
kalu —■ „Emilija Plaitenaitė“, kurio libre
tą sukūn'ė Anatolijus Kairys, o muziką 
pats ansamblio vadovas Aloyzas Jurgutis. 
Du šio veikalo spektakliai numatyti kovo 
31 d. ir balandžio 1 d. Marijos gimnazijos 
salėje. Juose dalyvaus solistai — Nerija 
Linkevičiūtė, Rimas Strimaitis, Valenti
nas Liorenltas, Audronė Simonaiitytė-Gai- 
žiūnienė, Bronius Jančys, Nelė Paulaus
kaitė ir J. Burges. Režisierė yra Živilė 
Numgauldaitė, scenovaizdžius sukurs dlail. 
J. iDaugvila. Chorų paruošime muz. A. 
Jurgučiui talkina Rasa Šoliūnaiitė su pia
niste Živile Modestlene. Muz. A. Jurgutis 
„Emiliją Plateraitę“ yra dedikavęs savo 
žmonai, kuriai su dukra vis dar neleidžia
ma išvykti iš Lietuvos.

ATEITININKŲ RINKIMAI

Ateitininkų Federacijos Valdyba skel
bia Ateitininkų Federacijos Vadb ir Kon
trolės Komisijos rinkimus. Rinkimams 
pravesti yra pakviesta Vyriausia Rinkimų 
Komisija, (kurią sudaro Jonas Valulkonils, 
pirm. (15401 Florence Circle, Hungtington 
Beach, Calif. 92647 U. S. A.), Dalilė Po- 
likaitienė, seikr., Ignas Modziukas, ižd., 
Elena lElandziiuiytė ir Vincas Kazlauskas, 
nariai.

Netolimoje ateityje Vyriausia Rinkimų 
Komisija paskelbs rinkimų bei kandidatų 
siūlymo taisyklės.

Ateitininkų Federacijos Valdyba

„NEĮSIVAIZDUOJU GYVENIMO BE TO 
IŠTIKIMIAUSIO DRAUGO!“

Iš sniegu užverstos Čikagos bičiuliui į 
Londoną poetė vasario mėn. viduryje, be 
kita ko, šitaip parašė apie Nidos Knygų 
Klubo ir „Europos Lietuvio“ skaitytojų 
kalendorių:

,'Džiaugiuos, kad bent tas jūsų kasdien 
nuplėšiamas kalendorius ištikimai guli 
ant mano telefono spintelės, ir aš kiekvie
ną rytą pirmiausia su juo „pasisveikinu“, 
pradėdama dienos skaitybą. Neįsivaizduo
ju gyvenimo be 'to ištikimiausio draugo!“

Šitokiais mintis ji išdėstė, pirma paklau
susi: JAr dar žybsi nors mažytis vilties ži
burėlis pagaliau sulaukti tos „Dešimtosios 
pradalgės“?“

O ta Pradalgė jau surinkta, taisomos 
korektūros, ir gal kada noris vėlyvą pava
sarį ji pasirodys.

AIŠKINIMASIS DĖL „HOLOCAUST“
JAV Lietuvių Bendruomenės visuome

ninė taryba pakartotinai kreipėsi į NBC 
televizijos bendrovę dėl lietuvius liečian
čių iškraipymų „Holocaust“ filme.

Bendrovė atsakė, kad ji neprisiima už 
tai atsakomybės ir memorandumą per
siuntusi filmą pagaminusiai bendrovei.

lEluvo taip pat prašyta, kad leistų (tele
vizijoje atsikirsti dlėl tų iškraipymų, bet 
bendrovė atsisakė.

Jonas Biliūnas
šimtas metų nuo jo gimimo

Rašytojas Joniais Biliūnas gimė 1879 m. 
balandžio 11 di (pagal Lietuvoje surastus 
jo gimimo metrikus, o ne kovo 3 d., kaip 
anksčiau Ibuvo skelbiama .^Lietuvių En
ciklopedijoje ir kitur) Niūronių k., prie 
Anykščių. Baigęs Liepojos gimnaziją (Lat
vijoje) 1900 m. įstojo į Tartu universiteto 
medicinos fakultetą (Estijoje), (bet už da
lyvavimą studentų judėjime 1901 m. pa
vasarį iš universiteto buvo pašalintas. 
Grįžęs į Lietuvą, gyveno Šiauliuose 1901- 
1902 m. ir Panevėžyje 1902-1903 m. Į uni
versitetą atgal nepriimtas (jam buvo už
drausta studijuoti ‘bet kuriame Rusijos 
universitete), jis išvažiavo į Leipcigą ir 
ten tstudi'javo aukštojoje komercinėje mo- 
įkykloje. Pradėjęs daugiau domėtis litera
tūra, po vieno semestro (1904 m.) jis per
ėjo į Leipcigo universitetą, kur ir studija
vo liiiteratūrą. 1904 m. vasarą sveikatai 
blogėjant (pirmieji džiovos simptomai jau 
pasirodė Tartu), jis grįžo į Lietuvą. Tų 
pačių metų rudenį jis vėl išvyko į užsienį 
ir įstojo į Ciuricho (Zuerich) universitetą 
tęsti literatūros .studijas. Šveicarijoje gy
vendamas vis dar (bendradarbiavo lietu
viškoje spaudoje, bet ilgainiui visiškai nu
stojo domėjęsis politine veikia. 1905 m. 
pavasarį (grįžo atostogų į Lietuvą, kur jo 
sveikata įtiek pablogėjo, kad nebegalėjo 
grįžti prie studijų.

1905 im. nuidlenlį išvyko gydytis i Zakopa
nę, Karpatų kalnuose ((Lenkijoje). Ten 
džiovos sanatorijoje jis ir gyveno iki 'mir
ties. 1907 m. gruodžio 8 d. Zakopanėje 
kaip (tik ir sulkūrė stambiausią ir svar
biausią savo beletristinį kūrinį „Liūdna 
pasaka“.

Biliūnui mirus, pagal jo paties pageida
vimą, (buvo (mėginama jo kūną pargabenti 
Į Lietuvą. Tačiau tai pavyko įtik 1953 m. 
įspūdingas Biliūnui paminklas pastatytas 
1958 m. ant Liūdiškių piliakalnio arti 
Anykščių.

Nors Jono (Biliūno gyvenimas buvo 
trumpas ir mažai tesuspėjo sukurti, jis (se
niai jau laikomas lietuvių literatūros kla
siku.

Jonas Biliūnas

LAIMĖS ŽIBURYS
Ant aukšto stataus kalno pasirodė ste

buklingas žiburys. Žibėjo jis kaip žvaigždė, 
apsiaustas (šviesiu ratu iš aukso raidžių. 
Pamatę tat žmonės ėjo prie kalno, stebė
jos į žiburį, bet, negalėdami ant to kalno 
užlipti, negalėjo išskaityti aukso raidžių. 
Pagaliau atsirado jaunikaitis, kuris susi
rinkusiai miniai perskaitė: „Žmonių Lai
mė“. Pasklido apie tai garsas po visą šalį: 
visur tik apie tai ir tekalbėjo. Bet niekas 
negalėjo genai suprasti ir (kitiems išaiškin
ti, ką tiė žodžiai ireiškila. Ištisas dienas ir 
nlalktiis budėjo žmonių minios prie to kalno, 
vienos nueidamos, kitos ateidamos, ir lau
kė naujo, dar didesnio stebuklo ar išaiški
nimo senojo...

I žiburys ne tik negeso, bet vis labiau 
žibėjo, aukso raidės vis labiau blizgėjo...

Ir Štai vieną naktį atėjo prie tų žmonių 
žilas senelis ir paklausė jų:

— Ko jūs čia susirinkote ir laukiate?
Atsakė minia:
— Šitai pasirodė ant kalno žiburys su 

nuostabiu parašu, kurio mes nesupranta
me.

— Aš jums išaiškinsiu, — atsakė sene
lis. — Šitas žiburys — tai jūsų laimė; tas, 
kuris užlips ant to kalno ir prisilies į tą 
žiburį, visus žmones padarys laimingus... 
Nudžiugo minia ir sujudo kaip jūra. Nors 
kalnas aukštas ir status buvo, bet pilnos 
džiaugsmo žmonių akys žiūrėjo į jo vir
šūnę kaip į saulę, ir daugelis jau rengėsi 
lipti.

— Palaukit, aš dar nepabaigiau! — su

šuko senelis. — Ne taip lengva, kaip jūs 
manot, to kalno viršūnė pasiekti: tuos, ku
rie lips, baidys iš visų pusių biauriausios 
šmėklos, rėkaus ir kauks įvairiausiais bal
sais, šauks ir trauks juos atgal. Ir tie, ku
rie išsigąs jų, atsigręžę pažiūrės žemyn ar 
iš neatsargumo paslydės nors kiek, — tuo
jau pavirs į akmenį. Net ir tie, kurie už
lips ilgainiui ant kalno ir prisilytės ste
buklingo žiburio, vienams akies mirksny 
pavirs į akmenį ir tik savo mirtimi atneš 
jie laimę kitiems... Bet kada taip atsitiks, 
paliestas žiburys subyrės į nesuskaitomą 
daugybę žiburėlių, kurie nusileis nuo kal
no žemyn, išsisklaidys po jūsų namus ir 
pirkias, įeis į jūsų protą ir širdis, — ir ta
da būsite laimingi...

Taip pasakęs, senelis pranyko.
Nuliūdo minia, tuos jo žodžius išgirdusi: 

atsiduso kaip vienas žmogus ir žemai že
mai palenkė savo galvas. Jų akyse buvo 
nebe džiaugsmas, bet nusiminimas; nebe 
artinos jie dabar prie kalno, bet nuo jo 
pradėjo tolintis... Niekas savo gyvasties 
nenorėjo aukoti. Ir ne tik savo gyvasties 
nenorėjo aukoti: dar ir vieni kitus nuo to 
atkalbinėjo. Tėvai gailėjo savo vaikų, mer
ginos — savo jaunikaičių, vaikinai — savo 
mylimųjų, seserys — brolių: vieni saugo
jo kitus, drebėjo dėl vienas kito.

Bet atsirado drąsuolių. Nedaug tokių 
buvo, vienok jų skaičius vis augo. Slapta 
nuo vienas kito, sūnūs ir dukterys bėgo 
iš tėvų namų, labai retai jų laiminami, 
dažnai keikiami ir visados apverkiami: 
įsimylėjusieji jaunikaičiai ir merginos sky
rėsi, vieni kitiems iškalbinėdami, — ir tik 
kurie-ne-kurie iš jų ėjo stipriai rankas 
sunėrę... O ėjo šitie visi drąsuoliai prie 
kalno aukotų savo gyvybės už žmonių lai
mę, užsimiršdami paltys save, savo myli
muosius. ..

Sunkus erškėčiais išklotas buvo jų ke
lias. Gana buvo mažiausio neatsargumo, 
ir nelaimingieji slydo nuo stataus kalno 
žemyn ir virto į akmenis. O visokios šmėk
los, tarsi pragaro dvasios, lakstė aplinkui 
baisiausių nebūtų žvėrių pavidalu, gąsdi
no iš visų pusių, kaukė vilkais, cypė gy
vatėmis, lojo šunimis. Nuo įvairių balsų 
ir baisybių sukos drąsuoliams galvos, var
go kūnas, ir nusilpę jie krito žemyn, pa
virsdami į akmenis.

Bet kritusiųjų vieton ėjo ir ėjo naujos 
drąsuolių minios ir lipo ant kalno. Visą 
kalno apačią apsiautė aukšta akmenų sie
na: tai buvo žuvusiųjų kūnai.

Šalies gyventojai tolinosi dabar nuo to 
kalno kaip nuo baisiausios ligos ar maro. 
O tie, kuriems tenai pražuvo brangūs as
menys — tėvams vaikai, merginoms jau
nikaičiai, vaikinams jų mylimosios, — 
draskydamies ant savo galvų plaukus ir 
liedami ašaras, skendo nelaimėse ir keikė 
tą žiburį... Kalnas pavirto į baisiausią ne
laimių ir prakeikimų vietą.

Bet nesuturėjo tat naujų drąsuolių mi
nių nuo aukų ir pasišventimo. Žuvusiųjų 
draugų dvasia gimdė jų širdyse neapsa
komą stebuklingą galią: jie ėjo ant to kal
no neužsileisdami paskui vienas kitą.

Iš pavirtusių į akmenis žmonių kūnų ap
link senąjį kalną pasidarė kitas kalnas, 
kurio viršūnė kaskart vis labiau ir labiau 
artinosi prie žiburio. Paskesniosioms drą
suolių minioms vis lengviau buvo lipti... 
Bet ne vieni jau metai aukų ir pasišventi
mo praėjo, o vienok dar nė vienas iš lipan
čiųjų nepasiekė kalno viršūnės, nepasily
tėjo stebuklingojo žiburio. Šalies gyvento
jai tai svajotojais ir bepročiais juos vadi
no, tai gailėdamiesi jų verkė; nemaža ir 
tokių buvo, kurie iš jų tik juokėsi ir tyčio
jos, ir džiaugės, kad jie žūsta.

Bet štai vieną gražią pavasario dieną 
nesuskaitoma drąsuolių minia — jaunikai
čių ir merginų, vaikų ir suaugusių vyrų, 
išblyškusių ir nuvargusių, — vėl priėjo 
prie kalno. Visų tų žmonių akyse švietė 
viltis ir drąsa, meilu ir pasišventimas. Su
riko visi galingu balsu ir kaip sukilusios 
jūrų bangos puolė prie kalno. Iš visų pu
sių Šmėklų baidomi ir persekiojami, lipo 
ir lipo jie aukštyn, visą kelią išklodami 
naujais savo draugų suakmenėjusiais kū
nais. Juo aukštyn, juo retyn ėjo jų skai
čius. Šiltai tik saujelė beliko. Bet jau visai 
visai netoli viršūnės. Nebegirdėjo jie šmėk
lų kaukimo, nebematė jų biaurių veidų; 
jų blizgančios akys įbestos buvo į žiburį 
ir negalėjo nuo jo atsitraukti: juk tat bu
vo jų vargingos kelionės galas, tat žmonių 
laimė jų akyse stovėjo...

Dar du, trys draugai krito, ir likusieji 
pasiekė viršūnę... Sušuko linksmu galingu 
pergalėjimo balsu, ir visi kaip vienas nu
tvėrė savo rankomis žiburį. Visi vienam 
akies mirksny pavirto į akmenis...

Ir rados stebuklas! Visos šmėklos pra
žuvo, o paliestas žiburys subyrėjo į nesu
skaitomą daugybę žiburėlių, kurie kaip 
krintančios iš dangaus žvaigždės nusileido 
nuo kalno žemyn, nušviesdamos visą šalį. 
Tos šalies žmonės staiga pajuto savo lau
kuose, namuose ir pirkiose ypatingą ma
lonią šviesą, savo širdyse ir galvose — ne
apsakomą ramumą. Akies mirksny sutru
pėjo nelaisvės pančiai, išnyko tarp žmo
nių neapykanta ir visokios skriaudos ir 
neteisybės; visi pasijuto lygūs ir laimingi, 
visi gerbė artimą ir žmogaus teises. Atsi
rado tarp žmonių laimė...

Pamatę save ir kitus taip atsimainiu
sius, atspėjo žmonės ir tos atmainos prie
žastį. Atsiminė stebuklingą žiburį, ir visi 

kaip vienas skubinos prie iškeikto kalno 
pažiūrėtų. Bet susirinkusios žmonių minios 
žiburio jau neberado. Net senojo kalno ne
besimatė; visas jis aplinkui, nuo apačios 
ligi pačiai viršūnėlei, buvo apsiauptas ak
menimis. Visa dabar žmonės suprato ir su 
pagarba nulenkė savo (galvas žemyne tat 
buvo jų išganytojų kūnai, kurie, patys nu. 
mirdami, jiems atnešė laimę...

Ir nuo tos dienos gyventojai tą keikia
mąjį seniau kalną praminė garbės ir lai
mės vieta: nuo tos dienos jis tapo istoriš
kuoju žmonių gyvenimo paminklu. Dabar 
gyventojai ne tik nuo jo nebebėgo, kaip 
nuo ligos ir maro, bet, eidami pro šalį, su 
pagarba ir meilė lenkė žemyn siavo galvas, 
prisimindami žuvusiuosius 'šalies išvaduo
tojus. Iškilmingai šventė kasmet žmonės 
išvadavimo dieną kaip didžiausią visos ša
lies šventę. Tą dieną rinkosi jie prie kal
no, apsitaisę gražiausiais rūbais. Su ža
liais ant galvų vainikais ėjo jaunos mer
ginos; puikiausius žolynus nešėsi rankose 
gerbiamos moterys; aukštai iškeltos vėlia
vos plevėsavo tvirtuose jaunikaičių ir vy
rų delnuose; o pirma visų puikiausiais ve
žimais baltai apsitaisę važiavo nekalti vai
kai... Visi buvo linksmi ir laimingi...

Prisiartinę prie kalno ir apsiautę jį ap
linkui, dainavo jie laisvės ir laimės dainas, 
barstė ant kalno žolynus, dėjo vainikus, 
garbindami žuvusiuosius išvaduotojuB. Vi
są dieną griežė linksma muzika.

Ir tą šventę taisė kas metai: kas metai 
garbino savo laisvės ir laimės dieną. Pra
žuvusiųjų drąsuolių vardai buvo užrašyti 
istorijos knygom aukso raidėmis, o jų gy
venimo ir darbų paskesniųjų žmonių eilės 
mokės kaip poterių ir katekizmo... Ir visi 
buvo laimingi...

1905.IV.15.
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Nauji skyriai Kauno naujojoje galerijoje
Praeitų įmetu birželio mėn. buvo baigta 

statyti ir iš dalies įrengti Paveikslų gale
rija Kaune. Jos pirmajame aukšte niuo to 
laiko, kaip rašoma, buvo surengta jau ne
maža parodių. O dabar baigti įrengti ant
rasis ir trečiasis aukštai, kurių salės yra 
Skintos, taip sakoma, pastovioms1 ekspo
zicijoms, vadinas, ten iškabintieji pa
veiksi ai ir liks kaboti.

Apie tas pastoviąsias ekspozicijas ^Li
teratūros ir meno“ savaitraštyje rašo Alė 
Počiulpaitė, pirmiausia apie tą, Ikurią vals
tybinio dailės muziejaus direktoriaus P. 
Gudyno ir jo pavaduotojo R. Budrio tal
kinami paruošė M. K. Čiurlionio muzie
jaus rnoksliiniai bendradarbiai;

„Pirmiausia patenkame į Vakarų Euro
pos tapybos salę. Ši M. K. Čiurlionio dai
lės muziejaus kolekcija . formavosi ilgus 
mietus, jos branduolį surinko, 'rūpinosi jos 
išsaugojimu P. Galaunė. Su ja daug dirb
ta, ji gerai ištirta, nors čia parodyta tik 
nedidelė dalelė iš fonduose saugomų dau
giau taip 800 paveikslų. Norint išlaikyti 
ekspozicijos nuoseklumą, rodyta tai, kas 
turima geriausia ir vertingiausia — XVII- 
XVIII a. italų ir Nideriand'ų tapyba, į įku
rtą įsipina ir vienas kitas kitų dailės mo
kyklų didelės vertės kūrinys, kaip, saky
sim Ch. Riberos „Diogenas su žiburiu“ (jį 
restauravo Maskvos specialistai). Esama 
ir vėlyvojo Renesanso (XVI a. pabaigos —
XVII a. pradžios) pavyzdžių. Gyvą Rene
sanso dvasią jaučiame B. Skedonio „Mari- 
joj.Maigdalenoj“, O. Ferario paveiksle 
„Jonas Krikštytojas“. Čia rodomas ir vie
nintelis Pabaltijyje P. Rubenso kūrinys 
„Nukryžiuotasis“, kuriame dar ryški ita
lų Renesanso įtaka. Šalia matome P. Ru
benso dirbtuvės darbą — garsiojo Antver
peno altoriaus variantą. Beje, esama ir pa
veikslų modelių, pagal kuriuos yra sukur
tos didelės kompozicijos Italijos bažny
čiose. Tai F. Treviizainio „Keturi karūnuo
ti šventieji kankiniai“ ir Dž. F. Romanelio 
„Marijos dangun žengimas“. Kiekvienas 
paveikslas turi savo istoriją, tyrimo metu 
keitėsi pavadinimai, autoriai, Sakykim, il
gai manyta, kad Lui dte Kolerio „Karna
valas“ — P. lEireigelio kūrinys. Tik kruopš
čiai tiriant, .atsiskleidė tikrasis autorius.“

„Kitos penkids salės“, toliau ji rašo, 
„skirtos svetur gyvenančio Mykolo Žilins
ko dovanotai kolekcijai, kuri aprėpia di
delį Vakarų Europos dailės istorijos laiko
tarpį (pradedant Renesansu ir baigiant 
mūsų amžiumi), čia įrodomi 275 darbai, 
kurie pateikti chronologine tvarka, pagal 
dailės raidos laikotarpius, mokyklas, sro
ves“.

Prieš itą kolekciją rodant, restaurato
riams įtekę padirbėti. Be to, paveikslams 
tekę pritaikyti rėmus iš tų, kas turima, ar 
daryti naujus. O apie tą dabar jau salėse 
iškabintą dovaną A. Počiulpaitė pasakoja;

,Kolekcijoje vyrauja realistinės kryp
ties darbai, ypač turtingas XVII-XX a. 
vokiečių tapybos rinkinys. Čia matome A. 
Henšo ir B. Rodės, A. Degnerio ir P. G. 
Fovės, E. Noldės ir P. Veimaro, F. Domlšai- 
čio ir L. Korinto kūrinius... Italų dailės 
kolekciją pradeda Rafaelio „Šventoji šei
ma“, toliau seka XVII a. Dž. Manocio 
kompozicija „Lotas su dukterimis“, gar
saus XVIII a. Venecijos peizažisto M. Ri- 
Čio „Audringos jūros pakrantėje“ ir t. t. 
Iš negausaus flamandų XVII-XIX a. rin
kinio reiktų išskirti A. van Deiiko „Daili- 
ninilkų gildijos sargo portretą“, F. Sneider- 
so ,;Po medžioklės“, P. Rubenso „Mažojo 
tėvo Andre portretą“. Ispanų tarpe vėl su
siduriame su Ch. Ribera — čia kabo „Gai
lestingasis samarietis“ ir jo mokyklos ne
žinomo dailininko „Šv. Jeronimas“, B. E. 
Muriljo „Šventoji Cecilija“ ir vienias F. 
Gojos natiurmortas...

„Nemaža XIX-XX a. drobių, matome 
impresionistų, postiimpresionistų, fovistų 
darbų. Čia galima susipažinti su P. Pikaso, 
Pikabijos, V. Kandinslkiio, M. Šagalo kū
rybos pavyzdžiais. Visus juos minėti būtų 
bergždžias darbas, tai jau busimojo kata
logo uždavinys.

„Esama svetur gyvenančių lietuvių dai
lininkų V. Kasiulio ir A. Vesčiūno įdomių 
darbų. Ypač daug pastarojo dailininko 
drobių. Jų autorius — tragiško likimo me
nininkas, kol buvo gyvas, mažai tas jį te
žinojo. Kūrinių išlikę labai nedaug, čia ro- 
dbma 13 drobių — beveik visa, kas išsau
gota. ..

„Šiuo metu kolekcijos darbų pavadini
mai ir autoriai pateikti taip, kaip nurodo 
fundatorius. Yra nemaža vertingų paveiks
lų su užrašu — nežinomas dailininkas. Ga
limas daiktas, pavyks juos išaiškinti. Ga
limas daiktas, paaiškės, kad autorius yra 
ne tas, kurį nurodo etiketė... Netikėtumų 
pateikė jau dabartinis restauravimas. Sa
kykim, restauruojant nustatyta, kad P. 
Peterso paveikslas „Kuršių įlanka“ nuta
pytais O. Blraseno. Stebėtis tuo nereikėtų, 
tokių dalykų pasitaiko visuose pasaulio 
muziejuose, pagaliau net ne tai svambiau
sia. O svarbiausia, kad ekspozicijoje daug 
neabejotinai gerų kūrinių. Ir jų meninė 
vertė nenukentės, jei, tarkim, žymaus
XVIII a. dailininko F. Ouikarelio „Itališ
kas peizažas“ pasirodytų tapytas ne jo. 
Garsaus vardo sugestija labai didelė, bet 
ne ji lemia kūrinio vertę...“

Dar ne viskas tuose naujai įrengtuose 
aukštuose. Dar yra vienas skyrius:

.Praėjęs M. Žilinsko kolekciją, patenki 
į paskutiniąją galerijos salę, kuri Skirta 
nūdienei tarybinių tautų dailei.

„šios ekspozicijos branduolį sudaro 
TSRS kultūros ministerijos dovanoti dar

bai specialiai šiai galerijia. Keletas kūri
nių piaimita iš muziejų fondų. Ateityje šią 
kolekciją ketinama papildyti. Čia matome 
įvairių kartų ir beveik visų respublikų at
stovų (31 autorius) darbų — susipažįsta
me su tokiomis tarybinio meno garseny
bėmis, kaip N. Tomskis, J. Moisejenta, I. 
Zarinis, M. Sarjanas ir kt Šalia eksponuo
jama ir lietuvių dailininkų — L. Kazoko, 
A. Žmuidzinavičiaus, J. Švažo, J. Mikėno 
ir kt. kūrinių.“

Salėse ištisas dienas esą pilna lankyto
jų.

NAUJAS KOMPARTIJOS 
PRIŽIŪRĖTOJAS LIETUVOJE

1978 m. gruodžio 11 dieną Lietuvos Ko
munistų Partijos centro komiteto plenu
mas atleido Valerijų I. Charazovą iš Lie
tuvos KP CK lalnitrojo sekretoriaus ir CK 
biuro manio pareigų. Charazovas atleistas 
„ryšium su perėjimu į kitą darbą“ (Ta
rybinis Mokytojas, 78/12/13). Nerusų res
publikose paprastai yra rusas, kurio pa
reiga prižiūrėti, kad vietinė partija nenu
kryptų nuo Maskvos linijos. Charazovas 
išbuvo šiose pareigose nuo 1967 metų.

Nauju laintruoju sekretoriumi biuro na
rių plenumas „'išrinko“ N. K. Dybenką. 
Sovietskaja Litva (78/12/12) pateikia jo 
trumpą biografiją. Nikolaj Kirilovič Dy
benko, 50 m. amžiaus, yra inžinierius, me
talurgijos specialistas. Jis pradėjo savo 
partinę karjerą Novosibirske, kur 1964 
metais buvo paskintas obkomo sekretoriu
mi. Iš ten ijiis buvo perkeltas į Sovietų Są
jungos kompartijos CK, o pastaraisiais 
metais vadovavo CK partijos organizaci
nės veiklos skyriaus Pabaltijo respublikų 
ir Bielorusijos sektoriui. Tokios yra nau
jojo Lietuvos „pilkosios eminencijas“ 
kvalifikacijos. (ELTA)

G. ZIMANUI NEPATIKO J. GRUŠO 
„UNIJA“

„Literatūros ir meno“ savaitraštis su
ruošė dliskusijias-pokalbį kritikos klausi
mu. Pokalbyje dalyvavi kritikai V. Areš- 
ka ir A. Guščius, filosofas E. Meškauskas 
ir ,Komunisto“ žurnalo vyr. redaktorius 
G. Zimanais.

Kalbėjo jie nemaža, o vienu metu G. Zi
manas taip pasakė:

„Pastaruoju laiku paplito istorinės pje
sės be istorijos, 'be istorinio fono. Tokios 
pjesės pavyzdys — J. Grušo „Unija“. Nie
kad turbūt neįtars, kad aš noriu neigti ra
šytojo teisę sugalvoti istorinėje pjesėje 
personažus, situaciljias. Tačiau tokia teisė 
turi ir savo protingas ribas. Liublino uni
ja yra istorinis įvykis, apie kurį negalima, 
manua, visiko išgalvoti. J. Grušas, žinoma, 
labai nusipelnęs žmogus, padaręs didelę 
evoliuciją, daug supratęs taip rašytojas. 
iBtet savo nuomonę kritikas tokiu atveju 
turi teisę pasakyti“.

Mėsos trūkumas Sov. Sąjungoje
,Kais yra ilgas ir žalias ir atsiduoda 

dešromis?“ Atsakymas: „Traukinys, va
žiuojąs iš Maskvos 'geležinkelio stoties“. 
Kaip rašo lainlglų laikraščio „Daily Tele
graph“ (II. 8) korespondentas Richard 
Beesten, tai yra vienas iš daugelio pana
šių (humoristinio pobūdžio minklių, papli
tusių Sov. Sąjungoje ir iliustruojančių 
mėsos trūkumą ten.

Jau keli mėnesiai ar net ilgiau, kai dau
gelio mieštų lir miestelių parduotuvėse ta
rybiniai piliečiai iš viso nėra maltę švie
žios mėsos. Net idlešros yra liuksusas: No
vosibirske ar Odesoje stovi ilgiausios ei
lės prie parduotuvių, kuriose jos pasirodo. 
Dažniai net milicijai tenka tas eiles kon
troliuoti.

Tik pačiuose didžiausiuose miestuose, 
Maskvoje, Leningrade ir Kijeve, nėra mė
sos trūkumo. Kasdien žmonės atplaukia į 
Maskvą, kai kurie atvažiavę kelis šimtus 
kilometrų nusipirkti ne naujos suknelės 
arba apsiausto, 'bet svarą dešros namo 
parsivežti.

Dėl blogo derliaus 1977 m. buvo pašari
nių įgrūdu trūkumas, o 1978 m. sov. val
džia, norėdama tausoti užsienio valiutą, 
beveik visai liovė pirkusi mėsos iš užsie-
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MASKVOJE APIE LIETUVIŠKĄ 
NOVELĘ

Prie įSov. Sąjungos rašytojų sąjungos 
veikianti lietuvių literatūros taryba su
rengė pašnekesį apie šiandieninę lietuvių 
novelę.

Pranešimą darė kritikas A. Zalatorius. 
Maskviškiai pakalbėjo apie lietuviškos 
novelės meistrų kūrybą, kuri per verti
mus į rusų kalbą tampa prieinama pla
tiems skaitytoj ų sluoksniams.

MOTERŲ BENDRABUTIS — 
JAUKIAUSI NAMAI MIESTE

Panevėžyje yra „Lino“ gamybinio susi- 
vietiijimo bendrabutis, kuriame įgyvena 
300 merginų.

Tas bendrabutis esąs jaukiausi namai 
mieste — jame švaru, gražu. O kad mer
ginos nenluobodlžiaiultų, ruošiami konkur
sai, pokalbiai, susitikimai, išvykos, kon
certai, mezgimo, siuvimo, kulinarijos kur
sai.

LAIKRAŠTIS PARAŠĖ — VIRŠININKAS 
ATLEIDO

Du „Tiesos“ korespondentai parašė, tad 
Šimkaičių apylinkės ligoninės vyr. gydyto
ja G. Stankevičienė prastai atlieka savo 
pareigas, -yra grubi ir savanaudiška.

Dėl to ji buvo (atleista iš einamųjų pa
reigų, noris gydytojų „gamybihiniame su
sirinkime“ apgailestavo savo klaidas ir 
pažadėjo pasitaisyti.

NE UŽ AČIŪ

Melžėjai Veronikai Pranaitienei ūkio 
vairuotojas parvežė malkų.

Pranlaitienė Išsikrovė malkas. Įkišo vai
ruotojui penkrublinę.

— Ir ačiū nepasakė, — susigriebė sū
nus, tai mašina išvažiavo iš kiemo.

— Ne už ačiū atvežė, — atsiliepė Vero
nika. („Valstiečių laikraštis“)

LIETUVIŠKAS ŠAMPANAS

Alytaus vyno gamykla statydinasi nau
ją skyrių, įkuriame iš vynuogių sulčių bus 
gaminamas lietuviškas šampanas. Nauja
sis pastatas, 300 metrų ilgio, turės specia
lias cisternas ir šampanui pilstyti bioche
minį barą, pripildantį iper valandą 3.000 
butelių. Numatoma pradėti šampano ga
mybą šių metų pabaigoje.

NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS

'Sovietų Sąjungos ryšių ministerija 4,4 
milijono tiražu išleido Vilniaus uinvensi- 
teto sukakčiai iškirtą pašti ženklą. Jam 
panaudoti miniatiūriniai (grafiko A. Ži- 
Qiaus universiteto ir naujojo studentų 
miestelio vaizdai. Užrašas lietuvių ir ru
sų kalbomis skelbia: „Vilniaus universite
tui 400 metų“. Sukakties proga taip pat 
pagaminti specialūs pašto žymekliai.

mio. Dabar, kai net sov. spaudoje rašoma 
apie mėsos trūkumą, Sov. Sąjunga vėl 
pradėjo pirikitū mėsą už 'Užsienio valiutą. 
Australija ir 'Naujoji Zelandija praneša, 
kad, praėjus beveik metams, Sov. Sąjun
ga vėl pradėjo užsakinėti mėsą ils jų.

Sov. valdžios atstovai prisipažįsta, kad 
valstybinis gyvulininkystės sektorius ne
išpildė mėsos produkcijoje 1978 m. plano. 
Tačiau, pagal oficialius duomenis, galvijų 
šiame sektoriuje turėtų būti 88.000.000, 
kiaulių 56.000.000, o avių ir ožkų 
115.000.000.

Vakarų diplomatams šie duomenys ne
aiškūs. Jie apskaičiuoja, kad sov. pilietis 
turėtų gauti maždaug pusę įtiek mėsos, 
kiek įgauna, sakykime, vidutinis australie- 
tis. „Tai reiškia, kad kiekvienas (Sov. Są
jungoje) turėtų gauti mėsos bent du kar
tus į savaitę“, pasakė vienias diplomatas. 
„Tačiau diauig tas, atrodo, mėnesiais ne
valgo mėsos“.

Prieš keliais savaites vienas sov. laik
raštis atspausdino žinią apie mėsos trū
kumą, taip pat ir vaisių, pieno ir šviežių 
daržovių, darbininkuose, kurie tiesia BAM 
transSibiriniį geležinkelį. Anksčiau buvo 
paskelbta, kad šio projekto darbuotojams 
kaip tik duodama pirmenybė maisto at
žvilgiu. Tačiau kai kurie tą projektą ap
leidžia, nes negauna įsau ir savo šeimoms 
tinkamo maisto.

Atrodo, kadi svarbiausios priežastys dėl 
mėsos trūkumo bus žemės gyvuiiininkys. 
tės lygis bei negeras maisto išskirstymas.

Geriausia galimybė paprastam rusui re
guliariai valgyti mėsos yra darbovietės 
valgykloje. Aukštieji partijos pareigūnai 
bei Sov. Sąjungoje nuolat gyvenantieji 
užsieniečiai gali apsiprekiniti specialiose 
parduotuvėse, kur visados yra mėsos ir 
kitų maisto produktų, kurių kitur negau
si.

Kaip 'bebūtų paprastas nuskriaustas ru
sas dar nepametė humoro jausmo. Šitai 
viena iš plačiai paplitusių humoristinio 
'pobūdžio minkiau: „Ar gailimą arkliu nu
joti nuo didvyriško Leningrado miesto iki 
didvyriško MadkvOs miesto?“ Atsakymas: 
„Teoretiškai tai įmanoma, bet ne prakti 
koje, nes arklys bus suvalgytas Kalinine“. 
Čia dar viena: ,jKas yra 50 metrų ilgio ir 
valgo kopūstus?“ — „Eilė prie sovietinės 
mėsinės“.

i:—n—
LIETUVOJE

KODĖL „UŽSIMERKĖ“ ŠVIESOFORAS?

Šviesoforas Vilkaviškio centre jau kuris 
laikas tnemirkčioja. Automašinų vairuoto
jams važinėti gerokai sunkiau: iškyla pa
vojus sankryžoje susidurti. Todėl vairuo
tojai ir teiraujasi, kada šviesoforas vėl 
pradės reguliuoti eismą? Beje, šviesoforų 
jau reikia ir kitose judriose miesto gatvė
se.

V. Paškevičius („Tiesa“)

TARPRESPUBLIKINIS
M. K. ČIURLIONIO PIANISTŲ 

KONKURSAS

Tarprespublikiniame M. K. Čiurlionio 
pianistų konkurse pirmo laipsnio diplo
mus ir laureatų vardus pelinė Lietuvos 
valstybinės konservatorijos auklėtinis J. 
Kamavičius ii- Latvijos valstybinės kon
servatorijos studentas J. Kalnciemas.

NAUJAS KAUNO RAJONAS

Vilijampolės ribas praplės naujas gyve
namasis šilainių rajonas, turėsiantis 400 
hektarų plotą. Jame apsigyvens 90.000 
žmonių, šilainės teritorija bus abipus že
maičių plento ir sieks Veilšvos slėnį, da
bartinę Linkuvos 'gyvenvietę. Tai bus di
džiausias Kauno rajonas, kuriame įgalėtų 
tilpti senamiestis ir viso miesto centras iki 
geležinkelio stoties. Projektą paruošė 
Miestų Projektavimo Instituto Kauno sky
rius.

PAGERBTAS AKTORIUS HENRIKAS 
KURAUSKAS

Vasario 9 d. aktoriui Henrikui Kuraus- 
kui buvo suteiktas Lietuvos liaudies artis
to garbės vardas už „nuopelnus ugdant 
lietuvių teatro įmeną ir aktyvų dalyvavi
mą visuomeniniame gyvenime“. Nusipel
nęs artistas 1948 m. baigė Kauno dramos 
studiją ir vaidino Kauno dramos teatre, o 
nuo 1954 m. vaidina Vilniaus valstybinia
me akademiniame dramos teatre.

LIAUDIES TEATRO PREMJERA

Respublikinių profsąjungų kultūros rū
mų liaudies teatre neseniai įvyko Raimun
do Saimulevičiauis dramos „Lokys“ prem
jera. Dralma parašyta to paties pavadini
mo prancūzų rašytojo Prosper Mėrimėe 
apsakymo motyvais.

FILMAS APIE ALEKSANDRĄ 
STASKEVIČIŪTĘ

Lietuvos televizijos žiūrovai prieš kiek 
laiko turėjo progos pamatyti Čekoslovaki
jos televizijos filmą apie operos solistę 
Aleksandrą Staiškeviičiūtę, kuri 1930 m. 
baigė Prahos konservatoriją.

Filmas pavadintas „Mano antroji tėvy
nė“, Čekoslovakijos televizijas 'dokumen
tinių filmų festivalyje 1977 m. buvo įver
tintas antrąja premija.

TU MAN MELASOS IR ŠIENO, AŠ TAU 
DAUGIAU PIENO

„Valstiečių laikraštyje“ rašoma, kad 
Šiaulių rajono Micaičių gyvulininkystės 
fermose įstengiamas! gerai sunaudtoti paša
rą.

Dviejose fermose šiaudai šutinami ir 
paskaninami melasa, be to, karvės dar 
gaunančios išspaudų, siloso, koncentratų, 
šieno.

Užtat iš karvės esą primelžiiama per die
ną po 9 kilogramus pieno — po kilogramą 
daugiau negu peliniai tuo pačiu laiku.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

NETERŠKIME SAVO LIZDO!

Šio mėnesio 27 d. „Europos Lietuvio“ 
„Skaitytojų laiškai“ skyriuje tilpo St. 
Kasparo straipsnis, kuriame jis pradžioje 
užsipuola mane už tai, kad aš, būtent, bū
čiau 'geriau padaręs parašydamas laiškus 
keliemls lietuviams sąžinės kaliniams, 
esantiems Mordovijos ar Perimos kalėji
muose, ir taip pat jų kalintojams, kurie 
juos ten! nusiuntė, negu „Europos Lietuvy
je“ viešai kritikavęs jlį.

Į tai aš galiu pasakyti, kad aš niekam 
iki šiol, kaip privatus asmuo, apyskaitos 
nedaviau, kiek ir 'kuriems lietuviams — 
sąžinės kaliniams esu parašęs laiškų.

Toliau St. Kasparas puola visus lietu
vius, kad šie nedalyvauja demonstracijo
se ir netalkindinkauj'a jų rengėjams. Paga
liau jis puola ir vadovaujančius lietuvių 
sluoksnius, esą, čia daug kalbama, o ma
žai dirbama. Jų iškelti sumanymai neįvyk
domi, lieką kaboti ore, žmonių suaukoti 
pinigai išleidžiami labai mažos vertės 
darbams. St. Kasparas užsipuola ir pačius 
aukotojus, kurie giriasi paaukoję, bet 
veikloje nedalyvauja ir it. t.

Neteisindiamias nieko ir nesistengdamas 
diskutuoti su St. Kasparu -dėl jo išvedžio
jimų apie Anglijos lietuvius, aš įtik pasa- 
kusiu, kad kaip Maidenhead skyriaus at
stovas visuotiniame DBLS-gos suvažiavi
me kaii kuriuos Anglijos lietuvius žemi
nančius priekaištus žadu iškelti viešumon 
ir reikalausiu lietuvių atstovų pasisakymo.

Kazimieras Šova

PAMINKLŲ APSAUGA

Jaukiame Kražantės slėnyje įsikūręs 
Kražių miestelis, apsuptas švelniai ban
guojančių kalvų, iš kurių aukščiausia — 
Medžiokalnis, Sarbievijaus lotyniškomis 
eilėmis pagarsintas. Kalno papėdėje — 
tiesi kaip strėlė melioruota Kražantė. Ki
tapus stovi buvusios kolegijos rūmai. 
Įkurta XVH a., kolegija davė Lietuvai 
daug šviesių protų. Čia dėstė Vilniaus uni
versiteto auklėtiniai, mokėsi S. Stanevi
čius, D. Poška, broliai Juškos, Jurgis Plia
teris. Kadaise kolegiją sudarė grupė pa
statų, kurie supo keturkampį kiemą. Šiuo 
metu likęs įtik vienas pietinis sparnas, sta
tytas XVII a. pradžioje. Tai bene vienin
telis to laikotarpio Lietuvos miestelių pa
statas, specialiai statytas mokyklai. Jis 
įtrauktas j architektūros paminklų sąva
dą, ir pagal įstatymą šeimininkai turėtų 
juo rūpintis. Bet rūmai apleisti, teritorija 
prišiukšlinta, tinkas atšokęs, nėra priva
lomos paminklinės lentos. Pirmą kartą at
važiavus, nelengva pastatą rasti. Forma
liai 'architektūros paminklas priklauso 
Kelmės rajono vykdomajam komitetui. 
Pirmajame aukšte — gyventojų butai, 
antrame — mokyklos bendrabutis. Šeimi
ninkų daug, ir išeina taip tam arkliui — 
visi važiuoja, tik niekas nešeria...

•
įsiuvusiam Kretingos bernardinų vie

nuolynui pasisekė. Restauruoti rūmai per
duoti kraštotyros muziejui, taip ilgai sva
jojusiam apie įkurtuves. Dailūs kaltinės 
geležies vartai veda į uždarą renesansinį 
kiemą. Įžengi iirt nustembi — kieme įreng
ta lentinė estrada, puslankiu sustatyti 
grubūs suolai. Viskas nudažyta salotine 
spalva, taip nederančia prie senosios ar
chitektūros. Koncertai istorinėj (aplinkoj 
geras dalykas, ibet...
•
Prie nemalonių smulkmenų greitai pri- 

prantame, o kartais reikia tik trupučio ge
ro noro, mūsų pačių pastangų. Netoli 
Švėkšnos, Vilkenų kapinėse, palaidotas 
Jurgis 'Pliateris, S. Stanevičiaus bendra
žygis ir globėjas, gyvenęs trumpai, bet 
daug davęs lietuvių kalbai ir literatūrai. 
Yra paminklais, tačiau, norėdamas prie jo 
prieiti, rizikuoji nusilaužti koją, šalia žio
ji užžėlusi kapų rūsio angą, paminklas, 
nustelbtas krūmų, kapo likęs tik kauburė
lis. Visa tai — pačiame palyginti gerai 
tvarkomų kapinių centre. Yra Švėkšnos 
vidurinėje mokykloje kraštotyrininkų bū
relis, turintis senas, geras tradicijas. Mo
kykla rūpestingai prižiūri Švėkšnos parką, 
o kapines pamiršo...

(Lit. ir Menas)

REKORDINIS CUKRAUS KIEKIS

Panevėžio cukraus fabriko kolektyvas 
pagamino rekordinį kiekį pridukcijos 
per visą įmonės istoriją — beveik 59,5 
tūkstančio tonų — penkmečio treciaisiais ‘ 
metais.

LIETUVIAI GUDIJOJE

Lietuvių padėtis dažnai istorijas bėgyje 
būdavo nepavydėtina kaimynuose. Tai ru
sų Muravjovas, tai lenkų Jelbžykovškils ir 
kiti panašūs jau nuo seniau įsispraudė 
persekiojimo simboliais į lietuvio sąmonę.

Iš Vilniaus pranešama, kad paskutinių 
5 metų bėgyje lietuvių persekiojimas pra
sidėjo Gudijos Tarybinėje Respublikoje.

1969 m. į Gervėčių apylinkes Gudijoje 
nuvykdavo dar Kauno studentų saviveik
los ekskursijos, ten viešėdavo, vaidindo- 
vo. 1970 m. 'ten buvo nuvykusi iš Lietuvos 
ir mokslinė ekspedicija. Prisirinko vertin
gos etnografinės medžiagos (pasakų, dai
nų, liaudies medicinos). Tos medžiagos 
atspausti vienok nebebuvo leista. Neleis
ta nė naujos mokslinės ekskursijos orga
nizuoti! į Pelesos rajoną Gudijoje.

Pačioje Gudijoje lietuvių parengimai, 
dainavimo ir 'šokių vakarai nebeleidžiami, 
o jei įvyksta, policijos ir saugumo dažnai 
užklumpami.

KNYGA APIE JOGAILAIČIŲ 
DINASTIJĄ

Jogailaičių dinastijos pradžioje stovi 
„niūrus, gudrus, bet ‘bemokslis jos stei
gėjas, pagonių karys iš laukinių Lietuvos 
miškų“. Taip Jogailą pristato pranešimas 
apie pernai anglų kalbom, išverstą ir Len
kų Kultūros Instituto išleistą knygą Jo- 
giellonian Poland (Jogailaičių Lenkija). 
Ši knyga, antroji trilogijos dalis, Lenkijo
je buvo „best-selleris“. Jos autorius, Pa- 
wel Jasienieaį neseniai pasimirė.

Jogailaičių era, kaip rašoma pranešime, 
sutampa su „stebėtina evoliucija“. Trijų 
kartų (bėgyje aprėptas „didžiulis skirtu
mas tarp Žalgirio mūšio laimėtojo, jau
nystėje garbinusio senąsias paganių die
vybes, medžius bei gyvates, ir jo anūko, 
Žygimanto Augusto, išlepusio Renesanso 
princo, laisvai kalbėjusio keliomis kalbo
mis ir, gal būt, intelektualiniai pranašes
nio už daugumą šiandienos valstybės vy
rų“. 1386 metai, Jogailos karūnavimo da
ta, yra „geriausias išeities taškas, nuo 
kurio pradėtina ieškoti tikrosios Lenkijos 
istorijos reikšmės“.

Knygos kaina $12.50. Ją platina The 
American Institute of Polish Culture, 1000 
Brickell Avenue, suite 600, Miami, Flori

da 33131. (ELTA)

1^' '
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EUROPOS LIETUVIS 1979 m. kovo 13 d. Nr. 11 (1451)

Europos __ 
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Kovo 31-balandžio 1 d. — DBLS meti
nis suvažiavimas ir LNIBi susirinkimas.

AUKOS SPAUDAI REMTI

Šią Savaitę atsiuntė aukų lietuviškai 
Spaudai paremti M. Valikonis — 6 sv.; M. 
Binakienė ir M. Žilinskas — po 3 sv.

V. Cibulskas, J. Liobė, R. Karalius ir J. 
Pulokas — po 1 sv.

— Viso 16 sv.
Dalbai ačiū visiems aukotojams!

PAIEŠKOJIMAS

Raunonasis Kryžius praneša, kad Anta
nina Andrukonis paieško savo dėdės Sta
nislovo Vaitkūno, gim. 1909 m. Vigony- 
se (?), kuris 1960 m. gyveno Colnbrook 
Mostelyje, Slough, Bucks.

Atsiliepti „E. L.“ redakcijom

KAINA YRA PAŽYMĖTA

„Europos Lietuvio“ Nr. 9 paminėta K. 
Balėno knyga „Kilogramas cukraus“, bet 
pasafkyta, kad jos kaina nepažymėta.

Iš tikro paskutiniame puslapyje yra įra
šyta, kad tos knygos kaina 8 doleriai.

Londonas
PASITARIMAS

Penktadienį, kovo 16 d. Lietuvių Na
muose Londone šaukiamas pasitarimas 
lietuvių kalbos pamokų reikalu. Maloniai 
kviečiame dalyvauti šiame pasitarime vi
sus, kais norėtų mokytis lietuvių kalbos, 
ir tuos, kurie galėtų prie šio darbo prisi
dėti.

DBUS Lituanistinis skyrius

LONDONO I SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Pirmo (skyriaus narių susirinki
mas įvyks šeštadienį, kovo 24 d. Rytų (Lon
dono Sporto ir Socialiniame klube 7.30 
vai. vak.

(Bus (aptarti įvairūs reikalai ir renkami 
atstovai į DELS Metinį Suvažiavimą.

Visi Londono (lietuviai kviečiami daly
vauti.

Skyriaus valdyba

ŠVENTO KAZIMIERO KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Iš tradicijos šio klubo metiniai susirin
kimai vyksta per klubo patrono šventę. 
Tad ir šis susirinkimas įvyko 1979 m. ko- 
4 (dieną po pamaldų parapijos svetainės 
patalpose.

Susirinkimą atidarė klubo valdybos 
pirm. Jonas (Babilius, patiekdamas klubo 
valdybos pasiūlymą kviesti susirinkimui 
pirmininkauti 'Stasį Kasparą, o sekreto
riauti Petrą Malšataitį. Susirinkimas pri
ėmė pasiūlymą. Darbotvarkė susidėjo iiš 
astuonių punktų.

Klubo valdybos pirm. Jonas (Elabilius 
savo pranešimo pradžioje pasveikino su
sirinkime dalyvaujančius Kazimierus, iš
reiškė padėką klubo valdybai už damų 
vieningą darbą, klubo nariams ir svečiams
— už savo IHiubo lankymą ir dalyvavimą 
jo veikloje.

Praėjusių metų pats didžiausias ir 
džiaugsmingas įvykis buvo tai, kad atgi
mė Londono šeštadieninė lituanistinė mo
kykla. Jos atgimimo akstinu buvo Romias 
Kinka, o jam (talkininkavo Gailutė Do
meikaitė. Klubo valdyba to darbo ėmėsi 
besibaimiilnidamia, nes galėjo neatsirasti 
mokinių. JEiet šiandien veikia jau dvi kla
sės. Padėka mokytojams, tėveliams, kurie 
savo jaunučius atgabena, ir vyresniesiems, 
kurie be tėvelių pagalbos patys atvyksta.

šeStadieninė mokykla ruoš Motinos Die
nos minėjimą. Mokiniai jiau ruošiasi pro
gramai ir jiė yra pasiryžę per pamaldas 
giedoti lietuviškas giesmes.

Klubas šiame susirinkime paskirstė sa
vo metų bėgyje padarytą pelną šitaip: 
IV-tajaim Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui paremti — 300 sv., Lietuvių Religi
nei Šalpai Brooklyn®, JAV, — 100 sv. Ke
lionei autobusu į „Kryžių Žygį“ Aylesfor- 
<le — 65 sv. Londono Švento Kazimiero 
parapijai už patalpų naudojimą — 330 sv. 
Tautinių šokių „Lietuva“ grupei —'50 sv. 
šeštadieninės mokyklos mokytojams do
vana — 50 svarų. Be to, klubas prenume
ruoja lietuvišką spaudu.

Pirmininkas priminė, kad klubas yra 
savarankiškas lietuviškas vienetas, nepri
klausąs nei Sąjungai, nei kuriai kitai or
ganizacijai. Klubas turįs savo aiškų tiks
lą ir jo laikysis ateityje: jis remia lietuviš
ką veiklą,

Jungtinį kasininko ir revizijos komisi
jos pranešimą padarė Juozas Šemeta. Klu
bas turėjęs pajamų — 5.729 sv., o išlaidų
— 5.103. (sv. Be to, klubas turi investavęs 
Woolwicho (Building Society 2.433 sv. Ben
dras klubo finansinis rezervas šiandien 
yra 4.574 įsv. Atokiaiitomybė vedama labai 
gerai. Baigdamas savo pranešimą, prane

šėjas pabrėžė, kad klubas, dar nelabai se
niai susiorganizavęs, šiandien stovi ant la
bai tvirto pamato.

Susirinkimas perrinko tą pačią valdybą: 
kuin. dr. Jonas Sakevičius — prezidentas, 
Jonas Babilius — pirmininkas, Veronika 
Jurienė — sekretorė, Ignas Dailidė — ka
sininkas, Juozas Šemeta — revizorius. 
Valdybos nariai: A. Knabikas, A. Putinie- 
riė, A. Kriaučiūnienė, S. Kasparais ir nau
jai perrinktas P. Mašalaitis.

Klubo baro vedėju lieka N. Žvirblis, 
jam talkina S. Starolis.

Susirinkimo (bendruose pokalbiuose dėl 
ateities veiklos pasisakyta, kad reikėtų su
rengti bendras kūčias ir kad klubas duotų 
chorui vakarienę.

Susirinkimo pirm. S. Kasparas padėko
jo visiems dalyviams už darnų susiklausy
mą ir pareikštais mintis susirinkimo me
tu.

S. K.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS
(Papildymas)

Minėjimo staigmena buvo vos tik 
sudarytasis moterų choras, vadovaujamas 
Justo Čemio. Jis šauniai pasirodė su 
dviem gražiai skambančiam dainom. Lin
kime šiam naujam chorui (dažniau pasiro
dyti.

Minėjimo (pabaigoje pasirodė Londono 
lietuvių mišrus' choras, vedamas Justo 
čemio. Prieš choro dainas Viktoras Šal- 
čiūnas deklamacija perkeldino visus -į Tė
vynės Lietuvos padangę ir laukus. Choras, 
sudainavęs keliolika dainų, minėjimą už
baigė Tautos himnu.

Minėjimo surengimu rūpinosi iš S. Kas
paro, Justo Čemio ir Veronikos Jurienės 
sudarytasis komitetas. Minėjimo pelnas 
skiriamas Jaunimo kongresui.

■Sekmadienį, vasario 18 d., Londono šv. 
Kazimiero šventovėje vyko pamaldos, ku
rias buvo užprašę Lietuvos Atstovas Vin
cas lElalickas su ponia už kenčiančią Lietu
vą.

Prieš pamaldlals tautinių šokių „Lietu
vos“ grupė atniėšė prie altoriaus Lietuvos 
ir D. Britanijos vėliavas. Mišias atnašavo 
kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, pasakyda
mas dienos proga gražų pamokslą, paly
gindamas (lietuvių kenčiančią tautą su 
žiemkenčiu, kuris po šaltos audringos žie
mos prisikelia ir neša (gražų derlių. Lietu
vių tauta (taip pat prisikels ir nėš (gražius 
savo nepriklausomo gyvenimo vaisius.

Pamaldose dalyvavo 'Lietuvos Atstovas 
su ponia ir gana gausiai Londono ir apy
linkių lietuvių. Choras gražiomis giesmė
mis pamaldų nuotaiką kėlė aukštyn prie 
paties Aukščiausiojo.

Londonas to savaitgalio dieniomis buvo 
pasipuošęs gražia sniego danga ir apsi
siautęs šalčiu, keliai apledėję, tad minė
jimas ir pamaldos nesutraukė toliau gy
venančių lietuvių. O Londone vykstą 
streikai sutrukdė Tower Hamlet burmis
trui (atsilankyti pamaldose, nes raštinės 
darbininkai nesiteikė perduoti jam kvie
timą.

S. K.

ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Sekmiadenį, kovo 4 dieną 11 vai. pamal
domis parapija paminėjo savo globėjo 
(šventę. (Prieš mišias buvo procesija, kun. 
(dr. Jonas Sakevičius, MIC, pa sakė pa
mokslą, kurialme iškėlė, kad praeityje yra 
buvę kardinolai lietuviškos kilmės, vienas 
— šv. Kazimiero brolis, o (antrasis — iš 
Radvilų giminės, kad 'šv. Kazimiero palai
kai Vilniuje yra tremtiniai, nes priešas jo 
palaikus iš Vilniaus katedros perkeldino į 
Sv. Petro ir Povilo Šventovę Antakalnyje.

Po pamaldų vyko Sv. Kazimiero klubo 
metinis susirinkimas parapijos svetainė
je, (klebonijoje vyko IV-tojo Jaunimo Kon
gresui Remti Pagalbinio Komiteto posė
dis.

JAUNIMO ŠOKIAI

Penktadienį, kovo 2 d. jaunimas, vado
vaujamas Emilijos Bosikytės, surengė jau- 
nlimo (pasilinksminimo vakarą, kuris buvo 
jaukus ir gausus.

Linkėkime mūsų jaunimui sėkmės jų 
pačių organizuojamoje veikloje.

Liet. Sodyba
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 17 d. DBLS Sodybos skyrius su
šaukė metinį narių susirinkimą ir ta pa
čia proga paminėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę.

Minėjimo paskaitininku buvo pakviestas 
Z. Juras. Paskaita buvo ne per ilga, turi
ninga, kruopščiai paruošta. Jis pasakė, kad 
minime ne tik garbingo prisikėlimo Šven
tę, bet ir 728 metų sukaktį nuo Lietuvos 
karalystės įkūrimo, prisimename Vytauto 
Didžiojo valdymo laikus ir, ypatingai, tuos 
tūkstančius taurių lietuvių, kurie atidavė 
savo brangiausią turtą — gyvybę kovose 

dėl Lietuvos laisvės. Vasario 16-tosios mi
nėjimas laisvame pasaulyje ir pavergtoje 
Lietuvoje neturi palyginimo. Čia mes tą 
šventę galime minėti kaip tik sugebame ir 
sumanome, bet Lietuvoje, net ir šiais Hel
sinkio sutarties laikais, Kremliaus įsaky
mu, policija ir visas saugumo aparatas 
dirba 24 valandas didžiausioje parengtyje. 
Jie yra pasiruošę kiekvienu momentu su
stabdyti ir užslopinti bet kokį prisiminimą, 
kad Lietuva yra buvusi laisva. Sunku pa
sakyti, kiek ilgai užtruks kol Lietuva vėl 
bus nepriklausoma, bet tai gali įvykti la
bai staiga ir netikėtai. Mūsų pareiga yra 
kiekviena pasitaikusia proga kelti viešu
mon Lietuvos norą būti laisva, aiškinti, 
kad mes esame atskira tauta, nieko bend
ro neturinti su slavais, turinti savo atski
rą kultūrą, kalbą ir t.t. Baigdamas prele
gentas atkreipė klausytojų dėmesį į šią 
vasarą vykstantį jaunimo kongresą Lon
done. Jaunime glūdi mūsų tautos viltis.

Darbo programoje buvo išrinkta nauja 
valdyba: J. Navickas — pirmininkas, kun. 
A. Geryba — sekretorius, K. Svinkūnas — 
iždininkas, J. Danila (Jaunasis) ir A. Ma- 
siulionis — valdybos nariai. Revizijos ko
misiją sudaro Kvietkauskas, Piščikag ir 
Kostkevičius. Atstovais į DBLS suvažia
vimą išrinkti A. Kostkevičius ir J. Navic
kas.

Programa buvo užbaigta Tautos Himnu. 
Sekė bendra vakarienė, lietuviškas pasi- 
žmonėjimas. Sekančią dieną prisiminėme 
Tėvynę šv. Mišių aukoje.

Paskaitininkui, mieliems svečiams ir sa
vo balsus pasiuntusiems paštu nuoširdžiai 
dėkojame. A.G.

Bradiordas
SUSIRINKIMAS

Kovo 25 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 
šaukiamas DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
metinis narių susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai, valdybos ir 
atstovų į DBLS-gos suvažiavimą, rinkimai 
ir kt.

Prašome visus dalyvauti.
Skyriaus valdyba

MINTIMIS Į LIETUVĄ!

Šiais metais Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas buvo itin prasmin
gas ir gausus dalyviais,

Vasario 18 d., Vyties klubo valdybos pa
prašytas, kun. J. Kuzmickis šv. Onos baž
nyčioje atnašavo šv. Mišias už Lietuvos 
bei kovojančios tautos ir charakterizavo 
užsnūdusius, drungnus ir pareigingus jos 
vaikus. Ką skelbė Maironis, Vaižgantas, 
Kudirka. Šatrijos Ragana, šiandien auka 
patraukia Sariūnaitė, Kalanta, Petkus, Ga
jauskas ir kiti.

Vasario 25 d. Vyties klubo salė vos su
talpino labai gausiai susibūrusius tautie
čius. Minėjimą atidaręs A. Bučys plačiau 
painformavo apie Jaunimo kongresą ir 
paskaitai pakvietė R. Giedraitį-Spalį. Pa
žymėjęs, kad Vasario 16 yra džiaugsmo, 
bet ir liūdesio diena, prelegentas išryškino 
1905 m. sukilimą, parengusį kelią į tautinį 
susipratimą ir kovas dėl nepriklausomy
bės. Vasario 16 d. aktas negali dingti už- 
miaršityje; jis ir šiandien okupantui truk
do nutautinti lietuvius. Mums kenkia įvai
rūs tautos renegatai, kolaborantai, nai
vuoliai, pasiduodą partiečių propagandi
niu! literatūros melui ir faktų iškraipy
mui. Reikia budėti ir pagal savo jėgas įsi
jungti į tautinę veiklą. Paskaitininko min
tis palydėjo visų gražiai sutrauktas Tau
tos Himnas.

Meninę dalį atliko P. Vasio vadovauja
mas vyrų sekstetas, kuriam akompanavo 
svečias iš Škotijos Pr. Dzidolikas. Tai bu
vo mūsų Tautos istorijos pynė, išreikšta 
monologais, eilėraščiais ir 'širdžiai artimo
mis dainomis. Po Bern. Brazdžionio „Tė
vų sodybos žiburėlio“, Maironio „Jau sla
vai sukilo“ ir V. Gurevičiaus „Tautos gy
vasties“ vyriškai suskambo „Vėliavos iš
keltos plakas“, o minint savanorius, lais
vės kovas, okupaciją, trėmimus ir grįži
mo idėją — ,,Teka saulė“, „Plaukia Ne
munas patvinęs“, ,,Už gimtinės sodžių“, 
„(Prabilkite, žvaigždės auksinės“ ir „Ko
kiais keliais aš keliaučiau?“ Su įsijaultlmu 
dainuojamos dainos šildė ir kurstė minė
jimo dalyvius, kurie dideliu (gausumu ir 
dėmesiu įprasmino šią metinę šventę. Lie
tuviška dvasia tebėra gyva!

Minėjimo dalyviai Tautos Fondui suau
kojo £50, Vyties klubas — £10.

Minėjime dalyvavo visuomet žvalus sa
vanoris J .Reinys, diplomatijos tamyobo- 
je dirbęs p. Čapai ir tautiečiai iš plačių 
apylinkių, nusitęsusių iki Skitijos.

Vardant tos Lietuvos vienybė težydi!
J. K.

J. E. VYSK. A. DEKSNIO VIZITACIJA

Kovo 4 d. Vyties klube susirinko Klubo, 
DELS skyriaus, Bendrijos atstovai ir (su
interesuotieji aptarti vysk. A. Deksnio vi
zitaciją Bradfordė.

Tam reikalui išrinkta priėmimo rengi
mo komisija, kurią sudaro: V. Gurevičius 
— pirm., IA. Bučys, St. Grybas, V. Ignaitiis, 
kun. J. Kuzmickis ir A. Lešinslkas — na
riai. Iškilmingais priėmimas rengiamas 
birželio 24 d. po šv. Mišių. Norintieji (pri
ėmimo vaišėse dalyvauti užsirašo klube 
pas V. Gurevičių, o po pamaldų Bradfor- 
de ir kitose vietose — pais bažn. komiteto 
atstovus. Svečių ir vietinių pagalba orga
nizuojama meninė dalis.

LK BENDRIJOS SUSIRINKIMAS

Mirus a. a. Alfonsui Gudui, LK bendri
jos komiteto pirmininkui, būtina papildy
ti esamą komitetą. Tuo reikalu kovo 18 d., 
sekmadienį, po pamaldų 3 vai., Klube šau
kiamas visuotinis Bendrijos narių susirin
kamas.

Susirinkimo metu bus informuojama ir 
tariamasi dėl vysk. A. Deksnio sutikimo 
ir priėmimo. Kviečiame atvykti ko dau
giausia moterų ir mergaičių aptarti vaišių 
rengimą. Laukiama dalyvių ir iš kaimyni
nių vietovių.

J. K-kis

Bollonas
SKYRIAUS VEIKLA

Metinis DBLS Boltono skyriaus susi
rinkimas įvyko kovo 4 d. Skyriaus pirmi
ninkas, pranešdamas apie skyriaus veiklą 
praėjusiais metais, paminėjo, kad jis pats 
buvo maloniai nustebęs, kaip gražiai toks 
mažas lietuvių būrelis veikė — per metus 
buvo padaryti įseptyni Skyriaus susirinki
mai, du pobūviai, viena ekskursija ir su
rengti dideli šokiai. Skyriaus kasininkė 
savo pranėšime pareiškė, kad Skyriaus fi
nansinis stovis buvo labai patenkinamas.

Skyriaus valdyba ateinantiems metams 
buvo išrinkta ta pati: pirmininku — H. A. 
Vaines, sekretorium — P. GabrilaVičius, 
kasininku — M. Pauliukonienė, valdybos 
nariu — S. Keturakienė. Į revizijos komi
siją buvo išrinkti A. Eidukienė ir H. Ši
ltus.

Po valdybos rinkimų DBLS suvažiavi
mas ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas buvo apdiskutuoti dr boltoniškiai 
'kongresą dosniai parėmė. Sekantis dieno
tvarkės piunktas vietiniams lietuviams bu
vo (taip pat labai svarbus — Velykų pobū
vis. Šios, jau dabar tradicinės vaišės taip 
pat sukėlė daug nuomonių ir diskusijų, 
bet visi pritarė jas padaryti ir jose daly
vauti.

Pirmasis šių metų boltoniškių susirinki
mas, kaip ir visada, praėjo labai (gražioje 
ir malontoje nuotaikoje. Ateinantis sky
riaus susirinkimas įvyks balandžio 8 d. 7 
vai. vak. latvių klube.

Manchesleris
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“

Pirmasis 1979 metų filatelistų skyriaus 
susirinkimas įvyko vasario 24 d. Dėl blogo 
oro susirinkime dalyvavo mažas narių 
skaičius ir nauja valdyba todėl nebuvo 
rinkta. Susirinkimas aptarė einamuosius 
reikalus, pašto ženklų prekybos stovį Ang
lijoje ir kai kurie nariai pasikeitė pašto 
ženklais.

.Sekantis Draugijos susirinkimas bus 
pavasario pradžioje.

MIRĖ MARIJA POCIENĖ

š.ių mėtų kovo 1 d. staiga mirė M. Po
cienė, 63 m. mžius. Gimusi 1916 m. rug
pjūčio 13 Id. Palaidota Mostano katalikų 
kapinėse prie liet, paminklinio kryžiaus 
niautose kapinėse. Vakare nuėjusi įgulti, 
ryte neatsikėlė.

Liko liūdintis vyras ir giminės Lietuvo
je.

Ilsėkis, (Marija, ramybėje.
A. P-kis

Derby
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 24 d., 6.30 vai. vakaro Derby sky
rius šaukia visuotinį-metamiį skyriaus na
rių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks „Duke of York“ vieš
bučio patalpose, Burtom Rd., Derby. Laiku 
reikiamam narių skaičiui nesusirimkus, 
po valandos 'bus saukiamais kitas susirin
kimas, kuris bus laikomas teisėtu, nežiū
rint susirinkusių narių skaičiaus.

Susirinkime, be kita ko, bus renkamas 
atstovas į metinį S-gos Suvažiavimą Lon
done ir visa eilė svarbių, mus liečiančių 
reikalų.

Be to, į Sį susirinkimą atvyksta ir 
DBLS-gos Centro V-bos pirm. J. Alkis. 
Nariams dalyvavimais (būtinas.

Kadangi, kaip minėta, bus daug ir įvai
rių reikalų, todėl į šį susirinkimą malo
niai kviečiami atsilankyti ii- nemariai. Vi
si bus mielai laukiami, o mūsų mielas šei
mininkės žada visus pavaišinti skaniais 
su muštiniais.

Skyriaus valdyba

Skautiškuoju keliu
Balandžio 21-22 d. d., Nottinghame, Ži

dinio patalpose, 16, Hound Road, West- 
■bridlgford, įvyks įskautų-čių savaitgalio 
stovyklėlė.

Kviečiame visus skautus-es iir vadus 
šioje stovyklėlėje dalyvauti.

Prašome atvykti išvakarėse, balandžio 20 
d. ir atsivežti uniformas, miegamus mai
šus ir valgio įrankius.

Stovyklautojai registruojasi Šiuo adlre- 
su: Romas Juozelskis, HA Abbey Grave, 
Wells Road, Nottingham NG3 3AU, ne vė
liau kaip balandžio 7 d.

Iki pasimiaitymo Nottinghaime.
ps. S. B. Vaitkevičius

Kai kas klausia, ar Kongreso Komitetas 
organizuoja kelionę ils Anglijos į Europą 
ir kiek ša kelionė kalnuos. Komitetas pra
neša, kad atstovams bus organizuota ke
lionė iš istovyklos į studijų dienas, kurios 
vyks Altenberge, Vokietijoje. Ši kelionė 
kainuos 106 DM, kaip atstovų registraci
jos anketos paaiškinimuose pažymėta.

Dalyviams ir turistams organizuojama 
kelionė (iiš Londono į Oostendę (Belgijoj), 
kuri kainuoja 50 DM. Tai yra pažymėta 
dalyvio registracijos anketos paaiškini
muose. Visos Kongreso ruošos komiteto 
organizuojamos ekskursijos prasideda 
Oostende. Ekskursijų dalyviai tiesiai ils 
laivo lipa į autobusus. Visos ekskursijos 
baigiasi Koendlgsteine-Frankfurie, Ikur vyks 
uždarymo iškilmės.

Jeigu susidarys pakankamas skaičius 
žmonių, norinčių vykti iš Oostende į Liu
veną, kur vyks Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, bus galima taip pat užsaky
ti autobusą. Kaina priklausys nuo žmonių 
Skaičiaus. Už šią kelionę bus galima atsiii- 
lyęiniti Londone. Visi likusieji turistai ir 
dalyviai keliauja savistoviai ir prašomi 
nepavėluoti į uždarymo iškilmes liepos 27 
d.

IV PLJK pirmininkas Andrius Šmitas 
ir informacijos pirm. Marytė Damibriūnai- 
tė-šmiitienė, Vasario 16-tos dienos minėji
mo proga, lankėsi Stuttgarte, kur tarėsi 
su E. Luciene, kuri pažadėjo Moterų Klu
bo pagalbą šią vasarą prižiūrėti Kongreso 
būstinę Vasario 16 d. gimnazijoje. Ji žada 
paprašyti kelias ponias, kurios prieš, per 
ir po kongreso gimnazijoje priims atvyks
tančius svečius, atvykusius iš viso pasau
lio. Smulkesnės informacijos šiuo reikalu 
bus paskelbtos vėliau.

**•
P'abaltiečių Krikščionių Studentų Są

junga, IV PLJK proga, ruošia jaunimo su
važiavimą nuo rugpiūčio 1-6 d. d., kuria
me bus svarstomos literatūrinės ir krikš
čioniškos temos. Vienos dienos dalyvavi
mas kainuos 20 DM. Suvažiavimas įvyks 
mišklkais apsuptoje pabart iečių įsigytoje 
Annabemgo pilyje. Norintieji šiame suva
žiavime dalyvauti arba gauti daugiau in
formacijų, kreipiasi tiesiog į pilies šeimi
ninką: Rev. J. Urdzė, Anmiaberg Str. 400, 
5300 Bonn 2, West Germany.

Nollingliamas
BLYNŲ BALIUS

Vasario 24 d. ukrainiečių salėje buvo 
suruoštas tradicinis blynų balius. Susirin
ko nemaža vietinių lietuvių. Stalas buvo 
puikiai paruostas. Svečiams susėdus, Mo
terų draugijos pirm. K. Cigansklenė pa
sveikino susirinkusius ir priminė lietuvių 
papročius, kuriuos esame išmokę iš savo 
mamyčių. Norėtume, kad tuos papročius 
tęstų ir mūsų jaunimas.

Pirmininkei paprašius sukalbėti maldą, 
susirinkusius nustebino mažytė 4 metų 
mergytė Aldona Greenwood. Atsistojusi 
ant kėdės, ji pradėjo kalbėti maldą. Jai 
pritarė jos mamytė ir kiti.

O, Dieve, koks buvo gražus vaizdas. 
Rankeles sudėjusi, akeles užmerkusi, ji j 
meldėsi iš visos širdies. Mamytei net aša
ras nuriedėjo per veidą. Po maldos salėje 
pakvipo visų rūšių blynai.

Po vaišių Nottinghamo skyr. pirm. K. 
Bivainis padėkojo moterims už tokias pui
kias vaišes, už skanius blynus. Jis prisi- į 
minė savo jaunas dienas, kai vieną tartą į 
pavėlavo pareiti namo ir mamytė jį nu
baudė, nedavė 'blynų. Nuo to laiko jis vi
suomet ateina pirmas.

Visų svečių vardu tariu didelį ačiū E. 
Ciganslkienei, O. Jasevičiūtei, V. Montvi- 
laitei, M. Grakauskienei, P. Druilienei, J. 
Mack, A. Vaškauiskiened ir visoms kitoms, 
kurios dirbo prie blynų vakaro ruošimo, i 
Tegul vienybė žydi lietuvių širdyse.

Buvęs j

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
IEIRADFORDE — (kovo 17 d., 12.30 vai., at- | 

simieniant Lietuvoje mirusį a. a. Juozą 
Ašmensfcą.

NOTTINGHAME — kovo 18 d., 11.15 vai., 
židinyje.

DERBYJE — k ovo 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

ROCHDALE — kovo 18 d., 11-30 vai.
MANCHESTER — kovo 25 d., 12-30 vai., 

St. Chad's bažn.
HALIFAXE — kovo 25 d., 1 vai. p. p. 

St. Columba bažn.
NOTTINGHAME — kovo 25 d:., 11.15 vai,. ' 

Liet. Židinyje.
LEIOESTERYJE — kovo 25 d., 14 vai., į 

Sacred Heart.
NOTTINGHAME — balandžio 1 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
KETTERINGE — balandžio 1 d., 14 vai.
NORTHAMPTONE — balandžio 1 d., 16 

vai., St. John's.
NOTTINGHAME — balandžio 8 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Verbinės apeigos 
su procesij a.

STOKE-ON-TRENTE — balandžio 8 d, 
14.30 vai., St. Wulstan's.
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