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Kiekviena auka padeda
vasario šešioliktosios mintys

IŠ LIETUVOS

...Trumpas buvo tas (nepriklausomy
bės) laikotarpis, bet jis padarė savo. Mes 
dabar įtarime '.ko pasižiūrėti atgal, gailime 
■semtais stiprybės iš praeities. Turime kuo 
didžiuotis: turėjome savo valstybę, (kuri 
ekonomiškai buvo stipri, įrodėme, kad 
galime tvarkytis ir gyventi be svetimųjų 
globos. Per 20 metų paaugome kultūroje, 
tvarikėmės neblogiau, kaip mūsų kaimy
nai.

...Ar Lietuva prisikels, ar jos nepri
klausomybė bus atstatyta? Lietuvos pri
sikėlimas nėra negalimas. Tai būtų lyg 
stebuklas Lietuvos valstybės atstatymas. 
Tačiau nebūtina įtikėti stebuklais, norint 
turėti vilties, kad Lietuvos valstybė bus 
atstatyta. Lietuvos valstybes alJkūrilmui 
yra objektyvios sąlygos ir galimybės. 
Mūsų akyse sutrupėjo kolomijinės vals
tybės (Anglija, Prancūzija ir kitos) ir Af
rikos bei Azijos tautas atgEivo laisvę. 
Mūsų Žemėje liko tik viena kolonijinė 
valstybė — Tarybų Sąjunga. Dabar atei
na eilė išsilaisvinti komunistinės Rusijos 
pavergtoms tautoms!

...Tarybų Sąjungos sugriuiviimiais yra 
galimais dviem atvejais. Pulrmias atv.: Vi
daus jėgų 'spaudžiama, evoliucijos ar per
versmo keliu bus pašalinta dabartinė ko
munistinė valdžia, jos 'vietoje atsiras 1L 
berališkesnis režimas, ir to pasėkoje at
gaus laisvę Rusijos pavergtos tautos. Ant
anais atvejis — naujas pasaulinis karas ar
ba kanas tarp Rusijos ir Kinijos, kuris 
atneš Rusijos pavergtoms tautams laisvę.

.. .Kokioje padėtyje dabar yra Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės reikalai? 
Vieną dalyką pirmiausia reikia žinoti, jog 
mes turime teisę turėti savo valstybę. To 
niekais neginčija, net padorūs rusai. Esa
me mažai, bet ir nemaža tauta. Už mus 
yra mažesnių tautų, kurtas turi savo 
valstybes.

... Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mui reikia ruoštis. Kiekviena auka, sudė
ta ant tėvynės aukuro, padeda Lieituvcis 
laisvės reikalui. Šiam reikalui padėjo jū
reivis Simas Kudirka, kai jis, teisiamas 
Vilniuje už tai, kad norėjo pasitraukti į 
JAV-es, i kaltinimą, jog jis išdavęs tėvy
nę, atsakė: „Mano tėvynė Lietuva, ir aš 
jos neišdaviau“.

Mūsų laisvės ir nepriklausomybės lai
das yra 100.000 .pokario lietuvių partiza
nų, kurių pusė yra žuvusių. „Žūsta idė
jos, dėl kurių niekas nežūsta“, pasakė 
'gimnazijos 8 Masės mokinys žvirgždiinais, 
1941 m. birželio mėn. bolševikų nukan
kintas Rainių (prie Telšių) miškelyje.

Turime vilties atgauti laisvę, nes atsii- 
randa norinčių pasiaukoti už tėvynę. Tai 
auka tų, kurie sėdi kalėjime už laisvą žo
dį (N. Sadūnaitė, P. Plumpa, V. Petkus 
ir kiti). Laisvės ir nepriklausomybės 'lai
das yra 11 klasės mokinio Romo Kalan
tos ir jauno inžinieriaus Mindaugo TO- 
monio gyvybės auka.

Kol lietuvių tauta bus gyva, ir jei lais
vės bei nepriklausomybės 'troškimas joje 
neužges, tai susidarius sąlygomis Nepri
klausomybės idėja taps Nepriklausomybe 
tikrovėje.

(Iš' savilaidinės nepriklausomos 
Lietuvos istorijos Dvidešimt 

metų, Vilnius, 1978)

JAV ATSTOVŲ RŪMAI UŽTARIA 
DISIDENTUS

Vasario 5 d. JAV Atstovų Rūmai pri
ėmė HOR 272, kurioje labai griežtai pro
testuoja prieš Sacharovo ir kitų disiden
tų persekiojimą Sovietų Sąjungoje. Visi 
Helsinkio Baigiamojo Akto signatarai yra 
raginami prisidėti prie šio protesto, boi
kotuoti olimpiadą Maskvoje, sustabdy
ti prekybą, nutraukti ekonominius ir ko
mercinius ryšius ai Sovietų Sąjunga. 
Madrido konferencijoje JAV delegacija 
turinti Iškelti Helsinkio akto laužymus iš 
sovietų pusės, pabrėžiant Sacharovo ir 
kitų Helsinkio Akto vykdymą sekusių as
menų persekiojimą. Tarp asmenų, nuteis
tų už kovojimą dėl žmogaus teisių, mini
mas ir lietuvis Petkus. Rezoliucijos ko
pijos bus pasiųstos Sovietų Sąjungos am
basadoriuj JAV-ėse ir Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumui Maskvoje.

Už rezoliuciją pasisakė 402 atstovai, 
niekiais prieš, ir 31 nebalsavo. Tekstas pa
skelbtais Congressional Record-House. Ta 
proga 16 Rūmų atstovų pasakė kalbas, jų 
tarpe Derwinski, Fascell, Fenwick. Pasta
roji ėmėsi iniciatyvos šią rezoffiuciją su
redaguoti dr ją pravesti' Atstovi! Rū
muose. (ELTA)

VLIKO PIRMININKO LAIŠKAS 
PREZIDENTUI CARTERIUI

Sausio 17 d. VLIKo pirmininkas Dr. 
Kazys Bobelis pasiuntė šio tarinio laišką 
JAV prezidentui Carteriui:

Okupuodama Afganistaną, Sovietų Są
junga vėl parodė savo tikruosius kėslus. 
Neteisėtas okupavę ir aneksavę Lietuvą,

Londonas, 1980 m. kovo £1 d.

MAŽINAMA NAFTOS GAMYBA

Libija nuo balandžio 1 d. 17 procentų 
sumažins naftos gamybą, Kuwaitas 25 
proc., Nigerija 10 proc.

Mažins taip pat Saudžio Arabija.

VIETNAMAS LAUKIA ANTROS 
PAMOKOS

1979 m. Kinija buvo užpuolusi Vietna
mą, nurėdama nubausti jį, kad okupuoja 
Kampučiją (Kambodiją). Po tos pamokos 
ji atitraukė kariuomenę.

O kai Vietnamas vistiek nesitraukia iš 
Kampučijos, tai Kinijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė: „Kinija pasiryžusi 
pasilikti sau teisę duoti Vietnamu! antrą 
pamoką, jeigu iškiltų toks reikalas.“

Vietnamas šiuo metu turi daugiau kaip 
milijono vyrų ir moterų armiją, bet gy
vena įtampoje, laukdamas puolimo.

PAGROBTĄ MERGAITĘ 
POPIEŽIUS PRAŠO PALEISTI

Praeitų metų rugsėjo mėn. Sardinijoje 
(Italija) buvo pagrobti ten vasarojusieji 
britų verslininkas Schild, jo žmona ir 
duktė. Schild greit buvo paleistas, kad 
sudarytų 12 mil. svarų išpirkti žmonai ir 
dukteriai, žmona sausio mėn. buvo išpirk
ta už 350.000 sv. Reikalauta tokios pat 
sumos ir už ligotą dukterį, bet nutrūko 
ryšys su grobikais, net spėliojama, kad 
mergaitę viena gauja pardavė kitai.

Dabar 'popiežius vieišoje kalboje kreipė
si i grobikus, prašydamas paleisti mer
gaitę.

ZIMBABWE'S PLANAI ATEIČIAI

Zimfoabwes min. pirm. Mugabė į savo 
ministerių kabinetą įtraukė du baltuosius, 
kurių vienam pavedama tvarkyti že
mės ūkį. Esą tuščių didelių ūkių, tai bus 
siūloma eiti ii juos dirbti pabėgėliams, ku-

Raketos Amerikai saugoti
Praeitų metų birželio mėn. prez. Car- 

tenis galutinai nusistatė, kad reikia vyk
dyti naująjį atominių raketų projektą 
Amerikai apsaugoti. Nelengva jį bus 
vykdyti, dabar tik ruošiamasi. Pradėta 
bus apie 1986 m., o baigta apie 2000 m. 
Nelengva, nes tas projektas pareikalaus 
milžiniškų išlaidų, ‘sutelkti daug darbo 
jėgos, ir dar esama kitokios painiavos. Iš 
pradžių buvo paskaičiuota, kad visa kas 
kainuos apie 33 milijardus dolerių, o da
bar jau sakoma, kad reikės 56 milijardų.

Kol kas visa ta Sistema vadinama MX. 
Pagal ją bus pagaminta 200 raketų, ku
rių kiekviena svers apie 95 tonas. Kiek
viena raketa turės 10 atominių smaigalių, 
kiurių visų sprogmenimis pajėgumas bus 
3 milijonai tonų TNT (ta bomba, kuri 
buvo numesta ant Hirosimos, turėjo tik 
13.000 tonų). Kiekvienas raketos smaiga
lys galės būti nukreiptas vis į kitą taikinį.

Kiekvienai raketai bus įrengta po 23 
slėptuves, kurių dangčiai bus nepramuša, 
ml. Taigi iš visų bus įrengta 4.600 slėp
tuvių. Tiek daug slėptuvių bus pastatyta, 
kad priešas nežinotų, kur raketos paslėp
tos. Vadinas, tos raketos bus vis kilnoja-

Latvdją ir Estiją 1940-ais metais, sovietai 
ir toliau siekė įsavo ekspansinių tikslų, 
diplomatiškai paneigdami bet kokius sa
vo prasižengimus.

Neseni įvykiai aiškiai rodo, kad su so
vietais neįmanoma taikiai tartis.

Mes ^sveikiname ir remiame Jūsų siūlo
mą ūkinį ir technologinį embargo prieš 
'Sovietų 'Sąjungą. Tačiau mes taip pat ma
nome, kad svarbu pradėti ir moralinį 
boikotą. Veiksmingiausiais metodas, bent 
pradžiai, būtų Jungtinėms Valstybėms 
pasitraukti iš olimpinių žaidynių, jei jos 
vyktų Maskvoje ir okupuotoje Estijoje. 
Mes prašome Jūsų, pone Prezidente, pa
veikti Jungtinių Valstybių komandą, kad 
ji nedalyvautų olimpinėse žaidynėse Mas
kvoje ir okupuotame Taline.

Pone Prezidente, aš taip pat norėčiau 
painformuoti Jus, kad Vyriausiais Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas paskelbė atsi
šaukimą į visus laisvuosius lietuvius, ra
gindamas juos nesilankyti SSRS-oje, kol 
sovietai neįvykdys savo tarptautinių įsi
pareigojimų. (ELTA)
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LI ETŲ VIS

rie anksčiau yra ūkiuose dirbę. Dirbama 
bus kooiperatyviniais pagrindais (žemė 
priklausys valstybei).

Mokyklos bus bendros juodiesiems ir 
baltiesiems (ligi šiol baltieji turėjo atski
ras mokyklas). BBC bus prašomas padėti 
patvarkyti radiją ir televiziją. Amerika 
ir Vakarų Europos kraštai pažadėjo duo
ti paskolų, tik sovietinis blokas dar nie
ko nepasiūlęs. Kariuomenę ir policiją ap
mokys britai.

Oficialiai nepriklausomybė bus paskelb
ta balandžio 18 d.

PREZIDENTO PRIEMONĖS 
INFLIACIJAI SUSTABDYTI

Prez. Carteris pasiūlė kongresui meti
nėje JAV sąmatoje sumažinti išlaidas 14 
milijardų dolerių ir mokesčiais apdėti 
petrclį, kas duotų pajamų :apie 11 mili
jardų d'01., taip pat suvaržyti paskolų ga
limybę.

Tokios jo siūlomos priemonės turi su
stabdyti infliaciją.

VĖL ATSISTATYDINA ITALIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Socialistai ir respublikonai nutarė ne- 
beremti Italijos dabartinės vyriausybės, 
dėl to parlamente daugumos neturįs mi- 
niisteniis pirmininkas Cossiga atsistatydi
na.

TREJI METAI, BET DIRBTINIAI 
KALTINIMAI

Tris savaites buvo nagrinėjama Lenki
jos disidento Edmund Zadrozynski byla, 
ir jlils nuteistais 3 metams kalėti.

Keletą metų jis vis pasisakydavo lais
vųjų profesinių sąjungų vardu ir dėl to 
buvo persekiojamas. O teisme jis buvo kai 
timamas, kad vadovavęs vagių gaujai, ir 
liudininkais buvo kviečiami kalėjime sė
dantieji kriminalistai.

Vietiniai tos apylinkės gyventojai suju-

mos iš vienos slėptuvės į kitą. Iš pradžių, 
kai jau raketos bus pagamintos ir padė
tos i vietą, slėptuvės bus atidarytos, kad 
sovietiniai žvalgybiniai satelitai galėtų 
visa tai nufotografuoti. Tokios yra sutar
tys, ir Sov. Sąjunga nusifotografavusi ži. 
nos, kad raketų yra tik 200. Paskui pa
skubomis jos bus pervežtos į kitas slėp
tuves, tur būt, nakties metu.

Kaip minėjome, raketa svers 95 tonas. 
Iš pradžių galvota, kad raketai gabenti 
reikės tokio milžino vežimo, kuris svers 
335 tonas. Dabar jau nuspręsta, kad veži
mas turės būti 500 tonų. Normalūs Ame
rikos keliai tokio svorio niekaip nepajėgs 
atlaikyti. Reikės 10.000 mylių specialių 
kelių, kuriais raketos bus gabenamos iš 
vienos slėptuvės į kitą.

Naujiems keliams nutiesti ir slėptu
vėms pastatyti, kaip šiuo metu skaičiuo. 
jama, bus reikalinga 2 milijardų 700 mil. 
tonų cemento ir bus sunaudota 121 mili
jardų galionų vandens.

Reikės dar apie 2.000 mylių naujų ke
lių susisiekti su raketų rajonu.

Visiems tiems kelių tiesimo ir slėptu
vių statybos darbams reikėsią apie 100.000 
žmonių. Spėjama, kad tada prasidės tikra 
kraištinė, kaip kadaise, kai žmonės grūdo
si aukso ieškoti. O su tokiu grūdimusd pa
didės tose krašto srityse nusikaltimai ir 
kitokios blogybės. Jau dabar ta netolima 
ateitimi esą susirūpinę dviejų valstijų 
gubernatoriai, nes raketoms vieta parink, 
ta pietinėje Nevadoje ir pietvakarių Uto- 
je. Tose vietose dabar gyventojų tirštu
mas yra vienas žmogus dviejose kvadra
tinėse myliose ir gyvena maždaug po 
450 asmenų miesteliais. Neįsivaizduoja
ma, kas bus, kai užplauks šimtas tūkstan
čių. Dirbančiuosius dar atseks aptarnau
jantis personalas ir kitokia priedinė pub
lika.

A f A Kapitonui JONUI ALEKSAI 
po sunkios ir ilgos ligos 

amžinybėn iškeliavus, 
Jo žmoną Eleną ir 

dukras Laimą ir Romą 
nuoširdžiai užjaučia

Br. Br. Daunorai ir dukros

do rašyti dėl jo peticijas valdžiai. Po vie
na peticija buvo surinkta apie 1.000 para
šų. Bylą sekė Amnestijos internacionalo 
ir Internacionalo prie® represiją atstovai.

EKONOMISTŲ PRANAŠYSTĖE DĖL 
BRITANIJOS ATEITIES

Grupė Kembridiį'.o .ekinitrr^sltų piriaina- 
šauja, kad per porą mietų Britanijos vy
riausybės poliitiika pasirodys visiškai ne
sėkminga.

Bedarbių 'skaičius 1981 m. būsiąs apie 
2,5 mil., o iki 1985 m. pakilsiąs ilki 3,5 
mil.

Jei vyriausybė nekeisiianti savo politi
kos, tai 'kraštas susmuksiąs, kaip apie 
1930 m.

PADĖTIS AFGANISTANE

Afganistane bus atimta nuosavybė iš 
tų, kurie pasireiškė „prieš nacionalinius 
iiniteresuls“. Tiems, iš kurių atėmė buvu
sio prezidento režimas, dabar nuosavybė 
būsianti grąžinta.

Afganistano armija esanti pakankamai 
nieparvalgydliiniamia, negauna latlyglindimių, 
dėl to daugiausia sovietiniai daliniai ko
voja su sukilėliais.

Sukilėliai praneša, kad vis daugiau Af
ganistano karių išbėgioja, o sovietinių 
žūsta. Netoli sostinės Kabulo buvo užpul
ta tankų bazė ir žuvę 120 sovietinių ka
rių.

LIETUVOS GYVENTOJAI 
TAUTYBĖMIS

Pagal 1979 m. balandžio mėn. surašy
mą, Lietuvoje buvo 3 mil. 392 tūkstan
čiai gyventojų.

Lietuvių buvo 2 mil. 712 tūkstančių, 
rusų — 303 tūkst., lenkų — 247 tūkst. 
baltarusių — 58 tūkst., ukrainiečių — 32 
tūkst., žydų — 15 tūkst., kitų tautybių 
— 25 tūkst.

96,9 procentų gyventojų gimtąja kalba

Ar dera taip elgtis?
LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERACIJOS 

BALSAS

Šių metų tarptautinė krizė gali turė
ti didelės reikšmės Lietuvos laisvinimo 
'bylai, sir Pabaltijo kraštų 40-tieji paver
gimo metai, kurtaos sovietai ruošiasi la
bai iškilmingai paminėti, reikalauja lais
vojo pasaulio lietuvių budrios ir apdai
rios laikysenos, ypač pažįstant sovietų 
klastingumą. Atkreipkime dėmesį į mūsų 
krašto pavergėjo siūlomas kelionių len
gvatas mūsų jaunimui, viliojant juos lan
kytis šilais metaiils Lietuvoje.

Argi dera laisvojo pasaulio lietuviui 
ten nuvykus tapti okupanto triukšmingų 
iškilmių ibejėgiu dalyviu, minint lietuvių 
tautos 40 metų pavergimą? Kiekvienam 
giliau galvojančiam lietuviui aišku, kad 
šilais metate susilaikymas nuo kelionių į 
Lietuvą yra protesto, boikoto .paredški- 
miais Lietuvos pavergėjui, bet jokiu būdu 
ne ‘Lietuvaii. Neabejojame, kad mūsų bro
liai ir sesės Lietuvoje tai supranta ir su 
tuo sutiks.

Lietuvių Moterų Federacija, išgirdusi, 
kad Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje 
moksleivių grupė Velykų švenčių atosto
gų metu (nuo (kovo 29 d. iki balandžio 13 
d.) .ruošiasi ekskursijai į Lietuvą su pri
vilegija išbūti ten 10 dienų su nemoka
mu išlaikymu, kreipėsi į Vasario 16 Gim
nazijos direktorių, prašydama paveikti 
gimnaziją lankantį jaunimą susilaikyti 
šitais metais nuo ekskursijų į Lietuvą ir 
kitas sovietų pavergtus kraštus, nežiūrint 
tai, kokias lengvatas ekskursantams siū
lytų Lietuvos ckuijianitas, besinutėliąs 
šiais metais atžymėti 40 metų Lietuvos ir 
kitų 'Pabaltijo kraštų ,.savanorišką“ įsi
jungimą į Sovietų Sąjungą. Federacija 
savo laiške sako, kad mūsų jaunimui ne
derėtų būti okupanto svečiais.

Į šį Lietuvių Moterų Federacijos raštą 
iš Vasario 16 Gimnazijos direktoriaus 
gautas toks atsakymas: ,,...Dėkui už 
Jūsų laišką, įkuriame prašote sulaikyti 
ekskursiją į 'Lietuvą. Nežinau., kas ją or
ganizuoja. Dažniausiai tai daro mokslei
vių tėvai. Ypač tėvai iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Kanialdos nori, kad jų 
vaikai, būdami Europoje, pamatytų tėvų 
gimtąjį kraštą. Ekskursijos paprastai 
vyksta per Velykų atostogas, kai moki
niai, uždarius 'bendrabutį, pereina tėvų 
žinion. Jie leidžia vaikams ekskursuoti 
ten, kur patinka.. Būtų gera, kad Jūs pa
skelbtumėte lietuviškuose laikraščiuose 
laiške išdėstytą nuomonę. — Jūsų laišką 
iškabinau mokytojų kambaryje, prašyda
mas mokytojus, mokinius įtikinti Jūsų 
prašoma .prasme.“

Pergyvendami keturiasdešimtuosius 
skaudžius mūsų tėvynės okupacijas me
tus, nesileiskime okupanto užliūliuojami, 
ypač jo pastangų traukti mūsų jaunimą į 
savo klastingas pinkles.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Informacija 

laiko savo tautybės kalbą. Surašymo me
tu 48 procentai Lietuvos gyventojų rusų 
kalbą nurodė antrąja kalba, kuria jie 
laisvai kalba. O 1970 m. surašyme rusų 
kalbą antrąja nurodė 33,8 procentai.

LIETUVIAI AFGANISTANE?

„Naujienas“ (Čikaga) rašo, kad viena 
senos kartos lietuvių šeima Amerikoje 
gavo laišką iš Lietuvos, kuriame prane
šama, kad netikėtai mirė jų sūnus. Mir. 
ties priežasties jie neparašė.

Giminės Amerikoje iš senesnių susira
šinėjimų žinojo, kad tas netikėtai miręs 
sūnus tarnavo kaip kapitonas vienoje tan
kų divizijoje. Paskutinė jo vieta buvusi 
Azijoje — prie Taškento ir Du'šambės, 
Amu Darjos upės deltoje, netoli Afgani's. 
tano ir Pakistano sienų.

Neseniai ,,The Guardian“ taip pat ra
šė, kad sovietų armijoje Afganistane esą 
karių iš Pabaltijo.

TRUPUTIS DUOMENŲ APIE 
SAVILAIDLNĘ SPAUDĄ

Prahos (Čekoslovakijos) pogrindinė lei
dykla Padlock yra išleidusi daugiau kaip 
100 knygų.

Lenkija taip pat turi tokių leidyklų, 
kurios leidžia romanus, kritikos dalykus, 
filosofiją, istoriją. Didžiausias lenkų po
grindis periodinis leidinys „Robotnik“ 
spausdinamas 10.000 — 20.000 ekzemplio- 
rių.

7 dienos
— Tassas Skelbia, kad paleista jau be

veik 1.000 afganų, kurie buvo suimti Ka
bule demonstracijų metu ( o Kabule gy
venantieji užsieniečiai spėja, kad suimta 
buvo ne mažiau kaip 2.000).

— Netoli Varšuvos nukrito ir sudužo 
keleivinis lėktuvas, visi 87 keleiviai žuvo, 
tarp jų 23 amerikiečiai (14 boksininkų ir 
juos lydėjusieji gydytojai, instruktoriai).

— Švedų naikintuvas iš teritorinių van
denų išvijo kažkieno povandeninį laivą.

— Homoseksualas John Gacy, kuris Či
kagoje nužudė 33 jaunuolius, nuteistas 
mirti elektros kėdėje.

— Pietų Afrika konfiskavo 10 sovieti
nių tankų, kurie buvo siunčiami į Afga
nistaną, kai ten dar valdė prez. Aminas, 
o kai jis buvo nužudytas, tai laivas tu
rėjo plaukti ;į Angolą.

— Jungtinių Tautų žmogaus teisių ko
misija sudarė 5 asmenų grupę (Britani
ja, Costa Rica, Gana, Irakas ir Jugosla
vija), kuri reikalaus atitinkamas vyriau
sybes žinių apie slaptai areštuojamus 
žmones.

— Prancūzija žada siųsti kariuomenę i 
Martiniką (Vakarų Indiją), kurioje pra
deda reikštis Kubos įtaka.

— Britanijos vyriausybė pasiryžusi ne
duoti atostogų tiems savo atletams, kurie 
dirba valdžios įstaigose ir nori dalyvauti 
Maskvos olimpiadoje.

— Pakistane buvo areštuota 2 vyres
nieji ir 16 jaunesniųjų karininkų, kurie 
norėjo nuversti gen. Zda vyriausybę.

— Pakistane šiuo metu yra apie 600.000 
pabėgėlių iš Afganistano, o ilki žiemos 
gal subėgsią iki milijono.

— Turkija įtikinėja Vakarų bankinin
kus, kad jai reikia daugiau kaip 4 mili
jardų dolerių paskolų, o kadangi jos pa
dėtis dabar tokia ypatinga, kai Sov. Są
junga okupavo Afganistaną, tai į jos 
prašymą palankiai žiūrima.

— Jaunas čekas darbininkas Peter Oi- 
bulka buvo nuteistas 2 metams už plati
nimą civilinių teisių sąjūdžio atsišaukimų, 
o kai jam dar buvo pridėti metai už ba
do streiką, 176 asmenys pasirašė protes
tą, ir Bmo mieste norėta suorganizuoti 
mitingą, ibeit valdžia uždraudė.

— Britų ,,The Observer" laikraštis pa
skelbė apklausinėjimo duomenis dėl Mask
vos olimpiados: 69 procentai apklausinė
tųjų įsitikinę, kad atletai turėtų dalyvauti 
olimpiadoje, 23 proc. — kad atletai tu
rėtų susilaikyti.

— New Delhyje, Indijos sostinėje, ne
toli min. pirm. Gandi namų, policija už
puolė ir lazdomis apdaužė aklųjų ir inva
lidų demonstraciją, kuri ėjo įteikti peti
cijos dėl galimybės gauti darbo, ir buvo 
sužeista apie 100 žmonių, iš jų 25 labai 
rimtai, o 100 ar 150 dar buvo areštuota.

— Norėdama, kad ūkininkai nebeau. 
ginitų aguonų ir nebegamintų epiumo, 
Burmos vyriausybė stengiasi prikalbinti 
juos, kad pradėtų laikyti bites ir uždar
biautų iš medaus dr vaško.

— Medicininių tyrimų įstaigos priėjo 
išvados, kad choleros jau nebegalima iš
gydyti tais vaistais, kurie iki šiol buvo 
vartojami, nes bacilos pasidarė atsparios 
jiems.
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Naujos knygos
AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ 

VEIKLA

Mecenatų padedamas, Pedagoginis li
tuanistikos institutas jau šiais metais iš
leido istoriko Vincento La Ulevičiaus kny
gą Amerikos lietuvių ekonominė veikla 
(224 .puslapiai, (kaina 8 dol., gaunama 
pas platintojus arba tiesiog iš Pedagogi
nio lituanistikos instituto: 5620 South 
Claremont Avenue, Chicago, Hi. 60636, 
U.S.A.).

Apie JAV lietuvius yra išleista šiek 
tiek knygų. Vienose jų stengiamasi ap
žvelgti maždaug viską, kitose tik kai ku. 
rias jų veiklos sritis, o dar kitose tik at
skiras institucijas ar organizacijas. Tokios 
knygos, kokią dabar pateikė V. Liulevi- 
čius, ligi šiol nesame turėję. O knyga ir 
vertinga kaip rimtas indėlis i išeivijos is
toriją, ir labai įdomi.

Naudodamasis romėnų posakiu, auto
rius knygos pratarmėje sako, kad pir
miausia reikia pasirūpinti pragyvenimu, 
o tik tada filosofuoti, vadinas, pirmiau 
reikia ekonomiškai įsitvirtinti, o tik tada 
imtis filosofijos, kultūrinio, socialinio, 
kūrybinio ir kitokio dvasinės kultūros 
darbo. Materalinės sąlygos sudaro geras 
sąlygas dvasiniam pasireiškimui.“ Šitoks 
lyg ir motto kartu apspręstų ir šios kny. 
gos vertę: joje supažindinama su tuo pa
grindų pagrindu, kuriuo rėmėsi plati 
Amerikos lietuvių veikla.

Autorius užsimojo knygoje apžvelgti 
daugiau kaip šimto metų Amerikos lie
tuvių ekonominę veikią (1870-1977), taigi 
pasiėmė labai rimtą uždavinį ir pasigėrė, 
tinai jį atliko, pasinaudodamas jau su
rinktais ir įvairiuose leidiniuose išblašky
tais duomenimis, o taip pat ir pats jų 
iš periodikos pasirinkdamas. Dabar jau 
ši sritis bus plačiai ir sistemingai nu
šviesta.

O duomenų tikra begalybė, ir tiesiog 
neįmanoma būtų nė bandyti viską nusa
kyti. Autorius pradeda skyriumi apie že. 
■mes ūkį — apie lietuvius, kurie, atvažia
vę į Ameriką, bandė pirkti ūkius ir juose 
verstis arba dirbo ūkiuose samdiniais. Vis
kas nusakyta: ir kur buvo tokių ūkių sa
vininkų ir samdinių kolonijos, ir kodėl 
kai kurie pirko žemę, ir kiek jie dirbdavo 
ir uždirbdavo, ir kodėl jiems dažniausiai 
nesisekdavo.

Šitaip detaliai apžvelgiami nejudamo 
turto savininkai, įnamių laikymas kaip 
verslas, amatai, pramonė, prekyba, finan
sai, profesionalai, veršlininkų organizavi
mas. Bet tie didesnių skyrių pavadinimai 
yra maža ką tepasakantys rėmai. Visas 
įdomumas glūdi tekstuose, toje gausybė, 
je duomenų. Perskaičius knyga, išlieka 
įspūdis, kad toje didžiulėje Amerikoje dar 
gyvuoja ir kažkokia lietuviška respublika 
su bankais, prekybininkų ir pramoni
ninkų rūmais, ligoninėmis, parduotuvė
mis, daugybe visokiausių profesionalų, 
leidyklų, orkestrų, restoranų, valgyklų, 
vasarviečių ir t.t. Toksai lietuvių jsistip- 
rinimas, aišku, vyko pamažu, bet dabar 
jis jau daro didelį įspūdį, kai skaitai krū
vas duomenų.

Be kita ko, knyga turi 80 iliustracijų.
(k.b.)

Žemaičio atsiminimai
Tėvas. Mano tėvas kilimo buvo bajo

ras. Jo gimtinė buvo Pupžikių kaime, 
Tverų vis., Telšių aps. čia jo tėvas, mano 
senelis, Antanas (kaip ir mano tėvas) 
Bumieilkis turėjo ūkį. Be to ūkio, dar nuo. 
mos teisėmis valdė Varnių vis. Karklėnų 
dvarą.

Senelis mirė dar jaunas (šiltine). Mano 
tėvais, vyriausiasis sūnus, buvo tada 9 ar 
10 m. amžiaus.

Seneliui mirus, jo našlė ištekėjo už be
žemio vallsltiečio Rekašiaus. Kažkuriiais 
sumetimais su kitu valstiečiu (pavardės 
neprisimenu) jie sumainė ūkiais. Taigi 
senelė su -savo antruoju vyru persikėlė iš 
Pupžikių k. į mainais gautąjį ūkį Ukoinitu 
k., Žarėnų vis. iLiustracijos metu žemę 
užrašė antrojo vyro vardu, ir tuo buvo at
imta paveldėjimo teisė pirmojo vyro vai
kams. Taigi mano tėvas, jo brolis Juozas 
ir seserys liko bežemiai.

Tėvas vedė ūkininkaitę, bet be žemės 
Agotą Zelepūgaitę iš Zelepūgų k., Tverų 
vis. Gavęs iš ūkio mažą dalį, ėmė vargti 
vargą su savo ištikima drauge Agotėle. 
Su tuo vargu atsikėlė į Vembutų dvaro 
Užkapio sodybą.

Kalbėdamas apie savo tėvo kilmę, ne
noriu tuo pasigirti, kad štai ir iaš ne ibet- 
kas, o kilęs iš bajorų. Mano supratimu, 
bajorystė žmogaus nepadaro kilniu, todėl 
ir girtis ja nėra ko. Užsiminiau tik, kaip 
iš tikro buvo, kaip esu girdėjęs iš tėvo 
brolio Juozo, jo sesers Rekašienės ir pa
galiau iš savo sesers Venos. Tėvas, tur 
būt, dėl savo tos bajorystės ir į rekrutus 
nebuvo imamas. Apie tuos rekrutų gau
dymus mano atminty išliko tėvo papasa
koti pora nuortykėlių.

Kartą gaudytojai kelyje sutikę kaip tik 
tą vyruką, kurį turėję sugauti. O tas, pa
stebėjęs, kas per žmonės ateina, apsisuko 
ir bėga į trobelę, kuri stovėjo vieniša ap

snigtame lauke netoli kelio. Dalis gaudy

Ginos Capkauskienės gastrolės
Vokietijoje

Po jos koncertų Huettenfelde ir Stutt- 
garte Vokietijos LB Valdybos „Informa
cijų“ redaktoriui pavyko pasikalbėti su 
tarptautine lietuvių soliste Gina čapkaus- 
kiene iš Mcntrealio.

Redaktorius: Kai laikraščiuose skaitė
me Jūsų dainavimą JAVJbėse ir kitur, o 
paskutiniu laiku ir Australijoje, labai gi
riančius vertinimus, galvojome, kad tai 
Jūsų gerų bičiulių draugiška paslauga. 
Bet dabar, kai išgirdome dainuojant Vo
kietijoje, įsitikinome, kad visos pagyros 
užtarnautos, gal dar ir nepakankamos. Ir 
Jums duotas Kanados lakštingalos vardas 
labai tinka. Ar yra Kanadoje lakštinga
lų?

Solistė: Nežinau. Bent man neteko 
girdėti.

Redaktorius: Tada ten būtumėte vie
nintelė lakštingala, čia girdėjome Jus dai
nuojant pirmą kartą. Ar esate anksčiau 
buvusi Vokietijoje?

Solistė: Vokietijoje lankiausi 1964 ir 
1970 m-, beit tik kaip turistė.

Redaktorius: Dainuoti į Europą Vasario 
16 minėjimuose Jus pakvietė Vokietijos 
bendruomenės valdyba. Šuolis per Atlan
tą susijęs su nemažomis išlaidomis. Mū
sų Bendruomenė neturtinga, ir ji tikrai 
nebūtų įstengusi tų išlaidų padengti. Kas 
jas sumokėjo?

Solistė: PLB Valdybos pirmininkui V. 
Kamantai tarpininkaujant, skridimo bi
lietą išpirko Kanados LB Valdyba bei 
apylinkės, gerokai prisidėjo ir Montrea- 
lio lietuvių bankelis „Litas“.

Redaktorius: Vokietijoje praleidote apie 
dvi savaites. Kaip patiko šis kraštas?

Solistė: Vokietija paliko man gerą įspū
dį, Beveik visą laiką naudojausi buv, .ka
nadiečio“, dabar Vasario 16 gimnazijos 
reikalų vedėjo K. Barono ir jo šeimos 
svetingumu, daug kartų pietavau ir va
karieniavau su tos mokyklos moksleiviais 
ir jų auklėtojais. Turėjau progos išgirs
ti keletą operų, aplankyti įdomių istori
nių vietų. Į akis krito didelė automobi
lių spūstis miestuose, krautuvės, pilnos 
gražių ir brangių prekių. Lietuviai, kaip 
ir kituose kraštuose, mieli ir nuoširdūs. 
Žinoma, jų kultūrinis gyvenimas dėl ne
didelio tautiečių skaičiaus nėra toks 
{tampus ir įvairus kaip Kanadoje ar 
JAV-bėse.

Redaktorius: Kiek kartų ir kur daina
vote ir koks buvo pasisekimas?

Solistė: Europoje šįkart koncertavau 
šešiose vietose, penkiose — Vasario 16 
minėjimuose. Tik Škotijoje dainavau kita 
proga. Per keturias savaites aplankiau 
Angliją, Škotiją ir Vokietiją. Visur dai
navau po du kartus. Publika visur šiltai 
sutiko ir nepagailėjo katučių. Didžiausią 
auditoriją (per 400 žmonių) turėjau cent
riniame Vasario 16 minėjime Huetten- 
felde, Vokietijoje, čia teko susipažinti su 
dr. Raminta Lampsatyte, kuri mano dai
nas palydėjo pianinu. Buvau maloniai nu
stebinta jos dideliu talentu ir šilta asme
nybe.

Redaktorius: Džiaugiamės, kad pasise
kė ją gauti Jūsų koncertui.

Domas (Burneikis

tojų apsupę trobelę, o kiti suėję i vidų, 
bet teradę tik senelę, besėdinčią prie 
krosnies ir verpiančią vilnas. Klausiama, 
kur tas įbėgęs vaikinas dingo, ji išsigynė 
nieko nemačiusi, nieko nežinanti. Iškrėtė 
visus pakampius, net lovos šiaudus, nieko 
nesurado. Gaudytojams buvo tikra mįslė. 
Net ir ‘aplink trobelę nebuvo nei krūmų, 
nei kokių trobesių. Turi būti trobelėje, 
bet kur. Paleidęs savo vyrus namo, vado
vas pats vienas grįžo į trobelę. Dabar jis 
rado jaunuolį, besėdintį užstalėje ir žir
nius ibevalgantį.

— Kur tu buvai pasislėpęs, kad mes ta
vęs neradome? — klausia.

— Vo čia! — senelė atsakė už jaunuolį, 
rodydama pakėlusi savo šimitakvaldį sijo
ną.

Kitą kartą, vėl rudens vakare, tie patys 
gaudytojai medžiojo kitą jaunuolį. Jau 
buvę bepačiumpą, bet tas spėjęs įsmukti 
į pakelėje stovėjusią -trobą. Du gaudyto
jai įpuolę paskui į vidų, bet, vos duris 
pravėrus, glaudomasis, atstatęs pilštaletą, 
suriko: „Nelįskite, nušausiu!“ Gaudytojai 
pabėgo, nes niekas nenori mirti už sveti
mus reikalus.

Bet vadovas, vyrus pasiuntęs namo, ir 
šį kartą -grįžęs į tą sodybą, į kurią įbėgo 
gaudomasis. Radęs šeimą, 'bevalgančią vė
darus. Kartu sėdėjo ir valgė ir tas smar
kusis vyras, kurį jie prieš pusvalandį gau. 
dė. Šeimininkai paprašė prie vėdarų ir 
gaudytojų vadovą.

— Ar tikrai būtum šovęs, jei tie žmo
nės būtų tave puolę? — paklausė vado
vas, prisėdęs prie vėdarų.

— Žinoma, kad būčiau. Dar ir pištale- 
tas tebeguli štai amt stalo, — atsakė šis 
ir parodė vėdarą kumpu galu, labai pana
šų į įpištaletą.

Motina, Mano motinos, Agotos Zalepū- 
gaitės, tėvas tame kaime turėjo ūkį. Šei
moje išaugę bene penkios dukterys ir vie

Solistė: Girdėjau, kad Jūsų Vasario 16 
minėjimai rado atgarsį ir vokiečių spau
doje.

Redaktorius: Iki šiol mums pasisekė už
tikti ilgokus reportažus bent trijuose vo
kiečių dienraščiuose apie minėjimą Huet- 
tenfielde. Pvz., „Mannheimer Morgen“ va
sario 26 d. laidoje apie Jus rašė: „Šven
tės programą labai praturtino sopranas 
Gina Čapkauskienė iš Monitrealio. Tiėk 
dainose iš gausaus lietuvių dainų lobyno, 
tiek ir arijoje iš Donizetti operos ,,Luci- 
cia di Lammermoor“ jos balsas skambė
jo briliantiškai“.

Kai skrisite per Atlantą namo, Jus ly
dės mūsų nuoširdžiausia padėka ir ge
riausi linkėjimai visur turėti tokį pasise
kimą ir įsigyti tiek daug gerbėjų, kiek

jų čia įsigijote su savo daina ir lietuvis 
ku nuoširdumu. Kai ryšys jau užmegztas, 
tikimės Jus dažniau išgirsti Europoje ir 
tai netrukus. Laukiame.

Pora pataisų
,,Europos Lietuvio“ Nr. 10 išspausdinto 

Birutės Valterieniės straipsnio ,,Virtuo
ziškas Ginos dainavimas“ poroje vietų 
per klaidą buvo nukrypta nuo originalaus 
teksto.

Straipsnio pastraipoje apie ,,Lakštinga
los giesmę“ išspausdintas toks sakinys: 
,,Visa koloratūra ir antros dalies gale, 
ypač vienoj vietoj, išdainuota fortissimo, 
leido gėrėtis paukščio čiulbesiu, plaukian
čiu iš tobulumo pasiekusios dainininkės." 
Čia vietoj fortissimo turėjo būti pianissi
mo.

Antra, rašant apie pianistę Helen In
land, pasakyta, kad ji praleidusi „Lakštin
galos giesmės“ įvadinį gabaliuką, kuris 
atliekamas prieš dainos posmus kaip pia
nisto solo. Iš tikro .tą gabaliuką ji pa
skambino, tik gal ne taip tobulai, kaip 
lauktum, kai atlieka ne mėgėja.

nas įsūnus-lepūnėlis. Tėvas tą savo vienin
telį sūnelį labai mylėjęs, dėl jo net skriaus 
davęs savo dukteris, visokiais darbais jas 
apkraudamas, o Jonelis augęs kaip ponai
čiukas. Ūkį, žinoma, paliko savo sūneliui, 
bet jam labai nesisekė gyventi. Jau pir
maisiais metais, kai tėvui minus perėmė 
ūkį, žaibas sudegino kluoną su nekultais 
javais. Ir taip kartojosi net tris kartus: 
perkūnas neleido jam gyventi. Pagaliau 
kažkoks praeivis patarė kluoną perkelti į 
‘kitą vietą. Vargais negalais ketvirtą kar
tą pasistatė kluoną jau naujoje vietoje, 
ir perkūnas jo nebelietė. Žmonės tuojau 
apšnekėjo, kad tai buvusi bausmė už se
serų skriaudas.

MJotina pievų žolelėmis gydydavo kai
mynus, jei kas į ją kreipdavosi, taip pat 
ir savo šeimos narius. Per vasarą prisi
rinkdavo begales vaistažolių, išdžiovinda
vo jas virš balkių ir ant sienų sukabintas. 
Tada mūsų troba (būdavo panaši i žolių 
džiovyklą. Išdžiūvusias rūpestingiausiai 
suraišiodavo rūšimis įvairiaspalviais kas
pinėliais ir sukraudavo į savo vaistinę 
klėty.

Jei kas sirgdamas ateidavo, ji smulkiai 
iiškl-aiusinėdavo, tada iš savo vaistinės at
sinešdavo vieną ar du, o kartais ir tris 
vaistažolių pluoštelius, labai smulkiai 
nupasakodavo, kiafip vartoti, ir tik gerai 
įsitikinusi, kad pacientas suprato, atleis
davo. Už šias paslaugas nieko neimdavo, 
bent aš niekada nepastebėjau, nors visa
da būdavau įkyrus jos alsfetentas.

Kartą atėjo mūsų namų draugas toks 
Šulcas. Jo blauzdos 'buvo apaugusios ka
žin kokiais skauduliais ir atrodė kaip vie
na žaizda. Dėl ko jis nebegalėjo nė dirbti. 
Motina apžiūrėjo jo tas kojals, šiltu van
deniu apiplovė, sutaisiusi iš savo vaista
žolių arbatos, sutvarstė ir paguldė. Po sa
vaitės žmogus išėjo vėl prie savo darbo 
sveikom kojom.

Motina labai rūpindavosi, kad vakare 
aš neatsigulčiau poterių nekalbėjęs. Klup
dydavo visada šalia savo kalvarato (žie
mą), ant kurio sraigto rankenos kaboda
vo dirželis mano uolumui poteriams su

Su lietuviais 
pasaulyje

ŠIEK TIEK LIETUVOS SENOVĖS 
DUOMENŲ

Kum. Stasio Ydos pastangomis Putiname 
(JAV) buvo pastatyta Mindaugo pilaitė. 
Kiek anksčiau ji buvo papuošta A. Košu- 
bienės trimis mozaikomis karaliaus Min. 
daugo tema. Vyt. KOšuba sukūrė Mindau
go sūnaus Vaišvilko Skulptūrą.

O dabar pilaitė pasipuošė Mindaugo 
žmonos Mortos ir jų sūnaus Rulklio ir Ru- 
peikio veidų vitražais. Vitražai esą laibai 
gražiai padaryti dali. Albino Elškaus.

Gali būti, kad ir toliau tas statinys dar 
bus puošiamas, tai savo Skaitytoj ams pa
teikiame truputį istorinių duomenų, su
sijusių su Mindaugu ir kitais karaliais ir 
kunigaikščiais.

Mindaugo žudikas Deltuvos kunigaikš
tis Daumantais, atsidūręs Pskove, apsi
krikštijęs graikų apeigomis, išgarsėjęs 
karais prieš Livonijos ordiną, o po mir. 
ties buvo pripažintas šventuoju Timotie
jų. Taigi būtų bene pirmais Lietuvos 
šventasis.

Mindaugas turėjo 3 sūnus: Vaišvilką, 
Ruklą ir Rupeiką. Senovės raštai, kalbė
dami apie Vaišvilką, mini jo seserį Min- 
daiugaitę (vardas nežinomas), kurią vedė 
Volindjos Danielio sūnus švamas.

Gediminas turėjo 7 sūnus, kurių vardai 
buvo Manvydas, Narimantas, Karijotas, 
Algirdas, Kęstutis, Liubartas ir Jaunutis, 
tris dukterys — Aldona-Ona, Danmila- 
Elzbieta ir Ofika (Eufenija ar (Auka).

Algirdas turėjo 12 įsūnų. Garsiausi jų 
buvo Jogaila, Skirgaila, Švitrigaila ir An
drites.

Kęstutis turėjo 6 sūnus, kurių Vandai: 
Patingas, Vaidotas, Butautas, Vytautas, 
Tautvydas, Žygimantas. Jo dukterų var
dai: Miklausė, Danutė ir Ringailė.

Kaip matote, Lietuvos valdovai buvo 
ne 'tik galingi, bet ir vaišingi.

MIRĖ KANKINYS J. VERBYLA
Praeitais metais mirė ir Punske buvo 

palaidotas Jurgis Verbyla.
Prieš karą Punskas ir jo apylinkės bu

vo grynai lietuviški, o už 'lietuvybės pa-

Br. Kuzminskaitė

Dobilėlis
Penkialapi dobilėli 
tėviškės laukų, 
mintimis svetur skrajoju 
ir tave randu.

Vai tu man dabar priminki 
tėviškės laukus, 
vinguriuojantį kelelį, 
paliktus takus.

Kai bernelis ‘šėrė žirgus, 
augai tu vėsius, 
ar ir šiandien dar beaugi, 
■ar jau sudžiūvai 
ir nesi kvapus?
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stiprinti...
Vembutų dvaras ir jo nuomininkas Jo- 

navičius. Vembutų dvaras, gal daugiau 
kaip diu tūkstančiai ha, priklausė jaunam 
Gadunui. Pats Gadunas gyveno Telšiuose, 
Kalno gatvėje, dideliame mediniame name 
su žyde Klara. Toji Klara dar ilgai gyve
no ir nepriklausomybės metais.

Senieji Gadunai sugebėjo savo bau
džiauninkus atleisti iš baudžiavos be že
mės. Buvusių baudžiauninkų ūkių trobe
sius nugriovė ir žemes suliejo su dvaro 
žeme. Vietoje buvusių baudžiauninkų pri
statė kumetynų su žeme. Tokių kumečių- 
lažininkų buvo Dargvainiuose keturi, Už- 
kapy trys, Krištapuose šešiolika, Užvėda- 
rėje dešimt ir Pamultoalniuose vienas. Vi
sų kumečių-lažininkų sąlygos buvo vieno
dos. Dvarą nuomojo žemaitis smulkus ba
joras Jonaviči'us. Jis buvo doras ir teisin
gas žmogus, nors supykęs nesivaržydavo 
apkeikti darbininką. Pagrindiniai jo 
keiksmažodžiai buvo gyvatė ir rupūžė. 
Šių padarų jis nesigailėdavo kuo nors 
prasižengusiam žmogui.

Buvo mažiukas, žiluitėlis, truputį į kup
relę sulinkęs. Nuo dažno uostomojo taba
ko šniaukimo ūsai ir barzda buvo gelto
ni. Vaikščiojo lazdele pasLramsėįiuodia- 
mas. Bet kai bardavosi, niekada nekelda
vo lazdos virš žmogaus galvos. Tada laz
dą perkeldavo į kairę, dešiniąją ištiesda
vo prieš nusikaltėlį ir paleisdavo į jį tuos 
nieku dėtus gyvūnus. Tačiau ipo pusva
landžio ir vėl kalbėdavosi su tuo apibar
tuoju taip, lyg nieko nebūtų atsitikę. 
Visli dvaro trobesiai buvo mediniai ir se
ni, tik rūmai nauji, bet ir tie mediniai, 
pastatyti ant aukštokos kalvos.

— Panali, dėl ko ant tokios kalvos sta
tote rūmus, juk visi keturi vėjai gairins?
— klausęs tėvas, kai buvę pradėti įstatyti 
tie rūmai.

— Niekis, Burneiki, bet, iš pakajų ne
išėjęs, galėsiu matyti visus dvaro laukus,
— 'atsakęs Jonavičius.

Ne tik laukus iš rūmų galėjo apžvelgti, 
beit ir rūmus iš tolimiausių laukų matyti.

(Bus daugiau) 

laikymą buvusios Lenkijos laikais daug 
lietuvių kentėdavo. Taip atsitiko ir J. Ver- 
bylai. Jo vestuvių išvakarėse lenkų žan
darai ir kareiviai apsupo Veibylų namus 
ir suėmė Jurgį. Kratos metu rasta Lietu
vos laikraščių ir knygų, tarp jų „Mūsų 
Vilnius“. J. Verbyla dėl to buvo žiauriai 
tardytas ir kankintas, o po to nuteistas 7 
metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Po vi
sų kankinimų liko be sveikatos.

Sugriuvus Lenkijai, po 5 metų nelais
vės Jurgis buvo paleistas, ir jį priglaudė 
ir globojo nepriklausoma Lietuva. Jis bu
vo gydomas Birštono sanatorijoje, po to 
dirbo Vilniaus centriniame pašte.

Po Stalino mirties J. Verbyla iš Lietu
vos grįžo į savo tuščią apleistą tėviškę 
Punsko krašte. Ūkyje gyvenusieji senutė 
motina ir brolis buvo ištremti komunisti
nės Lenkijos į krašto gilumą už lietuvių 
partizanų globojimą.

J. Verbyla turėjo labai gražų balsą. Į 
jo laidotuves susirinko minias lietuvių, o 
Punsko parapijos choras giedojo, atsi
sveikindamas su savo ilgamečiu choristu.

GALIMA PIRKTI SENOLIŲ AUKURUS
Kaip matyti iš „Dirvos“, Amerikoje 

pradėdami pardavinėti aukurai, kiurių 
viršūnėje mirga rausva ugnies liepsna.

Amžinosios ugnies aukurus degindavo 
mūsų senoliai senovėje.

R. MASTIENĖ AUSTRALIJOJE
Solistė Roma Mastienė iš Čikagos pra

eitų metų pabaigoje koncertavo Austra
lijos lietuviams.

PRŪSŲ PALIKUONIO KNYGA
Hetinrichas Gerlachas parašė knygą 

„Liko tik vardas", o prieraše pažymėjo: 
„Senųjų prūsų šlovė ir žuvimas“.

Knygoje jis rašo, jog yna istoriškai įro
dyta, kad žemė tarp Vyslos ir Nemuno 
upių, vėliau vadinama Rytprūsiais, nuo 
akmens amžiams buvo apgyvendinta kur
šių, livių, latvių ir lietuvių, kurie visi 
priklausė baltų tautų šeimai. Daugiau 
kaip 3.000 metų ši tauta saugojo savo tė
vynę nuo užkariautojų, net ir tautų kil
nojimosi laikotarpilu išliko nepaliesta, bet 
užėję vokiečių kryžiuočių ordinas ir len
kai, kurie turėjo tobulesnę karo techniką, 
13 a. palaužė prūsų pasipriešinimą.

Pavergti, kolonizuoti, beteisiai, jie 
dar 300 metų išgyveno savo tėvynėje ir 
išnyko. Nugalėtojai perėmė net jų vardą 
„prūdai“.

Knygos autorius H. Gerlachas yra gi. 
męs 1908 m. Karaliaučiuje ir laiko save 
prūsų palikuiohiu. Dabar jis gyvena Bre
mene, Vakarų Vokietijoje.

Knyga turi 295 psl., o aprašytas tragiš
kas prūsų žuvimas daro skaitytojui dide
lį (įspūdį.

PASIDŽIAUGIAMA DIDŽIAUSIU 
MINĖJIMU

V. Karosas „Naujienose“ (Čikaga) iš
spausdintame Straipsnyje „Užbaigiant 
Vilniaus universiteto minėjimą“ raišo:

„Visame pokariniame laikotarpyje var
gu ar kuri kita Lietuvos kultūrinio gyve
nimo sukaktis, tiek tėvynėje, tiek išeivi
joje, buvo susilaukusi tokio dėmesio, 
kiek sulaukė Vilniaus u-to 400 metų su. 
kaktis. Per ištisus metus veik kiekviena
me lietuviškame laikraštyje ar žurnale 
tilpo straipsniai ar studijos, pašvęsti 
universitetai sukakčiai atžymėti. Vilniu
je gražiu leidiniu išleisti 3 tomai, skirti 
Vilniaus u-to istorijai ir architektūrai. 
Panašius, tik daug kuklesnioje apimtyje, 
žada išleisti išeivijos kultūrinės draugi
jos, surinkę skaitytų paskaitų ir studi
jų rinkinius“.

MAŽOSIOS LIETUVOS DAIGAI
Mažosios Lietuvos bičiulių draugija 

kartu su Juozo Daumanto šaulių kuopa 
Los Angeles (JAV) paminėjo Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lietuvos 57 me
tines.

„Naujienos“ rašo, kad ta diena yra 
reikšminga, nes atitinkamomis paskaito
mis ir menu atnaujinamas tautos istori
jos pažinimas.

Kaip žinome iš istorijos, 1923 m. sau
sio 12 d. buvo pradėti žygiai dėl Klaipė, 
dos atvadavimo.

Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos 
pirmininkas Algirdas A. Glažė savo kal
boje pabrėžė:

„... kad reikia kelti balsą ne tik dėl 
Klaipėdos, bet ir dėl visos Mažosios Lie
tuvos. Tas sąlygas yra padiktavęs pats 
laikas — nauja politinė santvarka Rytu 
Europoje. Vakarų Vokietijos ir Lenkijos 
netaip seniai pasirašyta sutartimi, kuria 
pripažįstamos dabartinės Lenkijos sie
nas, tuo pačiu atiduodant dalį Mažosios 
Lietuvos Lenkijai, kai tuo tarpu kitą da
lį — pačią didžiausią su visa Lietuva tu
ri pagrobusi Rusija“.

Todėl Algirdas A. Glažė prašo:
„Raginu veikėjus, reprezentuojančius 

Lietuvos laisvinimo veiksniuose Mažąją 
Lietuvą, neatidėliotinai keiti jos likimą".

Minėjime, be kitų, kalbėjo Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas V. Čekanaus
kas, J. Gliaudą, prūsų lietuvis H. Tumas, 
ramovėnų pirmininkas pik. J. Andrius
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Naujieji romanai Lietuvoje
ŽVILGSNIS Į PROZOS DEŠIMTMETĮ LIETUVOJ: 1968-1978

(Paskaita, skaityta Europos Lietuviškųjų 
Studijų Savaitėje, kuri vyko 1979 m.

liepos 20-27 d. d. Louvain — la Neuve, 
Belgijoje)

Nepriklausomas Lfitltovols l'iteraltūrojp 
laisvai tarp savęs santykiavo tikrovė ir 
iliuzija ir savita meno tiesa nevergavo 
jt/Jiai ĮMmesVaS pĮasaulėŽtiūilinei būtiny
bei. Didžiausia permaina^ kuri ištiko mū
sų literatūrą ir apsprendė tolimesnę jos 
raidą 'Lietuvoj, buvo 'bolševikų atsinešto
ji visiems privaloma „tiesa“. Tai tartum 
visuotinas tikrovės modelis, politinė 
struktūra, pagal kurį tikrovė nėra įvairių 
jos sudėtinių dalių rinkinys, bet ištisas 
nedalomas vienetas, ir skirtingi jos reiš
kiniai yra to vieneto aspektai. Kaip to
kie, jie kiekvienas ir savimi išreiškia ir 
esmėj yra kažkas daugiau, negu jie būtų 
paimti atskirai nuo juos ’apjungiančios 
struktūros.

Pavyzdžiui, žemės ūkis sovietijoj yra 
ne tik duonos auginimas, bet ir klasių ko
vos apraiška. Panašiai ir istorija yra ne 
tik objektyvus praeities aprašymas ir 
svarstymas, bet ir išryškinimais žmonijos 
progreso komunizmo linkme pagal tam 
tikrus visuotinius istorijos dėsnius. Dės
niams neatitinkantys faktai yira bereikš
miai, kaip kalboj nesuprantamas žodis, 
ir todėl jie nėra istoriniai, jie „neegzis
tuoja“. Todėl ir literatūra yra ne tilk este
tinė žmogaus dvasios išraiška, ne tik me
ninis tikrovės atvaizdavimas, 'bet ir to 
visuotinio modelio įgyvendinimas vaiz
dais žmonių sąmonėj ir jausmuose. Tuo 
būdu, sakykim, prozoje šviežiai iškepta 
duona pakvimpa ir klasių kovos pergale, 
o istorijos žygis į komunizmą persisun
kia gyvais balsais, veidais, tampa kiek
vieno rašančio, skaitančio 'žmogaus asme
nišku pergyvenimu. Ta prasme sovietinis 
kritikas Vytas Areška ir rašė savo (kny
goje „Tradicija ir ieškojimai“ (1973, pisi. 
185): ,^Filosofiniu teoriniu požiūriu mū
sų tsodalisrtiiinės visuomenės idealai yra 
aiškūs. Bet juos būtina konkretizuoti, kad 
jie organiSkai iškiltų mūsų tikrovėje, kad 
žmogus tokius idealus realiai jaustų šalia 
savęs ir savyje. Literatūra ir menas, kaip 
pasaulio meninio suvokimo išraiška, pa
šaukti atlikti šį uždavinį.“

Pirmasis sovietų Lietuvos prozas laiko
tarpis, maždaug iki 1956 metų, prieš pa
pučiant „atodrėkio“ vėjams, turėjo nešti 
ypač sunkią nepermaldaujamų, su tikruo
ju menu nieko 'bendra neturinčių, politi
nių uždavinių naštą. Vyko priverstinė ko

lektyvizacija kaime — reikėjo apie ją ra
šyti pakilios, kovingos nuotaikos roma
nus ir apysakas, kad jie, anot sovietinio 
kritiko Algimanto Bučio, padėtų žmonių 
sąmonei paspėti su įvykiais. Kovojo už 
laisvę partizanai — reikėjo skubėti ap
šmeižti jų vardą, užversti jį popierinės 
neapykantos kalniais. Kraštas buvo jun
giamas į komunistinės imperijos ekono
minę sistemą — buvo reikalingi popieri
niai himnai ,,didžiosioms socializmo sta
tyboms“. Naujasis Lietuvos režimas rei
kalavo save įteisinančios istorijos — ir 
štai saugumietis Gudaitis-Guzevičius pa
sirūpino patiekti „Kalvio Ignoto teisybę". 
Reikėjo tą niaują teisybę giliau įtvirtinti 
tolimesnėj praeity — ir nulinko žila My- 
(kolaičio-Putino galva rašyti ,,'SukiiIėli'ų“. 
Lietuvio žemdirbio charakteris, gyveni
mo būdais niekaip netiko prie to naujojo 
visuotinio komunizmo modelio — ir pa
šaukė partija senus, liaudį pažįstančius 
ir iki šiol įkaitytojo pasitikėjimą turėju
sius rašytojus, kaip Ievą Simonaitytę, kad 
parodytų žmonėms ,.Pikčiurnienę“ ir „Vi
lių Karalių“ — „buožes“, kurių visa žmo
giškoji vertė iškrypsta ir apsinuodija to
dėl, kad toj naujoj visuotinėj struktūroj 
jiems neliko jokios prasmingos funkcijos.

Algimantas Bučys savo 1973 mėtų kny
goj „Romanas ir dabartis“ iš tolimesnio 
laiko perspektyvos su pasitenkinimu pa
stebėjo, kad tuo metu „aktyvus, naują gy
venimą teigiantis rašytojo žodis privalė
jo būti ir buvo efektingas ginklas anuo
metinėje'aštrioje klasių kovoje“ (psl. 80), 
nes, girdi, „literatūroje intymiausi žmo
gaus jausmai privalo susilyginti siu kla
sine jo valia“ (psl. 69).

Tačiau „klasinis ginklas“ ir „klasinė 
valia“ yra savaip hermetiškos sąvokos, 
pilnai, t. y., su įsigyvenimu suprantamos 
tik iš sovietinės pasaulėžiūros vidaus, kai 
tuo tarpu „intymiausi žmogaus jausmai“ 
yra visuotinė, nesisteminė tikrovė, ir už
tat tarp tų dviejų dalykų jokio susilygi- 
nimo negali būti. Gali būti tiktai konflik
tas, neišvengiamai vedantis prie pačių tų 
„intymių jausmų“ išvirtimo taip pat į 
hermetišką, sovietinę sąvoką, nebeturin
čią jokios organiškos realybės. Tuo pačiu, 
žinoma, ir meninė proza tos realybės ne
tenka, 'pavirsdama tuščiaviduriu žodžių 
rinkiniu.

Dauguma sovietų Lietuvos kritikų, nors 
su įvairiais išsikalbinėjimais, šiandien 
vis dėlto pripažįsta,, kad to pirmojo laiko
tarpio lietuvių prozos meninė vertė jokių

nukentėti ir meninė kūrinių forma. Ap
lamai Stalino laikų sovietinės literatūros 
kritika, nežiūrint jos sisteminio idleologi- 
nio vientisumo, dažniai operavo išškirto- 
miis sąvokomis „turinys“ ir „forma“, tar
tum forma mene būtų lyg koks indas, į 
kurį galima supilti idėją — eleksyrą, ku
ris liktų visiškai -tas pats, jeigu jį perpil
tum į kokį kitą indą. Ta galvosena re
miasi ir vadinamasis Lenino dėsnis -apie 
tautines literatūras, kad jos privalančios 
būti „socialistinės pagal turinį, tautiškos 
pagal formą“. Toks galvojimas teoretiš
kai yna bejėgis ir prie jokios gilesnės li
teratūros analizės privesti negali, bet po
litiškai jis naudingais, nes leidžia viešai 
-skelbti, kad sovietinė literatūra, todėl, 
kad ji sovietinė, yra pati pažangiausia, 
taigi geriausia pasaulyje, ir po to barti ir 
spausti rašytojus, kad jie pasistengtų di
džiąsias socializmo idėjas kaip nors įvilk
ti į tobulesnį formos rūbą. Bet kadiangi 
meniniam tekste idėja ir išraiška -sudaro 
vientisą, nedalomą vienetą, taigi pati idė
ja keičiasi nuo to, kaip ji yra išsakoma, 
iškyla klausimas, ar meninio lygio pa
kilimais netiranisformuos ir tos vadinamo
sios visuotinės tiesos tokia kryptim, kad 
iškils pavojus prarasti politinę rašytojų 
kontrolę. ši problematika kaip tik ir glū
di pačtoj šakny antrojo lietuvių prozos 
išsivystymo etapo, prasidėjusio maždaug 
nuo 1956 metų „atodrėkio“ ir savo esmė
je besitęsiančio iki šiandien.

Vytas Areška -savo knygoje „Tradicija 
ir ieškojimai“, pastebėjęs, kad nuo pat 
pradžios tarybinė lietuvių proza ėjo nuo 
kiekybinio, „panoraminio“ „tikrovės ir 
žmogiauis santykių vaizdavimo“ į kokybi
nį „žmogaus pasaulio meninį vaizdavi
mą“, taigi į gilesnius dvasinio gyvenimo 
sluoksnius, šį naująjį etapą apibūdina Ši
taip:

/Naujam laikotarpy yna daromi/ toli
mesni prozos žingsniai į vidinį žmogaus 
pasaulį, kuriame ne visada gyventa san
tarvėje su istorija. Pasirodė, kad tie san
tykiai labai niuansuoti, apima daug indi
vidualių likimų, pagaliau tragiškų posū
kių, kur kartais priešingai derinasi mora
lės, humanizmo ir istorinio būtinumo li
nijas. Tokiu būdu naujausioje prozoje, 
pradedant psichologiniais romanais — 
Alf. 'Bieliausko „Kauno romanas“ (1966), 
M. Sluckio „Adomo obuolys“ (1966), 
„Uostas mano — neramius“ (1968)... ir 
baigiant J. Avyžiaus epinio plano kūri
mais, ypač romanu1 „Sodybų tuštėjimo 
metas“ (1970), iškyla daug sudėtingesnis 
žmogaus santykis su istorija^ negu buvo 
pava(izd!ucįia pokario pirmojlo dieišįmtme- 
čio prozoje" (psl. 117).

Tačiau šitie ,niuanlsuolti santykiai su 
istorija“ reikalauja ir visai kitos, „niuan
suotos“, o ne delkiaratyvinėis kalbos ir vi
sai kitos struktūros, nes tiesioginis pla
taus masto pasakojimas apie ištisą įvy
kių virtinę neturi kada sustoti ir pažvelg
ti giliau į žmogų. Kitaip tariant, pati nau
ja tematika jau tuo pačiu yra ir nauja 
forma, iš tiesų yna ir nauja literatūrinė 
tikrovė, kuri stumia į šalį, kaip nerealų 
dalyką, tą aiškios ir visiems privalomos 
visuotinės tiesos modelį.

Pavyzdžiui, Mjykolo Sluckio „Adomo 
obuolys“ mažai ką bendro teturi įsu epi
niais „socializmo statybų“ romanais. Tai 
yra tik vienos eilinės dienos aprašymas 
naujosios technokratų inteligentijos at
stovų Augustino ir Genovaitės Kamanių 
gyvenime. Tai, ką šiaip vadintume „fa
bula“ ,yna iš tiesų įvairių laiko ir sąmo
nės įploitmiių painūs persįkryžiavimai, pro 
kuriuos herojai tartom praplaukia savo
tišku -sąmonės srautu, ieškodami savyje 
centrinio moralinio ir emocinio atramos 
taško, perspektyvos, iš kurios juos supan
tis pasaulis įsusildėstytų į naują, savo 'sie
los beribį sudėtingumą miglotai nujau- 
čiančiam žmogui suprantamą modelį. So
vietiniai kritikai sako, kad čia Sluckis pa
rodo, kaip jo veikėjai gina savo žmogiš
ką orumą nuo standartizuotas buities, bet 
iš tiesų romane daugiau jaučiamas kon
krečios, juslinės, iš 'anksto neapibrėžtos 
gyvenimo 'tikrovės įsisąmoninimo troški
mas. Jame girdėti keistai 'Sutrūkinėjusi, 
pusiau 'beprasmėmis, kartais tiesiog gro- 
itesfciškioim|is priemaišomis nusėta lietu
viška kalba: rusiški žodžiai, angliški žo
džiai, senos politinės, specialias prasmes 
turinčios biurokratų (kalbos nuotrupos, iš 
pirmųjų raidžių sudėti įvairių įstaigų pa
vadinimų dirbtiniai žodžiai, tartum ko
kios chimeros: KAKAI, PŠEK-RUJ gim
nastikos sistema, INTURISTAS, ANDA- 
KSINAS, BIBKOLEKTORIUS — kaip ga
li tokia kalba ką nors tikro pasakyti? Są- 
monėto prasismelkia naujas žmogus, mo
teris, kūno pajautimas. Augustinas žiūri 
į savo žmoną lovoje: „suniki vatinė ’ant
klodė nuslinko nuo apvalaus kaklo, stam
bių pečių, tarytum tirštas rūkas. Augus
tinas perbraukė lūpas sausu apaugusiu 
liežuviu. Upė, beribė upė... Jam pasiro
dė, kad Genovaitė atsivėrė kaip upė, ku
riai ankšta siauruose krantuose ir kuri 
išsilieja į plačią žalią lygumą. Ji kvėpavo 
lygiai ir ramiai, upė be duburių ir verpe
tų“ (psl. 6). Pajusti ligšiolinės bendrai 

ypatingų aukštybių nepasiekė. Vieni da
bar kaltę išumeta „asmenybės kulto“ -ad
resu, o kaiti, ypač pastaruoju metu, ven
gia šio jiems nemalonaus termino ir ver
čiau kalba apie „rūsčius laiko reikalavi
mus", apie ideališkai teisingo turindo bū
tinybę, net ir tais atvejais, kada galėjo

vartojamos sovietiškos kalbos beprasmiš
kumą, paliesti, išgirsti, pamatyti žmones 
ir daiktus — tai tartum naujas, sunkus 

, ’uždavinys, lietuvių prozai pabudus kaip

Socialistai pasisako
DĖL TARPTAUTINĖS PADĖTIES

Neseniai Vienoje įvykusi Socialistų In
ternacionalui priklausančių socialistų par
tijų lyderių konferencija pareiškė gilų 
susirūpinimą dėl tarptautinės padėties. 
Konferencijos priimtame pareiškime sa
koma, kad ligšiolinė didžiųjų valstybių 
atoslūgio politika yra rimtame pavojuje, 
pagyvėjus ginklavimosi varžyboms.

Sovietų karinė intervencija Afganista
ne sulaužė tarptautinę teisę ir taip pat 
to krašto suverenitetą bei laisvo apsi
sprendimo teisę.

Socialistų Internacionalas smerkia So
vietų įginkluotų pajėgų intervenciją Af
ganistane ir reikalauja, kad Sov.. Sąjun
ga atitrauktų iŠ to krašto visą savo ka
riuomenę.

Pastaruoju laiku atolydžio procesas su
lėtėjo. Apie tai galima spręsti iš naujųjų 
planų branduolinio ginklavimosi srityje. 
SALT 2 sutartis dar neratifikuota. Atrodo, 
kad pasauliui gresia apsiginklavimo mir
čiai pavojus.

Drąsi kova dėl žmogaus teisių vyksta 
Visuose kontinentuose. Kliudymas ramiai 
gyventi Andriejui Sacharovui Sov. Sąjun
goje ryškiai rodo, kaip komunistiniuose 
kraštuose yra persekiojami tie, kurie pa
reiškia .skirtingas nuomones.

Socialistų Internacionalas yra giliai su
sirūpinęs dėl pavojų didėjant tarptauti
niam įtempimui bei ginklavimosi varžy
boms ir dėl dažno jėgos naudojimo tarp
tautiniuose santykiuose.

Pastarųjų laikų įvykiai dar labiau su
stiprino demokratinių socialistų įsitikini
mą, kad detantės politikai nėra išmintin
go pakaitalo. Ginklavimuisi išvengti rei
kalingas įtempimo mažinimas, pasikeiti
mas informacijomis ir pažiūromis, taikin
gas tarptautinių ginčų sprendimas.

Socialistų Internacionalo pareiškime, 
be to, pasakyta, kad taikai yra būtina:

— kad Sov. Sąjunga atitrauktų savo 
kariuomenę iš Afganistano,

— kad būtų tęsiami pasiruošimai Mad
rido konferencijai, kuri turi įvykti šį ru
denį Helsinkio sutarimų vykdymui pa
tikrinti.

Taikos reikalui Socialistų Internaciona
las taip pat reikalauja paleisti įkaitus, 
laikomus JAV ambasadoje Teherane.

J.V.

Vergilijaus sukaktis
1930 m. visas pasauis minėjo didžiausio 

romėnų epiškos poezijos kūrėjo PuMijaus 
Vergilijaus Marono 2.000 metų gimimo 
sukaktį. Tai šiemet jau sukanka 2.050 me
tų. Jis šio pasaulio šviesą išvydo 70 m. 
prieš Kristų, neturtingo ūkininko šeimo
je netoli Manituvos.

Skaitydami jo raštus, pastebėsime, kad 
visos jo mintys 'atspindi kilnumą ir skais
tumą. Tai1 buvo genialaus poeto, aukštos 
doros žmogaus ir karšto patrioto idealas. 
Jam įkvėpimą teikė graži Italijos gamta 
ir graikų poetų kūriniai. Sekdamas graikų 
poetą Teokritą, parašė veikalą, kiurį pa
vadino „Bukolikomiis“. Antrasis jo veika
las buvo „Georgikos“, parašytas eilėmis 
keturiose knygose. Šį veikalą rašė apie 7 
metus. Jame žadinama žmonių meilė, 
noras dirbti žemės ūkio darbus ir įsisa
vinti kuklaus gyvenimo tradicijas. Veika
las buvo parašytas gražia forma, yra vaiz
dingas, harmoningas, ir jo kalba turinin
ga. Todėl juo susidomėjo imperatorius 
Augustas.

Šio romėnų poeto kūryba buvo verčia
mo ir į lietuvių kalbą. Svetur „Bukoli- 
kas“ ir „Georgikas“ išvertė ir pagal ori- 
ginlatą hegzametrais atkūrė dr. A. Rjukša 
ir sudarė paaiškinimų žodynėlį. 1975 m. 
vertimą išleido Nidos Knygų Klubas.

Paskutinis 'didžiausias Vergilijaus vei
kalas yra poema „Eneida". ■ Autorius šį 
veikalą rašė apie 11 metų. Jis skirtas Ok
tava jono giminei pagerbti, ir jame steng
tasi įrodyti, kad aukštoji romėnų dinasti
ja yra kilusi iš Trojos.

Vergilijus savo kilnių minčių kūriniais 
romėnų visuomenėje įsiigijo nepaprastos 
garbės ir palankumo. Jis yra lyginamas 
su daugeliu graikų ir romėnų klasikų ir 
savo kūryba išliko gyvas ir patrauklus 
iki šių dienų. Jo raštai yra išversti ir dar 
vis naujai verčiami į visas kultūringąsias 
pasaulio kalbas. Jie buvo aiškinami mū
sų universitetuose ir gimnazijose.

Kai kuriuose šaliniuose rašoma, kad 
Vergilijus nuo pat mažens turėjo silpną 
sveikatą ir mirė sulaukęs 51 m. amžiaus. 
Tai atrodytų, kad- to žymaus .poeto grei
tai tektų minėti 2.000 m. mirties sukaktį.

V. Vytenietis

AMERIKOS GYVENTOJŲ SKAIČIUS
JAV gyventojų surašymo biuras pa

skelbė, kad 1980 m. vasario 1 d. Ameriko
je gyveno 222 milijonai 206,6 tūkstančiai 
žmonių.

iš miego iš anksčiau ją valdžiusios dirb
tinių žodžių visuotinės ’sistemos, kur 
kiekviena plyta, kiekvienas veidas, žolė 
buvo ne daiktai, o politinės sąvokos, ne 
tikrovė, o komunistinės pasaulio 'struk
tūros funkcijos.

(bus daugiau)
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LIETUVOJE
SKUNDAS DĖL ATVIRUKŲ

„Literatūroje ir mene“ ralšoma:
„Prieš Naujuosius metus visi laksto, ieš

kodami įdomesnių atvirukų, kad pasvei
kintų draugus, artimuosius, pažįstamus. 
Tų tradicinių atvirukų su seniais šalčiais, 
eglių šakom, žvakelėm vis dar trūksta 
(nors prekybininkų garbei reikia pripa
žinti, jog šiemet jie buvo pardavinėjami 
iš anksto — prieš mėnesį 'kitą), be to, 
sveikintojams norisi ko nors šviežesnio, 
neregėto. Dažnas užsuka į „Vagos“ kny
gyną ir rausiasi meno atvirukų katalogi
nėse dėžėse. Deja, šviežiausi dailės atvi
rukai leisti kone prieš dešimtį metų.

Dailininkai ne sykį pasvajoja, kaip bū
tų gerai išleisti, sakysim, peizažo, portre
to, natiurmorto ir t.t. atvirukų rinkinius. 
Naujųjų metų proga tebūnie leista drauge 
pasvajoti ir mums. Įsivaizduokim, kaip 
džiaugtųsi pirkėjai liaudies menininkų — 
lietuviškųjų primityvistų kūrinių aiplan- 
kėliais. Arba kokį malonumą suteiktų at
virukų rinkiniu įamžino Universiteto ju
biliejui skirta paroda. Arba kaip būtų 
smagu į rankas paimti mūsų dailininkų 
minetiūristų kūrybą užfiksavusius atviru
kus. Kultūros istorijai ir kolekcionieriams 
atvirukų pavidalu galėtų likti ir žymes
nės personalinės parodois, surengtos Dai
lės parodų rūmuose.

Šitaip svajoti būtų galima be galo, kol 
nesustabdytų blaivus realistų balsas: o 
kur gauti popieriaus tiems atvirukams? 
Popieriaus problema turbūt neesminė. At
virukai — toks menkas daiktas, kad po
pieriaus jiems visad atsirastų. Gal būtų 
galima panaudoti atraižas, kurių tikriau
siai lieka spaustuvėj, piaustant įvairaus 
formato knygas."

TOLMINKIEMYJE PAMINĖTAS 
K. DONELAITIS

Prūsų žemėje, kurioje nuo neatmena
mų laikų gyveno Ifetovininkai,- Tolmin
kiemio miestelyje (Čysty Prudy), dabar
tiniai gyventojai rusai vasario 17 d. bu. 
vo susirinkę paminėti K. Donelaičio 200 
metų mirties sukakties.

Iš Lietuvos buvo atvykę 3 rašytojai: V. 
Radaiitiis, V. Šulcaitė ir J. Strielkūnas. V. 
Radaitis kalbėjo apie K. Donelaičio gyve
nimą, kūrybą Ir jo populiarumą, o V. 
Šulcaitė ir J. Strielkūnas paskaitė savo 
eilėraščių.

Ant K. Donelaičio kapo buvo padėta 
gėlių.

LIETUVOS GYVENTOJŲ SKAITMENYS

Ragai „Tiesą“, Lietuvoje 1979 m. sau
sio 17 d. buvo 3 milijonai 398 tūkstančiai 
gyventoją.

Po 1970 m. surašymo padaugėjo 270 
tūfcstančEų ijgyvenitcji'ų. Tą pladlauigėįjjmą 
sudarąs natūralus prieauglis.

TRIUŠIŲ AUGINIMAS
Pensininkai brolis ir sesuo, Kazimieras 

ir Agota Adamoniiai iš Pasvalio 'apskri
ties, Kriklėnų kolūkio, užaugino diaiugiau 
kaip 100 triušių, pardavė juos valstybei 
ir už tai gavo daugiau kaip 1.000 -rublių.

Triušių augintojų draugija šiuo metu 
turi apie 30 tūkstančių narių. Pernai triu
šių augintojai valstybei pardavė 560 
tūlkst. tonų triulšiienios, trečdaliu mažiau 
negu buvo numatyta.

„Valstiečių laikraštis“ raišo, kad „pa
augliai ir .pensininkai per mažai yra ra
ginanti imtis ’šio naudingo darbo“.

KULTŪROS NAMAI, BIBLIOTEKOS, 
KINO TEATRAI

Lietuvoje, kaip rašo „Tiesa“, šiuo me
tu yra 1.298 kultūros namai.

Saviveiklos klubai per 3 metus suruo- 
šė 12 tūkstančių profesionalų pasirodymų 
ir tiek pat koncertų. O saviveiklininkai 
per metus suruošė 30 tūkstančių koncer
tų.

Dabar esą veiklia 6 tūkstančiai bibliote
kų, o jose esama apie 75 milijonus kny
gų. Bibliotekų skaitytojai sudaro 40,1 
procento visų Lietuvos gyventojų, ir 
kiekvienas jų per metus vidutiniškai' per
skaito daugiau kaip 20 knygų.

Veikia 185 kino teatrai^ jų tarpe 10 pla
čiaekranių ir daugiau kaip pusantro 
tūkstančio kilnojamųjų kino įrengimų.

Kas dieną filmus žiūri 120 tūkstančių 
žmonių, o kiekvienas žmogus per metus 
nueina į kiną ipo 14,2 kartų.

Už GERĄ DARBĄ — AUTOMOBILIS

Sov. Sąjungos ūkio komitetas padova
nojo automobilį „Moskvičių“ Vytautui 
Tuinylai už gerą darbą maisto pramonės 
automatų gamykloje.

TRUPUTIS STATISTIKOS APIE KAUNĄ

Kaunas turi 960 gatvių, kaip rašė „Tie. 
są“. Jų visų ilgis yra 600 kilometrų.

1979 m. jame buvo išduota 57.000 leidi
mų važiuoti automobiliais dr motociklais.

APIE UŽSIENIO SVEČIUS LIETUVOJE

„Nemuno“ žurnale išspausdintame pa. 
sikalbėjime Vytautas Zenkevičius, kuris 

vadinamas Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nistėriu, apie ryšius su užsieniu šitaip 
pasisakė:

„Mūsų respublika palaiko kultūrinius 
ryšius daugiau kaip su 60-čia pasaulio 
šalių. Pernai pas mus viešėjo 1.955 užsie
nio kultūros ir meno darbuotojai, 44 dai
lininkai ir muzikantai, gastroliavo 47 už
sienio meno kolektyvai, kurie surengė 
200 koncertų. Beveik neatsilieka su išvy
komis į užsienį ir mūsų kultūros, meno 
darbuotojai, atlikėjai. Pernai iš Lietuvos 
buvo išvykęs 1.201 žmogus, gastroliavo 
mūsų 43 meno kolektyvai, 20-yje šalių 
jų koncertuose apsilankė 110 tūkstančių 
žiūrovų“

KAIP ĮAMŽINAMAS J. PALECKIO 
ATMINIMAS?

Partija ir vyriausybė nutarė Justo Pa
leckio vardu pavadinti Kauno viešąją bib
lioteką, jo vardas sutelkiamas Telšių ra
jono Mičiurino kolūkiui ir vienam lai
vui.

Vilniaus miesto vykdomasis komitetas 
įpareigotas pastatyti antkapį-paminklą, 
jo vardu pavadinti vieną sostinės gatvę, 
prie namo Janonio gatvės 4 numerio 
įrengti memorialinę lentą (jis ten gyve
no), o Telšių miestas turės įrengti tokią 
lentą savo mieste prie Džiugo g. 16 nr 
(jis ten gimė).

Partijos institutas parengs, o valstybi
nė leidykla išleis tris tomus jo rinktinių 
raštų, kinematografininkai susuks doku
mentinį fimą apie jo gyvenimą ir veiklą, 
o revoliucijos muziejuje bus įrengtas nuo
latinis skyrius vaizduojąs jo gyvenimą 
ir veiklą.

K. DONELAIČIO PARODA (RYTŲ 
BERLYNE

Vokiečių knygų saugykla „Unter den 
Linden“, kaip L. Stepanauskas rašo „Tie
soje“, turi išsaugojusi pirmuosius K. Do
nelaičio leidinius — Rėzos, Neselmano, 
Pasargės vertimus.

Poeto mirties 200 m. sukakties proga 
buvo toje saugykloje surengta K. Done
laičio paroda.

„ŠLUOTOS" AUKSINĖS MINTYS

Seselė išvirė adatas ir pradėjo badyti 
ligonius.

(Iš moksleivių rašinių)

Mūsų naujasis gydytojas nevedęs, bet 
nesijaučia vienišas: poliklinikoje nemaža 
gailestingų seselių. (Iš laiško)

Jonas su Agne, pajutę gresiančią teis
mo bylą, išsiskyrė materialiniais sumeti
mais. (E liudininkų parodymų)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

RYŠIŲ STIPRINIMAS TARP LIETUVIŲ

V. Vokietioje gyvenantys lietuviai yra 
labai išsklaidyti įvairiuose miestuose ir 
miesteliuose. Gyvena jie po vieną ar ke
letą šeimų juose, ir tie patys vargu ar 
palaiko tarp savęs kokius nors ryšius, 
nes nežino adresų ir kits kito pavardžių.

Nuvykti į kokius noris lietuvių paren
gimus daugelis neturi galimybių. Neturi 
savo transporto ar dėl senyvo amžiaus ar 
sveikatos nepajėgia toliau pajudėti. Ten
ka pažinti lietuvių šeimų, kurios labai 
atsiskyrusios gyvena, bet džiaugiasi, jei 
pasitaiko proga susitikti lietuvių ir pasi
kalbėti,

'SusJėifimai, vadinamieji „tiMuiniglai“, 
būna iškilmingi, šventiški, su programo
mis, vaišėmis, tai irgi nevisuomet kiek
vienam paranku. Dauguma norėtų ko 
nors paprastesnio, prieinamesnio.

Tokiems žmonėms reikėtų padėti ko
kiu nors būdu užmegzti ir palaikyti tar
pusavio ryšius.

Džiaugsmo žmogaus širdžiai gali suteik
ti ir ne vien giminių apsilankymas, Ka
lėdinė ar šventinė atvirutė, bet ir visai 
nepažįstamo laiškas ar telefono skambu
tis lietuvio lietuviui. Atsirastų naujų ga
limybių tarpusavy bendrauti, užsimegztų 
nauji ryšiai, gimtų naujų pasiūlymų, su
stiprėtų lietuviška veikla, kuriai niekuo
met nObus perdaug lietuvio paramas. 
Naujai atvykusiems iš Lietuvos reikalin
ga net pati paprasčiausia pažintinė in
formacija apie lietuviškos veiklos gali
mybes įsitraukimą ir prisidėjimą prie 
jos.

Gal būt, kam nors skaitant šį mano 
straipsnį, kils kokia mintis ar įdomus pa
siūlymas, kuo galėtų pasidalyti ir su ki
tais skaitytojais.

Aš pati mielai Skaitau „E. Lietuvį“, ne
praleidžiu nė vieno numerio, daugiausia 
užtinku įdomias temas. Manau, kad ir 
kitiems skaitytojams jis teikia gerų in
formacinių žinių ir maloniai bei turinin
gai užpildo laisvalaikį.

Mano nuomone, būtų galima įvesti ko
kią skiltį šiame laikraštyje susirašinėji
mo kokia nors bendra tema. Pvz., kas nors 
iškeltų aktualų ar rūpimą klausimą, o 
kitame numeryje norintieji atsakytų. To
kiu būdu gali kilti daug naujų minčių 
bei gerų idėjų ir pasiūlymų. Nenorint 
skelbti pavardės ir adreso, galima būtų 
naudotis slapyvarde.

Judita B.
V. Vokietija
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Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Mančesterio •lietuviai Vasario 16 d. mi
nėjime suaukojo 75 svarus.

Aukas rinko V. ir P. Virbickai ir A. Ja- 
loveckas.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. A. D. Britanijoje

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

ŽINIOS
Parapijas metines susirinkimas įvyks 

balandžio 27 d., sekmadienį, 5 vai. popiet, 
Sporto ir socialinio klubo salėje (345A 
Victoria Park Road, .London E9).

Parapijos tradicinė (Derby arklių lenk
tynių loterija šiais metais taip part, vyk
doma. Visi lietuviškos bažnyčios rėmėjai 
vėl prašomi talkininkauti ją pravedant. 
(•Praeitais metais loterija buvo perleista 
PLJ Kongreso pagalbiniam komitetui).

Loterijos (bilietai jau siuntinėjami vi
siems buvusiems platintojams.

Kovo 14 d. Londono lietuviškos parapi
jos taryba notarė, kokie darbai vykdytini 
šiais 1980 metais.

Nutarta pertvarkyti šv. Kazimiero 
šventovės apšvietimą, kuris yra (techniš
kai atgyvenęs, pakeisti visus elektros lai
dus.

•Be to, bus pagerinta šventovės apšildy
mo sistema.

Įvykdžius šiuos du projektus, numato
ma šventovę perdiekoruoti, kiek galima 
išsaugant dail. K. Dargio meniškus pa- 
veikslus.

Šiuo metu vedami pasitarimai, su tekių 
darbų rangovais.

Visus tuos darbus atlikti daug kainuos. 
Tačiau dedamos didelės viltys i šios šven
tovės įmylėtojus-rėmėjus: tikimasi, kad 
jie ateis talkon su materialine parama.

Išvyka (Lietuvių Sodybom per Sekmines 
gegužės 25 d. baigiama organizuoti: auto
buse bėra tik kelios laisvos vietos.

Parapijos taryba savo (posėdyje nutarė 
organizuoti Londono lietuvių išvyką į 
•Mančesterį — į rugsėjo 27 d. (ten rengia
mąjį D. Britanijos lietuvių katalikų są
skrydį.

Šiuo metu ligoninėse yra sunkiau ser
gantieji lietuviai Stasys Kaiadinskas, 
Viktorais Zdanavičius ir Vincas Jcku- 
baiuiskas;

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
IŠVYKA Į CLACTON

Savo padkuitintajame posėdyje klubo 
vaidyba nutarė surengti išvyką į pajūrį. 
Pasirinktas ClactonaG.

Išvyka bus liepos 6 d. (sekmadienį). 
Klubo nariams kainu 'tik 1,50 svaro. Užsi
sakyti galima pas klubo sekretorių M. 
Hoye ianba pas S. Kasparą. Prašom tai pa
daryti galimai greičiau.

Bradfordas
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 30 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 

šaukiamas DBLS Bradfordo skyriaus na
rių metinis

SUSIRINKIMAS.
Darbotvarkėje: pranešimai, valdybos ir 

atstovo į Sąjungos suvažiavimą rinkimai 
ir kt.

Maloniai kviečiame visus tautiečius ir 
narius susirinkime dalyvauti.

Skyr. valdyba

MIRĖ PETRAS GUDAS
Mirtis vis nepamiršta 'Bradfordo retė- 

jiančių lietuvių: kovo 9 d. vakare, vienas 
būdamas namuose, staiga sukniubo švie
saus atminimo Petras Gudus.

Gimęs 1918 m. lapkričio 14 d. Paberžių 
k., Fteisvalio vis., Biržų aps., vidutinio 
ūkininko šeimoje ir baigęs pradžios mo
kyklą, anksti pradėjo mokytis praktiško 
'amato — dirbti pakinktus, balnus. Nuo 
pat vaikystės pamėgęs knygą, skaitė laik- 

dalyvavo pi'lvasiazmtinkųl Veiklio
je. 1938 m. pašauktas į kariuomenę, joje 
ištarnavo iki 1945 metų. Priklausė Lietu
vos Savisaugos daliniui, buvo nužygiavęs

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

iki Gudijos ir Ukrainos. Pabaigoje karo 
•su kitais pakliuvo į nelaisvę, kurioje te
ko ir gerai pabadauti. Emigravęs į Angli
ją, ligi mirties gyveno Braidforde. Buvo 
veiklus, susipratęs, pirko 'kiekvieną naują 
'knygą, atidžiai skaitė „E. Lietuvį“. Kiurį 
laiką ėjo ,,Vyties“ klubo kasininko parei
gas, ilgus metus buvo kat. Bendrijos ko
miteto narys ir pirmininkas.

Būdamas vienišas, a. a. Petras ieškojo 
draugų ir jų rado lietuvių ir anglų tarpe: 
jo vaišingų namų durys buvo visiems at
viros. Mėgo padainuoti liaudies ir kariš
kų dainų, 'Suregzti guvų anekdotą, tačiau 
nė vieno neužgavo. Kai miesto valdžia 
pasišovė nugriauti jo namelius, beieško
damas pavargo, sugriuvo prie autobuso 
paraližo ištiktas ir liginosi ligoninėje bei 
namuose ilgus trejus mietus.

Kovo 17 šv. Onos bažnyčioje susirin
ko gausius būrys draugų ir pažįstamų pa
lydėti lį kapus. Šv. Mišių metu I. T. 
Doickiinscin pagiedojo ,>Ave Maria“, „Vieš
patį Ganytoją“, o 'drauge su kun. kape
lionui ,,'Dies irae“. ’Pamoksle iškėlė velio
nio (šviesų asmenį, pažymėjo, jog papras
toje lietuviškoje širdyje ir isiilelajle glūdė
jo aruodai nuoširdumo, paslaugumo, Die
vo, tėvynės ir artimo meilės. A. a. Petro 
pageidavimu buvo palaidotas W. Bowling 
kapinėse netoli draugo Itn. Grigaliūno.

Po 'laidotuvių klubo salėje Z. Vaice
kauskienė surengė jaukų priėmimą. Kun. 
J. Kuzmidkils padėkojo visiems, kurie glo
bojo ir lankė velionį, o J. Adomonis, pa
žinęs Petrą gimtiniame kaime, pasidalijo 
prisiminimais. Klubo valdybos vardu 
kalbėjęs A. Budys pabrėžė, kad po pa
prastu drabužiu spindėjo graži siela. I. T. 
Dickinson' pažymėjo, jog Petro asmenyje 
pažino taurų lietuvį, sąmoningą (kataliką, 
mielą visų draugą.

A. a. 'Petras Gudas išėjo, bet patiko gi
liai įmintus pėdsakus, nenuvedusius į 
Lietuvą. Ilsėkis ramybėje, brangus drau
ge, didelės kančios vyre!

J. K.

Liet. Sodyba
MARGUČIŲ VARŽYBOS

DBLS Sodybos skyrius Velykų sekma
dienį, 4 vai., rengia margučių varžybas 
vaikams.

Maltiniai kviečiame valiklu'čliuls atvykti 
su margučiais, o jų draugus 'ir tėvelius 
dalyvauti kartu su jials mūsų lietuviška
me pobūvyje.

Linksmų šv. Velykų visiems!
Skyriaus valdyba

Northamptonas
A. A. F. TADAUSKAS

Ir talip jau mažytę Northamptono lie
tuvių koloniją vėl neįtikėtai aplankė mir
tis. Kovo 9 d. rytą savo 'burte staiga mirė 
Fridrikas (Fredas) Tadauskas.

Velionis buvo gimęs 1903 m. balandžio 
27 d. Klaipėdos krašte ir beveik visą lai
ką iki p'asitraukimo iš Lietuvos yra gyve
nęs pačioje Klaipėdoje. 'Nors iš profesijos 
buvo stalius, 'bert, 1947 m. atvykęs į Ang
liją, dirbo prie įvairių darbų, o paskuti
niuosius keletą matų buivo pensininkas. 
Buvo du kartus vedęs. Su pirmąja žmcn'a 
turėjo du sūnus, kurie ir dabar gyvena 
Vak. Vokietijoje. Čia Anglijoje liko 'antro
ji žmona Evelyn — anglė.

Amžino 'atminimo Fredas buvo ramaus 
ir draugiško būdo. Nors jokiame organi
zaciniame veikime nedalyvavo, beit pa
prašytas niekada neatsisakydavo duoti 
aukos lietuviškam reikalui.

Lietingą kovo 12 d., po 'trumpų pamal
dų Kingslthorpe Parish Church, 14 asme
nų būrelis palydėjo a.a. Fredo palaikus į 
amžinąją (poilsio vietą Kingsthorpe kapi
nėse. Naujiad išdygusį mūsų tautiečio ka
pą papuošė 11 vainikų ir puokštės gėlių.

Ilsėkis, Fredai, ramybėje, ir tebūnie 
Tau lengva čia Tave įpriglaudiusi svetin
goji angliška žemė.

L. Š.

Prancūzija
VASARIO 16 PARYŽIUJE

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
62-oji 'sukaktis buvo paminėta vasario 23 
d. altalų katalikų misijos patalpose. Minė
jimą organizavo PrLB-nės valdyba.

Balandžio 12 d., šeštadienį, tradicinį 
Margučių balių šįmet rengia 'DBLS cent
ro ^valdyba, tautinių šokių grupės „Lietu
va“ komitetas ir Šv. Onos draugija, ir vi
są vakaro viršūnę sudarys Prano Dzido- 
liko vadovaujamo .Škotijos lietuvių Šv. 
Cecilijos vardo choro koncertas. Choras 
sudainuos 12 dainų. ,...

Koncertas ir balius vyks Lietuvių spor
to ir socialiniame klube — '345/1 Victoria 
Park Road, London E.9. Bilietai į koncer
tą gaunami (Lietuvių Namuose (pas K. Ma
kūną ir Lietuvių bažnyčios svetainėje pas 
N. Žvirblį. įjų kaina po 2,50 'sv. (bilietas 
duoda teisę įeiti į koncertą ir šokius)). 
Staliukus 'galima užsisakyti įiš anksto te
lefonu 460-2592. šokiams gros geras or
kestras.

Pradžia 7 vai.
Iš Škotijos atvažiuoja 46 lasmenys — 

choristai, jų vadovai ir palydovai. Susi
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šventę pradėjome pamaldomis už Lie
tuvos laisvę, šv. mišias aukojo kun. B. 
Le Franc — Paryžiaus arkivyskupijos už
sieniečių sielovados vedėjais ir kun. J. 
Petrošius — Prancūzijos lietuvių kat, mi
sijos direktorius. Svečias kunigas jau ne 
pirmą kartą dalyvauja lietuvių šventėse. 
Savo pamoksle jis sakė, kad jam malonu 
mluis palsvelifedinti Paryžiaus kardinolo F. 
Manty vardu. Gerai susipažinęs su perse
kiojamosios Lietuvos bažnyčios padėtimi, 
kun. Le Frfalnc priminė 'Lietuvos tikinčių
jų ryžtingą kovą už savo teises. Pamal
dose buvo įskaitomos 'ištraukos iš L. K. B. 
kronikos ir maldos Sibiro tremtinių. Mi
šių pabaigoje, „Marija, Marija“ giesmės 
garsams nutilus, visi rinkomės salėn mi
nėjimui.

Ričardas Bačkas, PriLB tarybos pirmi
ninkas, šventės atidarymo žodyje pasvei
kino gausius svečius ir perskaitė sveiki
nimus. Mūsų bendruomenė, verta paste
bėt, turi daug Lietuvos bičiulių: diploma
tų, mokslininkų, visuomenininkų. Jie ne 
tik ištikimai dalyvauja šventėse, bet ir 
Jautriai reaguoja į Lietuves reikalus.

Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji 
Lietuvos laisvės kovose. Sugiedojus ’Lie
tuvos himną, buvo pakviestas kalbėti 
Bernard De La Saibliere, Prancūzuos 'am
basadorius, Praniaūzųnpabailtieičių draugi
jos pirmininkas. Tai vdenlas mūsų artimų 
bičiulių, dvejus metus gyvenęs Lietuvo
je. 1938-1940 m. jis buvo Prancūzijos at
stovybės Kaune diplomatinės tarnybos 
nariu. Tada jaunam diplomatui teko per
gyventi skaudžią 'Lietuvos tragediją — 
sovietų okupaciją.

,,Lietuva yra gyva mano širdyje“
Prisimindamas anuos laikius Lietuvoje, 

ambasadorius kreipėsi į minėjimo daly
vius trumpu vaizdingu žodžiu:

,,šitai, su jumis, brangūs bičiuliai! Su 
giliu ilgesiu pasigendu Lietuvos iir tos 
baltos tylos, jei galiu taip išsireikšti'. Toj 
tyloj, prisimenu, iškeldavau atsigaivinti 
slidėmis... Prisimenu tas gaivalingai pra
siveržusias ir taip spalvingai pasipuošu
sias pavasario dienas. Atmintyje liko gy
vi Lietuvos žmonės, mano bičiuliai. Ypač 
šiandien juos taip ryškiai prisimenu. Tai 
buvo tarsi nekaltybės laikas: niekas tada 
negalvojo apie krašto nelaimes. Ta nekal
tybė, deja, jau dvelkė neramumu, kol 
staiga praisiįveržuisio'j karo audroj žlugo 
jūsų nepriklausomybė. Visa tai pergyve
nęs, grįžau Prancūzą j on, kaip pirmutinis 
pabėgėlis... Tai širdį veriantis prisimiini- 
mais, kurį gyvai išsaugojau. Gyvenu da
bar nostalgijai ir viltimi, laisvės viltimi. 
Viltimi, kad' Lietuva turi įgyventi laisva. 
Ji gyva mano širdyje!“

Sekanti šventės kalbėtoja buvo Karoli
na Masiulytė. Ji čia gimusi, augusi, išsi
mokslinusi (teatro aktorė). Svetima ap
linka neužgesino meilės savo tėvų (kraš
tui. 'Masiulytė nuo mažens įsijungė ben
druomenės veiklon. Pernai ji dalyvavo IV 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, at
stovaudama Prancūdij'os lietuvių jiaiuni- 
mui. Jos kalba buvo kruopščiai paruošta, 
dvelkė lyriškumu. Jai artimas poetas Mi
lašius. Užtat ir jos pirmutiniais žodžiais 
prabilo 'Milašius: ,.Ateikit, aš jus minti
mis nuvesiu į vieną keistą, ūkanotą, ap
siniaukusią, čiurlenančią šalį“... Paryški
nusi Vasario 16-osi‘os prasmę ir jos reikš
mę šiandien, kalbėtoja pažymėjo, kad 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
aktas ir po 62 metų yra gyvas. Mūsų su
sibūrimas jį paminėti liudljia, kad mirtis 
ne visada laimi: Lietuva mumyse yra gy
va, nors šiandien Ir nelaisva. Mūsų vy
resnieji nepaliko Lietuvos, jie ištrūko iš 
vergijos pančių. Jie išsinešė visa, kas 
brangu. Čia, svetur, jie. tapo savotišku 
mikrokosmu, o mes, jų vaikai — atžalo
mis laisvės šyvo, to ,,'geltona-žalia-Tia'Udo- 
na“ šyvo, kuris nuolat teka mumyse, šie 
syvali — mes! Jie visad tekės.

Papasakojusi įspūdžių iš savo apsilan
kymo Lietuvoje 1978 metais, kalbėtoja 
tvirtino, kad žmogus 'anksčiau ar vėliau 
išsilali'svilnia iš vergijos. Gaivinami savo 
tėvų šaknų ir alsuodami .prancūzų kultū
ros idėjomis, kurios pagimdė Žmogaus 
teises, mes esame tvirtai įsitikinę, kad 
laisvė pasiekiama kova. IV Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas pabrėžė kovos 
reikšmę prieš smurtą Lietuvoje. Kova tę
sis iki Lietuvos išsilaisvinimo. Mes seka
me įvykius Lietuvoje. Paiskutilnlejl po

tikimas su svečiais bus tos balandžio 12 
d. 11 vai. rytą Lietuvių Namuose. '

Toliau nuo Londono šis choras yra jau 
pasirodęs ne kartą. Didelę giminystę su 
jo vadovu ir choru yra užmezgę Brad- 
fordas, tai šiauriečiai dažniau turi progų 
pasiklausyti dainavimo. Būtų didžiulis 
nuostolis, jei to stipraus choro nepasiklau
sytume šįkart Londone. Proga, kuri dažnai 
negali pasikartoti, nes tarp Škotijos ir 
Londono yra nemažas atstumas.

šv. Cecilijos vardo choras reiškiasi jau 
dlau.g dešimtmečių. Nuo 1950 m. j'am vado
vavo A. Vamaitytė-Mullen. Jai mirus, va
dovybę perėmė P. Dzidold'kas. Tas choras 
ne tik savųjų (šventėse entuziastiškai su
tinkamas, bet ir tarptautiniuose koncer
tuose. Kaip neseniai buvo ir Šiame laik
raštyje paliudyta, choras ir dabar ne silp
nėja, bet stiprėja.

grindžio leidiniai liudija naujas represi
jas: suimti A. Terleckas, A. Cdkanavičius 
ir kiti. Mes negalime tylėti. Mūsų ben
druomenė reaguoja į šiuos įvykius. Mūsų 
užduotis neaprėpiama. Laimei, yra, kas 
mums padeda, pavyzdžiui', Amnesty In- 
temialtilonal organizacija, kuriasi (atstovė 
netrukus paaiškins jos veiklą. Baigdama 
savo įkalbą, Masiulytė tarė: „Matot, aš 
jums nesakiau griebtis ginklo. Aš jums 
sakau būti kietu, užsispyrusiu ir kantriu 
lietuviu. Nenurim'Stančiu atkaklumu sie
kam savo brolių išsilaisvinimo, nes jų 
šiandieninė — 1980 metų — dalia vadina
si: represijos, kratos, pažeminimai, teis
mai, gulagai, psichiatrinės ligoninės. Ta
čiau šalin neapykantą! Ji visad kerštinga! 
Vardan laisvės meilės, kuri mus čila atve
dė, atskirtom tėvynės 'ilgesį nuo prisimi
nimų“.

Karolinos (Masiulytės kalba malontai 
nustebino klausytojus iš širdies plaukian
čiu taikliu žodžiu, Lietuvos problemų su
pratimu ir ryžtu jai darbuotis.

Amnesty International atstovė Lindi s- 
fane (prancūzė), keliais bruožais 'apibū- 
diniuisi šios organizacijos tikslą — ginti 
bet kuriame pasaulio krašte pažeistas 
žmogaus teises — plačiau papasakojo 
apie lietuvius kalinius, kurių išlaisvini
mu rūpinasi ši organizacija. Amnesty In
ternational globojanti Ramanauską, B. 
Gajlaudką, V. Petkų, N. Sadūnaitę, A. Če- 
'kanavičių, H. Jašikūną, V. Lapienį, V. 
Karoliūną, V. Majauską, P. Piumpą.

,,AŠ atėjau ne vien informacijų jums 
suteikti“, sakė kalbėtoja. ,,Aš kviečiu jus 
talkon konkrečiam uždaviniui1: rašyti 
laiškus Brežnevui ir Sovietų ambasado
riui Paryžiuje. Prašau rašyti ir kaili
niams. Nesvarbu, kad laiškai adresatų 
nepasieks! Laiškai sovietus erzina. Laiš
kų 'pėdsakai palieka. Tai padeda kali
niams“.

Verta čia pat pastebėti, kad Lietuvos 
laisvės byla 'domisi ir svetimieji. Jie lau
kia mūsų informacijų. Taigi Lietuvos 
laisvės kovoje nesame vieni.

Šventės 'meninėje dalyje lietuvių poe
zijos ipaškaitė mūsų atžalynas: Daina ir 
Andrius Bačkiai, Žaneta Kondė, Vincas 
Gailius. Pastarasis prancūziškai padekla
mavo Milašiaus 'kūrybos. O mūsų jauni
mo grupelė padainavo liaudies dainų. 
Gaila, kad dėl techniškų kliūčių D. Ma
ture negalėjo išpildyti rečitalio pianinu.

Vasario 16 minėjimas baigėsi šeimyniš
komis vaišėmis. Daug kam 'buvo gera pro
ga sutikit! retai matomų pažįstamų, pa
matyta naujų veidų ir bičiuliškai paben
drauti. Gerai nuotaikai daug padėjo mū
sų darbščių šeimininkių sunešti gardūs 
užkandžiai, 'aplaistomi gaivinančiu vyne
liu... Šventės dalyvių buvo apie šimtinė.

Iš 'Svečių su mlmils buvo: J. Matare — 
Sorbonos profesorius, PrLB garbės teis
mo narys; J. Douville — Milašiaus bi
čiulių draugijos valdybos narys; Lever- 
geois — rašytojas; M. Filnaud — prancū
zų diplomatas; E. Cinzas — rašytojas, at
vykęs iš Belgijos, ir kiti.

Raštu sveikino: J. Cassou, Milašiaus 
bičiulių draugijos garbės pirmininkas; 
Guy dė la Toumelle — Prancūzijos am
basadorius, buv. Pi(an|cūziįJpabaltiečių 
dirlaiuigijos pirmininkasį generolais IGatne-, 
vai, buv. Prancūzųjpabaltiečių draugijos 
pirmininkas; K. Berends — Latvijos 
chiarigė d'affaires Prancūzijoje;. E. Bona- 
parts — Prancūzijos latvių bendruome
nės pirmininkas; Y. Mustanowycz — 
Prancūzijos Centrinės ukrainiečių drau
gijų organizacijos pirmininkas ir kiti. 
Paryžius 1980. III. 4 J. P.

KAS BUS PO TITO?
Valdyti Jugoslavijai po Tito yra 8 as

menų prezidentūra ir 23 asmenų komu
nistų partijos centro komiteto prezidiu
mas. Tačiau netikima, kad tie kolektyvai 
galėtų 'ilgai valdyti, ypač turint galvoje 
sunkią ekonominę krašto padėtį, nes Ju
goslavijos prekybos siu 'užsieniu balansas 
yra 'apie 3 milijardai svarų nuostolių, ji 
turi 800.000 bedarbių (15 procentų vaisos 
darbo jėgos), ir infliacija yra apie 30 
procentų.

Kandidatai į Tito vietą, sako, galėtų 
būti dabartinis saugumo viršininkas Ba- 
karic, krašto 'apsaugos min. Ljubiraic, 
buvęs užsienio reikalų ministeris Mimic 
ar Dolanc.

Skautiškuoju keliu
AUKOS SKAUTIŠKAI VEIKLAI IR 

LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS FONDUI

A. K. Vilkai iš Peterborough aukojo 20 
sv. (10 s v. Nottingham o skautų vienetui 
ir 10 sv. lietuviškos skautybės fondui).

Šv. Kazimiero Skautišką sueigą, įvyku
sią Mančesteryje, parėmė kanauninkas V. 
Kamaitis 17.81 sv. ir skautiškos idėjos 
nuolatinis rėmėjas D. Jelinskas 10 sv.

Skautų vasaros stovyklai aukojo A. B. 
Rimeifkiai (Manchester) 5 sv., L. Pūras 
(Malnčester) 2 sv. ir J. Levindkas (Der
by) 5 sv.

Visliems rėmėjams reiškiame (nuoširdų 
skautišką ačiū.

Už dvasinę globą ir maldas ypatingą ir 
didžią padėką reiškiame kanauninkui V. 
Kamaičiui ir Mančesterio Lietuvių Soc. 
klubo valdybai ir visiems dalyviams.

LSS Europos Rajono Vadija

Vasaros stovyklai, įvyksiančiai liepos 
26 — rugpjūčio 3 d. d., aukojo: J. Struo- 
ginis 20 sv., DBLS Maidenhead skyrius 18 
sv., P. T., J. Eigminias, P. Žukas, P. Gir- 
nys ir S. Karalevičius po 5 sv., P. Balta- 
ragis, P. Rakauskas ir J. Kvieitkauškas po 
2 sv., J. Kovas ir J. Stuilgaitis po 1 sv.

Visiems aukotojams širdingai dėkoja
me.

Stovyklos vadovybė

JUREVIČIAUS IR STATKEVIČIAUS 
BIOGRAFINIAI DUOMENYS

Iš patikimų šaltinių gauta daugiau ži. 
nių apie naujuosius Lietuvos Helsinkio 
grupės marius, Mečislovą Jurevičių ir Al
girdą Stankevičių, 45 'baltų pareiškimo 
signatarus ir nuo 1979 m. Lietuvos Hel
sinkio grupės narius. Jurevičius, 1950 m. 
nuteistas 25 metams pagal Baudžiamojo 
Kodekso 58 la straipsnį, bausmę 'atliko 
nepilnai. Sugrįžęs į Lietuvą, 1974 m. at
leistas iš darbo, šiuo metu zakristijoniau- 
ja Šiauriuose. Adresas: Šiauliai, Pimtulio 
6-10.

Statkevičius, gimęs 1923 m., yra gydy
tojas. 1951 m. buvo nuteistas 25 metams 
pagal 58 la straipsnį; paleistas anksčiau. 
1970 m. suimtsis už parašymą knygos Vi
suomenės gyvenimo abėcėlė ir laikytas 
psichiatrinėje. (ELTA)

Mielą skyriaus narį 
Stasį Janavičių ir Aldoną Straus, 

pasikeitus žiedais, 
sveikiname 

darnaus

DBLS

ir linkime 
gyveninio

skyr. valdyba 
ir nariai

rzunuttkj

BUTAS PENSININKUI
Londono priemiestyje, Kew Gardens 

rajone, pastoviam laikui išnuomojamas 
ramiam pensininkui-ei atskiras viengun
giškas hutas: erdvus kambarys, virtuvė, 
vonia. Centr. šildymas, telefonas.

Teirautis: telf. 940-63-77

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTERYJE — rekolekcijos kovo 

30 d., 1 vai., St. Chad's bažn. Išpažin
tys nuo 1215 vai. Rekolekcijų vedė 
jas kun. S. Matulis, MIC.

GLOUCESTERYJE — kovo 29 d., 12,15 
vai., šv. Petre. Pamaldas šiuokart laiko 
kun.J. Sakevičius, MIC.

STROUDE—kovo 29 d. kun. J. Sakevičius, 
MIC, išpažinčių klauso nuo 17 vai., šv. 
Mišios 17.30 vai.

NOTTINGHAME — kovo 27 d. kan. Va
lentinas Kamaitis išpažinčių klauso Ži
dinyje nuo 18 v>al., o jo Mišios su pa
mokslu 19 vai. Verbose, kovo 30 d., iš
pažintys nuo 10.15 vai., Verbų apeigos, 
Mišios nuo 11.15 vai.

WOLVERHAMPTONE — kovo 30 d., kan. 
V. Kamaitis išpažinčių klausys šv. Pet
ro ir Pauliaus bažnyčioje, Church St. 
nuo 16.30 vai., o šv. Mišios nuo 17 vai.

DERBYJE — kovo 30 d. kan. V. Kamaitis 
išpažinčių Convent of Mercy klauso 
nuo 13.30 vai., šv. Mišios su pamokslu 
14 vai.

BOLTONAS — Velykų II d., 11 vai., šv. 
Patridko baž.

ECCLES — kovo 13 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — Didžiosios Savaitės 

apeigos Židinyje: balandžio 3 d., Did. 
Ketvirtadienį, 20 vai., bal. 4 d., Did. 
Penktadienį 15 vai., bal. 5 d., Did. Šeš
tadienį, 20 vai.

NOTTINGHAME — bal. 6 d., Velykose 
Prisikėlimas, 11.15 vai., Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — bal. 6 d., Vely
kose, 17 vai., šv. Petre ir Pauliuje, 
Church St.

BIRMINGHAME — bal. 7 d., 11 vai., 19 
Park Rd'., Moseley.

BRADFORDE — Prisikėlimo Mišias ba
landžio 6d., 12.30 vai.

HUDDERSFIIELDE — balandžio 13 d., 1 
I viai. p. p., šv. Juozapo bažn.
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