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Svarbus laiškas
Visos aukščiausios partijų viršūnės 

(TSKP CK, TSRS Ministrų Taryba, 
UPSCT ir VLKJS CK) kartu susitarusios 
parašė laišką. Jis adresuotas „Tarybų S- 
gos partinėms, tarybinėms, ūkinėms, prof
sąjunginėms, komjaunimo organizacijoms 
ir darbo žmonėms“, šis neįprastas laiškas 
rodo, kad dešimtojo penkmečio planai 
šlubuoja, todėl reikia paskatinti darbo 
liaudį „plėsti socialistinį lenktyniavimą 
dėl 1978 metų plano įvykdymo bei viršiji
mo ir stiprinti kovą už gamybos efektyvu
mo didinimą ir darbo kokybės gerinimą“.

Nurodžius pirmaujančias pramonės 
įmones ir kolektyvus, o taip pat užakcen
tavus, kad daugelis partijos, valdžios ir 
kolektyvų vadovų užmiršta pagrindinį už
davinį — didinti darbo našumą, konkre
čiais pavyzdžiais nurodomi atsiliekantieji:

„Daug produkcijos negauna liaudies 
ūkis dėl to, kad lėtai įsisavinami nauji ga
mybiniai pajėgumai. Nedirba nė puse pa
jėgumo karbamidinių dervų gamybos įtai- 
sinys, paleistas prieš penkerius metus Lie
tuvos TSR Jonavos Azotinių trąšų gamyk
loje. Panašus vaizdas ir Chersono Avaly
nės fabrike.“

„Kai kur dar didelės įrengimų prasto
vos. Mašinų gamyklose praėjusiais me
tais kasdien stovėjo be darbo keliasdešimt 
tūkstančių staklių. Kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose traktorių prastovos suda
rė 13 procentų darbo laiko. Derliaus va
lymo laikotarpiu stovėjo kas šeštas kom
bainas.“

„Negalima taikstytis su tuo, kad liau
dies ūkyje tebėra didelės ir praktiškai ne
mažėja metalo atliekos. Milijonus tonų 
metalo „įšaldo“ neužbaigta statyba, nesu
montuoti įrengimai, pernelyg sunkios 
konstrukcijos. Dideli nuostoliai dėl bro
ko.“

„Kartu šalyje apie tris tūkstančius 
įmonių ir organizacijų pereikvoja kurą, 
daugiau kaip 2,6 tūkstančio — elektros 
energiją. Iš viso prarandama tiek kuro, 
išteklių, kiek užtektų kelių didelių miestų 
metiniams poreikiams patenkinti.“

„Didelį efektą gali duoti geresnis antri
nių metalo ir kitų medžiagų išteklių nau
dojimas.“

„Labai aktuali problema — mažinti 
nuostolius žemės ūkyje. Kasmet praran
dama daug grūdų, bulvių, daržovių ir vai
sių derliaus nuėmimo, transportavimo, 
perdirbimo ir laikymo metu. Vis dar daug 
krenta gyvulių. Daug prapuola minerali
nių trąšų.“

„Neefektyviai eksploatuojama nemaža 
dalis sunkvežimių. Antai Centrinėje Juod
žemio teritorinėje autotransporto valdybo
je stovi nenaudojama apie 40 procentų 
mašinų ir kas antra priekaba. Per parą 
automobiliai naudojami kiek ilgiau kaip 
devynias valandas, iš jų apie dvi valandas 
prastovi, kol yra pakraunami ir iškrauna
mi, daugiau kaip trečdalį kelio važiuoja 
tušti. Dauguma šios valdybos autoūkių 
neįvykdo nustatytų pervežimo planų“ ir 
t. t. ir t. t.

Nurodžius, kad dešimtame penkmetyje 
metinis vidutinis grūdų derlius buvo 
209,6 milijonai tonų, įsakmiai pabrėžia
ma, kad turi būti pasiekta 220 mil. tonų.

Atrodo, kad šis laiškas yra naujas par
tijos ir valdžios taktinis metodas — pa
prašyti pasitempti tuos, kurie patys nesu
sipranta.

Pasak spaudos, laiškas priimtas su di
džiausiu entuziazmu: įmonės ir kolchozai 
siunčia padėkos laiškus ir pasižadėjimus. 
O vis dėlto nelengva suprasti socialinės 
sistemos ūkio organizaciją, jeigu ir po 60 
metų aktyvaus perauklėjimo, dar vis rei
kia raginti, raginti ir raginti.

Lucanus

DAINOS ITALŲ KALBA
Cant! del Martino Lituano, lietuviškos 

kančių dainos italų kalba, Tylos Bažny
čios komisijos leidinys, Urbania, Italija. 
Atspausdinta 1977 m., tuo laiku, kai vyko 
Italijoje disidentų kongresas Biennale di 
Venezia. Knygutėje 100 psl. Red. Raimon
do Rossi, vertimas ir įvadas msgr. Vinco 
Mincevičiaus.

Knygutės įvade trumpai atpasakota 
Lietuvos politinė padėtis ir lietuvių tau
tos kultūros istorija. Sovietams okupavus 
Lietuvą, — knygutėje sakoma, — anoni
miniai liaudies poetai pradėjo kurti kūri
nius, kurie keliavo po Sibirą, kalėjimus, 
koncentracijos sotvyklas ir Lietuvos lau
kus. Keletas tokių kūrinių įvairiais keliais 
pasiekė Vakarus ir buvo atspausdinti emi- 

'■gracinėje spaudoje.
"*įs rinkinėlis italų kalba vaizduoja tik 

mazą^ųjį slaptos kūrybos, bet jis rodo, 
kad jokhi^iktatūra nesugeba užgniaužti 
lietuvių tarnas gyvybingumo.

Tenka pasveikinti šio leidinėlio redak
torių ir vertėją msgr. Vincą Mincevičių už 
jo kruopštų poezijos vertimą. Jo darbas 
prilygsta anglų poeto ir rašytojo Roberto 
Conquesto, kuris maždaug tuo pat laiku 
a1 vertė į_ anglų kalbą A. Solženicyno poe-

"Prūsijos naktys“, taip pat vaizduo
jančią sovietų santvarkos barbariškumą.

ĮSPĖJIMAS NATO VALSTYBĖMS

Daugiau kaip trys savaitės Vakarų Eu
ropos NATO nariai laiko stalčiuje Brež
nevo laišką, kuriame jis įspėja nepriimti 
prezidento Carterio siūlomos neutroninės 
bombos, nes nuo to galinti nukentėti iš
ganingoji detentė. Ypačiai griežto tono 
esąs Vokietijos vyriausybei skirtasis laiš
kas. Vakarų Europos valstybės apie šiuos 
laiškus nieko neprasitarė, kol apie jų tu
rinį kažkaip sužinojo įtakingas V. Vokie
tijos laikraštis „Die Welt“.

Kaip žinoma, neutroninė mažo kalibro 
bomba yra ginklas, naikinąs gyvybę, bet 
neturįs griaunamosos galios. Tos bombos 
priešai sako, kad ją specialiai sukūrė ka
pitalistai naikinti žmonėms, paliekant 
sveiką turtą.

Pasirodo, kad toji bomba ypačiai yra 
veikli prieš tankus. Metaliniai jų šarvai 
gerai praleidžią mirtį nešančius spindu
lius, o mūrinės namų sienos esančios jiems 
atsparios. Karo ekspertai todėl ir galvo
ja, kad tai būtų patikimiausia priemonė 
prieš masinį tankų antpuolį karo atveju.

JAV prezidentas pasiūlė tomis bombo
mis aprūpinti NATO kraštus, jei jie nu
tars jas priimti. Dabar vyksta tarpusavio 
pasitarimai, į kuriuos L. Brežnevas ir nu
tarė įsiterpt, nors kitiems labai dažnai pa
taria nesikišti į svetimus reikalus.

KARO NIEKAS NELAIMĖTŲ

„New York Times“ paskelbė apžvalginį 
raportą apie galimą Sovietų-JAV karą. 
Jame išnagrinėtos galimybės apginti Va
karų Europą, Vidur. Rytus ir Pietų Afri
ką, nepanaudojant atominių ginklų. Da
romos liūdnos išvados, kad vis dėlto to
kiame kare tie ginklai pasidarytų neišven
giami. .Atominio 'karo atveju, esą, Ame
rika netektų 140 milijonų gyventojų, o 
Sovietų Sąjunga — 113 mil. Kas atsitiktų 
su Vak. Europa — niekas nedrįsta ir pa
galvoti. Šiaip ar taip, po tokio visuotinio 
susidūrimo, nei vienas kraštas negalėtų, 
pasiskelbti karo laimėtoju.

SPĖLIOJIMAI APIE ĮPĖDINĮ

Spaudoje nesibaigia spėliojimai apie 
'busimąjį L. Brežnevo įpėdinį. Naujausias 
kandidatas yra Grigorijus Romanovas, 
turįs buvusiųjų carų pavardę, bet jiems 
negiminingas. Jis yra jauniausias polit- 
biuro narys. Dauguma vis dėlto pasisako, 
kad L. Brežnevo pasitraukimo atveju, val
džia patektų į užs. reik, ministro Gromy
kos rankas, o Romanovas užimtų jo postą.

GYVENK, IR NORĖK...
Juoduke Rodezijos gyventoja Nancy 

Mako (24 m.), išgyvenusi Londone penke
rius metus be jokio darbo, gražiai pasi
puošusi, atvyko i savo gimtąjį kraštą 
atostogų. Ten ji turėjo pasikalbėjimą su 
juodukų laikraščio „Prize“ koresponden
tu. Paskelbto pasikalbėjimo antraštė bu
vo tokia: „Kantą pakliuvai į Britaniją, 
tau nebereikia pinigų ar mokslo“.

Nancy pasisakė jokios profesijos netu
rinti. Nuo pirmosios atvykimo dienos ji 
užsiregistravusi socialinio aprūpinimo 
įstaigoje. Iš gaunamosios pašalpos ji pasi
samdžiusi butą, nusiperkanti maistą, ge
rai apsirengianti ir dar sutaupanti pinigų 
atostogoms. Toji pati įstaiga jai apmokė
jusi dantų ir akinių sąskaitas.

Paklausta, ar nemananti visiškai grįžti 
į Rodeziją, Nancy atsakiusi: „Dabar ne. 
Gal tada, kai ir čia mokės nenorintiems 
dirbti pašalpas, kaip moka Britanijoje“. 
Taigi gyvenk, ir norėk!

FILMO APIE SIMĄ KUDIRKĄ TURINYS
Sausio 12 dieną filmas apie Simą Ku

dirką buvo privačiai rodomas spaudos ir 
visuomenės atstovams.

Drama yra gerai techniškai ir meniškai 
pastatyta. Alan Arkin, kuris vaidina Si
mą Kudirką, gerai išstudijavo Kudirkos 
manieras ir ryškesnius charakterio bruo
žus. Simas pristatomas ne kaip herojus, 
bet kaip eilinis žmogus, linksmo būdo, my
lįs gyvenimą ir savo šeimą. Jo kuklus 
troškimas yra gyventi Klaipėdoje, o ne 
plaukioti laivu ir tik porą kartų per me
tus pasimatyti su savo šeima. Bet beas- 
meninė sovietinė sistema jam ir to nelei
džia. Jam įsakoma grįžti į laivą ir vėl mė
nesiams apleisti savuosius.

Drama vystosi nuosekliai ir vis kylan
čia įtampa. Jo šuolis į laisvę yra sponta
niškas, o ne iš anksto apgalvotas. Pačiu 
dramatiškiausiu momentu, kai sovietų pa
reigūnai reikalauja grąžinti Kudirką, pa

sigirsta tarp aktorių lietuvių kalba, ne vi
sai tobula, bet suprantama.

Išskyrus Kudirkos apdaužymą jį grąži
nant, filme brutalumo nedaug, bet žiūro
vas gali subtiliai pajausti tą nykią ir grą- 
sią nuotaiką, kuria persunktas gyvenimas 
Sovietų Sąjungoje.

Teismo scena trumpa, bet ryški. Apkal
tintas tėvynės išdavimu, Kudirka staiga 
prasiveržia šauksmu, kad jis nesąs išda
vikas, nes per daug myli savo tėvynę Lie
tuvą. Jis tik norėjęs pabėgti iš Šios žmo
gaus dvasią varžančios sistemos į lasvę. 
Jis daugiau nebebijąs savo nuomonę vie
šai išreikšti, nes jau per daug kentėjo ir 
niekas jo daugau nebegalįs įbaiminti.

Amerikos viešosios opinijos ir Kudirkos 
gelbėtojų balsui filme atstovauja daktaras 
Paegle ir jo žmona. Amerikiečių laivyno 
vadovybė ir State Departamento galva pa
rodyti neigiamai, abejingi vienišo jūreivio 
pagalbos šauksmui ir nenori įtempti taria
mai gerų santykių su sovietais. Drama 
baigiama, Vigilant laivo įgulai pagerbiant 
Amerikon atvykusius Simą Kudirką ir jo 
žmoną. (ELTA)

NAUJAS POGRINDŽIO LEIDINYS
„Bažnyčia ir LKB Kronika“, mintys, 

svarstymai ir pageidavimai, Lietuva, 1977 
metai .Toks pogrindžio leidinys šiuo me
tu pasiekė Vakarus. Jo įžanginėje kalboje 
kritikuojama LKB Kronika, kad ji „pra
dėjo užsiiminėti mūsų krašto Bažnyčios 
pragaištinga kritika ir skaldymu. Pradėjo 
kelti į paviršių ‘šiukšles ir jomis drabstyti 
tuos, kurie faktiškai neša Bažnyčioje la
bai komplikuotą „kaitros naštą“. Vietoje 
pradėjus darniai bendradarbiauti siekiant 
bendro tikslo, griebiamasi kritikavimo, 
pikto mokymo, 'šmeižimo. Visa tai paten
ka į užsienį, perduodama per radiją, 
dezorientuoja tikinčiuosius, o mus pačius 
žemina... Labai senas — divide et impera 
principas. Jis taikomas ir čia. Nebus au
toriteto, nebus susiklausymo, nebus vie
nybės, tuomet nebus ir bendro fronto, ne
bus jėgos, nebus konspiracijos, o dar už
sienio tikinčiųjų opinijoje sumenkinti — 
su toku suskaudusiu organizmu nesunku 
kovoti.“

Perskaičius šiuos teigimus tenka susi
mąstyti, ar tik nėra šios „anti-kronikos“ 
tikslas suskaldyti ir valdyti. (ELTA)

PIMENO TELEGRAMA POPIEŽIUI
Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Pi

men pasiuntė popiežiui Pauliui VI tele
gramą, smerkiančią neutroninę bombą. 
Be kita ko, jis savo telegramoj sako: „Ne
seniai pasaulis sužinojo apie pasiruošimą 
gaminti naują masinio naikinimo priemo
nę — neutroninę bombą, kuri būtų atga
benta į Europos teritoriją, šito ginklo pa
naudojimo pasekmės būtų baisios.“ Tele
gramos pabaigoje patriarchas kviečia po
piežių prisidėti prie kampanijos, kad neut
roninė bomba būtų uždrausta.

AFRIKOJE KARTOJASI VENGRIJOS 
TRAGEDIJA

Kai Somalija nutraukė ryšius su Sovie
tų S-ga, JAV ir Vakarų valstybės rodė pa
sitenkinimą. Atrodė ,kad Somalijai pra
dėjus invaziją į Etiopiją ir išbaigus kadai
se iš Sovietų S-gos gautus ginklus, jų ar
senalą papildys Amerika. Kitaip šio kraš
to vadinamieji sukilėliai vargu ar būtų 
drįsę peržengti sieną. Deja... Sovietams 
pradėjus gabenti tankus ir patrankas į 
Etiopiją, prezidentas Carteris pasiūlė 
abiems kraštams susitaikyti... Jeigu Va
karų valstybių politika nepasikeis, tai So- 
malijos laukia Vengrijos likimas. Tik šį 
kartą ir Vakarai pajus didesnį pavojų, nei 
pajuto po Vengrijos sukilimo numalšini
mo. Soivetų laivynui įsigalėjus Raudono
joje jūroje, arabų naftos tiekmas Vakarų 
valstybėms ir Amerikai pasidarys nebe- 
saugus.

ANGLAS VAIRUOJA „VOLGĄ“
Maskvos radijo komentatorius (anglų 

kalba) K. Zabrodinas papasakojo, kaip jis 
sutikęs Maskvoje taksi šoferį vardu Jim, 
kuris pasisakė esąs anglas ir jau 10 metų 
gyvenąs Maskvoje. Šoferio pavardės jam 
nepasisekę nustatyti. Jis kalbėjęs Londo
no akcentu. Emigracjos įstaigos Londone 
sakosi tokio emigranto negirdėjusios.

PARODYS DAUGIAU MIESTŲ
Paskutiniuoju metu Sovietų S-gos užs. 

reik, ministerija išleido papildomą sąrašą 
užsieniečiams leidžiamų lankyti miestų. 
Jų tarpe yra metalurgijos centras Magni- 
togorskas, Krasnodaras ir kai kurios iki 
šiol draudžiamos Maskvos sritys.

Nesiliaujantis
Sausio 6 dienos „Baltimore Sun“ laik- 

ratyje paskelbta jų specialaus korespon
dento iš Maskvos žinia, kad Vilniuje gy
venantis Viktoras Vasiljevas prievarta iš
mestas iš savo buto. Jis telefonu pranešė 
korespondentui, kad sausio 5 dieną, apie 
20 vyrų iš KGB įsiveržė į jo butą ir išvežė 
jo baldus ir kitus reikmenis į sandėlį, o 
jam pačiam pasiūlė persikraustyti su šei
ma į bendrabutį. Vasiljevui atsisakius ten 
eiti, jis su šeima paliktas gatvėje. Tai pas
kutinis veiksmas jo gyvenimo dramoje, 
kuri jau tęsiasi 20 metų. Sovietų Sąjungos 
valdžia jį persekioja todėl, kad jis pri
klauso krikščionių bendruomenei — pen- 
kiasdešimtininkams (pentecostals). Vasil
jevas taip pat bijo, kad jam neatimtų jo 
vaikų, nes jau skleidžiami gandai, kad jis 
yra netikęs tėvas.

Helsinkio susitarimų vykdymui remti 
Lietuvos visuomeninės grupės dokumen
tas Nr. 8 buvo paremtas V. Vasiljevo pa
reiškimu, kur jis ne tik kreipėsi raštiškai 
į šią žmogaus teisių grupę, bet kartu ir „į 
visus krikščionių kraštus, į visas krikščio
nių evangelikų misijas, į visas krikščionių 
sąjungas“ prašydamas pagalbos.

Dokumente Nr. 8 rašoma: „Tarybinė ad
ministracija“ nenutraukia žūtbūtinės ko
vos ne todėl, kad mes kokie blogi žmonės, 
o tik todėl, jog mes giliai tikintys žmonės 
— penkiasdešim'tinirikai. ši srovė ilgą lai
ką buvo už įstatymo ribų, o kai kurie as
menys ir šeimos ir šiandien represuojami, 
kaip esantys už įstatymo.“

Viktorui Vasiljevui, dar Tėrmezo mies
te tarnaujant kariuomenėje (1959-1960), 
spec, tarnybos kapitonas šaronovas liepęs 
raštiškai atsisakyti Dievo, nes kitaip jis 
neįstosiąs į institutą: mums geriau turėti 
'penkis blogus inžinierius, nei vieną gerą, 
'bet tikintį, pareiškęs kapitonas.

Alma-Atoje buvusi nuolatos saugumo 
persekiojama jo žmona Nina Vasiljeva.

Trejus metus Vilniuje išgyvenusio Va
siljevo tarybinė administracija irgi nepa
miršo. Vilniaus miesto Spalio rajono pro
kuroras Bukašievas šeimos galvą pavadi
no antitarybininku. Vaikus Valentiną ir 
Timotiejų Vilniaus vidurinėje mokykloje 
Nr. 36 ėmė versti stoti į spaliukus, o jiems 
atsisakius, mokslo dalies vedėja pasiūlė

Sepli/nioS
— Operos „Ramusis Donas“ kompozito

rius Ivanas Dzeržinsky mirė sulaukęs 68 
metų.

— Lybijos vadas pik. Gaddafi pasiūlė 
Egipto prezidentui šimtą tankų, jei šis nu
tartų atsikariauti Izraelio užimtąją teri
toriją.

— 154 Šekspyro sonetai išversti į kaza
chų kalbą. Pasak Tasso pranešimo, tai 
pirmas šios rūšies darbas.

— Abu Dhabi mieste (Afrikoje) atida
rytas bankas vien tik moterims. Čia jos 
taupo savo pinigus ir saugo brangenybes. 
Vyrams užeiti draudžiama.

— Latvis Janis Vejs, anksčiau studija
vęs teologiją Oxforde kaip Pasaulinės 
Bažnyčios Tarybos stipendininkas, dabar 
garsėja Sovietų S-goje kaip aktyvus ateis
tas.

—■ Netrukus sovietai paleis į orą „Sojuz 
28“, kurio įguloje bus vienas čekas. Du 
lenkų ir du Rytų Vokietijos kosmonautai 
esą ruošiami ipnašiam žygiui.

— Japonijos architektas Sakuji Jošimu- 
ra, norėdamas ištirti piramidžių statybos 
darbą, gavo leidimą pastatyti miniatiūri
nę piramidę Egipte.

— Gruzijoje suimtas Helsinkio nutari
mų vykdymams sekti grupės narys Grigo
rijus Goldšteinas.

— Praėjusią vasarą apdegusios JAV 
ambasados Maskvoje remontas kaštuos 5 
mil. dolerių. Visa medžiaga ir darbininkai 
gabenami iš Amerikos ar kitų kraštų.

— Specialiu lėktuvu škotų grupė sausio 
25 d. atvyko į Maskvą paminėti savo gar
siojo poeto Burns tradicinę metinę sukak
tį (Burns Night). Kartu atsivežė 2 centne
rius haggis (škotiškas skilandis), 264 bu
telius whisky ir 1 cnt. ridikų.

— Narkotikų vartotojai sunkiausiai 
baudžiami Irake. Marijuanos prekiautojai 
kartais baudžiami net mirties bausme.

— Mick Costello, naujai paskirtas britų 
komunistų partijos pramonės organizato
rius pranašauja, kad komunistų ir darbie- 
čių partijos turės susilieti į vieną organi
zaciją.

— Anglijoje vidutiniškai kas mėnesį nu
sižudo vfenas gydytojas. Jų skaičius dvi
gubai prašoka vidutinį savižudžių skaičių. 
Daugiausia žudosi psichiatrai.

—■ Sovietų mokslininkai pasižadėjo grą
žinti iš Aliaskos dingusią radijo siųstuvu 
aprūpintą poliarinę mešką, jeigu ji pasi
rodys Sovietų S-gos vandenyse.

— Režisierius Vainštokas pagamino pir
mą Sovietų S-goje vakarietišką (cowboys)

persekiojimas
susirasti tokią mokyklą, kur nėra spaliu
kų. Galop Viktorui Vasiljevui buvo teis
mo įsakyta iki 1977. 6. 15 išsikelti gyven
ti į gatvę; nors jis išdirbo 24 metus ir 
darbovietėse buvo įvairiai pagirtas ir at
žymėtas, bet valdiško buto dar neužsitar
navo .

Saugumo darbuotojai .apie šią šeimą 
ėmė skleisti įvairiausius. prasirrianymus 
ir gandus.

Todėl jie abu su žmona ir vaikų vardu 
kreipėsi į tarybinę administraciją, prašy
dami leidimo išvažiuoti iš TSRS.

Gruodžio 14 dienos laidoje „The New 
York Times“ įsidėjo Vasiljevo pasikalbė
jimą su dviem reporteriais, su kuriais jis 
susitiko gatvėje ir viešbučio kambary, kai 
policija sutrukdė jam priimti korespon
dentus savo bute. Vasiljevas jiems papa
sakojo savo vargo kelius, bet ir pripažino, 
kad Lietuvoje jam esą lengviau gyventi 
kaip Baltgudijoje, kur 'spaudimas esąs di
desnis ir kur dažnai pasitaikydavo, kad 
vaikai būdavo atimami iš tėvų, kad užau
gę netaptų religingais.

Dabar Viktoro Vasiljevo persekiojimas 
pasiekė itin dramatišką fazę. Tikėsimės, 
kad laisvojo pasaulio susidomėjimas jo 
kančia sudalys jam ir jo šeimai sąlygas 
išvykti į Vakarus. (ELTA)

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ ŽAIDIMAS

Spaudoje vis dažniau pasirodo žinių, 
kad JAV kursto Sovietų Sąjungą pulti Ki
niją. Tuo būdu būtų nukreiptas pavojus 
ne tik nuo pačios Amerikos, bet ir nuo Va
karų Europos. Esą norima pakartoti 
Muencheno laikus ir patenkinti Maskvą, 
išparceliuojant Kiniją. Tačiau pačioje Ki
nijoje esanti svarstoma ir kitokia galimy
bė. Nors Rusija per amžius buvo jos prie
šas, bet karą pradėti būtų per daug rizi
kinga. Todėl vėl pradedama kalbėti apie 
Kinijos-Maskvos derybas. Turint galvoje, 
kad Kinijai negresia pavojus iš JAV pu
sės, susitaikius su Maskva, ji galėtų dau
giau darbo ir išteklių skirti krašto ūkiui 
pakelti. Šis trijų .didžiųjų žaidimas nėra 
naujas, jis vyksta visą laiką. Kuo ilgiau 
jis nepasibaigs, tuo ilgiau pasaulyje bus 
taika.

DIENOS
filmą. Jo pagrindinis veikėjas — kapita
listas ir išnaudotojas, labai primenąs jau 
mirusį naftos milijonierių Paul Getty.

— Sovietų politinių ekspertų delegacija, 
vadovaujama B. Ponomariovo, atvyko į 
JAV ištirti galimybes JAV-Sovietų S-gos 
santykiams pagerinti .

— Pagal 'Lietuvos spaudoje pateiktus 
duomenis JAV. iš 435 Kongreso atstovų 
rūmų narių tik 18 moterų, o Senate jų vi
siškai nėra.

— JAV gynybos biudžetą šiais metais 
numatyta padidinti 9.4%. Ypatingas dė
mesys esąs atkreiptas į Vak. Europos gy
nybą.

— Viena Šiaurės jūros naftos firma ati
davė priešgaisrinės apsaugos ir remonto 
darbų laivo užsakymą japonams, nes nei 
viena britų firma nesutiko laiku laivo pa
statyti. Laivo kaina — £26 milijonai.

— Keturi Dresdeno valstyb. operos na
riai nebegrįžo į Rytų Vokietiją iš gastro
lių Hamburge.

— Canterbury arkivyskupas dr. Coggan, 
kalbėdamas R. katalikų Westminsterio ka
tedroje, ragino sulaužyti visus barjerus, 
dalyvaujant anglikonams ir katalikams 
bendroje komunijoje.

— Kanados vyriausybė planuoja pasiųs
ti Sovietams sąskaitą, reikalaujančią at
lyginti padarytas Išlaidas, tiriant Kanado
je nukritusio satelito radioaktyvumo pa
vojų.
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SUKAKTUVININKAI
J. Kuzmickis

ką, kažkas lyg žemę plaka palūžusiu spar
nu“. Autorius tarsi visų vardu prisipažįs- 
tai, kad Panaktinis „drėgnam beržų liek- 
ne... tarp žolių“ atras jį, iškritusį be
plunksniu paukšteliu.

Lietuviai Belgijos kasyklose
Stepas Paulauskas

DR. A. MACEINOS BRANDI SUKAKTIS

1 --------
Sausio 27 d. sukako 70 metų amžiaus 

filosofijos dr. Antanui Maceinai, kuris, 
baigęs Vytauto Didž. universitetą ir gili
nęs žinias keturiuose V. Europos universi
tetuose, paraižęs aktualią „Tautinio auklė
jimo“ disertaciją, įsijungė į V. D. univer
siteto profesūrą, dėstydamas kaip priva
tus docentas, o vėliau ekstraordinarinis 
profesorius.

Dar gimnazijoje mokydamasis, skaičiau 
apdorotu stiliumi skelbiamus jo straips
nius, o taipgi T. Totho knygų (Jaunimo 
kovos, Jaunuolio būdas. Jaunimo religija) 
stilingus vertimus. Arčiau su juo susidū
riau 1937 m., pradėjęs studijuoti literatū
rą V. D. universitete, klausydamas moks
linio darbo metodikos bei kitų disciplinų 
paskaitų. Sudarė rimto, reiklaus moksli
ninko vaizdą, o iš jo veido ir akių spindu
liavo gili išmintis, mokslo meilė, draugiš
kumas, džentelmentiškumas.

Mūsų besikuriančiai valstybei tuo metu 
itin reikėjo įvairių sričių kvalifikuotų 
darbuotojų. Dr. A. Maceina dėl to neužsi- 
gožė tik universitete ir moksliniame dar
be, rašydamas paskaitas ir mokslines 
knygas. Dr. A. Baltinio teigimu, jis „turė
jo būti universiteto dėstytojas, rašytojas, 
jaunimo organizatorius ir auklėtojas, nau
jas balsas politikoje, visuomeniniame, kul
tūriniame ir religiniame gyvenime“, o 
taipgi ,,XX Amžiaus“ moderniško dienraš
čio narys.

Visą laiką dr. A. Maceina aktyvus ir 
Vokietijoje, susilaikydamas nuo karštli
giškos emigracijos į materializmu persi
sunkusį „naująjį pasaulį“. Kelerius me
tus pagyvenęs DP stovyklose, 1949 m. ap
sigyveno Freiburge, kur 1956 m. ėmėsi 
profesoriauti universitete. Vėliau bran
džias mokslo žinias, gilindamas gausia 
skaityba ir studijomis, dėstė Muensterio 
universitete.

2--------
Kreipdamas ypatingą dėmesį į pedago

giką, kultūros bei religijos filosofiją ir so
ciologiją, dr. A. Maceina parašė visą šūs
nį knygų, liečiančių tautinį auklėjimą, 
kultūros analizę, socialinį teisingumą, 
glaudų ryšį su Dievu bei to ryšio gyvus 
pavyzdžius — „Didžiąją padėjėją“ Švč. 
Mariją, „Saulės giesmės“ autorių šv. 
Pranciškų ir ypač „Dievo Avinėlį“ — Jė
zų Kristų Dievažmogio įspūdingoje pilnat
vėje.

Kaip tvirtina A. Baltinis, „niekas iš mū
sų nepažįsta taip marksizmo kaip Macei
na, ir tik jis gali iėškoti būdų, kaip at
skleisti Dievą ir šiame materializme“. 
Šios temos paskaitos sudarančios net ke
lis tomus ir yra vilčių, kad jos kada nors 
bus atskirai išleistos.

Nors dr. A. Maceinos knygos yra moks
linės, tačiau jų stilius lengvas, vaizdingas, 
o kalba aiški, taisyklinga, kad ir neišpru
sęs skaitytojas, atidžiai skaitydamas, ga
li suprasti, ką autorius svarsto ir nagri
nėja.

1954 m. išleistoj „Saulės giesmės“ kny
goje apie krikščioniškojo 'gyvenimo šauk
lį šv. Pranciškų sukaktuvininkas, vaiz
džiai išryškinęs serafiško šventojo nepa
prastai glaudų ryšį su Dievu, pažymi: „Šv. 
Pranciškus buvo giliai įsitikinęs, kad vie
nintelis pagrindas žmogui liūdėti yra jo 
nuodėmingumas. Nuodėmingas žmogus 
yra iš esmės liūdnas. Jis yra nusigręžęs 
nuo Dievo ir atsigręžęs į nebūtį; jis eina 
žlugimo keliu; jis naikina pats save ir 
Viešpaties pasaulį; jis sėja neapykantą; 
todėl jis neturi nieko, kuo galėtų tikrai 
džiaugtis“ (374 psl.).

Truputį toliau autorius šitaip sampro
tauja apie tikėjimą: „Krikščionybė yra 
džiaugsmo religija todėl, kad ji yra išga-. 
nymo religija. Žmogaus ir pasaulio atpir

kimas yra toks didelis įvykis būties gel
mėse. jog jis sukrečia visą kūriniją, ka
dangi grąžina ją iš ankstesnio kelio nebū- 
tin į Dievą ir sujungia ją su Kūrėju nebe- 
nutrūkstamais ryšiais“ (377 psl.). Jau
čiant šį gyvenimą įprasminantį džiaugs
mą, ir malda įgauna daugiau reikšmės, 
kai maldos centre nestovi pats žmogus, 
„ne puošnus ir rinktinis žodis, bet Die
vas savo didybėje ir meilėje... Todėl nie
kas maldos tiek nesugadina, kiek iškalba“ 
(397 psl.).

1973 m. „Krikščionis pasaulyje“ knygo

je, svarstydamas pasauliečių vaidmenį is
torijoje, autorius primena Apreiškimo tei
ginį, jog Dievo Tautos žmonės esą „gyvi 
akmenys“, iš kurių statomi „dvasiniai na
mai“, ir priduria, kad „jie vis labiau virs
ta išganymo istorijos veikėjais, pradėda
mi domėtis Bažnyčia kaip savos veiklos 

lauku >ir dvasiškiais kaip bendradarbiais 
šioje veikloje“ (47 psl.).

1969 m. „Aidų“ Nr. 1 dr. A. Maceina pa
skelbė įdomių minčių apie „Tikėjimo kri
zę ir pasauliečius“. Griežtai pasisakęs 
prieš modernius teologus, kurių „drąsa 
virsta savivale ir net akiplėšiškumu“, kai 
jie „visu atkaklumu kuria „revoliucijos 
teologiją“, dr. A. Maceina prieina išvadą, 
kad „didėjant plyšiui tarp teologų ir hie
rarchijos, Dievo Tauta savaime glaudžiasi 
aplinkui hierarchiją. Galimas daiktas, 
kad iš šio ankšto sąlyčio tarp Dievo Tau
tos ir mokomojo autoriteto išaugs ir nau
ja teologija — nebe privatinio pobūdžio, 
bet kaip hierarchijos žodžio tęsinys bei 
apipavidalinimas“ (10 psl.).

Kaip aiškiai ir vaizdingai, o drauge gi
liai iškeliamos rimtai apmąstytos mūsų fi
losofo, o kartu ir teologo naujos mintys!
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1965 m. dr. A. Maceina Antano Jasman- 

to slapyvardžiu paskelbė „Gruodo“ eilė
raščių rinkinį, suskirstytą šiais skyriais: 
Didžioji nebūtis, Prie vartų. Giesmių gies
mė, Kristaus istorija.

Rašydamas apie šią poeziją, autoriaus 
kolega J. Brazaitis, žavėjęs giliu įsijauti
mu į nagrinėjamą kūrybą, pažymėjo: 
„Jasmanto poezijos autorius žino, ko jis 
ieško ir ko siekia savais vaizdais. Jis sie
kia suvokti daiktų, žmogaus gyvenimo es
mę ir prasmę. Jis veržiasi savo paties eg
zistencijoje atskirti atsitiktinybes nuo es
mės“ (85 psl.).

Antai, „Panaktinio“ eilėraštyje auto
rius poetiniais .vaizdais piešia rūpestingą 
Panaktinį (Dievo simbolį), kuris, susijuo
sęs strėnas ir pasiėmęs rankon lazdą, nak
ties tylumoje eina apžiūrėti sodo (Dievo 
Tautos pasaulio). „Sustok ir paklausyk!“ 

prašo autorius: „Ten, pas kraščiausią ta-

Tačiau čia pat autorius primena žmo
gaus maištingą prigimtį: „Būk atsargus: 
jis žnaibys ir įleis nagus Tau ligi krau
jo“.

Panaktinio, Gerosios Naujienos Skelbė
jo vargšams ir 'beturčiams, širdis persi- 
pildžiusi Gerojo Ganytojo kaitria meile, 
ir poetas, tarsi žemės gundytas atsiskyrė
lis, pajutęs meilės šilumą, tyliai medituo
ja:

Vėjingą naktį, naktį dargią, 
kai ilsisi visi išvargę, 
Tu nešies prie krūtinės 
mane besparnį, 
Tu, senas, ištikimas mano tarne!

Tai tik labai kuklus dr. A. Maceinos tu
riningos ir nepaprastai prasmingos moks
linės ir poetinės kūrybos atskleidimas. 
Kam rūpi šių dienų religinės, filosofinės, 
socialinės ir egzistencinės problemos, tam 
būtina atidžiai pastudijuoti nors vieną 
mūsų sukaktuvininko knygą: žinijos alkis 
sukels dar didesnį apetitą ir kitoms jo 
knygoms.

Linkėdami dr. A. Maceinai gausios Die
vo palaimos, tikime, kad anksčiau ar vė
liau išsipildys jo „Pranašystė“:

Bus, bus mūsų žemėj vėliai
'bus pavasaris, ir vyturėliai 
nuo grumstelių suskardens. 
Vėjo verpstės saulės gijom 
vėl priverps žiedų lelijom 
ant nudžiugusio vandens...

Su lietuviais 
pasaulyje

JAUNIMO PASIRODYMAS VILNIUJE

„Tėviškės Žiburuiose“ buvo skaitytojų 
diskusijos dėl montrealiečių jaunimo eks
kursijos Vilniuje. Viena skaitytoja ta pro
ga rašo:

„Stebėtojas, reaguodamas į mano pasi
sakymą, klysta rašydamas, kad montrea
liečių jaunimo ekskursija buvo panaudo
ta komunistinei propagandai. Gal jis nu
sivils sužinojęs, kad kaip tik šis jaunimas 
buvo panaudotas mūsų laisvų lietuvių 
propagandai. „GK“ puslapiuose yra daž
nai rašoma ,kad mūsų jaunimas jau ne
kalba lietuviškai, o čia kaip tik per visą 
Lietuvą televizijos ekrane nuskambėjo ne 
tik šių jaunuolių lietuviška kalba, bet ir 
dainos. Man viena giminaitė rašė iš Vil
niaus, kad tą dieną, kai buvo rodoma ši 
laida, visa Lietuva sėdėjo prie televizijos 
ekrano ir džiaugėsi pirmą kartą išvydę 
laisvąjį jaunimą. Jautresni žmonės verkė 
iš džiaugsmo. Tokio pasirodymo mes už 
jokius pinigus neįstengtume gauti, o šis 
jaunimas tai padarė ir mums pasitarna
vo.“

PASIGENDA V. MAMAICIO

Ilgametis Londono lietuvių choro vedė
jas .muzikas Vincas Mamaitis, nuvykęs į 
JAV, buvo labai stipriai įsitraukęs į mu- 
zikinę-kultūrinę veiklą. Paskutiniuoju 
metu tą veiklą sulėtinus, „Muzikos žinios“ 
apgeilestaudamos rašo:

„V. Mamaičio pirmininkavimo metu 
Vargonininkų-Muzikų S-ga buvo atstaty
ta į garbngą poziciją: buvo sklandi veik
la, gerai tvarkoma, viskas iš anksto su
planuota ir numatyti darbai įvykdyti. Są
junga jau turėjo pasitikėjimą, autoritetą 
ir vadovavimo impulsą muzikiniuose klau
simuose, santykiuose su mūsų organizuo
tos visuomenės vadovybe. Taip pat ir 
„Muzikos žinios“ buvo gyvos, savo laiku 
išeidavo. Skaitytojų skaičius daugėjo, jas 
prenumeravo ne vien tik muzikai, bet ir 
šiaip tautiečiai dainos mėgėjai užsisaky
davo žurnalą. Jam pasitraukus iš vadovy
bės. visa veikla staiga įkrito į miego ligą.“

Bado streikai

Tačiau į Mons internuotų stovyklą bai
gusiems sutartis DP nebuvo lengva patek
ti. 1949 m. rugsėjo 27 d. keli sunkvežimiai 
su 137 DP sustojo prie stovyklos, bet sar
gyba jų neįsileido, o iškvietė žandarmeri
ją, kuri, kpt. Remy vadovaujama, įsakė 
atvykusioms pasitraukti nuo stovyklos, o 
šiems nepaklausius, internuotieji buvo su
varyti į kareivinių vidų, uždarinėti langai, 
o naujai atvykusieji fizine jėga ir guminių 
lazdų pagalba, verkiant moterims ir vai
kams, nuvaryti nuo kareivinių. Kai užda
rytieji kareivinėse ėmė reikšti užuojautą 
išvaromiesiems, tada atvyko didesni žan
darmerijos daliniai, majoro Gillieaux va
dovaujami, ir internuotieji taip pat buvo 
„nuraminti“. Kadangi nuvarytieji nuo ka
reivinių nebesutiko daugiau leistis į Bel
gijos požemines anglių kasyklas, tai po ke
lių dienų jie pačios belgų valdžios buvo 
atevžti į Mons internuotųjų stovyklą. 
Daugiau į Mons‘o stovyklą nebebuvo įsi
leista, o visi ten esantieji gavo iš IRO pa
sirašyti blankas, kad atsisako DP teisių.

Iš Briuselio Petit Chateau kalėjimo į 
Mons‘o 'kareivines baigusieji sutartis DP 
buvo perkelti tik po 5 dienų bado streiko. 
Laikui bėgant ir nieko negirdint apie per
kėlimą Vokietijon, vėl buvo imta tartis 
paskelbti bado streiką. Stovyklos admi
nistracija tai patyrusi, 1949 m. spalio 20 
d. paskelbė internuotiesiems, kad dalis jų, 
kurie visą laiką ramiai laikėsi, bus išvež
ti Vokietijon, o apie kitus pasisakė nieko 
nežinanti. Stovykloje kilo sujudimas ir 
nuotaikos įsitempė. Tie, kurie nesitikėjo, 
kad juos išveš Vokietijon, grąžino admi
nistracijai maisto korteles, iškėlė juodas 
vėliavas ir paskelbė bado streiką.

Apie šį streiką 1949 m. lapkričio 11d. 
„Lietuvis“ rašė: „Paskutiniai Mons‘o DP 
stovyklos įvykiai išsivystė į tikrą dramą. 
Nors užplūdusi nauja DP banga į Mons‘o 
stovyklą buvo policijos atstumta ir išsklai
dyta, tačiau neužilgo darbo ministerija 
sutiko juos priimti. Atvažiavo ir daugiau. 
Po kelių dienų apie 370 vyrų gavo užpil
dyti anketas ir pasirašyti, kad atsisako 
DP teisių ir turėjo būti išvežti į Vokieti
ją. Stovykloje lyg būtų saulė nušvitusi: 
visi nekantriai laukė savo eilės. Vienam 
kitam atsisakius, beveik visi mielai išsiža
dėjo visko, kad tik būtų išvežti.

Bet koks nusivylimas: pasirodė, kad 
daugelis, ypač iš tų, kurie jau šešius mė
nesius laukė eilės, buvo išskirti ir turėjo 
pasilikti be jokios vilties, kad kuomet 
nors bus išvežti. Visi išskirtieji tuojau vėl 
paskelbė bado streiką, grąžino maisto kor
teles ir iškabino juodas vėliavas languose. 
Viskas vyko tvarkingai ir ramiai. Tik spa
lio 24 d. pietų išdalinimo metu badaujan
čių grupė išvertė gavusiųjų davinį ir su
stabdė tolimesnį dalinimą. Stovyklos va
dovybė iššaukė policiją. Valgis vėl galėjo 
būti dalinamas policijai prižiūrint. Visą 
badavimo laiką saugumas buvo sustiprin
tas.

Pradžioje niekas iš stovyklos vadovybės 
negalvojo, kad tas įvykis būtų galėjęs pri
vesti net prie dramatiškų dalykų. Priešin
gai, manyta, kad streikuojantieji greitai 
nusileis: dieną badaus, o naktį valgys. To 
ypač buvo laukta, kai ketvirtą badavimo 
dieną penki buvo nugabenti į miesto ligo
ninę. Tačiau įvyko tai. kas iki šiol dar bu
vo negirdėta. Tie patys, kurie jau Briuse
lyje buvo paskelbę bado streiką ir išbada- 
vę tris dienas, dabar buvo nusistatę ba
dauti iki mirties. Vienas iš badaujančių 
lietuvių rašė: „Mes nusistatę, jeigu mūsų 
reikalai nebus sutvarkyti, badausime iki 
mirties!“ Net ligoniai, nuvežti į ligoninę, 
išvertė paduotą valgį, ir buvo tik vande
niu ir serumu („balionais“) maitinami.

Atėjo aštuntoji badavmo diena, spalio 
28. Visuomenė, spauda ir pati stovyklos 
vadovybė buvo sujaudinti. Penki gulėjo

miesto ligoninėje, 17 stovyklos ambulato
rijoje, likusieji sutelkti dviejuose dide
liuose kambariuose. Viso 52. Padėtis buvo 
beviltiška, jei ta diena nebūtų buvusi pas
kutinė. Stovyklos kunigai buvo iššaukti 
išklausyti ligonių išpažinčių.

Tuojau po pietų įvyko vyriausybės pa
sitarimai, tarpininkaujant belgų vyskupui 
J. E. Hiimmer. Vyriausybė patenkino strei
kuojančių reikalavimus. 4 vai. 50 min. p. 
p. atvažiavo į stovyklą ir pats vyskupas. 
Vos spėjo įeiti į kiemą, tuojau susirinko 
visi stovyklos gyventojai. Ukrainiečių ka
pelionas pasveikino aukštąjį svečią, o gy
ventojai išreiškė jam savo pagarbą, 
džiaugsmą ir ašaras. Įvyko jaudinančių 
scenų. Apstojusios moterys verkė, vaiku
čiai glaudėsi prie vyskupo, ėmė už jo 
skrybėlės, nieko nenujausdami, kad jų tė
vai tiek daug kenčia. Vyskupas, kaip ir 
visi kiti, buvo to vaizdo giliai paveiktas. 
Jis pažadėjo viską daryti, kad įvykis lai
mingai baigtųsi. Po to ėjo aplankyti ligo
nių. Jam belankant, stovyklos direktorius 
atnešė belgų vyriausybės ir IRO sutikimą, 
kaip buvo badaujančių reikalauta, kad vi
si bus greitu laiku išvežti. Kai kurie dar 
nenorėjo tikėti vyriausybe, kuri juos jau 
'kartą apvylė, bet vyskupo tarpininkavi
mas vertė visus pasitikėti vyriausybės ge
ra valia. Vyskupas aplankė visus ligonius, 
padavė kiekvienam ranką; badaujantieji 
nuėmė juodas vėliavas, atsiėmė maisto 
korteles ir pasidavė stovyklos gydytojų 
priežiūrai. Vyskupui išeinant, gyventojai, 
ypač badaujančių žmonos, padėkojo jam 
už atsilankymą ir tarpininkavimą. Ukrai- 
niečai dar pagiedojo keletą giesmių. Atsi
sveikindamas vyskupas suklaupusius pa
laimino.“

Paliekame Belgiją
Nors ir buvo dėta daug pastangų, bet 

pagal pirmą emigracijos įstatymą iš Bel
gijos į JAV. kad ir patys apsimokėję ke
lionę, DP negalėjo emigruoti.

Kitose Belgijos kolonijose lietuviai taip 
pat buvo susiorganizavę. Prancūzijos pa
sienyje daugiausia darbavosi Jonas Za
leckis. kunigo Juozo Aranausko, S. 
J. padedamas. Prie Olandijos Adolfas 
Burba ir kunigas Kornelijus Gaigalas O. 
F. M.. Lieže kun. dr. Pranas Gaida, Briu
selyje kun. Julius Danauskas. Antverpe
ne Juozas Paužuolis.

Bėgo laikas, bet Mons stovykloje nebu
vo nieko naujo. Daugelis vyrų, spiovė į 
belgų valdžios ir IRO pažadus, paliko bel
gams žmonas, vaikus ir visą mantą, slap
ta per žalią sieną grįžo — išbėgo Vokieti
jon. Belgų valdžios atstovai aiškino, kad 
ne jie kalti, bet JAV okupacinės kariuo
menės vadai ir IRO nesutinka atlikusiųjų 
sutartis Belgijos anglių kasyklose priimti 
atgal į DP stovyklas. Taip aiškinosi už
klaustas ir belgų vyskupas, kuris tarpi
ninkavo baigimui bado streiko .

Po šešių mėnesių internavimo Monse iš 
900 beliko 400. Kiti slapta iš stovyklos iš
vyko. Administracija, aišku, tai žinojo, bet 
išbėgančiųjų netrukdė ir nei vieno nesu
laikė.

DP, likę stovyklose, taip pat pamažu 
ėmė nykti. Dauguma jų slapta per „žalią“ 
sieną išbėgo — grįžo Vokietijon. Kiti le
galiai ėmė emigruoti į Kanadą, Australi
ją ir kitus kraštus. Pamažu iš Mons‘o in
ternuotųjų stovyklos „slapta“ mažėjo ir 
moterys su vaikais, nes jų vyrai — tėvai 
Vokietijoje jau buvo apsirūpinę darbu ar 
IRO globa.

Ryšių karininkams Jonui Augustaičiui 
ir Juozui Venskui tarpininkaujant, daug 
lietuvių angliakasių iš Belgijos buvo Vo
kietijoje priimti į JAV darbo kuopas.

1950 m. vasarą išemigravo Kanadon 
„Gimtosios šalies“ redaktorius, Belgijos 
lietuvių angliakasių užtarėjas, daug dar- 
darbavęsis, kad mes iš Belgijos anglių ka
syklų galėtume emigruoti kitur, kun. dr. 
Pranas Gaida-Gaidamavičius.

Vytautas Petkevičius

Rungtynės maiše
(Iš knygos „Yra šalis“)

Aukštaitija — tai visko po truputį: ir lygu
mų, ir kalvų, ir derlingų žemių, ir smėlio, ir 
pelkių, ir ežerų, ir miškų... Ir žmonės čia įvai
resni. Jeigu suvalkietis labiau prisirišęs prie 
karvės, duodančios jam neblogų pajamų, tai 
aukštaitis labiau myli arklį. Jei dzūkas labiau 
linkęs prie skaidresnės, prie stipresnės, tai 
aukštaitis dievina lankaplėšį gintarinį alų. Jei 
suvalkietis važinėja poriniu vežimu, prisiver
žęs kartimi kalną, dobilų, tai aukštaitis darda 
ašvieniu, sutvirtinęs ienas lankeliu ir susikalęs 
iš kartelių aukštą orę, kad nė šapelio šieno ne
iškristų. Jei suvalkietis viską vertina, kas tvir
ta, patvaru, kas pagaminta fabrike, tai dzūkas 
labiau linkęs prie namudinio, savo dantim iš
bandyto, žolelių šaknimis arba svogūnų lukš
tais padažyto, todėl ir tautiniai jų drabužiai 
skiriasi, ir spalvos jų kitokios.

Net ir dabar, esant kolūkiniai tvarkai ir 
maždaug vienodoms gyvenimo sąlygoms, tas 
skirtingumas, tie nevienodi budo bruožai neiš
nykę, ir, matyt, dar ilgai neišnyks.

štai atvažiavo dzūkai į Radviliškio raj oną, 
„Draugo“ kolūkyje patyrimo pasimokyti ir šne
kina šeimininkusj

— Ar daug jus grikių sėjat?

— Kad neišpuola, — gūžčioja pečiais alks- 
nupaiečiai.

— Tai iš ko jūs košę verdat? — stebisi sve
čiai.

Radviliškiečiai tik pasijuokė, nuleido pro 
ausis, bet, pasitaikius progai, irgi neliko skolin
gi:

— O kiek jus miežių turit?
— Nedručiai. _

_ — Tai iš ko jus alų darot? — šaipėsi jie iš 
dzūkų.

Gaila, kad tada jų tarpe nebuvo kolūkio 
pirmininko suvalkiečio Algirdo Malinausko. Jis 
tikriausiai butų nusijuokęs iš vienų, ir iš kitų:

— O kam veltui brangų laiką gaišti, jeigu 
to uždažyto ir į butelius supilstyto vandens pil
nos parduotuvės?..

Ir keista pasidaro, ir įdomu, kad dar ir 
šiandien jie vieni kitus traukia per dantį, ir dar 
keistesnės mintys atskuba į galvąj o iš kur to
kioj palyginti nedidelėj (65,2 tukst. kv. km.) 
musų teritorijoj šitiek įvairovės, šitiek skirtin
gų žmonių, iš kurgi joje tiek daug ir tokių ryš
kių tarminių skirtumų, tokia daugybė patari
mų? Kodėl, kokiu budu dešiniame šuns per- 
brendamo upelio krante lietuviai kalba vienaip, 
o kairiame jau kitaip? Kodėl dzūkas ciksi, o že
maitis auksi, kodėl vieni suvalkiečiai kapsi, o 
kiti tempia balses, lyg sunkų bradinį vilkdami 
iš upės?

_ Vieni mokslininkai tai aiškina nepaprastu 
mūsų protėvių konservatyvumu, be galo dide
liu jų sėslumu ir nežmoniškais suvaržymais 
baudžiavos metu, kai valstietis neturėjo teisės

i pereiti iš vieno kaimo į kitą. Bet svarbiausia 
priežastis turbut glūdi tame, kad sulenkėjus 

| bajorų viršūnė visiškai izoliavo valstietį nuo iš- 
I orės pasaulio, kad nutautę musų miestai buvo 
kaimui svetimi, kad iki pat 19 amžiaus pabai- 

i gos, caro satrapams uždraudus lietuvišką raš- 
| tą, mes neturėjome bendros literatūrinės kal- 
i bos.

Dar ir dabar žmonėse klaidžioja daugybė 
linksmų istorijų, kaip žemaitis kūliais (akme- 

I nimis) dengė aukštaičiui stogą ir kaip aukštai
tis, jam atsilygindamas, iš kulių (ruginių šiau
dų pėdų) išmūrijo žemaičiui pamatus. Dar ir 
dabar koks nors skuodiškis senelis labai nuo
širdžiai įrodinėja, kad žemaitis tai ne lietuvis, 
o dievobaimingas dzūkelis vadina šiaurės lie
tuvį bambyzu. Bet šiandien ta praeitis kasdie
ną vis smarkiau ir smarkiau tolsta nuo musų, 
nyksta, nes dabar ir suvalkiečių, ir aukštaičių, 
ir žemaičių, ir dzūkų vaikai skaito tas pačias 
knygas ir šneka mokyklose viena literatūrine 
kalba, kuriai pagrindą padėjo suvalkiečiai ir 
didysis mūsų kalbininkas Jonas Jablonskis, va
sarodavęs netoli Griškabūdžio esančiame Ry
giškių kaime ir todėl pasivadinęs Rygiškių Jo
no slapyvardžiu. Ir aš nė kiek nenustebau, kai, 
nuvykęs į šitą mūsų grožinės kalbos tvirtovę, 
sužinojau, kad ir nedidelio Griškabūdžio vals
čiaus ribose žmonės kažkodėl dar pasiskirstę į 
girinius, juokais vadinamus sakuotnugariais, 
ir dirvinius, dar juokingiau parvardžiuojamus 
molakelniais.

Ir tokius pokštus, reikia manyti, pagimdė 
ne vien humoro jausmas.

Tie DP. kurie ilškentė Mons'o stovyklo
je. 1950 m. gale ir 1951 m. pradžioje, bel
gų valdžiai tarpininkaujant, IRO lėšomis, 

I „Sabena“ bendrovės lėktuvais, buvo išga
benti Kanadon, bet 56 asmenų dėl nesvei
katos Kanados emigracinės įstaigos nepri
ėmė. Jie buvo perkelti į Briuselį — 
Schaerbeek stovyklą, o į Mons'o maj. 
Saabe kareivines vėl sugrįžo belgų karei
viai.

Kurie liko dirbti toliau kasyklose, pa
vieniui apleidinėjo Belgiją. Keliasdešimts 
lietuvių pagal giminių sudarytus afidavi- 
tus Nepriklausomos Lietuvos kvota išemi
gravo į JAV.

BALTŲ KONFERENCIJA

Baltų Studijoms skatinti draugijos 
(Association for the Advancement of Bal
tic Studies) šeštoji konferencija įvyks To
ronto universitete, Kanadoje, 1978 m. ge
gužės 11-14 d. d. Norintieji dalyvauti ny~ 
šomi kreiptis į AABS 6th Conferenr- 772 
Church Avenue, Willowdale O-1- M2N 
4G5, Canada.

GELEŽIES RŪDA SUVALKIJOJE

Lenkijos geoidai surado turtingus ge
ležies rūdos sluoksnius Suvalkijoje. Ma
noma .kari būsimos rūdos kasyklos užims 
6 kv. km plotą prie šurpilies kaimo ir Su
valkų nacionalinio parko, apie 11 km nuo 
Suvalkų miesto.
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Kaip aušo laisvės rytas?
EUROPOS LIETUVIS

1 BRASTOS DERYBOS IR LIETUVA

Lietuvos valstybės atstatymas prieš 60 
metų priklausė nuo pirmojo pasaulinio 
karo rezultatų. Vos karui prasidėjus, 1915 
m. visa Lietuvos teritorija buvo okupuo
ta vokiečių kariuomenės. Karui žengiant į 
ketvirtuosius metus, 1917 m. pabaigoj dar 
niekas negalėjo pasakyti, nei kada jis pa
sibaigs, nei kas išeis laimėtoju. Bet ka
riaujančios šalys jau buvo pavargusios ir 
pradėjo kalbėti apie taiką.

1917 m. lapkričio 7 d. Rusijoje prasidė
jo revoliucija. Sovietų II-sis kongresas 
lapkričio 8 d. paskelbė dekretą, kuriuo ra
gino visas kariaujančias valstybes tuoj 
pat pradėti taikos derybas, žinios apie tą 
nutarimą sukėlė nerimą Rusijos aliantuo- 
tuose (Prancūzijoje ir D. Britanijoje). 
Rusijos separatinė taika pasunkintų alian- 
tams vesti karą.

Vokiečiams per dvi savaites neatsilie
piant, susirūpino ir sovietų liaudies komi
sarų taryba. Bet lapkričio 22 d. Vokietijos 
vyriausybė atsakė, kad ji nesiruošia kal- 
bėits su bolševikais, bet sutiktų vesti de
rybas su teisėta Rusijos vyriausybe. Tuo 
pat laiku L. Trockis telegrafavo aliantų 
ambasadoriams Petrograde, prašydamas 
laikyti sovietų dekretą „formaliu pasiūly
mu tuoj pat sudaryti visiems frontams 
paliaubų sutartį ir pradėti derybas ben
drai taikai“. To kreipimosi išvakarėse, 
lapkričio 20 d., Leninas kalbėjo telefonu 
su vyr. kariuomenės vadu gen. Duchoni- 
nu, įsakydamas jam sueiti į kontaktą su 
„priešo kariuomenės vadovybe“, siekiant 
pradėti paliaubų derybas. Bet gen. Ducho- 
ninas atsisakė vykdyti tą įsakymą, paaiš
kindamas, kad jis priima įsakymus tik iš 
vyriausybės, turinčios kariuomenės ir 
krašto pasitikėjimą. Už tai jis buvo atleis
tas iš pareigų, ir jo vieton buvo paskirtas 
bolševikams patikimas N. Krylenko.

Leninui ir Krylenkai įsakius, lapkričio 
25 d. sovietų delegacija peržengė fronto li
niją ir po pasikalbėjimo su vokiečių ka
riuomenės vadovybe, nuvyko į Brastą 
(Brest-Litovsk) paliaubų deryboms.

Derybos prasidėjo gruodžio 3 d., o gruo
džio 15 d. jau buvo pasirašyta paliaubų 
sutartis, turėjusi įsigalioti gruodžio 17 d.

Susitarus dėl paliaubų, gruodžio 22 d. 
ten pat Brastoje susirinko delegatai taikos i 
deryboms. Vokietijos ir Austrijos delega
cijose dalyvavo diplomatai ir aukšti kari
ninkai, o Rusijos delegacijai vadovavo A. 
Joffe. Be to, delegacijoje buvo Kamene
vas, Anastazija Bicenko, L. Karachan ir 
keli civiliai bei kariniai patarėjai. Dery
bos buvo vedamos atviruose posėdžiuose, 
kad kalbos būtų skelbiamos spaudoj, per
duodamos telegrafu ir per radiją.

Rusijos delegacija pasiūlė „demokrati
nės taikos“ principą: taika be aneksijų ir 
kontribucijų, paremta laisvu apsisprendi
mu. Nesigilindami vokiečiai sutiko su to
mis sąlygomis, bet jas savaip suprato. 
Centrinių valstybių delegacijos (vokiečiai 
ir austrai), sutikdami su tautu apsispren
dimo principu, galvojo „paruošti“ delega
cijas iš savo okupuotų kraštų, kurie pasi
sakys už savanorišką prisijungimą prie 
Vokietijos. Panašiai galvojo ir bolševikų 
delegacija. Padarius dešimčiai dienų per
trauką, sovietų delegacija gruodžio 25 d. 
išvyko į Petrogradą.

Delegacijos pranešimo išklausyti gruo
džio 28 d. susirinko bolševikų partijos 
konferencija, kuri karštai ginčijosi dėl 
siūlomų taikos sąlygų. I ginčą turėjo įsi
kišti Leninas, kuris siūlė sąlygas priimti, 
nes „jeigu taika nebus pasirašyta dabar, 
tai mūsų valdžia bus nuversta, ir vėliau 
sąlygos bus dar sunkesnės“.

1918 m. sausio 9 d. taikos derybos buvo

Laisvalaikio mąstymai
Rašo K. VALTERIS

MINČIŲ MIŠRAINĖ

Nemėgstu rašyti politikos, religijos ir 
kalbos temomis. Darau tai tik iš pareigos: 
aukojuos visuomenės labui... Džiaugčiau
si, jei atsirastų geradarių, sutinkančių 
perimti iš manęs čią nemalonią naštą. Aš 
daug mieliau rašyčiau gamtos mokslo ir 
medicinos klausimais.

Praėjusiais metais daug buvo raišy ta 
britų spaudoje ir kalbėta per radiją ir te
leviziją apie socialistus, labouristus, in
ternacionalinius socialistus, socialdemo
kratus, trockistus, marksistus. Ilš anų kal
bų ir raštų atrodė, kad visi jie yra skir
tingų spalvų ir atspalvių. Ilgokai lūkuria
vau, kol kas paaiškins, koks tarp jų skir
tumas. Gal visiems aišku, o tik aš nesu
prantu šio reikalo? O gal „Europos Lietu
vio“ skaitytojai bijo prisipažinti, kad ir 
jiems neaišku kas yra kas?

Pragyvenau savo amželį tikėdamas, kad 
"socialdemokratas, socialistas ir marksis- 
t^tai tas pats. Dar daugiau: buvau įsiti- 
kinęsfsęoj socialdemokratai ar socialistai 
turi buiLsųarksistai. nes juk socializmo 
tėvas buvoTtęinrich Karl MARX! Dabar 
britai mane visai suglumino... Nejaugi 
niekas manęs nepasigailės ir suprantamai 
nepaaiškins šio reikalo?

Jau daugelį metų seku „Europos Lietu
vio“ kroniką ir kartas nuo karto užtinku 
trumpesnius ar ilgesnius aprašymus įvai
rių minėjimų, suvažiavimų, subuvimų.

vėl atnaujintos. Sovietų delegacijai vado
vavo pats užs. reik, komisaras L. Trockis, 
kuris iš Petrogrado atsivežė ir lietuvių, 
latvių bei lenkų atstovus. V. Kapsukas tu
rėjo paliudyti, kad Lietuva nori likti Ru
sijos dalimi. Sovietų delegatai labai nu
stebo, radę Brastoje laisvųjų ukrainiečių 
(Ukrainos Rados) delegaciją, vedančią de
rybas dėl separatinės taikos.

Po aštuonių dienų derybų paaiškėjo, 
kad vokiečiai nesutinka su bolševikų pa
siūlymais. 1918 m. sausio 12 d. vokiečių 
gen. Hoffmann paprašė Trockį nustoti 
kalbėti per daug arogantiškai ir atsimin
ti, kad Vokietijos kariuomenė laimėjo 
kovą ir vokiečiai yra Rusijos žemėje, o ne 
atvirkščiai. Sausio 18 d. gen. von Hoff
mann ištiesė Rusijos žemėlapį ir parodė 
Trockiui storą mėlyną liniją, kuri rodė 
būsimą Rusijos sieną. Pagal tą liniją Ru
sija, vadovaujantis tautų apsisprendimo 
principu, turės atsisakyti nuo Lenkijos, 
Gudijos dalies ir Baltijos kraštų. Be to, 
Rusija turės sumokėti Vokietijai karo 
nuostolių 6 bilijonus aukso markių. Tuo 
būdu taikos derybų vaidinimas buvo baig
tas. Rusija gavo Vokietijos ultimatumą.

Sovietų delegacija, paprašiusi atidėti 
derybas kelioms dienoms, išvyko į Petro
gradą. Sausio 24 d. įvyko bolševikų parti
jos centro komiteto posėdis, kuriame vėl 
kilo aštrūs ginčai. Nutarta priimti Troc
kio pasiūlymą: Brastoje paskelbti, kad ka
ras yra baigtas, bet nepasirašyti jokios 
taikos sutarties.

Tuo pat laiku vokiečiai nutarė nedaryti 
bolševikams jokių nuolaidų. Vasario 9 d. 
buvo pasirašyta taikos sutartis su Ukrai
nos Rada, o rusams nutarta įteikti ulti
matumą. Vasario 10 d. Brastoje susirinkę 
delegatai išklausė Trockio kalbos, kuri su
jaudino net kai kuriuos centrinių valsty
bių delegatus. Jis baigė pabrėždamas, kad 
sovietų vyriausybė negali pasirašyti siū
lomos taikos sutarties, bet tolesniam 
kraujo praliejimui išvengti, Rusija laikys, 
kad karas jau yra baigtas. Centrinių vals
tybių delegacijos atsisakė priimti tokį So
vietų delegacijos pareiškimą. Vietoj to, jie 
davė suprasti, kad tai yra paliaubų galas. 
Jie pareiškė, kad jaučiasi esą laisvi sep
tynių dienų laikotarpyje atnaujinti karo 
veiksmus, jeigu per tą laiką rusai nepasi
rašys sutarties.

Grįžus delegacijai, Petrograde kilo pa
nika. Valdžia paskelbė atsišaukimus į ka
reivius ir civilius, ragindama tęsti kovą ir 
neleisti vokiečiams žygiuoti į Rusijos gilu
mą.

Vasario 16 d., kai Vilniuj susirinko Lie
tuvos Taryba pasirašyti dokumentą, ku
ris vėliau tapo žinomas kaip Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo Aktas, Vokie
tijos kariuomenės vadovybė pranešė ru
sams, kad paliaubos pasibaigs vasario 18 
d. vidurdienį.

Nustatytu laiku Vokietijos kariuomenė 
vasario 18 d. pradėjo žygį, nesutikdama 
beveik jokio pasipriešinimo. Sekančią die
ną Sovietų komisarų taryba išsiuntė j 
Berlyną telegramą, pasižadėdama sutartį 
pasirašyti. Vokiečiai, tačiau, neskubėjo at
sakyti. Jų kariuomenė žengė į Latviją, Es
tiją ir giliau į Rusiją. Pagaliau, vasario 22 
d. rusai gavo vokiečių atsakymą, kuriame 
buvo padiktuotos dar sunkesnės sąlygos. 
Joms priimti nustatytas terminas — 48 
vai. Berlynas tuoj pat gavo atsakymą, kad 
ultimatumas priimtas.

1918 m. kovo 3 d. sovietų delegacija, at
vykusi į Brastą, pasirašė taikos sutartį, 
visai jos neskaičiusi. Pagal tą sutartį, 
Lenkija ir Baltijos kraštai turėjo likti vo
kiečių globoje, su teise kai kurioms tau
toms vokiečių užimtose srityse laisvai ap
sispręsti.

D. B.

Dažnai paminima ,kad tas ar tas sakė kal
bą, skaitė paskaitą. Visada rūpėjo žinoti, 
ką tie kalbėtojai pasakė? Jei tos kalbos 
bei paskaito būtų spausdinamos „E. L.“, 
tai ir aš, atsilikęs nuo kultūros ir civiliza- 
ciojs, galėčiau apsišviesti, pasimokyti.

Gal kas pasakys: „Jei tau įdomu, tai at
važiuok ir pasiklausyk!“ Deja, negaliu, 
nes jau seniai esu išvytas (tiksliau sakant 
IŠRŪKYTAS!) ilš DBLS Tarybos, DBLS 
metinių atstovų suvažiavimų, DBLS sky
rių subuvimų. Liūdna ir graudu... („Iš- 
rūkymą“ reikia suprasti kaip K. Valterio 
nenorą dalyvauti ten, kur rūkoma. Red.).

Visur kalbama ir rašoma apie vakarų 
ir rytų atsilikusi, bevystantį ir civilizuo
tą, krikščionišką ir komunistišką pasąulį; 
aišku, turima galvoje ne pasaulis, o mūsų 
žemės rutulys.

Iš tikrųjų tai yra tik vienas — melu 
persunktas pasaulis. Girdėjau, kad ir me
las esąs dviejų rūšių: paprastas ir baltas! 
Abu melai dažnai krikštijami niekam ne
suprantamais ar kiekvienam savaip su
prantamais vardais, k .a. politika, diplo
matija, mandagumas, etiketas... Melas, 
besidangstydamas įvairiais vardais, užval
dė pasaulį ir, atrodo, jokios jėgos jo neiš
naikins. Porą kartų girdėjau žymių žmo
nių tvirtinimus, kad, pašalinus iš gyveni
mo melą, — pasaulis bematant žlugtų! Na, 
tai tegyvuoja svarbiausias, būtiniausias ir 
stipriausias pasaulio ramstis — MELAS!..

LENKAI APIE VILNIŲ

Dabartinės Lenkijos jaunimo savaitraš
tis „Razem“ paskelbė straipsnį apie Lie
tuvą. Apie jos sostinę Vilnių ten taip ra
šoma:

„Vilnius, tai bemaž pusmilijoninis 
miestas. Tai Lietuvos TSR sostinė. Sena
miestyje jau keletą metų vyksta atstaty
mo dalbai. Tai ryškiai matyti prie Aušros 
Vartų. Senuose pastatuose įrengiami šva
rūs, estetiški barai. Autorius rašo: „Mes, 
pripratę prie Lenkijos valgyklų, kurios 
mūsų nepaikinai, nedrįsome įeiti į taip 
gražiai atrodančias lietuviškas, neturėda
mi per daug rublių. Tačiau vėliau paaiš
kėjo, kad tai yra paprastos Vilniaus užei
gų vietos. Kainos visur prieinamos ir vie
nodos. Mums tai buvo nesuprantama. Vil
niaus senamiestis yra numatytas baigti 
atstatyti iki 1980 metų.“

Matydami Vilniaus naujus Lazdynų pa
status stebimės. Mums, lenkams, darosi 
nesmagu .Pas mus tokių nėra. Grožį tų pa
statų sunku aprašyti. Vykdant tų pastatų 
statybą, miškai ir medžiai nebuvo naiki
nami. Pastatai, galima sakyti, stovi miš
ke. Vaikai ten grybauja.

Tai puikus lietuvio Čekanausko ir kitų 
5 lietuvių architektų projektas, už kurį jie 
gavo Lenino premiją. Pagal jų projektą, 
tokie pastatai dabar yra statomi Sovietų 
Sąjungoje.

Žiūrint į Lazdynus, norėjosi, kad mūsų 
lenkai architektai atvyktų į Vilnių ir pa
matytų, kaip reikia pastatus projektuoti 
ir juos statyti.“

IR VĖL MIŠRIOS VEDYBOS

„Nepriklausomoje Lietuvoje“ (Nr. 48, 
1977 m.) žinomas žurnalistas Al. Gimantas 
straipsny „Nesibaigiantis skaudulys“ dar 
kartą liečia spaudoj dažnai judinamą miš
rių vedybų klausimą. Paminėjęs, kad miš
rios vedybos nuolat gausėja, jis rašo:

„Yra balsų, siūlančių mūsų spaudoje, 
kronikoje, ir iš vis nedėti mišrių vedybų 
aprašymų. Atseit, kam reklamuoti nevisai 
šviesius nutikimus, kurie rasi, tik negei
džiamu pavyzdžiu gali šviesti lietuviškam 
išeivijos jaunimui. Yra ir priešingų (to
kių, tiesa, kur kas mažiau) balsų, pori
nančių, kad tokias mūsiškių vedybas ne
derėtų nei Slėpti, nei jų ignoruoti. Esą, 
dar gali būti visai pagrįstų vilčių, kad ne
lietuviškoji sutuoktinių pusė bus šilta ir 
palanki bendriesiems mūsų reikalams. Ši
to, tačiau, negalima tikėtis, jei iš karto 
„lediniu šaltumu“ nusiteikę, sutiksime 
nelietuviškąją pusę, kuri, kaip jau kai ku
riais atvejais įrodyta, ne tik -kad mesišali- 
na, bet, galimybių ribose stengiasi ir su
prasti, ir padėti (žmonai ar vyrui) likti 
lietuviškoje aplinkoje. Atrodo, kad priei

Istorine Lietuvos giria
Baltvyžis (Baltvieža, Belovieža) yra bu

vusios Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
giria. Ji yra pietinėje Suvalkijos dalyje, 
tarp lElaltstogės, Valkaviško ir Lietuvos 
Brastos. Istoriniuose šaltiniuose ši -giria 
jau yra minima X a. ir čia gyvenusi sū
duvių gentis, kuri vertėsi medžiokle. Gi
rioje buvo daug žvėrių, todėl vėlesniais 
laikais čia vykdavo gausios medžioklės. 
Ypatingai didelė medžioklė čia buvo su
ruošta 1409 m., Žalgirio kautynių išvaka
rėse. Girioje susitiko Vytautas su. Jogaila, 
aptarė karinius reikalus ir ruošė1 maisto 
atsargas. I'š tų laikų yra užsilikęs ir bu
vęs Vytauto vardu pavadintas apie 800 m. 
ąžuolas. Jo paūnksmėje stovyklavo Vytau
tas ir Jogaila, ruošdamiesi karo žygiui. 
Vėliau lenkai tą ąžuolą pavadino Jogailos 
vardu. Ąžuolo vidus jau buvo gerokai iš
puvęs, tai jo sustiprinimiui, į tuščias vie
tas pripylė cemento.

Baltvyžio girioje yra medžioję beveik 
visi Lietuvos kunigaikščiai. Vienai tokiai 
medžioklei atminti, girioje esantis kalne
lis buvo pavadintas Stepono Batoro var
du. Šioje girioje buvo lokio sunkiai sužeis
tas karalius Augustas II. Dar kitos žymios 
medžioklės atminimui Narvelės upės 
krante buvo pastatytas 4 metrų aukščio 
paminklas. 1795 m. giria atiteko Rusijai 
ir carienė Kotryna II ją išdalijo savo ge
nerolams. 1831 m. girioje buvo suorgani
zuotas 1-as lietuvių 'pėstininkų pulkas, ku
ris narsiai kovėsi įvairiose Lietuvos vie
tose. Rusai girioje pastatė gramozdiškus 
medžioklės rūmus, kuriuose apsistodavo 
atvykęs medžioti caras ir jo palydovai. 
Pirmojo pasaulinio karo metu girią tvar
kė vokiečių okupacinė valdžia. Vokiečiai 
išnaikino beveik visus žvėris ir išgabeno 
daugiau kaip 5 mil. metrų geriausios miš
ko medžiagos.

B. Kviklys (žiūr. „Mūsų Lietuva“, III 
t.) rašo, kad kuriantis nepriklausomai 
Lietuviai, vokiečiai Baltvyžio girią atida
vė lietuviams. Ją 1918 m. pabaigoje per
ėmė Lietuvos miškininkai: E. Grigaliūnas, 
Z. Vidugiris ir E. Petrikas. Jie perėmė ne 
tik mišką, bet ir visą nekilnojamąjį turtą, 
apie 10 mil. markių vertės. Mūsų miški
ninkai kiek galėdami stengėsi, kad galėtų 
išlaikyti perimtą turtą. Tačiau, negauda
mi paramos iš tada dar labai silpnos Lie

name tašką, ties kuriuo, regis sustoję ir 
tuoj pat neatmetę ir neatstūmę kitataučio, 
galime daugiau laimėti, negu prarasti.

Iš dalies svetimiesiems kai kada atrodo
me esą beveik rasistai, sunkiai savųjų tar- 
pan įsileisdami svetimuosius, lyg nepasiti
kėdami jais, lyg iš aukšto žvelgdami į 
įjuos. Tai kažkaip jaučia mūsų pačių jau
noji karta, kuriems toks viso reikalo pri
statymas yra nesuprantamas ir laikomas 
netiksliu.“

Baigdamas autorius daro išvadą, kad 
ten, kur mišrios vedybos neišvengiamos, 
jos turėtų būti toleruojamos.

NERENKAMI RANKRAŠČIAI

„Darbininkas“ (Nr. 49, 1977m.) įžangi
niame straipsnyje rašo, kad jau esą nema
ža padaryta mūsų dailininkų palikimui 
apsaugoti (galerijos, privačios kolekci
jos). Tačiau beveik visiškai nesirūpinama 
mirusiųjų rašytojų nepaskelbtu palikimu 
— rankraščiais.

„Per Ameriką pervažiavo daug žymių 
lietuvių. Čia jie buvo sustoję, veikė, rašė. 
O kur yra jų rankraštynas, kur jų nuo
traukos, laiškai? Gal dalį ir turi Bronius 
Kviklys, kuris yra sutelkęs labai didelius 
rinkinius. Gal kas yra Pasaulio Lietuvių 
Archyve, Alkos muziejuje Putiname? Bet 
ar jie prieinami, ar galima jais pasinau
doti? Ar rinkiniai papildomi?

Kadaise Brooklyne -gyveno žymus anks
tesnės kartos veikėjas kun. Antanas Mi
lukas. Jis ilgai buvo Maspetho lietuvių 
parapijos klebonu, o paskui buvo kapelio
nas prie vienos ligoninės ar prieglaudos. 
Ten jo butas buvo ištisas archyvas, nes 
buvo surinkęs daug brangios medžiagos. 
Jam mirus, visa buvo išmesta į šiukšlyną, 
nes savininkai nesuprato, kas čia per po
pieriai .Jie išvalė kambarius, išmesdami 
brangų lituanistinį turtą. Panašiai žuvo ir 
rašytojo Jurgio Savickio archyvas — 
rankraščiai, laiškai, nes paveldėtoja nesu
prato ir nevertino.

Mirė poetas Faustas Kirša. Iš jo paliktų 
rankraščių poetas Stasys Santvaras sure
dagavo gražų tomelį — Palikimą. Bet ir 
po to dar liko įvairios medižagos, kurios 
vieta būtų tokiam rankraštyne. Mirė ra
šytojas Stasius Būdavas. Iš paliktų jo raš
tų dabar išleista viena knygutė, bet ir ten 
dar likusios įvairios medžiagos. Mirė fel
jetonistas Albinas Valentinas, maždaug 
baigdamas savo knygą sutelkti. Mirus vis
kas išsibarstė.

Yra ir kitų žymių žmonių, kurių paliki
mas svarbus ateičiai, nes tai nušvies mū
sų emigracinę veiklą, jos kultūros istori
ją. Tokios medžiagos neišsaugoti būtų tie
siog nevertinti nei savo praeities, neturėti 
pagarbos savo veiklai.“ 

tuvos vyriausybės, 1919 m. vasario mėn. 
gale -nutraukė darbą ir sugrįžo į Lietuvą. 
1920 m. Lietuvos — S. Rusijos derybose 
Baltvyžio giria nebuvo Lietuvai priskirta. 
1920 m. ši istorinė Lietuvos giria atiteko 
Lenkijai. Ji ir vėl buvo smarkiai kerta
ma, ir jos medienai išvežti viena anglų 
firma net geležinkeliuką pravedė. Girioje 
medžiojo naujieji Lenkijos ponai, Vokie
tijos maršalas H. Goeringas ir kitų sveti
mų valstybių valdovai. Po antrojo karo gi
ria apėmė apie 136.000 ha plotą. Apie 
79.000 ha valdo S. Sąjunga, o likusią dalį 
su Belovežos miesteliu perėmė Lenkija. 
Vyksta mokslinis girios ir jos augmenijos 
tyrimo darbas, pastatyta naujų laborato
rijų. Girią kiekvienais metais aplanko 
daug žmonių.

Baltvyžio girioje iki mūsų dienų išsilai
kė lietuviškieji stumbrai. (Bison bona- 
sus). Jie yra tos girios didybė ir garbė, ją 
išgarsinę visame pasaulyje. Stumbras sa
vo išvaizda yra panašus į jautį, ir sako
ma, kad jis yra amerikietiško bisono pus
brolis. Tai vienas iš archaiškiausių žvė
rių, kuriems pavyko iki mūsų laikų Su
valkijoje išlikti. Stumbrai prieš keletą 
šimtų metų laikėsi daugelyje Europos gi
rių. Taip pat jie plačiai buvo paplitę ir 
Lietuvos giriose. Tai rodo įvairiose Lietu
vos vietose iškasami jų kaulai ir vietovių 
pavadinimai. Stumbras sveria iki 1.000 kg 
ir gyvena apie 40 m. Patelė tik vieną kar
tą per trejus metus atveda vieną stumb
riuką. Stumbrai yra minimi lietuvių ir ki
tų tautų dainose.

1969 m. lenkų spauda rašė, kad Baltvie- 
žio girioje buvo 209 stumbrai. Iš jų 32 bu
vo laikomi uždarame rezervate. O daugu
ma su ta giria susijusių įvairių senienų 
yra laikomos Kameneco muziejuje.

V. Vytenietis

PAMINKLAS V. MYKOLAICIUI- 
PUTINUI

Ryšium su 85-osiomis V. Mykolaičio- 
Putino gimimo metinėmis sausio 6 d. Ra
sų kapinėse atidengtas originalus antka
pinis paminklas. Atidengimo iškilmėse 
dalyvavo partijos ir rašytojų atstovai. L. 
Noreika paskaitė V. Mykolaičio-Putino ei
lių. Paminklo autoriai — skulptorius V. 
Vildžiūnas ir architektas Č. Mazūras.

LIETUVOJE
BE NAMŲ IR BE TĖVYNĖS

Iš Povilo Pečiulio, gimusio 1923 metais, 
pareiškimo, kuriuo remiasi Helsinkio su
sitarimų vykdymui remti Lietuvos visuo
meninės grupės dokumentas Nr. 9:

„Mano tėvas buvo Amerikos pilietis ir 
prieš Antrąjį pasaulinį karą rengėsi išva
žiuoti į Ameriką, užklupus karui liko, 
1945 m. vasarą buvo ištremtas į tolimąjį 
Sibirą, kur tėvas mirė. Aš, Povilas, atsi
tiktinumo dėka, likau neišvežtas. Ir nuo to 
prasidėjo politinis nusikaltimas.

1953 m. lapkričio 19 d. teistas Pabalti- 
jos karinės apygardos karinio tribunolo 
pagal RTFSR BK 58 str. už politinius nu
sikaltimus 25 metams laisvės atėmimo.

1972 m. spalio mėnesį nuo bausmės bu
vau atleistas Prievolgio karinio tribuno
lo pagal 1960 m. balandžio 25 d. įsaką. 
Kuomet buvau paliuosuotas anksčitu lai
ko, nebuvo uždėta nei pasų režimo, nei 
nurodančios gyvenamos vietos. Pats pasi
rinkau gyvenamąją vietą Kaliningrado 
sritį, Černiachovskio miestą, kad lengviau 
galėčiau susitvarkyti dokumentus ir pra
dėti normalų gyvenimą, nes buvau girdė
jęs, kad buvusiems politiniams kaliniams 
neleidžiama gyventi gimtajame krašte.

Atvykus į Černiachovskio miesto vi
daus reikalų skyrių, pasą ir karinį bilietą 
gavau, o registruoti atsisakė pats vidaus 
reikalų viršininkas. Nors gyvenamąjį plo
tą turėjau ir buvo vykdomojo komiteto 
patvirtinta, vidaus reikalų viršininkas 
motyvavo tuo, kad visi namiškiai gyvena 
Lietuvoje ir aš ten turiu gyventi, uždeda
mas išvykimo antspaudą.

Grįžęs į Lietuvą, apsistojau Kauno 
mieste pas savo namiškius. Sukūriau šei
mą, susiradau darbą Kauno miesto re
monto valdyboje dailidės pareigomis. 
Darbavietė suteikė šeimyninį bendrabutį. 
Kauno miesto Lenino rajono vidaus rei
kalų pasų darbuotoijas bendrabutyje pri
registravo. Lyg viskas klostėsi pagal žmo
gaus teisių nuostatus. Bet greitu laiku 
kaip perkūnas trenkė iš giedro dangaus. 
Kauno mieslto Lenino rajono vidaus reika
lų pasų viršininkė Bašinskienė, pasišau
kusi subraukė kryžmai paso registracijos 
antspaudą ir įsakė kuo greičiau išvažiuo
ti iš Lietuvos.

Su tokiu subraukytu pasu daug kur 
kreipiausi, bet niekas neregistravo ir ne
galėjo suprasti, kokiam tikslui subrauky
tas. Ir vėl kreipiausi į tą pačią pasų virši
ninkę Bačinskienę, prašydamas atitaisyti 
paso subraukymą. Kur besikreipiau, atsa
kymas buvo visų vienodas, važiuoti kur 
nori.

Vietoje atitaisius paso antspaudo su
braukymą, pradėjo rašyti protokolus, kad 
gyvenu neregistruotas. O vykdomojo ko
miteto administracinė komisija ėmė skir
ti pinigines baudas: pirmą kartą 5 rb., 
antrą — 10 rb. Galiausiai 1975 m. balan
džio 25 d. išsikvietė į Kauno miesto Leni
no rajono vidaus reikalų skyrių, kur bu
vau sulaikytas. Miesto prokuroro pava
duotojas paaiškino, kad dirbu ir gyvenu 
neregistruotas, už tai būsiu teisiamas.“

(ELTA)

VIENGUNGIŲ PASILINKSMINIMAI

Vilniuje Respublikinių profsąjungų rū
muose pradėta ruošti vyresniojo amžiaus 
žmonėms susipažinimo vakarai-pasilinks- 
minimai. Į juos renkasi tik paaugusieji, 
daugiausia vieniši viengungiai. Tai esanti 
puiki proga susipažinti, padraugauti, o 
kartais ir šeimą sukurti. Per paskutinius 
trejus metus Profsąjungų rūmuose ir Ge
ležinkeliečių kultūros rūmuose į tokius 
susipažinimo vakarus parduota 68 tūks
tančiai bilietų.

SIENINIS KALENDORIUS LIETUVOJE
Lietuvoje taip pat leidžiami nuplėšiami 

sieniniai kalendoriai, panašūs į mūsiškius 
Nidos kalendorius. Gal didžiausias skirtu
mas, kad pirmajame puslapyje vietoje 
vardų yra surašytos daugumoje lietu
viams visiškai nieko nepasakančios datos. 
Didesnė pusė tų datų yra susijusių su ko
munistų partijos veikla, nors yra ir tokių, 
kurios nurodo lietuvių rašytojų, moksli
ninkų ar meno darbuotoųj gimimus ar 
mirimus, štai vienas kitas pavyzdys.

Sausio 4 d. sukanka 30 metų, kai pa
skelbta Birmos nepriklausomybė; sukako 
55 metai, kai paskelbtas V. Lenino „Pus
lapis iš dienoraščio“; sukanka 70 metų, 
kai gimė Adolfas Budrevičius, revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje dalyvis; sukanka 
60 metų, kai įkurta Argentinos komunistų 
partija.

Sausio 7 d. sukanka 60 metų, kai V. Le
ninas parašė straipsnį „Kaip organizuoti 
lenktyniavimą“; 1906 metais gimė Anta
nas Venclova, Lietuvos TSR nusipelnęs 
meno veikėjas; sukanka 75 metai, kai gi
mė Antanas Sniečkus.

Sausio 13 d. sukanka 80 metų, kai gimė 
Vasilijus Vaninas, tarybinis aktorius ir 
režisierius; 1892 m. gimė Vladas Lašas, 
lietuvių mokslininkas fiziologas ir t. t.

A. SNIEČKAUS RAŠTAI
Lietuvoje norima išleisti visus rašto 

darbus A. Sniečkaus, nuo kurio mirties 
sausio 22 d. sukanka ketveri metai. Nese
niai iš spaudos išėjo jo rinktinių raštų du 
tomai, pavadinti „Su Lenino vėliava“.
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LONDONAS
PASISEKĘS SPAUDOS BALIUS

Į tradicinį spaudos balių, kaip ir kas
met, susirinko gražus būrys mišrios publi
kos. Svečių atvyko ne tik iš Londono, bet 
ir iš provincijos. Jų nuotaika buvo puiki. 
Orkestras daugiausia grojo vyresniosios 
publikos mėgstamas šokių melodijas (mu
zikantai atrodė visi pensininkai...). Bufe
tas pasirūpino gerais ir prieinamomis kai
nomis užkandžiais, baro patarnavimas pa- 
sgėrėtinas. Loterija buvo gana sėkminga.

Už šio pobūvio suorganizavimą ir pasi
sekimą padėka priklauso spaustuvės vedė
jui S. Bosikiui, L. Namų administratoriui 
K. Makūnui, bufetą aptarnavusiam B. 
Butrimui, loterijos ibilietų platintojoms P. 
Nenortienei ir B. Namajuškienei, fantų 
aukotojams (ne visų pavardes pavyko su
žinoti) ir loterją pravedusiam K. Tamo
šiūnui.

Vienintelis apgailestavimas — per ma
žai matėsi lietuviškojo jaunimo.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
60-MECIO MINĖJIMAS

Londono ir apylinkių lietuviai Lietuvos 
Nepriklausomybės — Vasario 16-tosios 
šventę minės šeštadienį, vasario 18 dieną, 
6.30 vai. vakarą (pusę valandos anksčiau, 
negu jau buvo skelbta) Londono Sporto ir 
Socialinio klubo salėj, 345A Victoria Park 
E9.

Lietuvos Atstovas Vincas Balickas pa
sakys kalbą.

Tautinių šokių „Lietuvos“ grupės šokė
jai pasirodys su tautiniais šokiais ir de
klamacijomis.

Pasirodys Londono lietuvių bendras 
choras, oktetas ir duetai, o choro vedėjas 
J. Černis padainuos solo dainų.

Sekmadienį, vasario 19 dieną 11 vai. bus 
specialios 60 metų nepriklausomybės mi
nėjimo pamaldos, kurias užprašė Lietu
vos Atstovas. Pamaldose dalyvauja Lietu
vos Atstovas Vincas Balickas, Tower 
Hamlets burmistras su žmona ir eilė vie
tinės savivaldybės narių .

Prieš pamaldas bus eisena, kurioje da
lyvaus viši svečiai. Lietuviai kviečiami už
imti savo vietas bažnyčioje penkias minu
tes prieš prasidedant pamaldoms.

Visiems žinotina, kad automobilius The 
Ovai gatvėje tegalima pastatyti tik vieno
je gatvės pusėje. Geriausia juos palikti 
prie naujųjų Pašto pastatų arba toliau 
The Ovai esančiame automobilių parke.

Rengimo komitetas kviečia visus Lon
dono ir plačios apylinkės lietuvius daly
vauti šiame abiejų dienų minėjime .

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KARTOTEKA

Visi lietuviai, gyvenantieji Londone ir 
jo apylinkėse, prašomi, pasikeitus adre
sui, pranešti naują adresą klebonui arba 
komiteto nariams .

Ligos atveju, pageidautina, kad sergan
tieji praneštų, kurioje ligoninėje paguldy
ti. Pasitaiko atsitikimų, kada skundžiama
si, jog niekas sergančiųjų neaplanko. Ne
įmanoma aplankyti, jei nieko nežinoma 
apie susirgimą arba nepraneštas ligoninės 
adresas.

LONDONO LIETUVIŲ CHORO VEDĖJO 
J. CERNIO 60-METIS

Sausio 17 dieną Justas Černis sulaukė 
60 metų amžiaus. Didesnę savo gyvenimo 
dalį jis yna paaukojęs Londono lietuviš
kajai parapijai. Jo vadovaujamas choras 
lietuvių 'šv .Kazimiero bažnyčioje gieda 
kas sekmadienį.

Parapijos komiteto vicepirmininkas Ig
nas Dailidė J. Černio 60-ies metų sukak
tuvėms paminėti sausio 21 dieną Sporto ir 
Socialinio klubo patalpose suruošė vaka
rienę.

Už gražiai ir skoningai parengtų stall} 
susėdo J. Černis su žmona Rozalija ir visa 
kapa jo choristų ir draugų. Klebonas J. 
Sakevičius, MIC, palaimino stalus ir pa
kvietė nuraminti alkį. Vakarienės • metu 
kalbėjo klebonas J. Sakevičius, įteikda
mas dovaną. Choro seniūnas V. Šalčiūnas 
kalbėjo choristų vardu ir įteikė jų dova
ną. Toliau kalbėjo Jurienė. Z. Juras, K. 
Makūnas, S. Nenortas, V. O' Brien, J. Al
kis, Jonas Parulis, V. Zdanavičius ir įtei
kė dovaną Sporto ir Socialinio klubo, ku
rio sekretorium Justas černis yra buvęs 
keletą kartų. Dalis chorisčių padainavo 
keletą lietuviškų dainelių, joms akordeo
nu pritarė Jonas Parulis.

Visi kalbėjusieji dėkojo Justui Černiui 
už jo darbą vadovaujant chorui, dirbant 
Londono „Vaidilos“ sambūryje, parapijo
je. Sporto ir Soslaliniame klube ar visur 
kitur. Didelė padėka pareikšta ir jo mie
lai žmonai Rozalijai, kuri ne tik nesiprie
šino Justo darbui, bet ir pati kiek galėda
ma mielai talkininkavo .

J. Černis savo kalboj padėkojo visiems, 
su kuriais jam tenka kartu dirbti lietuviš
kąjį darbą.

S. Kasparas, vadovavęs vakarienės pro
gramai, perskaitė kun. S. Matulio sveiki
nimą „Šaltinio“ ir Židinio vardu.

Vakarenės parengimo vyriausiai šeimi
ninkei M. Damidavičienei nuoširdžiai tal
kininkavo M. Pukštienė, M. Knabikienė, 
P. Senkuvienė, M. Parulienė, L. šalčiūnie- 
nė su talkininkais. Ignas Dailidė ir K. Bla
žys rūpinosi, kad vakarienės dalyviams 
nepritrūktų kavutės ir kitokio gėrimėlio.

S. K.

J. PETRUŠAICIUI 75 M.

Londone gyvenąs buvęs mokytojas ir 
teisininkas Jonas Petru'šaitis tyliai atšven
tė 75 metų sukaktį (gimęs 1903 m. sausio 
22 d.).

Lietuvos universitete baigęs humanita
rinių mokslų fakultetą (1929 m.), Kėdai
nių gimnazijoje dėstė lotynų kalbą. Mo
kytojaudamas lankė teisių fakultetą, kurį 
baigė 1934 m. Nuo to laiko buvo teisėjas 
Rietave ir Šiauliuose (nuo 1943 m. apygar
dos teismo teisėjas). Vokietijoje vėl dirbo 
mokytojo darbą Spakenbergo gimnazijoje.

Atvykęs į Angliją (1947 m.), netrukus 
pradėjo dirbti spaustuvėse korektorium. 
Mokėdamas daug kalbų (jų tarpe klasiki
nes — lotynų ir graikų), darbe jis buvo 
labai pageidaujamas ir vertinamas.

Šiuo metu kartu su žmona dienas lei
džia viename vakarinio Londono prie
miestyje nuosavuose namuose. Gyvai do
misi lietuviškąja spauda ar laikas nuo lai
ko parašo į „E. Lietuvį“.

Mielajam sukaktuvininkui linkime ge
riausios svekatos ir dar daug daug gražių 
gimtadienių.

BLYNŲ BALIUS

Vasario 4 d. Londono Lietuvių Moterų 
šv. Onos Draugija Sporto ir Socialiniame 
klube (345A, Victoria Park Rd., E9) ruo
šia Užgavėnių blynų balių. Visi maloniai 
kviečiami jame dalyvauti.

ŠEIMYNIŠKAS UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Parapijos švento Kazimiero klubas per 

Užgavėnes, vasario 7 d. (antradienį), 7.30 
vai. parapijos svetainėje rengia šeimyniš
ką Užgavėnių vakarą.

Kviečiami visi atsilankyti.

MANCHESTERIS
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“

Draugijos valdyba apgailestauja, kad 
dėl nenumatytų priežasčių pirmąjį naujų 
metų susirinkimą turėjo atidėti vienai sa
vaitei ir kuris dabar įvyks vasario 4 d. 4 
vai. p. p. Manchesterio lietuvių klube. K. 
Minutas parodys dalį savo Švedijos pašto 
ženklų rinkinio.

Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

RENGIA VAKARIENĘ

Manchesterio lietuvės moterys vasario 
4 d„ šeštadienį, 6.30 vai. vak. Mancheste
rio Soc. klube rengia bendrą vakarienę — 
sulietuvintą „picų“ balių.

Visi kviečiami dalyvauti.
A. P-kis

BRADFORDAS
DR. J. BASANAVIČIAUS MINĖJIMAS

Sausio 21 d. Vyčio klubo salėje šalia lie
tuviškos trispalvės ir Vyčio iškilo origina
lus dr. Jono Basanavičiaus portretas, gau
biamas gyvų gėlių puokštės. Salėje susi
spietė gražus būrelis lietuvių, nors apa
čioje tebeskambėjo putoją bokalai ir stik
liukai.

Minėjimą atidarė klubo valdybos pirm. 
J. Adominis, ugninga kalba parengęs 
klausytojus rašyt. R. Giedraičio-Spalio 
paskaitai. Prelegentas, nusistatęs per il
gai nevarginti klausytojų, labai kruopš
čiai parengta paskaita supažindino su mū
sų patriarcho įdomiu gyvenimu ir veikla. 
Kondensuotoje išvadoje pastebėjo, kad dr. 
J. Basanavičius buvo ir ligonis, ir tremti
nys, savo noru likęs lenkų okupuotame 
Vilniuje, nors laisvoje Lietuvoje būtų ga
lėjęs pasidžiaugti visų pagarba ir realiu 
jo darbų įvertinimu. Taigi, jis nebuvo 
oportunistas kaip tie, kurie, aplankę Lie
tuvą, užmiršta, kad ji yra rusų komunis
tų okupuota ir liaupsina pasikeitusį gyve
nimą. Kai mes kartais nekritiškai perver
tiname bubnių ir mieželaičių marksisti
nius kūrinius, okupuotoje Lietuvoje net 
jaunoji karta nusigręžia nuo jų ir grįžta 
prie Putino bei kitų, kurių kūryboje ne
jausti pataikavimo prievartos kumščiui. 
Statydamas pavyzdžiu dr. J. Basanavičių, 
prelegentas iškėlė vienybės reikalą, nesi- 
skaldant partijų partijomis ir nuoširdžiai 
pagerbiant buvusius ir esančius veikėjus. 
Kovinga mūsų tautos patriarcho dvasia 
turi įkvėpti mūsų dvasią vieningai veik
lai, susiklausymui ir laisvės idėjų kėli
mui.

EUROPOS LIETUVIS

Trumputėje kalboje mūsų mielas bičiu
lis prof. dr. Al. Štromas priminė, kad dr. 
J. Basanavičiaus įžiebta „Aušra“ neužge
so: ir dabar tuo pačiu vardu leidžiamas 
pogrindinis leidinys pavergtoje Lietuvoje 
kelia laisvės idėją, kuri yra gyva visoje 
Lietuvoje, šiandien ten nereikia kaip 
anksčiau agituoti už lietuvybę; Lietuva — 
laisva ir nepriklausoma — yna gyva visų 
širdyse. 1918 m. Nepriklausomybės aktas 
bus vėl atkartotas, simbolinis dr. J. Basa
navičiaus „Aušros“ atgimimas įrodo lais
vės idėjų nenutrūkstamą tęstinumą.

Minėjimo pabaigoje visi entuziastiškai 
užtraukė Tautos Himną, nors kažko lau
kė. Gal nors trumputės meninės dalies, 
kada buvo galima paskaityti kokią dr. J. 
Basanavičiaus raštų ištrauką er pasiklau
syti savų rašytojų nors trumpų kūrinėlių, 
kai salėje matėme populiarią poetę EI. Na
vickienę ir dar kai ką.

Priėmimo metu buvo iškelti aktualūs 
politiniai klausimai, į kuriuos mielai at
sakinėjo prof. dr. A .Štromas, užsikąsda- 
mas mielų šeimininkių patiektais patieka
lais.

MŪSŲ LIGONIAI
Royal Infirmary paguldytas suvalkietis 

Pr. Burkšaitis, kuris sunegalavo, jausda
mas skausmus krūtinėje. Tikisi greitai 
grįžti namo pas rūpestingą žmoną. A. 
Burba, širdies ligos varginamas, tebesiil- 
si namuose, prižiūrimas savo geros žmo
nos Jadvygos. Vis dažniau pasirodo buvęs 
„šautuvėlio“ keitėjas Petras Gudas, ku
rio sveikata pamažu taisosi. Kartais sune
galuoja mūsų mielas Kaz. Zdramys, kurį 
gruodžio mėnesį aplankė dvi anūkės iš 
Australijos — Aldona ir Ramutė. Iš neti
kėtai užklupusios ligos laimingai išsikaps
tė taurus patriotas savanoris Jurgis Rei
nys, kuris jam įprastu pareigingumu lan
kosi lietuviškose pamaldose ir minėji
muose.

Visiems linkime sveikatos ir jėgų!
J. K.

ATEITIES VEIKLA
Rengiamasi, jei geri užsimojimai reali- 

zuosis. iškilmingam Vasario 16 d. minėji
mui. Jei pavyks, manoma užangažuoti 
garsų paskaitininką ir šaunią dainininkę.

Nutarta paminėti kapeliono kun. J. Kuz- 
mickio 65 metų amžiaus sukaktį. Jau su
darytas rengimo komitetas, kuris vasario 
11 d. Vyčio klube rengia draugišką pri
ėmimą, kurio metu solo dainas padainuos 
mūsų gerai pažįstama solistė Vida Gaspe- 
rienė. Vasario 12 d. St. Ann's bažnyčoje 
bus iškilmingos sukaktuvių Mišios.

LIET. SODYBA
SUSIRINKIMAS IR MINĖJIMAS

DBLS Sodybos skyrius maloniai kviečia 
visus lietuvius su šeimomis į Sodybos sky
riaus visuotinį susirinkimą. Bus naujos 
valdybos rinkimai ir Vasario 16 minėji
mas.

Susirinkimas įvyks vasario 11 d.,šešta- 
dienį, 16 vai.

Kvorumui minėtą valandą neatvykus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to pravestas, nežiūrint į susirinkusių
jų skaičių. Nariams dalyvavimas būtinas. 
Po to seks pasilinksminimas.

Sekmadienį (vasario 12 d.), 11.30 vai. 
Sodybos koplyčioje pamaldos už Lietuvą, 
(kurias atlaikys kun. Geryba.

Skyriaus valdyba
ŠVEICARIJA 

PAVERGTOS TAUTOS SOV. S-GOJE

Nuo sausio 13 iki 15 d. Luzerne įvyko 
konferencija, kuri savo tema pasirinko 
nerusiškų tautų priespaudą Sovietų Są
jungoje. Konferenciją sušaukė šveicarų 
organizacija, kuri vadinasi „Europinė 
žmogaus teisių ir apsisprendimo konferen
cija“.

Konferenciją sausio 13 d. popiet atida
rė organizacijos pirmininkas šveicarų par
lamento (Nationalrat) narys Edgar Oeh
ler, dienraščio „Die Ostschweiz“ (St. Gal
len) vyr. redaktorius. Jis savo kalboje, 
tarp kita, nurodė, kad neužtenka kelti 
žmogaus teisių respektavimą tuo metu, 
kai ištisoms tautoms atimta teisė į laisvą 
apsisprendimą. Ši konferencija kaip tik 
ir turinti tikslą priminti pasauliui, 
kad ne tik Rodezijoje ar Pietų Afrikoje 
paneigiama laisvo tautų apsisprendimo 
teisė, bet kad čia pat, Europoje, ištisos 
tautos laikomos svetimoje priespaudoje.

Po pirmininko kalbos sudarytas prezi
diumas, į kurį vicepirmininko teisėmis 
kaip bendras baltų tautų atstovas įėjo dr. 
A. Gerutis (Bern). Vicepirmininkais dar 
išrinkti britų ir vokiečių delegatai kaip 
Vakarų pasaulio atstovai, be to, ukrainie
tis, turkmėnas ir kankinės Krimo totorių 
tautos atstovas, atvykęs iš Istambulo, Tur
kijos.

Pirmą įvadinę paskaitą apie žmogaus 
teisių ir tautų apsisprendimo problemą 
tarptautinėje politikoje skaitė Vokietijos 
parlamento (Bundestag) narys dr. Claus 
Jaeger, konferenciją ruošusios šveicarų 
organizacijos Vokietijos sekcijos pirminin
kas. Jis išvedė, kad ne tik žmogaus teisės 
saugomos tarptautinių pasižadėjimų, bet 
ir laisvas tautų apsisprendimas yra teisi
nė prievolė, kurią respektuoti yra pasiža
dėjusios visos valstybės, jų tarpe ir So
vietų Sąjunga.

Po pertraukos antrą bendrinę paskaitą 
skaitė Berno universiteto profesorius L. 
Rev.esz, nušvietęs sovietinės politikos teo-

riją ir praktiką nacionaliniais ir tautų ap
sisprendimo klausimais. Referentas api
būdino maskvinę politiką kaip prieštara
vimą tarp teorijos ir praktikos. Jėga ir ap
gaule sovietai įjungė į Sov. Sąjungą visas 
nerusiškas tautas, kurias asvo laiku buvo 
paglemžusi carinė Rusija.

Po prof. Reveszo paskaitos prasidėjo 
atskirų nerusiškų tautų atstovų praneši
mai. Pirmasis pranešėjas kalbėjo ukrai
niečių egzilinės vyriausybės ministras pir
mininkas T. Leonti iš Muencheno. Jis at
pasakojo. kokiomis aplinkybėmis Ukrai
na, 1918 m. paskelbusi valstybinę nepri
klausomybę, buvo Maskvos vėl paglemž
ta. Jis taip pat priminė jo tėvynėje vyk
domą rusifikaciją, masinius gyventojų 
trėmimus į Sibirą (prievartinė kolchoza- 
cija ukrainiečių tautai kaštavo apie 10 
milijonų žmonių aukų!), rusų kurdinimą 
ir t. t.

Turkmėnų atstovas dr. B. Hayit (Koeln) 
kalbėjo visų penkių sovietinės Azijos tau
tų vardu. Vaizdas vėl tas pats: smurtas, 
rusinimas, kolonistų kurdinimas, ekono
minė eksploatacija ir t. t.

Paskutinis tos dienos pranešėjas kalbė
jo Krymo totorių atstovas, Istambulo uni
versiteto profesorius J. Uralgiray. Jis at
pasakojo savo tautiečių kryžiaus kelius. 
Krymo totoriai išsklaidyti po sovietinės 
Azijos plotus ir jiems neleidžiama grįžti į 
tėvynę, nepaisant to, kad jiems darytieji 
priekaištai dėl tariamo bendradarbiavimo 
karo metu su vokiečiais pačių sovietų at
šaukti.

Konferencijos dalyviai išgyveno jaudi
nantį momentą, kai Ukrainos egzilinės vy
riausybės pirmininkas paskelbė, kad kai 
jo kraštas bus laisvas, Krymo totoriai ga
lės laisvai grįžti į gimtąjį kraštą.

Antroji konferencijos diena prasidėjo 
mūsų tautiečio dr. Alberto Geručio įvadi
ne paskaita, kurią jis skaitė vietoje Ame
rikos ukrainiečio prof. L. Dobrianskio, su
trukdyto atvykti į Luzerną. Referentas 
pasirinko tą pačią temą, kuri buvo skirta 
ukrainiečių profesoriui: „Maskvinė prie
spaudos politika nerusiškų tautų atžvil
giu“. Savo išvedžiojimuose jis išsamiai 
nušvietė, kaip Maskva planingai vykdo 
komunistų partijos programoje pasistaty- 
tytąjį tikslą — „suliedinti“ nerusiškąsias 
tautas į vieną „sovietinę tautą“, kuri kal
bėtų rusų kalba. Bet jokios citatos iš Le
nino raštų'neprivers nerusiškų tautų įvyk
dyti savižudystę ir išsižadėti savo kalbos 
ir kultūros. Sovietinis federalizmas tėra 
fasadas, už kurio vykdoma maskvinė im
perialistinė politika, pajungusi savo tiks
lams nerusiškąsias tautas ir jų kraštų 
gamtos turtus. Kalbėtojas kreipėsi į Va
karų pasaulį, kad jis paremtų nerusiškų 
tautų teisę į laisvą apsisprendimą, į vals
tybinę nepriklausomybę. Kol toji teisė bus 
neigiama ,tol negalės būti nei taikos, nei 
tikro atoslūgio. Vakarų pasaulis turėtų 
kiekviena proga kelti reikalavimus, kad 
Maskva tuojau pat sustabdytų rusinimą ir 
rusų kurdinimą.

Pasibaigus įvadinėms paskaitoms, vėl 
prasidėjo atskirų tautų atstovų praneši
mai. Iš eilės sekė gudų, karelų, estų, lat
vių .atstovo iš Karaliučiaus krašto, Sovie- 
tijos vokiečių, azerbeidžaniečių ir Pavol- 
gio totorių-baškirų pranešimai. Apie pa
dėtį Lietuvoje kalbėjo Stasys Lozoraitis 
jumoras, atstovas prie Šv. Sosto. Savaime 
visų tautų atstovų pranešimai lietė tuos 
pačius nusiskundimus, nes Maskvos vyk
domoji rusifikacijos, kolonizacijos, ekono
minės eksploatacijos ir kitos priemonės 
yra tos pačios visuose nerusiškuose kraš
tuose .Visų tautų atstovai reikalavo lais
vo apsisprendimo .

Tą pat vakarą sušaukta spaudos konfe
rencija, kurios metu laikraščių atstovams 
buvo išaiškintas konferencijjos tikslas ir 
atsakinėta į klausimus. Spaudos konferen
cijai pirmininkavo liucerniškės organiza
cijos garbės pirmininkas dr. X. Leu. kan
tonų atstovybės (Staenderat) buv. atsto
vas, atseit, senatorius. Konferencijos tiks
lus spaudos atstovams aiškino dr. A. Ge
rutis.

Sekmadienį (sausio 15 d.) iš ryto buvo 
rodomas latvių sudarytasis ir į Vakarus 
atgabentasis filmas apie priverčiamųjų 
darbų stovyklas Rygos apylinkėse. Filmas 
vaizdžiai parodė sovietinę tikrovę.

Po to sekė dvi valandas trukęs simpo
ziumas apie religijų persekiojimą Sovietų 
Sąjungoje. Apie katalikų būklę Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje kalbėjo S. Lozoraitis 
jun. Jo taisyklinga bei žodingą vokiečių 
kalba išdėstytieji faktai paliko konferen
cijos dalyviams gilų įspūdį. Po jo kalbėjo 
evangelikų, stačiatikių, unitų ir islamo ti
kybų atstovai. Iš jų konferencijos dalyviai 
galėjo susidaryti vaizdą, kaip Maskva vyk
do tikybų persekiojimo politiką.

Pasibaigus simpoziumui, padaryta kon
ferencijos darbų apžvalga ir perskaityta 
rezoliucija, o taip pat atsišaukimai į So- 
ėietijos nerusiškąsias tautas ir į Vakarų 
pasaulį.

Taip pasibaigė konferencija, kuri iškė
lė nerusiškųjų tautų reikalavimą į laisvą 
apsisprendimą. Tai buvo pirmas kartas, 
kai svarbiausios Sovietų Sąjungos neru- 
siškosios tautos prabilo vienu balsu ir pa
reikalavo laisvės. Konferencija susilaukė 
skardaus atgarsio Šveicarijos ir kitų kraš
tų spaudoje. „Laisvės radijo“ atstovas vi
są laiką sekė konferencijos darbus ir 
transliavo pranešimus. I to radijo plokš
teles įkalbėjo įvairių nerusiškų tautų at
stovai.

Liucemiškė organizacija numato su
šaukti naują konferenciją, kurioje bus iš
nagrinėta vad. satelitinių valstybių būklė.
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VOKIETIJA
PAMINĖTA A. MACEINOS SUKAKTIS

MUENCHENAS. Sausio 22 d. ateitinin
kai sendraugiai surengė filosofo dr. prof. 
Antano Maceinos 70 metų amžiaus sukak
ties minėjimą. Minėjimą pravedė dr. J. 
Grinius. Kun. A. Rubikas supažindino 
klausytojus su jubilijato gyvenimu bei 
idėjomis. Prel. dr. P. Celiešius referavo 
apie naujausią jo veikalą, tik ką išleistą 
Liet. Katalikų Mokslo Akademijos Romo
je „Filosofijos kilmė ir prasmė“. Eglė 
Juodvalkytė paskaitė poezijos iš Antano 
Jasmanto „Gruodo“.

Minėjime buvo išstatyti visi — 16 — Va_ 
karuose išleisti A. Maceinos veikalai. Lie
tuvoje jų buvo išleidęs penkis.

KALĖDŲ ŠVENTĖ HANAU MIESTE

Kalėdų šventė Hanau mieste vyko Ka
lėdų antrąją dieną. Pradėta 14.00 vai. eku
meninėmis pamaldomis bažnyčioje, kurias 
kartu laikė tėvas A. Bernatonis ir evan
gelikų kunigas Fr. Skėrys. Tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė ir maldą atkal
bėjo kunigas Fr. Skėrys, šventas Mišias 
celebravo tėvas A. Bernatonis. Visi dar
niai giedojo evangelikų ir katalikų gies
mes.

Po pamaldų gretimoje parapijos salėje 
atšvęsta pati Kalėdų eglutė. Prie susineš
to maisto ir gėrimų tuojau užsimezgė nuo
širdūs pašnekesiai. VLB Hanau apylinkės 
pirmininkas Albertas Kėmeraitiiis atidarė 
šventę ir pasveikino visus kuo nuošir
džiausiai. Kalėdų eilėraščius deklamavo 
Albina Veiherienė, pats pirmininkas ir du 
vaikučiai. Valdas Kėmeraitis akordeonu 
pagrojo keletą kalėdinių giesmių.

Po programos įvyko Hanau apylinkės 
metinis susirinkimas. Į prezidiumą buvo 
pakviestas tėvas A. Bernatonis (pirminin
kas) ir Albertas Šivokas (sekretorius).

į naująją valdybą išrinkti: Albertas Kė
meraitis, Albina Veiherienė ir Jadvyga 
Saternienė.

Kontrolės komisijon: Albertas Šivokas 
ir Pranas Veiheris.

Fr. Sk.

MIRĖ ANNA STANAT

Anna Stanat (Stanaitienė), gim. Mile- 
rytė, a .a. evangeliko kunigo Juliaus Sta
naičio žmona mirė sausio 11d. Backnange 
ligoninėje. Ji buvo gimusi 1903 m. balan
džio 15 d. Putokšliuose, Tauragės apskr.

Į Vokietiją ji atvyko su tėvais ir bro
liais kaip repatriantė 1941 metais ir gyve
no įvairiose repatriantų stovyklose, paga
liau 1943 m. galutinai apsigyveno Back
nange .

1959 m. ištekėjo už evangeliko kunigo 
našlio Juliaus Stanaičio. Vaikų neturėjo. 
Jos vyras mirė 1973 m. rugpiūčio 4 d. Ji 
dabar palaidota šalia vyro Backnango 
miesto kapinėse.

Velionė buvo giliai religinga ir susipra
tusi evangelike. Ne tik skaitė, bet ir rėmė 
lietuvių evangelikų spaudą bei mūsų Baž
nyčią stambiomis sumomis. Savo butą vi
suomet užleisdavo lietuviškoms pamal
doms ir po pamaldų visus svečius vaišin
davo pietumis ir kava. U žtai visi lietuviai 
evangelikai kunigai, kurie laikė pamaldas 
jos bute, reiškia velionei nuoširdžiausią 
padėką. Mes tavęs pasigesime, nes buvai 
labai geros širdies moteris, draugiška ir 
krikščioniškoje meilėje bendradarbiavo
me kartu.

Palaidota sausio 17 d. Laidojimo apei
gas atliko vietos dekanas Widmann ir lie
tuvių evangelikų liuteronų kunigas Fr. 
Skėrys iš Mannheimo. į kapines velionę 
palydėjo apie 50 žmonių. Daug vainikų ir 
gėlių sudėta ant kapo. Kunigas Fr. Skėrys 
padėjo puikų vainiką Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Vyriausios Bažnyčios išeivi
joje pirmininko senjoro kunigo A. Kelerto 
vardu.

Paliko liūdinčius du brolius su šeimo
mis: Martyną Milerį Backnange ir Petrą 
Milerį Stettene, prie Weiblingen.

Brolis Martynas visus dalyvius pakvie
tė į evangelikų parapijos salę kavutės ir 
vakarienės.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, savo tėviš
kės daugiau nebepamačiusi.

Kunigas Fr. Skėrys

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — vasario 5 d„ 12.30 vai.: 
Modernioji teologija ir Meilė.

NOTTINGHAME — vasario 5 d„ 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — vasario 5 d., 14 
vai., St. Peter's, Dormer Pl.

COVENTRYJE — vasario 5 d., 16 vai., St. 
Elizabeth's.

BRADFORDE — vasario 11 d., šeštadie
nį, 2.30 vai. p. p. šv. Onos bažnyčioje 
dvasinis susitelkimas — rekolekcijos. 
Pamokslą sakys ir išpažinčių klaus”1 
prel. Kl. Razminas iš Romos. — *iek" 
madienį, vasario 12 d., nuo va^' 
išpažintis ir iškilmingos lotynu k- 
giedamos Mišios, kur^ rnetu giedos 
Pr. Dzidoliko chor"Ils> solistės — Vi
da Gasperienė *r L T. Dickinson. 
Draugišką panoksią pasakys prel. Kl. 
Razminas

BRADFORDE — vasario 19 d„ 12.30 vai. 
HUDDERSFIELDE — vasario 26 d., 1 vai.

p. p. šv. Juozapo bažn.
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