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SVARBI MISIJA
Šių metų Vasario šešioliktoji yra skir

tinga nuo visų ligšiol buvusių. Šiemet tą 
dieną (švenčiame netik Lietuvos Nepriklau 
samybės paskelbimo 64 metų sukaktį, bet 
taip pat keletą kitų svarbių Lietuvos gy
venime sukakčių.

1922 m. vasario 16 d., t.y. lygiai prieš 
60 metų Kaune buvo iškilmingai atidary
tas Lietuvos Universitetas.

1927 im. vasario 16 d., t.y. įprieš 55 me
tus mirė Lietuvos patriarchas dr. Jonas 
Basanavičius, pirmas .pasirišęs Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo aktą.

Šiais metais taip pat sukanka 40 metų, 
kai lietuvių tautai neleidžiama tos svar
bios dienos laisvai minėti. 40 metų yra 
pakankamai ilgas laikas, per kurį išaugo 
ir subrendo nauja karta, kuri laisvos Lie
tuvos visai nepažįsta.

Todėl šių sukakčių proga verta prisimin
ti Lietuvą prie 60 metų, kada lietuvių tau
ta, apsigynusi nuo išorinių priešų, pra
dėjo statyti valstybės pagrindus. 1922 me
tais Lietuva netik įsteigė savo universite
tą, apie kurį kalbame kitoje vietoje, bet 
taip pat priėmė Žemės reformos įstatymą, 
kuris pastatė ant tvirtų kojų lietuvį vals
tietį, ir tais pat metais įvedė savo valiuą 
‘(litą), krašto ūkio pagrindinį ramstį.

Išeivijos jaunajai kartai, kuri pastaruo
ju laiku vis daugiau pradeda domėtis sa
vo tėvų ir protėvių tėvyne, verta taip pat 
įsidėmėti, kad tie lietuviai, kurie anais 
laikais kovojo dėl Lietuvos laisvės, buvo 
taip pat, kaip ir dabartinių išeivių vaikai, 
išaugę svetimose valstybėse. Svambiausių 
politinių veikėjų, Nepriklausomybės pa
skelbimo akto signatarų, vidutinis amžius 
buvo apie 40 metų. Daugelis iš jų buvo 
žymiai jaunesni: inž. S. Kairys turėjo 39 
metus, J. šaulys — 38, V. Mironas — 37, 
M. Biržiška — 35 A. Stulginskis — 32, P. 
Dovydaitis ir J. Vailokaitis po 31-rius me
tus. Trys jauniausieji nebuvo pasiekę nė 
trisdešimties — J. šernas buvo 29, P. Kli
mas — 26 ir K. Bizauskas — 25 metų.

Pirmasis ministrų kabineto vadovas A. 
Voldemaras teturėjo 35 metus, antrasis 
— M. Sleževičius — 36 metus amžiaus. 
Dr. J. Purickis, būdamas 37 metų amžiaus, 
buvo Lietuvos užsienio reikalų ministru, 
vedė derybas su didžiosiomis Europos vals 
tyhėmis.

Tai buvo ta jaunoji lietuvių karta, ku
ri prieš tai nemačiusi laisvos Lietuvos, sa
vyj,e. nešiojosi didelę meilę savo tėvynei, 
didelį ryžtą kovoti už laisvą ir didelę drą
są. Jie siekdami savo kraštui naujos atei
ties, nebojo pavojų, jie kalbėjo tautos var
du, už tautą jie buvo pasiryžę atiduoti sa
ve ir savo asmeninį likimą.

Šiandieninės lietuvių tautos kovos są
lygos yra žymiai skirtingos nuo buvusių 
prieš 64 metus. Iš vienos pusės jos yra pa
lankesnės, nes turime daugiau apsišvietu
sių ir tautiniai sąmoningų žmonių. Iš ant
ros pusės jos yra sunkesnės, nes Rusijos 
imperija, pavergusi Lietuvą, yra laibiau 
išsiplėtusi ir galingesnė. Niekas dabar ne
gali jos priversti geruoju pasitraukti iš 
pavergtų kraštų. Reikalingos visų paverg
tųjų tautų vieningos pastangos.

Dabartinėmis sąlygomis yra svarbu ug
dyti tautos ir išeivijos solidarumą. Todėl 
yrą naudinga šelpti savo gimines Lietu
voje, jeigu galima — juos aplankyti. Rem
ti lietuvius tremtinius Sibire, darbo stovyk 
lose, šelpti nukentėjusių šeimas. Išeivijo
je reikia remti savo organizacijas, nepri- 
klausomybinę spaudą, kovos fondus.

Vasario šešioliktoji turi stiprinti mūsų 
pasiryžimą atlikti svarbią misiją tautos 
laisvei atgauti.

LENKIJOS POGRINDIS TURI NAUJĄ 
VADOVYBĘ

Londono DAILY TELEGRAPH (II.3) 
praneša, kad Lenkijos uždarytoji profesi
nė sąjunga Solidarumas įsteigė pogrindžio 
koordinacinį komitetą, kuris perėmė su
tartųjų vadovybės narių darbą.

Dvylika Solidarumo vadovų, kurie lig
šiol išvengė arešto, sausio 13 d. buvo su1- 
slrinikę Gdanske ir išrinko vieną narį, ku
rio pseudonimas yra Mieszek, pavaduoti 
šimtąjį organizacijos vadovą Lech Walęsą.

Slaptame posėdyje buvo paruošti trys 
dokumentai, kurie pasiekė Vakarus. Vie
name iš jų sakoma, kad pogrindžio orga
nizacija, pasirinkusi vardą KRAŠTO RE
ZISTENCIJOS KOMITETAS, bus aukš
čiausias Solidarumo organas. Jis veiks iki:

1) bus panaikintas karo stovis ir atsta
tytos Solidarumui visos teisės;

2) visi suimtieji ir internuoti Solidaru
mo nariai, studentai ir intelektualai bus 
paleisti, ir

3) prasidės dalykiškas dialogas tarp vail 
džios organų ir Solidarumo narių, kuriems 
vadovauja Lech Welęsa.

Kitas dokumentas ragina Lenkijos gy
ventojus tęsti taikingą protestą.

SVEIKINIMAS LIETUVAI
Lietuvos Diplomatijos (Šefo S. (Lozoraičio 
žodis pasakytas |per jdadiją [Nepriklauso
mybės Šventės proga..

Nepriklausomybės šventė — Vasario 16- 
osios diena — yra visados galioje visų 
lietuvių, tiek sovietų okupuotoje Lietuvo
je, tiek užsienio lietuvių tarpe. Lietuvos 
valstybės atstatymas buvo paruoštas dau
gelio tautos kartų, kurios savo dvasioje 
išsaugojo tautines tradicijas, gimtąją kal
bą, didingos senovės valstybinę idėją, ši
tokiomis aplinkybėmis atgijo Lietuvos 
valstybė, niekam negrasindama ir turinti 
vieną tikslą: mūsų tautos gerovę bei pa
žangą.

Bet tai nesulaikė Maskvos bolševikiškos 
vyriausybės. Ji tuojau puolė Lietuvą, siek
dama sunaikinti Lietuvos nepriklausomy
bę ir įjungti ją į bolševikų valstybę. Tas 
pasikėsinimas buvo Lietuvos atremtas ir 
užbaigtas taikos sutartimi.

Toji sutartis buvo smurtu sulaužyta 
1940 metais, Hitlerio ir Stalino susitari
mu. Sovietai žiauriai puolė Lietuvą, ją 
okupavo ir surengė įprastą sovietam ko
mediją: sovietiškus rinkimus, kuriuose da
lyvavo ir okupacinė kariuomenė .

šitaip buvo sudaryta vadinamoji sovie
tiška Lietuvos respublika, kurioje po karo 
žuvo tūkstančiai patriotų partizanų ir ku
rios priespaudoje dar šiandien vargsta 
■mūsų tauta ir kenčia mūsų Bažnyčia. Ta
čiau mes neprivalome manyti, kad tai ga
lutinis Lietuvos klausimo sprendimas.

Smurtas tarptautiniuose santykiuose 
yra galimas tol, kol tarptautinė bendruo
menė yra dezorganizuota, kaip dabar kad 
yra, kol neaišku, ar tai bendruomenė! rū
pi daugiau Sibiro dujų tiekimas Europai, 
ar Europos sutvarkymas einant civilizuo
tų žmonių priimtais dėsniais, šiandien 
jau yra paaiškėję, jog nepakanka nei su
tarčių, nei Jungtinių Tautų, nei Helsinkio 
ar Madrido pasitarimų, jei turime reikalo 
su sovietais, ignoruojančius bet kuriuos 
teisės ir moralės dėsnius. Tai 'įrodo ir pa
skutiniai įvykiai Lenkijoje ir Afganistane.

Šiandien, švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės šventę, aš širdingai sveikinu mū
sų brolius ir seseris Lietuvoje, kviesdamas 
nenustoti vilties, kad mūsų kraštas at
gaus nepriklausomybę. Ir lygiu būdu svei
kinu užsienio lietuvius ir lietuves, vei
kiančius mūsų brangios tėvynės nepri
klausomybei atstatyti.

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAI
Vasario šešioliktoji nepriklausomos Lie

tuvos atstatymo šventė, kiekvienam lietu
viui yra vilties, tvirto pasiryžimo ir didžio
sios aukos liudijimas. Tai diena, įpareigo
janti mus visus prisiminti tuos, kurie Lie
tuvos atstatymą paskelbė Pasauliui, kulte 
dėjo pirmuosius valstybinio atkūrimo pa
grindus. Tai drauge diena pareikšti pa
garbą tiems, kurie atidavė didžiausią au
ką, savo krauju pašvęsdami Tautos lais
vę ir tuo būdu Vasario 16-aktą pavertė 
tikrove.

Jau daugiau, kaip 40 metų Lietuva, neiš 
dama sunkų okupacijos jungą, negali vie
šai minėti šios Tautai istorinės dienos. Ta
čiau, nepaisant žiauriausių okupanto kės
lų, apgaule, jėga ir smurtu, pavergtos lietu 
vių Tautos dvasia nepalūžusi, o jos tikėji
mas į laisvą rytojų tebėra gyvastingas.

(Mūsų broliams ir sesėms okupuotoje 
Lietuvoje netrūksta nei galios, nei ryžto 
kovoti ir aukotis dėl savo tautos ir pagrin
dinių žmogaus teisių. Laisvojo pasaulio lie 
tuviai didžiuojasi tuo žavinčiu savo tautos 
atsparumu, o pasididžiavimą lydi parama 
Lietuvos išlaisvinimo pastangoms.

Vasario 16-tos proga Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas ir Tautos Fon
das prašo, kviečia ir ragina visus lietuvius 
laisvajame pasaulyje dar stipriau remti 
ir plėsti veiklą Lietuvos laisvinimo kovoje.

Dėkodami už paramą veiksnių darbams, 
o ypačiai už aukas Tautos Fondui, kuris 
finansuoja VLIKo veiklą ir kaupia lėšas 
Lietuvos Laisvės Ižde - laisvai nepriklau
somai Lietuvai, VLIKas pakartotinai jun
gia ir savo nuoširdų prašymą visiems lais
vėje gyvenantiems lietuviams: visada su 
nepalaužiamu ryžtu ir tikra viltimi siekti 
didžiojo tikslo — laisvės ir nepriklauso
mybės Lietuvai.

Dr. Kazys Bobelis
VLIKo Valdybos pirmininkas

Juozas Giedraitis
Tautos Fondo Valdybos pirmininkas 

1982 m. sausio 21 d.

NORVEGIJA PAŠALINO SOVIETŲ 
DIPLOMATUS

Du sovietų diplomatai, kurie bandė už- 
angažuoti Norvegijos piliečius šnipinėti 
So v. Sąjungos naudai, buvo pašalinti iš 
Norvegijos. Jie pasiūlė sumokėti už infor
macijas apie F16 karo lėktuvą.

VASARIO 16 SVEIKINIMAS
Vasario 1 d. JAV Valstybės Sekretorius 

Alexander M. Haig atsiuntė Lietuvos Pa- 
siuntinbės Change d‘Affaires dr. S. A. Rač
kiui tokio turinio laišką:

MiclasPone Charge d'Affaires,
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausy

bės ir tautos pavedams, turiu garbės per
duoti (sveikinimus ir linkėjimus Lietuvos 
nepriklausomybės 64-tų metinių proga.

Lietuvos (Respublikos Įsteigimas 1918 m. 
vasario 16 d. suteikė formą ir prasmę Lie
tuvos prisirišimui (prie laisvės ir apsi
sprendimo. (Lietuviai, kaip ir amerikonai, 
šiandien yra pasišventę tiems .pagrindi
niams principams. Jungtinės Amerikos 
Valstybės negali leisti užmiršti Lietuvos 
valstybinio integralumo pažeidimo. Todėl 
mūsų nusistatymas nepripažinti Lietuvos 
prievartinio Įjungimo Į Sovietų Sąjungą 
lieka tvirtas ir nebus pakeistas.

Amerikos tauta kartu su Jumis ir jūsų 
tautiečiais turi nepalaužiamą viltį, kad 
laisvė pagaliau laimės. .

ITALIJOJ SUIMTA DAUGIAU 
TERORISTŲ

Italijos policija iėškodama teroristų, 
kurie buvo prisidėję prie gen. James Do
zier pagrobimo, surado šiaurės Italijoje, 
Treviso rajone didelį amunicijos sandėlį 
Keturiuose miestuose policija suėmė dar 
22 įtariamus karininkus teroristus. Tuo 
būdu suimtųjų skaičius pasiekė 150.

Florencijoje policija suėmė prof, sąjun
gų UIIL pareigūną Luigi Scricciolo ir jo 
žmoną Paolą, kurie priklausė Raudonųjų 
brigadų karingiausiam daliniui.

PASAULIO PAREIGA SUSTABDYTI 
RUSIJĄ

Britanijos užs. reik, ministras lordas 
•Cajrringtonas, lankydamasis Filipinuose, 
ragino vienmintes tautas vieningai prie
šintis Rusijos užmačioms užvaldyti dides
nius žemės plotus. Jis pasakė, kad net 
Karlas Marksas matė pavojų iš Rusijos 
pusės, rašydamas 1853 metais: „Kaip yra 
tikra, kad užkariavimas seka užkariavi
mą ir prijungimas seka prijungimą, taip 
neabejotina, kad po to kai lŲpsija nugalės 
Turkiją; ji prisijungs Vengriją, Prūsiją, 
Galiciją (t.y. Lenkiją) ir galop įsteigs Sla 
vų imperiją. Sustabdyti Rusijos prisijun
gimų planus yra aukščiausias uždavinys“.

Lordas Carringtonas pasakė, kad šiais 
laikais pasaulio pareiga yra užtikrinti, kad 
Sovietų Imperija toliau nesiplėsiu.
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Neseniai Stoickholme buvo gautas iš Es
tijos ATVIRAS LAIŠKAS, liečiantis lais
vą nuo branduolinių ginklų zoną šiaurinė
je Europoje.

Tas laiškas, Stockholme išverstas į ang
lų kalbą, vasario 8-9 dienomis buvo estų, 
latvių ir lietuvių atstovų įteiktas Švedijos 
vyriausybei ir laiške išvardintų kraštų 
ambasadoms bei spaudai.

Štai to laiško vertimas į liet, kalbą: 
Red.

Sov. /Sąjungos, Islandijos, Norvegijos, 
Danijos, Suomijos ir (Švedijos vyriausybių 
galvoms, laisvos nuo branduolinių ginklų 
zonos šiaurinėje Europoje klausiniu.

Šiaurės Europos tautos ir vyriausybės 
šiuo metu visapusiškai svarsto laisvos nuo 
branduolinių ginklų zonos šiaurinėje Eu
ropoje įsteigimo klausimą, kaip buvo pa
siūlyta Sovietų Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo pirmininko. Šiuo raštu 
mes siūlome išplėsti minėtą klausimą, įjun 
giant į minėtą zoną Baltijos jūrą ir tris 
Baltijos kraštus — Estiją, Latviją ir Lie
tuvą.

Laisvosios nuo branduolinių ginklų zo
nos išplėtimas į Baltijos jūrą ir Baltijos 
kraštus būtų logiškas, nes minimas rajo
nas ifaktinai yra Šiaurinės Europos dalis. 
Be to busimoji sutartis būtų žymiai s varės 
nnė, nes ji būtų lygaus ir balansuoto nu
siginklavimo pavyzdžiu. Laisvos nuo bran
duolinių ginklų zonos išplėtimas (į Baltijos 
jūrą ir Baltijos kraštus būtų taip pat nau
dingas mažoms Skandinavijos ir Baltijos 
tautams, ypač kad tas prisidėtų prie jų bū
simo saugumo.

Didžiųjų valstybių sukelti konfliktai pa
darė labai daug nuostolių Baltijos tau
toms. Jos ypatingai daug nukentėjo per 
antrąjį pasaulinį karą, kada frontas pe
rėjo per jų teritorijas du kartu. Čia turė
tų būti pažymėta, kad nepriklausomų 
respublikų Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybės dėjo visas galimas pastangas, 
kad išvengus įsivėlimo į didžiųjų valsty
bių konfliktus. Baltijos tautos taip pat 
žino, kad didžiųjų valstybių vadovai tada 
visiškai ignoravo Baltijos tautų norus,

Atviras laiškas
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likimą ir siekimus, kai jos padalino tą 
rajoną į jų įtakų sferas. To padalinimo 
drastiškas pavyzdys yra 1939 m. rugpjū
čio 23 d. paktas tarp nacių Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos, ir to pakto slaptas priedas, 
kuris nėra paskelbtas Sov. Sąjungoje li
gi šios dienos.

Turint tai omenyje, mes .manome, kad 
yra labai svarbu sudaryti garantiją, kuri 
užtikrintų mažų tautų saugumą,, didžiųjų 
valstybių konflikto atvejui.

Mes manome, jog turėtų būti natūralu 
ir priimtina visoms tautoms, kad sutartis 
dėl laisvos nuo branduolinių ginklų zonos 
uždraustų gaminti ir dislokuoti branduoli
nius ginklus, o taip pat laikyti ir pervežti 
betkokiomis transporto priemonėmis (lai
vais, lėktuvais ar raketomis) branduoli
nius sviedinius atitinkamose aukštai su
sitarusių šalių teritorijose ir Baltijos jū
roje.

>Mes tikimės, kad NATO ir Varšuvos pak 
to valstybės galės užtikrinti branduolinių 
ginklų uždraudimą laisvoje nuo branduo
linių ginklų zonoje Šiaurinėje Europoje, 
įskaitant Baltijos jūrą ir Baltijos kraštus. 
Toks branduolinių ginklų uždraudimas 
viename rajone būtų svarbus žingsnis į 
žmonijos lūkesčių įgyvendinimą — visuo
tiną nusiginklavimą.

BRITANIJA SUVARŽO LENKIJOS IR 
SOVIETŲ DIPLOMATUS

(Vasario 5 d. Britanijos vyriausybė 
pranešė parlamentui apie naujus su
varžymus Lenkijos ir Sov. Sąjungos 
diplomatams Londone. Jiems nebus leidžia 
ma keliauti toliau kaip 25 mylios (40 km) 
už miesto ribų. (Panašūs suvaržymai yra 
įvesti taip pat civilinės aviacijos tarnau
tojams, prekybos atstovams ir žurnalis
tams, dirbantiems Londone.

Tie suvaržymai turi tarnauti tik kaip 
perspėjimas abiem valstybėms, kad bus 
imtąsi kitų priemonių jeigu esamos pasi
rodys neveiksmingos Sov. Sąjungai su
stabdyti nuo kišimosi į Lenkijos reikalus.

AMERIKA IŠTRĖMĖ SOVIETŲ 
GENEROLĄ

Kaip pranešėme praeitą savaitę, Ame
rikoje buvo suimtas aukšto rango Sovietų 
karininkas ir pašalintas iš JAV-bių.

Valstybės Departamentas paskelbė, kad 
gen. majoras Vasilij čitov yra nepagei
daujamas asmuo, ir kad jis su savo žmona 
vasario 3 d. išvyko iš 'Vašingtono. Prieš 
kelias dienas jį buvo sustabdę FBI parei
gūnai, pasiviję automobiliu sostinės prie
miestyje.

Sovietų generolas turėjo prie savęs in
kriminuojančių dokumentų, bet kaip diplo 
matas nebuvo suimtas. Kiek yra žinoma, 
gen. čitov yra Sovietų karo žvalgybos ka
rininkas ir jis vadovavo Sovietų ambasa
doje esantiems kariniams specialistams.

Manoma, kad Vašingtone yra apie 250 
asmenų sovietų diplomatinio personalo, 
kuris renka slaptas informacijas, ypač iš 
Amerikos aukštos technologijos srities.

BLITZKRIEGO PAVOJUS
JAV gynybos ministras Caspar Wein

berger perspėjo Kongresą, kad Varšuvos 
pakto valstybės pastiprino savo pajėgumą 
ir dabar gali BLITZKRIEGO pavyzdžiu 
pulti NATO kraštus.

Pranešime, kurį ministras pasiuntė 
Kongresui, sakoma, jog Vakarų Europa, 
Persijos įlanka ir Pietų Amerika yra trys 
rajonai, kur Sovietų puolimo pavojus ke
lia rūpesčio JAV vyriausybei. Todėl Pen
tagonas prašo paskirti 263.000 milijonų 
dolerių ginklavimuisi. Jeigu toks biudže
tas bus patvirtintas, jis bus didžiausias 
taikos meto budžetas. Tokio biudžeto nie
kad nėra buvę.

Weinberger pasakė, kad Sovietų imperi
ja sudaro pavojų taikai, įsikišdama kur 
tik pasitaiko proga savo karinėmis ‘ir po
litinėmis priemonėmis.

PASAULYJE
— Vasario 2 d. Londone atidaryta Popie 

žiaus vizito D. Britanijoje suvenyrų paro
da. Suvenyrų kainos nuo 8 penų ir 1000 
svarų.

— Gatvę, kurioje yra Lenkijos ambasa
da, Briuselio, Belgijoje, miesto savivaldy
bė pavadino „Solidarumo“ vardu.

— Pietų Valijos angliakasių lyderiai 
kreipėsi lenkų aimbasadą Londone, pra
šydami leidimo nuvykti Lenkijon pasima
tyti su krašto angliakasiais ir sužinoti tik 
rus faktus apie jų padėtį ir darbo sąlygas.

.— Du rusai, kurie rado 20.000 svarų ver
tės auksinių caro rublių ir nepranešė mi
licijai, nubausti 5 m. kalėjimo.

— Šveicarijoj, netoli Lugano, plėšikai 
sustabdė ir apiplėšė pašto traukinį.

— Didžiuliai potvyniai pietų Filipinuo
se pridarė daug žalos, 13 žmonių žuvo ir 
50.000 liko be pastogės.

— Laike ateinančių mėnesių, Vakarą 
krante ir prisijungtoje Golano aukštumų 
teritorijoje, Izraelis planuoja įruošti 20 
gyvenviečių žydų naujakuriams.

— Kinija pasirašė naują prekybos padi
dinimo susitarimą su Lenkija. Kinai eks
portuos ryžius, arbatą, vaisių konservus, 
tekstilės prekes ir kai kurias žaliavas, o 
lenkai — chemikalus, plieno gaminius.

— Švedai pagamino mašiną, kuri iška
sa ir išrenka, iki 18 centimetrų gylio, iš 
dirvos akmenis. Tai bus didelė pagalba 
bulvių augintojams.

— Brazilijoje per futbolo rungtynes bi
čių spiečius užpuolė žiūrovus: 200 žmonių 
buvo įgelti, vienas mirė iŠ išgąsčio.

— Aviacijos ekspertai, kurie tiria skri
dimų saugumo reikalus ir skelbia statis
tinius duomenis apie įvykusias lėktuvų 
avarijas, nusiskundžia didžiausios pasau
lio oro linijos — sovietų Aerofloto — ne
suteikimu reikiamų žinių apie jos lėktu
vų nelaimes ir žuvusių žmonių skaičių. 
Spėjama, kad praėjusių metų vasario 
mėn., netoli Leningrado, nukritus Tu-134 
lėktuvui, žuvo apie 70.

(Vakarų statistikoj paskelbta, jog 1979 
m. pasaulyje buvo 20 lėktuvą avarijų, ku
riose žuvo 1267 žmonės; 1980 m. — 28, 
žuvo 1144; 1981 m, — 29, žuvo 710.

— JAV atmetė Brežnevo pasiūlymą iki 
1990 metų sumažinti dviem trešdaliais vi
dutinio nuotolio branduolines raketas Eu
ropoje ir paneigė sovietų kaltinimus, jog 
amerikiečiai, vilkina derybas Ženevoje.

— JAV automobilių kampanijos pasku
tiniųjų 21 metų laikotarpy turėjo blogiau
sią sausio mėnesį, o užsienio mašinų im
portai pasiekė 30 procentų.

— Solidarumo lyderio Valensos šeima 
padidėjo dukrele Danuta. Kunigas Jan
kovskis, Valensos draugas, iš Gdansko nu
vyko į Varšuvą, bet negavo leidimo pasi
matyti su suimtuoju ir pranešti žinias apie 
kūdikį. Tai septintas vaikas Valensų Šei
moj.

— Vis didėjantis skaičius rašytojų ir 
menininkų, atvykstančių iš diktatūrinių 
kraštų Vakarus, paskatino Tarptautinę 
rašytojų sąjungą PEN atidaryti naują 
(įstaigą Ženevoje, kuri rūpinsis tų asmenų 
šelpimu ir įkurdinimu.

Britų PEN, kuri buvo įkurta 1921 m., 
pranešė, kad Lenkijos PEN yra uždaryta, 
o jai vadovaujantieji asmenys suimti.

— Indijos mn. pirm. Gandhi pareiškė, 
jog lindija norėtų pasirašyti su Pakistanu 
draugystės sutartį ir nebūtų priešinga Pa
kistano, taikiems reikalams skirtajai, bran 
duolinei programai.

— Buvęs Irano prezidentas Bani-Sadr, 
dabar gyvenantis Prancūzijoje, tikisi greit 
sugrįžti į savo kraštą.

— D. Britanijos iždas kasmet praranda 
daugiau kaip 3.000 mil. svarų, nes apie 
pusantro miKjono žmonių slaptai dirba, 
nemokėdami pajamų mokesčių. Tai dau
giausia barų patarnautojai, langų valyto
jai, įvairūs amatininkai ir laisvlaikiu dir
bantieji' studentai.

— Derbyšyre, Anglijoje, gyvenanti po
nia G. Burrows sausio 31 d. atšventė 106- 
tąjį gimtadienį.

— Nottinghamo, Anglijoje, universtite- 
to inžinerijos ekspertai išrado naują ke
lio ,Katės akį“, kuri duoda mėlyną šviesą, 
kai kelias apšalęs ir slidus.

.Katės akim“ yra vadinami kelių vidury 
įmontuoti stikliniai reflektoriai.

— D. Britanijoje visu trečdaliu atpigin
ti telefono pasikalbėjimai su JAV ir Kana 
da.

— Po 50 metų susirašinėjimo laiškais, 
pensininkas anglas F. Hali, 76 m., pagaliau 
vedė norvegę A. Braatham, 73 m.

— Lauko teniso žvaigždė, milijonierius 
B. Bergas ketina daugiau nebedalyvauti 
tarptautiniuose turnyruose ir nori pereiti 
į ledo rutulio sportą.

— Vienas žymiausių JAV dienraščių 
„The Bulletin", Filadelfijoj, dėl finansinių 
sunkumų užsidarė. Laikraštis ėjo 134 me
tus.
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„Trijų dienu pasaulyje“ mislės
Jau 1957 m., kropdamas sunkiu patyri

mo keliu į kaip įmanoma pilnutinesnį gy
venimą, dvidešimt keturių metų Napoleo
nas Aleksandras Dičpetris rašė „Kasdien“ 
eilėraštyje:

K sudžiūvusių lapų iškirptus siluetus 
mes pamilom kaip tėviškės...

Rašė, tremtyje išgyvenęs prarastos kar
tos trylika metų, bet jau spėjęs suvokti, 
kad, netekus gimtosios žemės ir tėviškės, 
tenka priprasti ir pamėgti iš sudžiūvusių 
svetimus kraštų lapų iškirptus siluetus...

Kūrybos šaltiniai
Kas buvo Napaleono kūrybos akstinu, 

kas įkvėpė jiį raižyti, — sunku pasakyti. 
Tam tikros įtakos galėjo turėti tėvas — 
poetas, taip lengvai sueiliavęs „Dalios ka
rolių“ eilėraščius Lietuvoje ir kartais pa-
gmiHnHifflNnmniniinniinniiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
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ėmęs plunksną į rankas tremtyje. Atrodo, 
tėvas, tinkamai nusiteikęs, ant mažų 
sliautelių parašė vieną kitą naują eilėraš
tį, kuriuos pasiėmė saugoti sūnus Napoleo 
nas.

Imant rašyti stambesnį prozos kūrinį, 
rašytojui būtina pažinti visuomeninę ap
linką, žmones, jų nusiteikimus ir susida
ryti savo pasaulėžiūrą, nors ir minlatū- 
rinę gyvenimo filosofiją, kad pats nebūtų 
kitų šokdinamas.

Be abejo, Napoleonas jau sugebėjo ste
bėti gyvenimo reiškinius, žmonių nusitei
kimą ir pajausti, kaip nelengva ką nors 
rimtesnio išmąstyti, neįleidus šaknų į 
i svetimą žemę. Tam tikra prasme teisin
gai save pavadino prarastosios kartos li
kučiu — mažai ką gavusiu Lietuvoje ir 
dvasiniai gausiau nepraturtėjusiu trem
tyje.

■Visa tai, be abejo, turėjo įtakos Napole
ono kūrybai, jo kūrinių tematikai, idė
joms, net stilistikai.

Kai „Trys dienos pasaulyje“ knygos kū
riniai buvo parašyti 1959—1966 m. bėgy
je, galima numatyti, kad 26—33 mėtų 
lakios fantazijos vyro nei pasaulėžiūra, 
nei pasaulėjauta dar nebuvo galutinai su
sikristalizavusios.

Iš poezijos į feljetonus
Kaip jau minėjome, numojęs ranka i 

poeziją, kurioje jis buvo tas pats nenusi
stovėjęs, linkęs kritiškai į daug ką žiūrėti 
jaunuolis, N. A. Dičpetris mėgino rašyti 
feljetonus. Ir tai buvo labai logiškas posū
kis, artimas jauno savęs jieškančio rašy
tojo charakteriui ir nusiteikimui.

Feljetonas yra rašinys ar straipsnis, ku 
riuo išjuokiami tie visuomeninio gyveni
mo reiškiniai, kurie — savaime aišku — 
nepatinka rašytojui.

Feljetonistui būtinas sąmojus, lengvas 
stilius, minties pusiausvyra, akylumas ir 
nekandus jumoras.

Anksčiau feljetonais buvo keliamos te
atro bei literatūros įvykių negerovės. Vė
liau į jų tematiką įslglaudė beveik visas 
viešasis gyvenimas.

N. A. Dičpetris turi natūralių feljetonis
to savybių, kurias išryškina jo laiško ke

Adolfas Markelis

LAIKRODIS
Ant Stalo gulįs rankinis laikrodėlis ty

liai tiksi, skaičiuodamas laimingas Justi
no (Ramoškos valandas. Nors laimingieji 
valandų neskaičiuoja, bet Justinui išėjo 
atvirkščiai. Jo laimei bereilkėjo tik laikro
džio, kurį jis gavo iš Mockaus už tūkstan
tį (šilingų. Brangų laikrodį, juodu ciferb
latu, žėrinčiais rėmeliais ir geltonos odos 
juostele. Kokios žalsvos rodyklės, naktlį 
rėžiančios, bet 'tingios, nepaslankios, tik 
sekundinė skrieja, kaip jo paties širdis.

Justinas išbunda laimingas, lyg jauna
martė, ir dar nespėjęs kaip reikia nusižio
vauti, ima nuo staliuko laikrodėlį.

Saulė jau buvo per langą įšokusi į kam
barį ir mergaitiškai išdykusi šypsojosi. 
Švysteli geltonų plaukų sruoga Justinui į 
akis, net tas prisimerkia ir traukia galvą 
prie sienos. Jo laikrodis dega saulės švys
telėjimuose, (kurių negaili ji abiems: nuo
stabiam laikrodžiui ir jo savininkui, Jus
tinui Ramoškai, išdidžiai gulinčiam lovoje.

— Tai bent aparatas. Kaip gyvas. Tiksi 
kaip žmogaus širdis ir nesustoja, — var
taliodamas laikrodį rankoje, gėrisi Justi
nas, — ir ne (kerėpla keiks, bet dailus kaip 
merga. Nedidukas, o spindi nesvietiškai, 
varlis.

Staiga Justinas vienmarškinis pašoka iš 
lovos. Ranka, laikanti prie ausies laikro
dį, dreba, o akyse beprasmiškai .įsibeda i 
kambario grindis Alsavimas minutėlei 
sustoja, ir nieko jis negirdi. Pūstelia per 
atdarą langą vėjas, ir į kambarį įsiveržia 
gatvės dulkių sūikurėlis.

— Manau, kad tu sustojai, mano miela, 
kad tave kur velniukas, — nusikeikia Ra- 
Moška, su neapykanta žvelgdamas 'į dul
kes sukėlusį palengva pravažiuojantį sun
kvežimį.

Praėjus dulkių debesėliui, 'ši metalinė 
gyvybė tiksi kaip tiksėjusi, o nikeliuoti rė
mai švaisto saulę po kambarį, rieškučio

li pasakymai: „Žmona kryžiavosi, kad tik
rai paskutinis... Mat, sunku. Ir skauda... 
O be to — ir kainos taip nachaliSkai, va
dinasi, kyla... Ginčytis neverta: už Dantis 
ir Liuduką, kurie gimė Kanados provin
cijos Nova Scotia sostinėj Halifaxe tesumo 
kėjau tik po 25 dolerius... Už Marių 
Augustiną, gimusį 1977 metais Tampa 
mieste, Floridos valstijoj, gimimo mokes
tis buvo 600 dolerių. O Samana Kočys kai
navo 1200 dolerių! Infliacija — cakt!“

Sąmoningas pastabumas, akylumas, 
lengvas, linksmas stilius, sannfūrus nekan- 
d urnas.

„Trys dienos pasauly“
Kokie gi yra „Trys dienos pasauly“ kū

riniai, kurių suskaitėme dvylika?
Lit. kritikas Pr. Naujokaitis beveik pu

sę jų (Te, Aleliuja, Aš noriu gyvent. Ecce 
ego, Tik žodžiai) pavadino monologais 
(vieno veikėjo kalba) be fabulos. Tik šio
kią tokią fabulą (ar turinį) kritikas su
randa kituose šešiuose kūrinėliuose. Jau 
sudėtingesniu kūriniu jis vadina ištęstą 
„Legendą apie žmogų“.

(Paimkime knygos antraštės „Trys die
nos pasauly“ 5 puslapių feljetonilšką kūri
nėlį, parašytą Bradforde 1960 m., ir bent 
truputį paanalizuokime.

Būrelis žmonių nori emigruoti ir laukia 
traukinio. Ar jie turi kelionės dokumen
tus, mes nežinome. Tačiau groteskiniu 
stiliumi įrašyta pastaba — „melsvi ant
spaudai skelia mūsų broliam į smilkinius; 
šie sustaugia, išsižergia“... — primena, ro 
dos, dokumentų (ne smilkinių) antspau
dus. Keleiviai pirmąją dieną vis dėlto tu
ri „pastatyti griuvėsius su vandens jėga 
veikiančiu keltu“; antrąją dieną keleiviai 
„per trumpą laiką pastato sunkiosios pra
monės fabriką“ Ir, negalėdami dirbti, „sė
lina prie medvilnės krūmų ir gaudo bim
balus“, traiškydami riebius bimbalų užpa
kalius“ trečiąją dieną keleiviai „atsira
kina seifus ir išėmę šaukštus, pagamintus 
iiš žmonių auksinių dantų, skubiai kažką 
suvalgo“ ir jiems i'šaiškėjja, kad jie esą 
„laisvės kovotojai“.

Įsiveržę į pilį, nori apie laisvę kalbėti 
eilei karalių, sėdinčių ant minkštų, žemų 
suolų, bet niekas nenori jų klausyti. Pa
baigoje kažin kokie tamsiabarzdžial pa
duoda nedeginto molio ąsočius, siūlo „at
sigerti ir keliauti“, neima jokio atlygini
mo ir išlydi su „iki pasimatymo“ neaiškia 
fraze.

Kokia šio feljetononiško apsakymo idė
ja? Silpnųjų išnaudojimas? Industriali
zacija? Laisvės kovotojų ir jų idėjų atme
timas?

Kultūriniai veikėjai — kažin kokia 
žmonių, prižiūrėtojų, karalių ir tamsia- 
barzdžių masė. Nė vienas ils jos neiškyla 
bet kokia teigiama ar neigiama ypatybe. 
Galbūt tik keleiviai vaizduoja tėvynės ne
tekusių žmonių dramą ir kliūtis...

Mįslingas apsakymas
Dar tamsesnis ir hermetiškesnis sufel- 

jetonintas apsakymas — „Ko tamsta ieš
kai?“. Pradžioje turbūt pats autorius pri
sipažįsta norėjęs „mokslo rūmuose palikt 
ir savo ženklą“, bet negalėjęs ilgiau mo
kykloje „išsilaikyti“. Vis dėlto nebaigęs 

mis barsto spindulius ant grindų, sienų, 
lubų ir net į kambario kertes, kur karstosi 
Ir vartaliojasi savo tikluose linksmi vorai.

— Ana ve, koks lankas ant sienos, — 
mato laikrodžio atspindžius Justinas ir 
linksmas virsta į lovą pasvajoti apie lai
mingas valandas.

Pakreipia laikrodėlį kiek į šalį, ir tas 
pats šviesos ruožas, gal kiek platesnis, jam 
šaiposi iš lubų.

— Laimingas tu, Justinai labai laimin
gas. I'š visų laimingiausias. Juk tai tavo 
laimės Karpatai. Daug kainavo, daug, 'bet 
tavo svajonės net su palūkanomis išsipil
dė. Suradai, ko troškai visą gyvenimą. 
Kur tu matęs tokią gyvybę, o tu ją dabar 
turi esi joje visas. Ir smagu nesvietiškai. 
Lyg dangus būt nusileidęs į kambarį ir 
debesų marškas tau paklojęs. Velniškai 
laimingas, — svajoja laimingasis, grįžda
mas 'į praeitį. — Taip, regis, būta laimės, 
bet palyginus su šia, tai buvo tik puslai- 
mės, A kad ir tėvas nupirko puštalietą, 
bet tie nenaudėliai piemenys pavogė jį iš 
pagalvės, tau bemiegant. (Bernaudamas nu 
sipinkai dviratį, lisapietą. Vėjas švilpdavo 
paausiais, kai jį įdumdavai, net stipinų 
nesiimatydavo, skrendant pabaliu. lyg pats 
nelabasis vartydavais vieškeliu, kol kartą, 
grįždamas iš kermošiaus gerokai įkaušęs, 
suvarei jį į šipulius. Tuoj išsiblalvei ir 
sudėjęs dalis į maišą, verkdamas parėjai 
namo. Nebeturėjai kuo važiuoti pas Ber- 
tašių Palią, kurią mylėjai ir lankei apie 
dvidešimt metų, skaitos, nuo pat pieme- 
nystės, kol Valiulio Pranys ją iš pat pa
nosės tau nusivedė. Ir tu jau be Palios. 
Vakaruodavo!, tai vakaruodavo!, lošdavot 
kančinos ir durniaus, ir tu jai visada pra- 
lošdavai. Kitaip sakant, tu nė negalėdavai 
jai nepralošti, nes BertaElų Palia tuoj su
pykdavo, mesdama tau kortas į akis ir va
rydama lauk. Kai ji išlošdavo, visada tave 
išjuokdavo ir, rodydama tave pirštu, sa
kydavo „bizzz“. Tu buvai ir gudrus: tu 
šypsodavaisi, visada ketindamas atsilošti. 
Ir matai, kaip praslinko dvidešimt metų, 

jokios mokyklos, „atrodo“ kažin kokią 
mokslo paslaptį, apie kurią paruošė tomus 
knygų. Niekas tačiau jo paskaita, nors ir 
gąsdinamas, nesidomavo, o knygų tomus 
išsivežė grindų plovėja, pardavinėdama 
juos tualeto reikalams. Autorius susiran
da šią moterį, derasi dėl knygų bei rakto 
ir prisipažįsta: „Jeigu griežtais įstatymais 
ar absoliutiniu autoritetu mane išnaudo
ja, ar panašiai — tai visai kitas reikalas. 
Tada ir aš žinau, kas daryt. Bet kai lipš
niai pačią širdį tiesiog iŠ krūtinės suka ir 
dar juokiasi — ne! Kraujas užverda“.

Toliau mūsų autorius pradeda grotes- 
tiOkai šaržuoti, nuklysdamas 'į absurdo ka 
ralystę. Moters raštinėje, girdi, „viskas 
yra. Viskas. Plentai, bulvių laukai, biblio
tekos, teatrai, elektra, papūgos, tango 
plokštelės, arbūzai, laivai, kultūriniai kon
certai, rentgeno spinduliai, džiunglės, mėš
las, mygtukai, kiauros kišenės, bombos“... 
ir t.t. ir t.t.

Autoriui „patinka aiškinti, kas yra, 
kaip kas“: „Pavyzdžiui: mano tėvas, kaip 
šimtašerdis varpas. Mano motina, kaip 
raumeningas sliekas. Mano sesuo, kaip 
svyruojantis karklas. Mano brolis, kaip 
aklas erelis. Mano žmona, kaip jaunas aš— 
Mano duktė, kaip dvispalvis skelbimas“.

Tik jis pats negalįs suprasti, „kaip esu 
aš pats“.

Kas tai? Mokslo nuvertinimas ar perver 
tinimas? Sąmonės sutrikimas? Artimųjų 
pajuoka ar pagerbimas?

O gal tai „absoliutiniam autoritetui“ pa
klusimas, gal nusilenkimas griežtiems, 
nors ir keistiems įstatymams?

Įvykių raida
(Panašaus pobūdžio ir kiti šios knygos 

kūrinėliai. Kiekvieną jų perskaičius, ten
ka susimąstyti, ką autorius norėjo pasa
kyti, ką papasakoti, ką naujo įnešti į mū
sų gyvenimą ir literatūrą.

Sakoma, kad lyrinio, epinio ir draminio 
kūrinio siužetą sudaro tarp savęs susiję 
ir nuolat stiprėją įvykiai. Veikėjų tarpu
savio ryšiai turi atskleisti jų charakterį, 
elgseną bei jos motyvus, pergyvenimų au
gančią skalę nuo intrigos užuomazgos ligi 
atomazgos.

Kūrinio siužete žybteli veikėjų priešin
gų interesų susidūrimas arba vos mirksi 
nusigyvenusių asmenų sąmoningi prasilen 
kimai.

A. N. Dičpetrio kūryba įdomaujasi D. 
Britanijos lietuviai ir, jeigu ijis būtų užlnt- 
rigavęs juos gyvenimišku siužetu, origi
naliais charakteriais bei bėgančio laiko 
aktualijomis, — jo knygos keliautų iš na
mų lį namus.

Linkėtina, kad rašytojas, tiek laiko ste
bėjęs gyvenimą, surastų ką pozityvaus iš
kasti iš savo patirties kasyklų.

Atsiusta paminėti
Karys, Nr. 9, 1981 m. lapkritis. Pasau

lio Lietuvių karių — veteranų mėnesinis 
žurnalas. Red. Z. Raulinaitis.

Pasaulio lietuvis, Nr. 1, 1982 m. sausis 
PLB Valdybos leidžiamas mėnesinis žur
nalas. Redaktorius Br. Nainys, Chicago, 
JAV.

Laikai lietuviams, Nr. 11, 1981 m. gruo
dis Religinės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia Tėvai Jėzuitai, Chicago, JAV.

belošiant, besiibizuojant ir besimylint. O 
tu nepraleisdavai nė vieno vakaro ten ne
nuėjęs. žinoma, kai kada ji tave ir paglos
tydavo, o tu net prie klojimo durų nesu- 
mesdavai, galvodamas, jog taip plaukus 
gali suvelti tik karšykloje.

— Kiek bandelių jai parnešdavai iš tur
gaus. Vieną kartą net nepastebėjai, kaip 
išmetei jas pabaly, o valkai sekė tavo pė
domis ir buvo laimingi, radę kokią vieną. 
Taip, jie laimingi, o tu, prižadėjęs atnešti 
dovaną, nueini kaip ubagas. Tu atsiminei 
prie pat Palios durų, jog tuščias tavo užan 
tis, ir grįžai, ieškoti. Neberadai, tik vaikai 
juokėsi, valgydami tavo įprocią, ir bėgo 
nuo tavęs tolyn, kad neužduotum bent vie
nam į kuprą.

— Taigi, še tau dvidešimt meilės metų 
su saldainiais, bulkutėmis ir kortom. Pa
sidžiauk, kaip katinas pūsle. Gi tūkstan- 
tinukas nepaliks tavęs taip greit. Gali sa
kyt, visai ne tūkstantinukas, bet Ištiki
miausia žmona, kokią sunku rasti. Gi ši
tas varliokas tave mylės amžinai.

Ciferblatas žiūri į Justiną juodu, paslap 
tingu veidu, o metalinis laikrodžio tiksė
jimas grąžina jam ką tik prarastą ramybę. 
Jam rodosi, jog laikrodžio juodbruvas vei
das trumpai šypteri ir staiga vėl surim
tėja.

— Matau, ir šypsotis moki kaip merga. 
Gerai, gerai, man nebus taip nuobodu, kai 
tu nuolat šypsosies ir tiksėsi. Bet koks 
'gudročius tave ir išgalvojo. Negailėč tam 
ir litro. Tik užsuk, ir replių nereikia, kaip 
žadintuvui, nei rakto, kaip sieniniam.

Jis pakelia kairę ranką prie pat akių ir 
laimingas žiūri Įį ciferblatą.

— A, tu ne tik minutes, valandas ir se
kundes rodai, bet ir save galiu matyt, — 
Justinas mato save mažytį ir apskritą juo
dame ciferblate, — Negerai tik, kad taip 
mane mažą rodai. Aš tau — ne vaikas.

Pamerkia vieną akį. Mažesnis iš ciferb
lato jam atsako. Iškiša Justinas liežuvį. 
Tas jam tuopačiu atsilygina.

Anapus Atlanto
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI

Laisvajame pasaulyje yra narių skai
čiumi nemaža organizacija „Lietuvių Fron 
to Bičiuliai“. Jos nariai lietuviai katalikai 
ir beveik visi su aukštojo mokslo diplo
mais.

Užuomazga skaitoma Lietuvoje 1940 me 
tais, Sovietų Sąjungai okupavus Ir panai
kinus Lietuvos nepriklausomybę. O taip 
gi dar ji yra paruošusi sukilimą prieš oku
pantus — Sovietų Sąjungą o jos nariai 
1941 metais prasidėjus Vokielijos-Sovietų 
Sąjungos karui, aktyviai dalyvavo sukili
me.

O dabar, laisvajame pasaulyje, šios or
ganizacijos nariai aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje. O svarbiausias veiklos 
tikslas: išlaisvinti Lietuvą, Iš Sovietų Są
jungos vergijos, kad ji būtų laisva ir ne
priklausoma.

Dėl tokios veiklos, ši organizacija is jos 
nariai, Lietuvos okupanto ir jo agentų 
dažnai yra puolami — juodinami.

Nežiūrint to, organizacijos nariai kant
riai ir toliau dirba pasiimtą darbą Ir tiks
lą — išlaisvinti Lietuvą, besireklamuoda
mi ir su priešais bereikalo nesiginčydami. 
Jos nariai, daugumoje dar jauni ir turį 
daug kantrybės ir pasišventimo darbui.

Vakaruškų nerengia, tik kasmet kelis 
politinius ir kultūrinius parengimus, dau
giausia savo nariams pabendrauti, kurio
je nors lietuviškoje vasarvietėje. Lėšas 
veiklai patys susiaukoja.

Organizacija leidžia politikos žurnalą 
„Į Laisvę“. Jo redaktorius —Vacys Ročiū- 
nas, administratorius — Jonas Prakapas.

Organizaciją valdo Taryba sudaryta iš 
pirmininko, sekretoriaus ir atstovų iš Vo
kietijos, Canados ir JAV, Taryba taipgi 
įeina, Centro valdybos pirmininkas ir žur
nalo „Į Laisvę“ redaktorius.

Organizacijos eilinius veiklos darbus at
lieka, kas dveji metai rinkta Centro val
dyba.

Prieš naujus metus kadenciją baigė; 
pirm. Juozas Ardys, nariai Juozas Miko- 
nis, dr. Rimvydas šliažas, Jonas Vasaris, 
Vincas Akelaitis ir Albertas Jušinskas. Jie 
baigdami kadenciją Iš iždo suteikė para
mą: žurnalui „Į Laisvę" — 600 dol. PLB 
'Lietuvių informacijos centrui, Brooklyne 
— 500 dol. Dramaturgui Anatolijui Kai
riui (honoraras) — 500 dol.. Lietuvių Stu
dijų Centrui, Chicagoje — 200 dol. Pabal- 
tiečių laisvės lygai, Californija — 200 dol., 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai — 
100 dol. Lietuvos pasiuntinybės pastato 
remontui — 100 dol. žurnalui „Aidai“ — 
50 dol., laikraščiams „Darbininkas“ — 50 
dol., „Draugas“ — 50 dol. ir žurnalui „Pa
saulio Lietuvis“ — 50 dol.

šiems ir kitiems metams, jau išrinkta 
nauja valdyba. Pirm. Balys Raugas, Vy
tautas Volertas sr., Edmundas Binkis, Vy
tautas Volertas jr., dr. Albinas Šmulkštys, 
Pranas Baras ir Marija Raugienė.

„Lietuvių Fronto Bičiuliai“, turi savo 
atstovą, Vyriausiame Lietuvos Išlaisvini
mo komitete.

Andrius Laukaitis

Sužadėtinės teko atsižadėti, nes ji man 
nieko nežadėjo.

(Iš pasiaiškinimo subrinkime)

— Kad tau bala, kokius niekus tu išda
rinėji, laidoke, — nusijuokia patenkintas 
Ramoška, glausdamas laikrodį prie širdies.

Kambary šventadieniškai tylu, ir atkly
dę iš netolimo bažnytkaimio garsai nė 
kiek nedrumsčia šventadieniško ir saulė
to ryto tylos. Justinas guli su laikrodžiu 

ant širdies ir junta, kaip laikrodis Ir jo 
širdis tuo pačiu pulsu pulsuoja. Laimingas 
jis, kaip vaikas, glausdamas švelnią paukš 
čio galvelę prie savo veido.

— Net negaliu atskirai, kur mano širdis 
ir kur tu. Tau trūksta tik tik kūno, tai bū
tum aš.

Laikrodis eina, Ir Justino širdy ramu, 
kaip bažnyčioj. Jo tiksėjime skleidžiasi 
Justino pavėluota laimė, kaip vienišas 
vyšnios žiedas šiltą rudenį. Kodėl jis anks 
čiau negalėjo jo įsigyti. Juk jo gyvenimas 
būtų buvęs kažkas nepaprasto, gali sakyt, 
net ne gyvenimas, o ilgas saldainis, čiul
piamas ištisus keturiasdešimt metų. Nebū
tų jutęs sieloj baisaus vienišumo ir iš vi
so menkystės. Gal monotoniškas metalo 
balsas būtų išjudinęs visuomet jo apsnū
dusią sielą, ir jo dvidešimt bernavimo 
metų nebūtų tokie tušti, kaip bobilio kluo 
nas prieš Velykas. Tremties vienišumas 
nebūtų buvęs toksai įkyrus, varni&kai pil
kas, Dabar gi laikrodis užpildys tuštumą 
širdy, ir vietoj širdies tyrlaukių klestės 
rojaus vasarojus Justino gyvenime.

Kai saulė visiškai prispirta Justiną prie 
sienos ir šviesiom garbanom net perdaug 
šiltai glosto laimingojo kaktą, Justinas, 
mergiškai paraudęs ir 'gerokai. įšilęs, 
keliasi iš lovos, mintimi sveikindamas sa
va laikrodį:

— Būk svaika, mano numylėtine, ir lai
minga, kaip ir aš pats. Gyvenimo varguose 
dažnai mes matysimės. Bet tu nebijok nie
ko, nes už tavo pečių stovi, žinai kas. Tu 
nežinai, taigi žinok — Justinas Ramoška, 
ištikimiausias tavo draugas, 'gali sakyt, 
kaip ir tavo vyras, o ne koks pusbernis.

(Bus daugiau)

VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI
Pilie, tiek (amžių tavo sienos 
Atlaikė priešų spaudimus. 
Ir gynė Lietuvą kiekvienas 
Tavųjų sienų sąnarys.

Matei tu Lietuvos galybę 
Ir jos gynėjus nemarius!
Meni Kęstučio didžiavyrius,
Kaip mušė riterius piktus.

Matei, kaip Vytautas nuo bokšto 
Ieškojo Lietuvos ribų, 
O laisvės Lietuvai jis troško 
Nuo Neringos lig vandenų Juodų.

Regėjai Lukšį nužudytą,
Kaip švito rytmetis skaistus,
Ne kartą (ašaros čia krito, 
Kai vežė Lietuvos vaikus.

Pilie, (tiek amžių tavo sienos 
Atlaikė priešų spaudinius: 
Stiprybės semias čia kiekvienas 
Ir mena buvusius laikus.

(Eilėraštis gautas i‘š Lietuvos)

1000 dol. PREMIJA LYNES 
REDAKTORIUI

(Pranešimas telefonu iš Čikagos)
Sausio 6 d. Čikagoje posėdžiavusi Euge

nijaus Kriaučeliūno premijos jury komi
sija, įvertinusi prisiųstus pasiūlymus 1981 
m. jaunimo premijai skirti, nutarė 1000 
■dolerių premiją paskirti D. Britanijos Jau- 
nimo Sąjungos leidžiado laikra'ščio (ang
lų kalba) redaktoriui VIDUI PUODžIt*. 
■NUI.

Jis yra pripažintas geriausiai, pasireiš
kusiu lietuviu jaunuoliu žurnalistikoje.

Premijos Jaunimui sąlygos (buvo pa
skelbtos „Europos Lietuvio“ 43 ur., 1981 
m. lapkričio 6 d.

Vidas Puodžiūnas yra kilęs iš Stoke- 
on-Trent, Vid. Anglijoje, 24 m. amžiaus, 
baigęs aukštąjį mokslą. Dabar gyvena ir 
dirba Londone. Jo redaguojamas LYNES 
yra siuntinėjamas prenumeratoriams ir 
visiems E.L. skaitytojams D. Britanijoje.

E.L. redakcija sveikina jaunąjį kolegą.

HELSINKIO POLITKALINIŲ 
VARDYNAS IR [KALENDORIUS

JAV-ių Helsinkio grupė (U.S. Helsinki 
Watch Committee) išleido Sovietų Sąjun
goje ir Čekoslovakijoje suimtųjų Helsin
kio grupių narių vardyną ir kalendorių. 
Kalendoriuje yra Viktoras Petkaus nuo
trauka. Išvardinti ir lietuviai kaliniai:

1. Balys Gajauskas, PO Box 5110/1-VS, 
Moscow, USSR. Nuorašus siųsti šiuo adre
su: Irena Dumibrytė Gajauskienė, c/o. 
Laima Šulslkienė, Palangos 18-12, 233000 
Kaunas, Lietuva;

2. Mečislovas Jurevičius, Brigada 51, 
Būrys 5„ Kapsukas OC 12/13, 234520, Ue- j 
tuva. Nuorašai: Jurevičių šeima, Sinulio i 
6, kv. 10, Šiauliai, Lietuva;

3. Viktoras Petkus, PO Box 5110/1-UE, 
Moscow, USSR. Nuoralšai: Eitanas Fin- 
kelšteinas. Liepos 21, nr. 10, kv. 10, 
232000 Viliniius, Lietuva;

4. Algirdas Statkevičius, učr. OM-216/ 
st.-2, Černiadkovsk, 2381000 Kalinigrads- 
kaja obi., USSR;

5. Vytautas Vaičiūnas, Brigada 51, Bū
rys 5, OC 12/3. 234520 Kapsukas, Lietuva; 
Nuorašai: L. Vaičiūnienė, Hipodromo 46- 
35, Kaunas, Lietuva.

JAV-lbių Helsinkio grupė ragina polit
kaliniams siųsti atvirukus ir telegramas 
bent divi savaites pilės jų gimtadienius, 
kurie pažymėti specialiame kalendoriuje. 
Nuorašus siųsti šeimoms ir sovietų val
džios atstovams: Chairman Leonid Brei- 
hnev, The Kremlin, Moscow, USSR; Am
bassador Anatoly Dobrynin, Embassy of I 
the USSR, 1825 Phelps Pl., N.W. Washing- ! 
ton, D.C. 20008; Alexander Renkunkov, 
Procurator General of the USSR, uil. PuJ- 
kinskaja, 159, Moscow, USSR.

Kalendorių ir vardyną („1981 Helsinki 
Prisoners Watch Address Directory“) ga
lima užsisakyti šiuo adresu: Helsinki 

, Watch, 205 East 41nd St., New York, N. 
Y. 10017.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 46

Jonas, Petras ir Stasys gimę tą pačU 
dieną, o sudėję jų visų amžiaus metus, 
gausime 55 metų sumą.

Po 5 metų Petras bus dukart vyresnis 
už Joną, o Stasys dukart vyresnis už Petri-

Kokie jų amžiai yra dabar?

Atsakymas Nr. 45
19 saldainių (3X1 c., 6X2 c., WX3į c. 

= 50 centų.

Mokslininkai įdėjo daug pastangų ir 
darbo, kol pagaliau sukonstravo kompiu
terį, kuris, jų apskaičiavimu, turėtų išriš
ti visas pasaulio paslaptis.

Atėjo pirmoji bandymų diena.
Ir štai pirmasis (klausimas — kai© at

sirado pasaulis? — paduotas kompiutetlui 
suvirškinti.

Sudrebėjo mašina, sužaibavo šviesos, ir 
už kelių sekundžių mokslininkai skaitė 
atsakymą:

— Pasiskaitykit „Būties knygą“.
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Lietuvos Universitetui — 60 metu>
šių metų Vasario šešioliktoji yra dvi

guba Šventė: tą dieną prieš 64 metus buvo 
paskelbtas Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atstatymas ir prieš 60 metų, t.y. 1922 
metais — Lietuvos Universiteto atidary
mas.

Kaip žinome, Lietuva turėjo vieną iš 
seniausių universitetų. Vilniaus universi
tetas prieš tris metus šventė savo 400 me
tų sukaktį. Jis buvo įsteigtas 1579 metais. 
Bet Lietuvai nustojus nepriklausomybės, 
netrukus, t.y. 1832 metais, buvo uždary
tas ir Vilniaus universitetas. Imperinė 
Rusija, pavergusi mūsų (kraštą, norėjo 
kad Lietuva būtų tamsi ir juoda.

Tad atstačius Lietuvos nepriklausomy
bę, pirmuoju mūsų inteligentijos rūpesčiu 
buvo atkurti Vilniaus universitetą. Tam 
tikslui Lietuvos Taryba jau 1918 m. gruo
džio 5 d. priėmė Vilniaus universiteto sta
tutą ir numatė 1919 m. sausio 1 d. universi 
tetą Iškilmingai atidaryti. Deja, bolševi
kams tuo laiku veržiantis į Vilnių, tos iš
kilmės neįvyko. Lietuvos vyriausybei te
ko pasitraukti į Kauną ir imtis svarbesnių 
reikalų — ginti kraštą nuo (besiveržiančių 
priešų.

Valstybei tuo laiku negalint universite
to kurti, atsirado privati iniciatyva. 1919 
m. spalio 19 d. Kaune (įvykusiame pasita
rime nusistatytą steigti visuomeninėms 
pajėgoms Aukštuosius Kursus. 1919 m. 
lapkričio men. buvo įsteigta Aukštiesiems 
Kursams laikyti aukštųjų mokslų draugi
ja. Kursai pradėjo veikti 1920 im. sausio 
27 d. su penkiais skyriais: humantarinių, 
teisių, matematikos - fizikos, gamtos, me- 
ricinos ir technikos.

Pirmaisiais metais Aukštiesiems kur
sams vadovavo Z. Žemaitis. Mokslą pradė
jus, įstojo 522 klausytojai, fš jų — 244 ti
krieji, kiti — laisvi klausytojai, netunį 
(brandos atestatų. Bet 1920 m. rudenį moks 
las buvo nutrauktas, daugumai studentų 
išėjus į frontą. 1921-22 m. kursams vado
vavo J. Vabalas - Gudaitis. Klausytojų 
buvo 480, paskaitas skaitė 48 lektoriai. 
Aukštieji kursai atliko paruošiamuosius 
darbus Lietuvos universitetui steigti.

■Neatsižvelgiant į sunkią krašto ekono
minę padėllį ir dar nepasibaigusias kovas 
dėl krašto laisvės, mūsų politiniai veikė
jai universiteto steigimo klausimą kėlė 
jau 1921 m. pradžioje. Steigiamojo Seimo 
atstovas V. Čepinskis, vėliau tapęs univer
siteto profesorium, svarstant mokyklų 
įstatymo projektą 1921 m. kovo 22 d. ra
gino universitetą steigti, nepaisant sun
kios ipadėties. Jis sakė, kad istorijoje yra 
žinomi atsitikimai, kad tautos steigė uni
versitetus, būdamos tokioje padėtyje, 
kaip Lietuva. Jis nurodė Olandijos padėtį 
XVI šimtmetyje, kada tas kraštas kovojo 
prieš svetimųjjų invaziją, bet gyventojai 
nubalsavo: „Duokit mums universitetą, 
duokit mokyklų“. Ir tada buvo įsteigtas 
‘Leideno universitetas, kuris ir šiandien 
yra vienas iš žymiausių ir geriausių uni
versitetų pasaulyje. V. Čepinskis tada sa
kė Steigiamajame Seime: „Žiūrėkit, dėl 
to Olandija yra vienas Iš puikiausiai ap
sišvietusių ir sutvankytų kraštų.“

Konkrečiau universiteto steigimo reika
lą V. Čepinskis buvo iškėlęs Steigiamaja
me Seime 1921 m. vasario 15 d„ bet Sei
mas universiteto statuto projektą pradėjo 
svarstyti tik gruodžio 7 d. V. Čepinskis 
kritikavo švietimo ministerijos biurokra
tizmą, dėl kurio statuto svarstymas suvė
lintas. Jis pasakė, kad nors Aukštieji. Kur 
sai turi trūkumų, jie jau sudaro tam tik
rą pagrindą universitetui. Kvalifikuotų 
dėstytojų atžvilgiu Lietuva stovi neže- 
miau už kaimynus. Universitetas turi ne 
vien praktinės, bet ypač kultūrinės reikš
mės. Jis pasakė: „Mūsų savarankiškumas 
ir originalumas gali pasireikšti lik per 
kūrybą lygiai ūkio, tiek ir kultūros sri
ty... (be universiteto to nepasieksime... 
■Bet jeigu mes sudarytume universitetą 
vien tik iš svetimų žmonių, kuriems 
mūsų reikalai, troškimai ir pa
žiūros būtų svetimi, tie svetimi žmonės 
negalės sukurti tokio universiteto, kuris 
būtų mūsų kultūros židinys... Mes turime 
eiti prie universiteto kūrimo savo jėgo
mis, kviesdami iš svetur tik tas jėgas, ku
rių pas mus nėra“.

Atominės energijos klausimu V. Čepins
kis tada pasakė: „šiandien kai kurie sva
jotojai kalba apie taip vadinamos atomų 
energijos išnaudojimą. Juk tai baisu! Ir 
galėtų prieiti prie tokios galimybės. Juk 
tai reikia — milijonus arklio jėgų! Aš ne
norėčiau kad žmogus galėtų prie tokio 
baisaus šaltinio prieiti!“

Švietimo ministerijos paruoštas statuto 
projektas buvo perduotas svarstyti Seimo 
išrinktai komisijai Atstovų nuomonės sky
rėsi universiteto autonomijos klausimu, 
dėl teologijos - filosofijos fakulteto ir ki
tais klausimais. Todėl tik po ilgesnių dis
kusijų ir padarius visą eilę esminių bei 
redakcinių pataisių, Steigiamasis Seimas 
1922 m. kovo 31 d. priėmė Universiteto 
statutą.

Bet Lietuvos vyriausybė, norėdama sim
boliškai surišti Lietuvos universitetą su 
senuoju Vilniaus universitetu, 1922 m. va
sario 13 d. nusprendė Lietuvos universite
tą Kaune iškilmingai atidaryti vasario 16 
dieną, nelaukiant Seime svarstomo statu
to. Tad Lietuvos universitetas Kaune pra
dėjo darbą, remdamasis Lietuvos Tarybos 
Vilniuje priimtu Vilniaus universiteto 

statutu. Pirmuoju rektorium prezidentas 
A. Stulginskis paskyrė J. Šimkų.

Fakultetų dekanais buvo paskirti: prel, 
J. Mačiulis - Maironis — teologijos fak., 
A. Voldemaras — socialinių mokslų, Z. 
Žemaitis — matematikos — gamtos, P. 
Avižonis — medicinos ir P. Jodelė — tech
nikos.

Universitetas pradėjo veikti 1922 m. ko
vo 1 d. Seimui priėmus naują statutą, so
cialinių mokslų fakultetas buvo padalin
tas j humanitarinių, teisių ir teologijos - 
filosofijos fakultetus. Humanitarinių mlks 
lų fakulteto dekanu tapo M. Biržiška, tei
sių — P. Leonas ir teologijos - filosofijos
— kun. P. Bučys.

Lietuvos universitetas Kaune kūrėsi, ne 
galėdamas .atsiremti nė vienos aukštosios 
mokyklos palikimu nei tradicijomis. Vil
niaus universiteto tradicijos buvo nutru
kusios prieš 90 metų. Kaune nebuvo net 
tinkamų patalpų. Universitetas pradėjo 
darbą buv. komercinės gimnazijos rūmuo
se (dabartinėje Donelaičio g-ėje). kuriais 
jau naudojosi Aukštieji Kursai. Trūko 
mokomojo personalo ir mokslo priemonių. 
Bet entuziastų pasiryžimas viską nugalėjo.

Didėjant studentų skaičiui, pradėjo truk 
ti paskaitoms salių. Kai kuriuos fakultetus 
teko perkelti į kitus namus. 1927 m. mi
nistrų kabineto nutarimui buvo perleisti 
dideli valstybės spaustuvės rūmai, statyti 
1925 m. Juos kiek pertvarkius, ten nusikė
lė rektoratas, teologijos - filosofijos, hu- 
manarinių mokslų fakultetai ir universi
teto biblioteka, šie rūmai, Gedimino ir 
Donelaičio gatvių kampe, buvo pagrindi
niai, vadinami didž. u-to rūmais.

1931 m. Aleksote buvo pastatyti fizikos
- chemijos instituto rūmai (sunaikinti II 
pas. karo metu), kur persikėlė ir technikos 
fakultetas su reikalingomis laboratorijo
mis. Čia buvo numatyta statyti, universi
teto miestą, bet vėliau kitiems fakulte
tams buvo pastatyti rūmai kitose mieso 
dalyse.

Pradėjus universitetui veikti, 1922 m. 
pavasario semestre buvo 481 studentas. 
Rudens semestre — 1168. Antrąjį penk
metį baigiant, studijavo 3082 studentai. 
(Pirmoji profesūra atliko didelį ir neleng
vą darbą. Jai teko praminti pirmus žings
nius lietuviškam aukštojo mokslo dėsty
mui, kai trūko lietuvių k. specialios lite
ratūros ir mokslinės terminologijos.

1930 m. (birželio 7 d. Lietuvos universi
tetas gavo Vvtauto Didžiojo Universiteto 
vardą ir naują statutą. Tai metais studen
tų skaičius pasiekė 4097.

Nepriklausomybės laikotarpyje (1924- 
1940 m.) 'Lietuvos universitetą baigė 2805 
vyrai ir 985 moterys, viso 3790. Jie tapo 
■netik savo srities specialistais, bet taip 
pat išmoko deramai, mylėti savo kraštą ir 
tautą. J. V.

DEBATAI APIE TAUTINES MAŽUMAS 
LENKIJOJE

„Solidarumo" sąjūdis Lenkijoje išjudi
no tautinių mažumų klausimą; laisvųjų 
profsąjungų bei oficialioje spaudoje daž
nai pasirodė ir Lietuvos vardas. Ypatingą 
kontroversiją sukėlė sovietinio plauko 
„darbo herojus“ Albino Spiwako pastabos 
rugpjūčio mėnesį įvykusiame lenkų kom
partijos centrinio komiteto plenume. Ten 
Spiwakas taip kalbėjo: „Prieš 1939-uosius 
metus Lenkijoje buvo (įvairių tautinių 
tautų (naeje narodowe). Aš turiu galvoje 
lietuvius, žydus, ukrainiečius ir ypač vo
kiečius. Jų pakako sudaryti subversyvią 
„penktąją koloną“. Ir ji buvo sudaryta. 
Buvo šūvių į nugarą ir špionažo, Lenkijos 
armija tapo disorganizuota. Tikslai buvo 
tie patys: sudaryti tramplyną įsiveržimui 
į Sovietų Sąjungą“. Spiwakas pareiškė, 
kad ir šiandien žmonės su panašiais tiks
lais nori išnaudoti tautines mažumas. „Bet 
šiandien“, sako jis, „nebėra įvairių tauti
nių tautų — pirmą sykį Lenkijos istori
joje lenkai viena tauta“.

Šis Spiwako pareiškimas susilaukė at
kirčio ukrainiečių mažumos Lenkijoje sa
vaitraštyje Naše Slovo (1981.IX.20), ku
ris pabrėžė, kad Lenkija tebėra daugiatau
tė valstybė. (Lenkijos šaltinių žiniomis, 
Lenkijoje dabar yra pusė milijono tauti
nių mažumų). Įsikūrus „Solidarumo" są
jūdžiui, tos mažumos pradėjo drąsiau rei
kalauti savo teisių. Jų reikalavimus parė
mė laisvųjų profsąjungų savaitraštis So- 
lidarnošč. šių įvykių poveikyje buvo įsl- 
registravuoi ir lietuvių studentų sąjunga 
Lenkijoje.

Lenkų šovinizmo atstovas Spiwakas vi
sad buvo su didele pagarba linksniuoja
mas Maskvoje. Kai Iš jo primityvumo pra
dėjo tyčiotis lenkų žurnalistai ir „Solida
rumo“ nariai, Sovietų spauda, įskaitant ir 
lietuviškąją, labai tuo pasipiktino. (Elta)

TERLECKAS PASIRAŠO SVEIKINIMĄ 
WALESAI

Vokietijoje rusų kalba leidžiama žurna
lo Possev (.1981. No. 10) žiniomis, 1981 m. 
sausio mėn. grupė politinių kalinių iš Per
mės koncentracijos stovyklos 36 Nr. pa
siuntė Lenkijos darbininkams, „Solidaru
mo“ profsąjungos nariams tokio turinio 
telegramą: „Mes su jumis, broliai lenkai, 
jūsų žvaigždinėje valandoje". AJštuonių ; 
pasirašytųjų tarpe buvo ir Antanas Ter-1 
lenkas. (Elta)

SKAITYTOJAMS PAGEIDAUJANT
Tokia antrašte „Valstiečių Laikraštis“ 

veda skyrių, kuriame redakcija atsakinė
ja į skaitytojų klausimus. Viename nume
ryje J. Donskytė nori sužinoti, kodėl Kry
žiaus kalnas Šiaulių rajone yra žmonių 
taip aukštai vertinamas. Jos mama jai pa
sakoja, kad senais laikais toje vietoje sto
vėjusi didelė bažnyčia, kuri prasmegusi 'į 
žemę, o jos vietoje atsiradęs smėlio kal
nas, pavadintas Kryžiaus kalnu.

J. Donskytė dar prideda gana įdomų, 
jai nesuprantamą atsitikimą, jai gulint 
ligoninėje. Vienai moteriškei buvusi pada
ryta sudėtinga operacija, išgelbint ją iš 
mirties nagų. Bet jos dideliam nustebimui 
ta moteriškė pasveikusi nedėkojo gydyto
jams už sugrąžintą sveikatą, o tik visą 
laiką meldėsi, ir kai atėjo jos vyras, ji, vi
siems girdint, įsakė jam užsakyti kryžių 
ir pastatyti ant to kalno. Kas tas per kal
nas, jeigu moteriškė pirmiausia dėkoja 
„dievui“ (komunistų laikraštyje rašoma 
su maža raide), o ne gydytojams ir sese
lėms, — klausia laikraščio skaitytoja.

Tūlas G. Petraitis jai atsako ilgokame 
straipsnyje „Legendos ar tikrovė". Tokia 
pat antrašte anksčiau buvo aprašyta Šilu
va. Jis naudoja įdomų argumentą, kad su-

atlikti religines apeigas. Tačiau baudžia
masis kodeksas nustato ir kaip turi būti 
tuo atveju, kai religinės apeigos ardo vie
šąją tvarką. Saugoti ją, neleisti jokių pa
žeidimų — valdžios organų pareiga“.

Už taip vadinamą „viešosios tvarkos ar
dymą“ Mečislovas Jurevičius buvo nuteis
tas 3 m. griežto režimo lagerio.

Patį Kryžių kalną „Valstiečių Laikraš
tis" gana plačiai ir įdomiai aprašo.

„Netoli Meškučių gyvenvietės, prie va
dinamo Šiaulių — Meškučių senkelio, yra 
piliakalnis, vietos žmonių Pilies kalnu va
dinamas. Iš vienos pusės kalną supa ma
žas Kulpės upelis, iš kitų pusių nemažo 
grovio. Kalno šlaitai gana statūs, viršus 
šiek tiek plokščiau įlinkęs Ir todėl jis pa
našus į balną. 1863 m. sukilimo metu caro 
žandarai prie šio kalno vykdydavo suki
lėliams mirties bausmes.

Pakalnėje yra vandens šaltinių. Pagal 
senovės žmonių pasakojimus prieš dauge
lį Šimtų metų šioje vietoje, kur dabar yra 
Jurgaičių piliakalnis, buvęs smarkus mū
šis, ir laidojant žuvusius gyvieji saujomis 
supylė ‘šį kalną ir davę dievams aukas. 
Nuo to laiko ant kalno gyvenęs vaidila, 
vaidilutės kurstydavusios šventąją ugnį. 
Įvedus krikščionybę, vaidila ir vaidilutės

Kun. Algirdas Močius veda eiseną į Kryžių (kalną

griovus to Kryžiaus kalno religinį pobūdį. 
Būtent, jis suniekina charakterį asmenų, 
kurie į ten eina melstis ir „Kryžių kalno 
stebuklus garbinti“. O gi kuo jis suniekina 
jų charakterį? Nagi, tie žmonės „baigian
tis Didžiajam Tėvynės karui, hiltlerinin- 
kus Išvijus iš Lietuvos, priklausė nacio
nalistinei banditų gaujai“ (mūsų pabrauk- 
ta-red).

Tokio argumento įrodymui autorius duo 
da du pavyzdžius: Mečislovą Jurevičių, 
„kuris organizavo eitynes iš Meškučių baž 
nyčios šventoriaus į Kryžių kalną“, ir 
Jurbarko katalikų bažnyčios vikarą Algir
dą Močių, „kuris išdidžiai su kryžiumi 
ant pečių žengė vadinamųjų tikinčiųjų 
grupės, priešakyje. Ar pagalvojo jie tada, 
kas yra tas Močius?"

Pagal straipsnio autorių kun. Mociaus 
įbroliai irgi „siautėjo nacionalistinėje gau 
joje“, o pats kun. Močius už „antitarybinę 
veiklą“ buvo baustas net du kartus. Me
čislovas Jurevičius irgi sėdėjęs kalėjime 
už nacionalistinę veiklą, bet vistiek ne
pasimokęs.

Iš to laikraštis padaro tokią išvadą:
„Pasižiūrėjus į Kryžių kalno garbintojų 

ir eitynių organizatorių veidus, galima ne
sunkiai nustatyti ir tuos, kurie paskui to
kius žmones sekė, ir kokiems tikslams yra 
organizuojamos „stebuklingos' vietos.“

Pajuokos vertas yra ir G. Petraičio ti
kėjimo laisvės užtikrinimas:

„Mūsų šalies įstatymai garantuoja są
žinės ir tikėjimo laisvę. Niekas nekliudo 

S&aitytajii Eai^ai
KO JIE SIEKIA?

■Siunčiu voką, kuriame man buvo pri
siųstas tas provokacinis šlamštas „Dest
roy the worm".

Gavęs tą šlamštą labai pasipiktinau. Ir 
stebiuosi, kad po 34 metų čia, Anglijoj, 
gražaus Lietuvių Sąjungos veikimo, atsi
rado tokių bukapročių, kurie nori tą gra
žią veiklą suardyti! Kaip jie drįsta tai da
ryti?

Aš pats į Lietuvą nevažiuoju, ir kol kas 
negalvoju važiuoti, bet kitiems nedraus- 
čiau. Bet čia, atrodo, tų žmonių yra kiti 
tikslai, taip sakant, šėtoniški tikslai.

Be kitų šmeižtų jie dar prideda, kad 
kai kurie Valdybos žmonės yra su mažu 
išsilavinimu. Aš pats taip pat neturiu jo
kio išsilavinimo, bet aiškiai suprantu, kad 
tie, (kurie man atsiuntė tą provokacinį 
šlamštą, yra trigubai kvailesni už neiš
mokslintą žmogų.

Visus Sąjungoje dirbančius žmones aš 
gerbiu už jų darbą Ir vangus, ir esu labai 
pasipiktinęs tais, kurie drįsta tokiu Šėto
nišku būdu Sąjungą ardyti.

Reiškiu pagarbą:
J. Petrėnas, Burton on Trent

BALSAS IŠ MINIOS
Sausio 14 d. „Europos Lietuvio" Nr. 2 

Skaitytojų laiškų skyriuje buvo išspausdin 
tas mlsijonieriaus laiškelis MISIJONIE- 
RlAUiS ŽODIS, kuriame kun. D. Slapšys,

buvo išvaikyti, ugnis užgesinta.
Kiti pasakoja, kad šiame kalne yra nu

grimzdusi bažnyčia. Kažkas mėginęs kal
ną kasti, bet pasiekus bogištus, varpai su
skambėjo ir bažnyčia dar giliau nugrimz
dusi, todėl ir kalno viršukalnė vis daugiau 

ir daugiau įdumbanti. Vienas drąsuolis 
mėginęs čia turtų ieškoti, bet buvęs su
trauktas į kamuolį ii- kai pažadėjęs pasta
tyti kryžių, vėl tapęs sveikas. Nuo to lai
ko šiame kalne buvo pradėtat statyti kry
žiai, o kalnas vėliau pradėtas vadinti Kry
žių kalnu. Seno žmonės dar pasakoja, kad 
čia vaidenasi, klajoja įvairios dvasios, ku
rios įvaro praeiviams baimės."

„Tikėjimas stebuklais“ toliau rašo auto
rius, „yra pagrindinis elementas egzistuo
jančioms religijoms“, kad patraukus į sa
vo pusę kuo daugiau šalininkų ir 'įrodžius 
„kad krikščionių dievas yra galingesnis 
negu pagoniški dievai“. Siam tikslui bu
vo panaudotas ir Jurgaičių piliakalnis.

Lyg su apgailestavimu autorius tačiau 
pastebi, kad „ekstremistiškai nusiteikę ka 
talikų bažnyčios dvasininkai neužmiršta 
vadinamojo Kryžių kalno „stebuklų" ir to 
dėl, pasikvietę į pagalbą kai kurias mūsų 
tautos atplaišas, bando atnaujinti „stebuk 
lūs“ arba, kitaip sakant, nors priminti kai 
kada apie juos tikintiesiems“.

Tas straipsnis yra dar vienas įrodymas, 
kad ir per 40 metų komunistai nepajėgė su 
naikinti religiją Lietuvoje.

S.J., iš Indijos tarp kitko rašo:
„...turiu Jums padėkos jausmus, kad ir 

manęs nepamiršote ir nuolat siunčiate sa
vo leidinius savo pačių lėšomis... Visa tai 
padeda man išlaikyti savo kalbą.“

Kad nors kiek palengvinus D. Britani
jos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės sunkią naštą, leidžiant 
„Europos Lietuvį“, kun. D. Slapšio, S.J., 
>gyv. Inndijoje, prenumeratą apmoka P.P.

Senos išminties liaudies žodžiai sako: 
„Daug rankų didžią naštą pakelia“, — tai 
tikiu, kad atsiras ir daugiau tokių, kurie 
ateinančių metų čia minimą prenumeratą 
apmokės.

Priede: prenumeratos mokestis.
P.P., Detroit, Mich., U.S.A.

DĖL BALTISTIKOS KONFERENCIJOS 
STOCKHOLME

Rašant straipsnelį apie Balt, konferen
ciją („E.L.“ Nr. 31, 1981.8.3), dėl nepa
kankamo patikslinimo, įsibrovė klaida: 
konferencijoj dalyvavo iš sov. Lietuvos 6 
mokslininkai, o ne septyni.

Prof. Šidlauskas, dėl kai kurių priežas
čių, konferencijon nebeatvyko. Dėl šios 
klaidelės E.L. redakcija nieko nekalta.

Tad V. Gedrimo („Akiračiai“ Nr. 9, 
1981) „patarimas“ E.L. redaktoriams „ne
betikėti viskuo...“ šiuo atveju yra ne vie
toj, be to, kiek naivus ir priekabus.

J. Kr., Švedija

LIETUVOJE
ENCIKLOPEDIJOS AŠTUNTAS TOMAS

Vilniaus „Mokslo" leidykla 1981 m. pa
baigoje išleido „Lietuviškosios Tarybinės 
Enciklopedijos“ 8-tą tomą, apimantį M-P 
raides, 640 psl.

šiame tome lietuvių komunistų, kurie 
bu>vo sušaudyti 1937-38 m. Rusijoje valy
mų metu, biografijose praleistas sakinys 
„žuvo asmenybės kulto sąlygomis". Toks 
sakinys buvo Mažojoje L. Tarybinėje En
ciklopedijoje, išleistoje Chriuščiovo lai
kais.

MIRĖ P. ZULONAS
Sausio 26 d., eidamas 82 metus, Lietu

voje mirė dramos artistas (Petras Zubo- 
nas.

■Gimęs 1910 m. lapkričio 16 d. Kupiškio 
vis. P. Zulonas mokėsi Panevėžyje ir Kau 
no aukšt. technikos mokykloje. Baigęs 
Kauno vaidybos studiją, nuo 1933 m. dir
bo Kauno Jaunųjų Teatre, o vėliau perė
jo į valstybinį teatrą. Nuo 1940 m. Ir po 
karo dirbo Vilniaus valstybiniame dra
mos teatre. Nuo 1948 iki 1958 m. jis buvo 
teatro direktorium.

VIS DAR BURŽUAZINĖ IDEOLOGIJA...
Sausio 28 d. Vilniuje buvo sušauktas 

komunistų partijos sekretorių pasitarimas 
„ideologinio darbo klausimais“.

Kalbėjo LKP propagandos ir agitačijos 
skyriaus vedėjas J. Kuolelis. Jis pasakė, 
kad reikia gerinti darbą ideologiniame 
auklėjime. Atsakingas vaidmuo tenka mo
kykloms i.r organizacijoms. Reikia „duoti 
griežtą atkirtį buržuazinės ideologijos pa
sireiškimams“.

KOLCHOZŲ PADĖTIS BLOGĖJA
Žemės ūkio ministro pavaduotojas V. 

Sankauskas, rašydamas VALSTIEČIŲ 
LAIKRAŠTYJE (1.28) apie padėtį kolcho
zuose ir sovehozuose, sako:

„Vis dėlto kelia susirūpinimą, kad pa
staraisiais metais daugelyje ūkių pablogė
jo ne tik gamybos intensyvumo, bet ir eko
nominiai rodikliai. Dalis ūkių jau treji 
metai i'š eilės dirba nuostolingai, didėja 
įsiskolinimas valstybiniam bankui".

YRA MINISTERIJA, BET NĖRA 
DARŽOVIŲ

Lietuvoje dabar yra „Vaisių Ir daržovių 
ūkio ministerija“, bet trūksta daržovių.

„Valstiečių laikraštis" sako, kad „kai 
kurių miestų ir rajonų gyventojai dar la
bai netolygiai aprūpinami ankstyvomis 
daržovėmis. Lauko daržininkystės nors 
gerokai išaugo, remiasi sena materialine- 
baze, daug darbų, ypač nuimant derlių, 
dar atliekama rankomis. Dėl to didėja dar 
žovių savikaina, lauko daržoves auginti 
nuostolinga.

Daržininkystės darbams mechanizuoti 
dar labai trūksta specialių mašinų bei in
ventoriaus, nepakanka ratinių traktorių. 
Nors pilemiestiniuose ūkiuose sezono me
tu nuolat dirba 300—500 talkininkų, trūks
ta bendrabučių jiems apgyvendinti, val
gyklų.“

PRIVATAUS ŪKIO PRIVALUMAI
Žemės ūkio ekonomikos instituto moks

linis bendradarbis Ch. Markovas, ligi pra
eitų metų vasaros daug rašęs apie sodybi
nių ūkių vystymo svarbą, paskutiniu laiku 
nutilo.

Viename iš paskutinių straipsnių, kuris 
buvo atspausdintas „Valstiečių laikrašty
je“, jis paneigė paskolas, kad kolchozų 
darbininkai daug laiko sugaišta savo so
dybiniuose ūkiuose ir mažai dinba kolcho
zuose. Pasiremdamas duomenimis, jis 
pasakė, kad kiekvienas žemės ūkio darbi
ninkas per metus vidutiniškai išdirba 232 
—235 darbo dienas kolchoze ar sovehoze. 
Be to tas darbininkas dar dirba savo so
dybiniame ūkyje, kur jis pagamina valsty 
bei kas trečią toną pieno, kas penktą toną 
kiaulėnos, kas ketvirtą toną bulvių, ne
skaitant tų produktų, kuriuos jis pats su
naudoja ir kuriuos parduoda privačiai.

Toliau jis pasakė:
„■Derėtų pridurti, kad respublikos pagal

biniame asmeniniame ūkyje kol kas iš
auginama daugiau daržovių, vaisių ir uo
gų negu kolūkiuose, tarybiniuose ir kituo
se valstybiniuose ūkiuose, kad, Žemės ūkio 
ekonomikos instituto duomenimis, 35 proc. 
bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės 
tenka produkcijai, kuri pagaminta sodybi
niame ūkyje“.

Todėl Ch. Markovas ragino plėsti priva
tų ūkį Ir sekti Alytaus rajono Butrimonių 
kolūkio pavyzdžiu, kur kai kurios didelės 
kolūkiečių šeimos laiko po dvi karves, au
gina galvijus, paukščius, turi pakankamai 
bulvių, daržovių, mėsos, pieno Ir kiauši
nių.

Kolūkiečiai šiame ūkyje visiškai aprū
pinti pašarais asmeniniams gyvuliams.

Gamybai sodybiniuose ūkiuose plėsti 
kliudo arklių.trūkumus. Ch. Markovas ra
šo:

„Antra vertus, sodybiniame ūkyje dar 
ilgą laiką negalėsime išsiversti be arklių. 
O jų skaičius dažname ūkyje pernelyg su
mažintas, tai sukelia papildomų sunkumų. 
Taigi ir šią padėtį laikas taisyti.“
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VIH. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hili, Twickenham, DB.
VIH. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
N. Butkus — 20 sv.
P. Žvirblis — 15 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje
TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 

AUKOJO:
Nottinghamo lietuviai, per dr. Kuzmins

ką, £71.00 Lietuvių Namų B-vė £100.00.
D. Gintas £2.00.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba
AUKOS SPAUDAI

L. Dzemyda ir J. Stundžia — po 6.50 sv.
P. Ramaltis — 4.50 sv.
L. čiudiškis, E. Matukas ir E. A. Gaspe- 

rai — 4.00 sv.
P. Uznieža ir J. Norkaltis — po 3.50 sv.
B. Novaslauskas, O. Petravičius, V. 

Važgauskas, S. žemaitaitis, A. Mykolaitis, 
V. Juknelis, F. Ramonis, A. Andriušaitis, 
Iz. Klumbys, S. Starka ir B. Rudzevičius 
— 1.50 sv.

K. Mendickas — 50 p.
Ačiū.

SKELBIMAS
Lietuvių Sodybai Headley Park reika

lingas vedėjas arba vedėja. Suinteresuoti 
asmenys prašomi rašyti Lietuvių Namų 
B-vės Valdybai 2, Ladbroke Gardens, 
Wil 2PT iki šjm. vasario 25 dienos. Pa
reiškime prašoma suteikti žinių apie save 
ir turimą profesinį bei visuomenini paty
rimą. LN. B-vės Valdyba

„HUNGRY SLAV“
RESTORANO SVEIKINIMAS

Vasario 16 dienos Nepriklausomybės 
proga, visiems lietuviams mano draugams 
ir pažįstamiems, linkiu kad netolimoje 
ateityje galėtume susitikti Laisvojoje Lie
tuvoje!

Ranko-Amigo

Londonas
IŠVYKA Į NOTTINGHAM^

šių metų vasario mėnesio 27 dieną ruo
šiama Išvyka autobusu į Nottinghamą, į 
Vasario 16-4osios Minėjimą.

Išvykstama 11 vai. ryto nuo London 
lietuvių bažnyčios. Prie Lietuvių Namų 
autobusas sustos 11 vai. 30 min.

Prašome registruotis pas P. Mašalaitį 
arba V. Jurienę, telefonas 460 2592.

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS
Londono lietuvių visuomenei minėji

mas bus vasario 21 dieną. Jis pradedamas 
pamaldomis Londono Lietuvių bažnyčioje 
11 vai. Šv. mišias už Lietuvos laisvę už
prašė Lietuvos Atstovas Vincas Balickas.

Paskaita ir meninė programa įvyks 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio klu
bo salėje, 345a Victorio Park Rd., London, 
E.9, 2 vai. po pietų.

Klube nuo 12 vai. bus galima gauti šil
ti pietūs.

BLYNŲ BALIUS
Šv. Onos draugija kviečia j Blynų balių 

vasario 20 d. nuo 8 vai. iki 12 vai. vak. 
345 A. Victoria Park Rd., E.9 Lietuvių 
klube. įėjimas 1 svaras.

Stoke-on-Trent
SUSIRINKIMAS

Visi Stoke-on-Trend DBLS skyriaus na
riai kviečiami į visuotinį susirinkimą šeš
tadienį, kovo 6 d., 18. vai., „The Archers", 
Woolstanton, Newcastle-under-Lyme.

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.

n i k a
Bradfordas

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 20 d., šeštadienį, rengiamas 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIMAS.

D. BANAIČIO paskaita.
P. VASIO vadovaujama vyrų grupė at

liks meninę programą.
Pradžia 6.30 vai. vak.
Kviečiame gausiai dalyvauti.

S-gos skyriaus ir „Vyčio“ klubo 
valdybos

Derby
EKSKURSIJA I NOTTINGHAMA

Derbio sk. Valdyba rengia ekskursiją į 
Notitinghame ruošiamą Vasario 16 — die
nos minėjimą, kuris įvyks šeštadienį, va
sario 27 d.

Autobusas nuo Duke of York, Burtam 
Rd., Derby išvyks 5 vai. 20 min. Kelionės 
kaina 1.00 svaras.

Norintieji ekskursijoje dalyvauti, prašo
mi užsisakyti vietą pas V. Junaką, 34 
Valley Rd., Littleover, tel. 760346, arba 
pas J. Valentiną, 7, Bramfiėld Avė., Derby, 
tel. 372452, ne vėliau vasario 20 d.

Visus Derby sk. narius bei nenarius ir 
svečius kviečiame kuo gausiau ekskursi
joje dalyvauti.

Sk. Valdyba

Manchesteris
NEPR1IKLAUSOMYBĖS (PASKELBIMO 

MINĖJIMAS
DBLS-gos Manohesterio skyriaus Val

dyba šeštadienį, vasario 20 dieną, Man- 
chesterio Lietuvių Socialinio klubo patal
pose ruošia:

Vasario 16-tosios minėjimą.
Minėjimui paskaitą skaitys svečias kun. 

A. Putcė.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra

šome ir kartu kviečiame kuo daugiau at
silankyti ir keletą valandų praleisti lietu
vių klube. Vietos bus visiems. Lauksime 
visų. Pradžia 6 v. vakaro.

Skyriaus Valdyba

Nottinghamas
JUNGTINIS VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS
I šių metų vasario 27 d., 6.30 vai. ukrai
niečių klubo salėje 30 Bentinck Rd. DBLS 
Sąjungos Nottinghamo ir Derby skyriai 
ruolšia Lietuvos nepriklausomybės minėji
mą. Programoje: Sveikinimai ir trumpa 
paskutinių politinių įvykių apžvalga (Z. 
Juras DEL Sąjungos Centro Valdybos pir
mininkas) ir paskaita (P. Mašalaitis, DB 
L Sąjungos Tarybos atstovas Centro Val
dyboje).

Meninė dalis bus įvairi ir įdomi. Joje 
taip pat dalyvaus dalis Londono Choro 
dainininkų ir D. Britanijos tautinių šokių 
grupė „Lietuva“.

Po programos šakiai, gros gera muzika. 
Kviečiami visi vietos ir apylinkių lie

tuviai.
šio Vakaro pelnas skiriamas Tautos Fon 

dui.
MOTERŲ DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 

Nottinghamo Moterų Draugija ruošia 
Motinos dienos minėjimą Gegužės 1 dieną.

Pradžia 6 vai. Ukrainiečių salėje, 30, 
Bentinck Road.

Pranešame iš anksto, kad mūsų kaimy
nai iš arti ir toli žinotų.

Kaip visuomet, bus turtinga loterija ir 
gros linksma muzika. Artėjant laikui, 
pranešime programą smulkiau.

Nottinghamo Moterų Draugija

PADĖKA
Netikėtai mirus mano mylimai gyveni

mo draugei, a.a. K. Anužaitienei, nuošir
džiai dėkoju kun. D. Henkelmann, už gra
žiai pravestas laidotuvių apeigas.

Taip pat labai dėkoju O. V. Končiui J. 
Damoševičiui, G. R. Kinkai už pagalbą 
laidotuvių metu bei už rūpesčius ir lanky
mą velionės ligoninėje.

Dėkoju visiems palydėjusiems palaikus 
į kapines, už išreikštas užuojautas ir vai
nikus bei gėles.

Jūsų visų nuoširdumas teikė tvirtybės 
ir paguodos mano sunkiose dienose.

Olandija
NAUJAS CHORAS OLANDIJOJE

Kam lietuviškosios kultūros puoselėji
mas tikrai rūpi, tam bus džiugu sužinoti, 
kad Olandijoje formuojasi choras jaunų 
olandų, kurie pasiryžo dainuoti lietuviškas 
dainas.

23-čią sausio Olandijjos lietuvių susi
rinkime, Leidsendam, p. Siniaus namuose 
šitą chorelį teko jau ir išgirsti. Jaunieji 
olandai, nuo 20 iki 25-kių metų amžiaus 
subtiliai padainavo keturias lietuvių liau
dies dainas, tarpe kurių ir sunkesnius 
Čiurlionio kūrinius. I. Kaplano dėka, olan 
dai lietuviška daina susižavėjo taip, kad 
yra pasiryžę tobulinti nelengvą lietuvių 
kalbos tarmę.

Mūsų kultūrininkai teatkreipia dėmesį 
į šito choro pastangas, teparemia juos mo
raliniai, pasikviesdami padainuoti į lietu
viškas šventes. Choras pasivadinęs DAI
NA, pakviestas pas Belgijos lietuvius 
kovo 6 dienai Lieže, Rue dės Anglais 
29.

Lietuviškos dainos mėgėjai ir mūsų 
kultūrininkai iiš kaimyninės V. Vokietijos 
mielai laukiami pasiklausyti ir įvertinti 
chorą.

Apie Olandijos lietuvių suvažiavimą 
bei jų veiklą bus spaudoje plačiau apra
šyta. B. S. (Belgija)

Vokietija
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS HAMBURGE

IPLB Hamburgo Apylinkės valdybos pir
mininkas — Mnfredas šiu'šelis susituokė 
su praeitais metais buvusia šios apylin
kės sekretore — Dalia Zarakaite.

Vedybų puota įvyko sausio 30 d. Ham
burgo Lietuvių Centre Hozdamm 22. Gyd. 
T. Pašaitienės iniciatyva, padedant ki
toms darbščioms moterims, buvo suruoš- 
ta iškilminga vakarienė su gausiais val
giais ir išgėrimais.

Sveikinimo žodį jauniesiems tarė, ku
ri buvo taip pat ir piršlys, gyd. L. Pašai- 
tienė. Ji paminėjo, kad gyvenimas, kaip 
amžina kaita vis nauja sėja derlinguose 
lauko arimuose; kilsta nauji žiedai ir 
naujos medžiagos — Gyvenimas tai nesi
liaujanti fuga. Ši muzikos forma, kur 
įvairūs balsai nuosekliai kartojasi viena 
forma ir t.t. Tai mintys sekant V. Kazoko 
eilėraštį.

Michael Kollars smuiku įsijaučiant pa
grojo Paganinio“ Oapsice Ivo 1,E Duor 
Op. 1“.

Jaunieji, bet kitų dovanų, buvo apdova
noti didelėmis gėlių puokštėmis ir sudai
nuota jiems ilgiausių metų. Vestuvių 
puota tęsėsi iki vėlyvos nakties. Piršlio 
nepakonėme, nes neturėjome nei vietos, 
nei -virvės.

Hamburgiečiai džiaugėsi, kad po ilges
nio laiko vėl susituokė grynai lietuviška 
pora. Mat daugelis Hamburgo lietuvių ir 
lietuvaičių susituokia su kitos tautybės 
partneriais, nutolsta nuo lietuviškos veik
los, užsidaro savo asmeniniame kiaute ar
ba visai nutautėja. Tokie pamiršta savo 
pareigą Tėvynei.

I. Sragauskis

PAŠA U1L YJE
— Prancūzų tyrinėtojas J. Cousteau, 71 

m., planuoja ekspediciją Amazonės upe 
ieškoti gamtos turtų.

— Streikų skaičius D. Britanijoje vis 
mažėja: 1980 m. buvo prarasta 12 mil. dar
bo dienų, o 1981 — tik 4 mil.

— Prancūzijos socialistų vyriausybė pa
didino nocionalizuotų kompanijų akcinin
kams kompensacijas nuo 800 mil. svarų 
iki 3.600.

— Japonai stato fabriką, kuris per me
tus pagamins 2.000 robotų, kurie atliks su
virinimo ir dažymo darbus automobilių 
pramonėje.

APŠAUDĖ VOKIETIJOS 
AMBASADORIŲ

Vak. Vokietija atšaukė savo ambasado
rių iš Teherano, po to kai keturi teroristai 
apšaudė jo automobilį Irano sostinės gat
vėje.

Daugiau negu 30 šūvių buvo paleista į 
ambasadoriaus J. Petersono automobilį, 
betšoferiui p avyko nustumti teroristų au
tomobilį nuo kelio.

MADRIDO KONFERENCIJA
Po ilgesnės pertraukos vasario 9 d. vėl 

pradėjo posėdžiauti. Madrido konferencija 
Helsinkio sutarimų vykdymui peržiūrėti. 
Atvykę į konferenciją NATO kraštų už
sienio reikalų ministrai tuoj pat perspėjo 
Sov. Sąjungą, kad jos įsikišimas į Lenki
jos reikalus yra nepriimtinas ir kad jie 
nesutinka, jog komunistinė santvarka 
Lenkijoje yra būtina Europos stabilumui.

JAV Valstyvės sekretorius A. Haig pa
sakė, kad taikingi pasikeitimai (Lenkijo
je) yra būtini betkokiam saugumo sutvar
kymui. „Jokiai teisėtai vyriausybei laisvė 
ir teisingumas nesudaro pavojaus".

Kanados užs. reik, ministras McGuigan 
pasakė: „Politins Sutvarkymas Rytų Eu
ropoje nėra toks, kad negalima būtų pa
keist? Lenkai turi teisę pasirinkti sau ke
lią, bet tą turi padaryti visa lenkų tauta, 
o ne maža valdančioji klasė“.

Komunistų valdomų kraštų delegatai 
j neturėjo daug ką pasakyti į tuos puolimus. Į 

Viktoras Anužaitis Todėl jie stengėsi diskusijas sutrumpinti.

RUSAI NEMATYS STALINO SAULĖS
Sovietų telegramų agentūra TASS pra

neša, kad vienas Rusijos fabrikas pagami
no 13,000 porų vasarotojams akinių, per 
kuriuos net saulės nesimato. Tas pat fab
rikas be to pagamino 3000 plastikinių fut
bolų, kurie sprogsta pirmą kartą spyrus.

LENKIJOJE (RUOŠIAMAS TEISMAS
Lenkijos karinės diktatūros vežimas 

netrukus paruoš teismo bylą prieš Miros- 
lovą Krupinskį, kuris buvo Solidarumo 
lyderio dešinioji ranka.

Jis yra kaltinamas organizavus protes
to streiką tuoj po to, kai Lenkijoje buvo 
paskelbtas karo stovis.

M. Krupinskis buvo išrinktas Walęsos 
pavaduotoju pirmame Solidarumo kong
rese, kuris įvyko 1981 m. rugsėjo - spalio 
mėn. Jis buvo suimtas Gdansko laivų sta
tybos įmonėje, kai tankai įsiveržė į įmonę 
streikui malšinti.

Oficialiai sakoma, kad šiuo metu Len
kijos koncentracijos stovyklose, kurių yra 
24, laikoma 4057 suimtieji.

Užsienio žurnalistai, kuriems buvo leis
ta nuvykti į Gdanską, sako, jog dauguma 
jų apklausinėtų darbininkų nori, kad Wa
lesa būtų paleistas ir kad Solidarumas 
toliau veiktų.

INDONEZIJOJE SULAIKYTAS KGB 
AGENTAS

Indonezijos saugumo organai suėmė 
Sovietų Aerofloto aukštą pareigūną Dža- 
kartoje A. P. Finenko, kuris buvęs KGB 
agentas. Pagal Indonezijos įstatymus jis, 
kaip šnipas, gali būti nuteistas sušaudyti.

ŠVEICARIJOS NUTEISTI DU ŠNIPAI
Šveicarijos teismas nuteisė du Rytų Vo

kietijos piliečius: Kari Kruminsch ir jo 
žmoną Katariną kalėti po 3 ir 2į metų 
už šnipinėjimą Sovietų Sąjungos naudai. 
Jie pripažino naudoję Ciurichą, kaip bazę 
savo veiklai.

KOVOS SIRIJOJE
Sirijos mieste Haima jau savaitę laiko 

vyksta kovos tarp sukilėlių ir specialių 
dalintų, kuriems vadovauja pik. Riffat 
Assad, prezidento brolis. Sukilėliai sako, 
kad mieste yra tūkstantis užmuštų.

PAVERGTOSIOS LIETUVOS JAUNIMO 
SVEIKINIMAS

Lietuvos Nepriklausomybė yra gyva 
mūsų širdyse. Laisvės idėja dega mūsų 
protai. Mes lenkiame galvas tiems, kurie 
padėjo pagrindus Nepriklausomybei ir 
žuvo už Tėvynės laisvę. Rusiškieji oku
pantai sutrypė valstybės suverenumą, bet 
nepajėgė išrauti iš mūsų sielos laisvės

Sociologija KGB tarnyboje
„The Times“ Maskvos korespondentas 

M. Blnyon vasario 4 d. numeryje rašo:
— Vienoj iš labiausiai nepaklusniai sa

varankiškų sovietų respublikų, kovai su 
senom tradicijom, vietiniu nacionalizmu 
i,r įsigyvenusiu buržuaziniu požiūriu, įsteig 
tas sociologijos centras.

Centras, kuris yra Tbilisyje, Gruzijos 
sostinėje, taip pat 'įpareigotas rinkti ži
nias apie žmonių nuomones ir informuo
ti komunistų partiją, ką eilinis pilietis gal 
voja ir ko nori. Viešoji nuomonė, kuri so
vietinių vadų visą laiką buvo ignoruoja
ma, pamažu pradeda įgauti reikšmę visuo 
se sovietinio gyvenimo aspektuose, ir val
dantieji dabar siekia panaudoti ją parti
jos linijos išlaikymui ten, kur skatinimai 
ir propaganda neatsiekia tikslo.

Net pats Brežnevas pripažino, jog par
tijos lyderiai yra pavojingai atitolę nuo 
masių galvojimo. Iš viso beveik nėra jokių 
diskusijų partijos ir profsąjungų mitin
guose. Sovietinis pilietis jau nuo seno 
įpratęs sakyti tai, ką valdžia nori girdėti, 
Ir nuolatiniai slaptai paruošti KGB prane
šimai, yra vienintelė informacija lyde
riams apie tikrą padėtį valstybėj.

Ši spraga dabar užpildoma sociologija, 
kurios sandara visiškai, skirtinga vakarie- 
tiškajai. Sovietų sociologų pagrindinis 
uždavinys yra pravesti nuomonių apklau
sinėjimus fabrikuose, mokyklose, jaunimo 
tarpe, pensininkų ir kitose nurodytose so
cialinėse grupėse. Daviniai siunčiami fab
rikų direktoriams, miestų valdžios parei
gūnams, ypač vietiniams kom. partijos 
komitetams, pasinaudoti, darant įvairius 
nutarimus.

Tačiau kitas uždavinys yra suformuoti 
viešąją nuomonę Ir žiūrėti, kaip galima pa 
naudoti ją partijos linijai remti.

Tblilisio centras, su šešiom „laboratori
jom“ skirtingiems gyvenimo aspektams, 
yra tipiškas: įpareigotas išnaikinti pasau
lietiškai valstybei nepriimtinus gruzinų 
papročius — prabangias vestuves ir laido 
tuves, privačios iniciatyvos pasireiškimus, 
nacionalizmą, girtuokliavimą ir vyro pra
našumo tradiciją. Tačiau pirmiausia tai 
turi Išaiškinti jų apimtį, o paskui jų iš
naikinimui pritaikyti strategiją. Gruzijoj 
tai ypač svarbu, nes viešai pripažįstama, 
jog visų trūkumų kaltininkė buvo partijos 
vadovybė, kuri neseniai, didelių valymų 
metu ir korupcijos išaiškinimu viršūnėse, 
buvo pašalinta.

„Sociologija yra politinis Ir partinis 
mokslas“, pasakė Dr. Taimuraz Jafarll sa

jausmo, nepriklausomos Lietuvos atkūri
mo troškimo. Mūsų idealas yra visos lietu 
vių tautos idealas.

Mums ar.Imi ir brangūs naujo JAV pre
zidento Reagano inauguracinėje kalboje 
pacituoti pirmajame pasauliniame kare 
žuvusio Amerikos kario žodžiai: „A® turiu 
gyventi, kovoti, dirbti taip, tarytum nuo 
manęs vienintelio priklausytų Tėvynės li
kimas“. Jie privalo tapti ir mūsų credo.

Burkimės į jaunimo savišvietos ratelius; 
studijuokime Lietuvos istoriją, filosofijos 
klausimus, tobulai kalbėkime lietuviškai, 
visapusiškai ruoškimės būti tikri laisvos 
valstybės piliečiai. Stenkimės kurti gau
sias, gražias, blaivias lietuviškas šeimas— 
Lietuvos jaunystę!

Iš mūsų Tėvynės Lietuvos širdies — 
Vilniaus sveikiname viso pasaulio lietu
vius. Tebūna mums Vasario 16 vėliava, po 
kuria vieningai stojame į naują žygį už 
laisvę, už Lietuvos Nepriklausomybę.

Pogrindžio spauda — Aušra nr. 26

ŽEMUOGIŲ KALNAS
Taip pasivadina vietovė, kurioje vyks 

29-ji Studijų Savaitė (angliškai „Straw
berry Hill"). Iš tikrųjų tai nėra joks kal
nas ir ten neauga žemuogės. Tas pavadi
nimas neturi jokio pateisinimo, kaip ir 
daugelis kitų pavadinimų Anglijoje.

Ta vietovė yra šv. Marijos Koledžo būs
tinė (St. Mary's College), kur studentai 
yra, tarp kitko, ruošiami kataliki'škų mo
kyklų mokytojais. Anglijoje religijos tu
ri savas mokyklas, kurias vyriausybė re
mia finansiniai. Atostogų metu koledžo 
patalpos yra išnuomojamos kitiems.

'Beje, patogumo ir trumpumo dėlei mes 
vartojame ne visai teisingą terminą „Ang
lija, o ne „Didžioji Britanija“. Anglija 
yra tik viena D. Britanijos dalis ('kitos 
yra Škotija, Valija ir šiaurės Airija). Ki
ti kraštai yra įpratę D. Britaniją vadinti 
„England".

Grįžkime i Žemuogių Kalną. Tai yra 
labai graži ir istoriškai turtinga vietovė, 
turinti 38 akrus žemės (apie 16 ha), leng
vai pasiekiama i'š Heathrow (Londono) 
aerodromo (taxi 20 minučių) ir iš Londo
no Waterloo geležinkelio stoties traukiniu 
(32 min.).

Apie žemuogių Kalną mes dar daugiau 
rašysime. Išeina, kad reikia skaityti „Eu
ropos Lietuvį“.

vo Interviu „Sovietskaja Rosija“ dienraš
tyje. Ryšiai su partijos aparatu, ne tik 
davė partijai stipriai motyvuotą jų darbo 
įrodymą, bet suteikė sociologams ypatin
gą reikšmę, dinamiškumą ir politinį įsi
sąmoninimą.

Jis pripažino, kad sociologija niekad 
negali duoti pilnų atsakymų, o kartais 
net suklaidina. Yra sunkumų sužinoti, ko 
žmonės i'š tikrųjų nori, net ir per slaptus 
apklausinėjimus. Bet svarbiausia kliūtis, 
kurios jie nediskutavo, yra 'ideologinis tą 
apklausinėjimų apribojimas: jie nagali 
duoti tokių atvirų klausimų, kurių atsa
kymai nesiderintų su komunistiniu moky
mu. Tikroji žmonių nuomonė yra būtina, 
jeigu partija nori pakelti entuziazmą, ini
ciatyvą ir norą geriau dirbti. Tai neatidė
liotini uždaviniai, kaip sakė Brežnevas 
praėjusių metų partijos kongrese.

Sociologiniai tyrimai atskirais atvejais 
davė gerų vaisių, tačiau ilš kitos pusės, į 
tai dažnai nekreipiama dėmesio.

Sovietinės sociologijos svarbiausias tiks 
las, kuliam dabar teikiamos didelės viltys, 
yra viešosios opinijos puoselėjimas. Kai 
sovietų visuomenė darosi daugiau sūdė 
tinga, žmonės daugiau apsišvietę, valdžia 
prieina išvados, kad jiems jau nebegalima 
vien įsakinėti, nes tai tik atsimuša 'i pa
syvaus pasipriešinimo sieną. Žmonės turi 
būti įtikinti suprasti tų įsakymų priežastis 
ir jų pateisinimą. Taigi tokie centrai, kaip 
Tbilisio, turi suteikti įtikinančius įrody
mus.

LIETUVMKOS PAMALDOS
Eccles — vasario 14 d., 12.15 vai
Nottuighame — vasario 14 d., už Lietuvą, 

Vasario 16 proga, 11.15 vai.. Lietuviu 
Židinyje.

Kctteringe — vasario 14 d., 14 vai., šv. 
Eduarde.

Northamptone — vasario 14 d., 18 vai., Šv. 
Lauryne, Craven St.

Nottinghame — Vasario 16, 8.30 ryte, Lie
tuvių Židinyje.

Glouccsteryje — vasario 20 1., 12 vai., šv. 
Petre.

Stroude — vasario 20 d., 17.30 vai., Bee
ches Green.

Nottinghame — vasario 21 d., 11.15 vai., 
Lietuvių židinyje.

Derbyje — vasario 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Birminghame — vasario 21 d., 18 vai., 19 
Park Rd., Moseley.
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