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Kai Marija „pagimdė savo pirmgimį sū

nų, suvysite jį vystyklais ir paguldė ėdžio
se, neis jiems nebuvo vietos užeigoje“, lau
kuose nalkvojusius piemenis „nutvieskė 
Viešpaties šlovės šviesa“. Išsigandę jie žiū
rėjo i angelą ir virpėdami klausėsi jo pra
nešimo: „šiandien Dovydo mieste jums gi
mė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ 
(Lk 2, 7-11).

'Piemenys suglumo: jiems gimė Išgany
tojas, Viešpats, Mesijas? Tai kažkas dau
giau nei piemenėlių raliavimas. Angelas 
rado prasminga pranešti žemiausios kla
sės vargdieniams, kad Betliejuje gimė 
Viešpats Dievas, kurio misija negirdėta, 
nauja: įjuos išganyti.

Nubėgę jie „apsakė, kas jiems buvo pra
nešta apie Šiitą kūdikį“, o Marija, angelo 
Gabrieliaus parengta šiam nuostabiam 
įvykiui, „dėmėjosi visus šiuos dalykus ir 
svarstė juos savo širdyje“ (2, 19),

Kad laikų glūdumoje varganoje žemėje 
gimė Išganytojas, Viešpats, Mesijas, tikė
jo ne tik karališkos šeimos palikuonė Ma
rija, ne talk suvargę piemenys, bet ir Judė
jos karalius, kietos širdies garbėtroška 
Erodas, kuris sukvietė „visus tautos aukš
tuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir 
teiravosi, kur turėjęs gimlti Mesijas (Mit 
2,4).

O tačiau dr šiandien, kai šv. Rašto kny
gų autentiškumas tikras, kai kalnai storų 
tomų ligi smulkmenų aiškina Kristaus 
■dievystę, vis dar pasitaiko tokių, kultų 'ne
įtikina jokie argumentai. Girdi, mažai ži
noma apie jo vaikystę, o bejėgiškumas 
priešų atžvilgiu 'griaunąs dievystės idėją. 
Net apaštalai reikalavo, kad parodytų die
višką galią: du iš jų prašė, kad paleistų 
dangaus žaibus. Gal būt, jie girdėjo apie 
graikų griausmo dievaitį Jupiterį ir norė
jo, kad Kristus įrodytų esąs galingesnis už 
ji-

Tačiau Kristus nebuvo Jupiteris. Giliu 
nusižeminimu, artimo meile ir atlaidumu 
pasišovė įrodyti, jog tikrasis Dievas nėra 
žaibų svaidytojas, bet gailestingais, atlai
dus meilės Dievas. Pop. Jono Pauliaus I- 
jo žodžiais betariant, jo dieviška meilė ap
gaubia visą žmogaus gyvenimą.

NATO užsienio reikalų ministerių kon
ferencija, posėdžiavusi gruodžio pradžioje 
Briuselyje, paskelbė Ikomuiniikatą, kuria
me pareiškė susirūpinimą dėl Varšuvos 
pakto kraštų nuolatinio karinių pajėgų 
stiprinimo. Tatai verčia NIATO kraštus 
taip pat modernizuoti ir stiprinti savo ka
rines pajėgas. Derybos dėl karinių pajėgų 
vidurinėje Europoje sumažinimo ligšiol 
nedavė jdkių pozityvių rezultatų.

DISIDENTŲ REIKALAVIMAI
žmogaus teisių grupė Maskvoje, susirin

kusi vieno veikėjo buite, pareikalavo, kad 
Sovietų valdžia pakeistų įstatymus, kurie 
prieštarauja Tarptautinei Žmogaus Teisių 
Deklaracijai. Dalyvaujant dr. A. Sacharo
vui ir Vakarų spaudos atstovams, susirin
kime buvo pasirašytas atsišaukimas, ku
riuo reikalaujama paleisti visus sąžinės 
kalinius ir panaikinti Rusijos baudžiamą
jį kodeksą, kurs liečia anltisovietinę agita
ciją ir antisovietinį šmeižtą. Pagal tuos pa
ragrafus yra nubausti dauguma disidentų.

Atsišaukimas, kuris bus atviras kitiems 
parašams per ištisus metus, taip pat rei
kalauja panaikinti priverčiamojo darbo 
stovyklas, psichiatrinį gydymą politiniams 
kaliniams ir panaikintų kliūtis emigraci
jai. Reikalaujama sustabdyti tikinčiųjų; 
persekiojimą ir leisti steigti draugijas ir 
laisvas prof, sąjungas.

ESTŲ POETAS PUOLA CENZŪRĄ
Šią vasarą Vakarus pasiekė estų poeto 

Jaan KaplinSkio kalba, pasakyta praėjusį 
rudenį sovietinės estų rašytojų draugijos 
suvažiavime. Kaplinskis aštriai 'kritikavo 
cenzūros varžtus, Estijos izoliaciją ir 
draudimą įvežti literatūrą Iš užsienio. Sa
vo kalbą ijis užbaigė šiais žodžiais: „Jei 
mes ir toliau lankstysimės savo viršinin
kams ir rankiosim trupinius nuo jų stalo, 
mūsų vihšininkaĖ (kurių ateityje laukia 
rimtos problemos) tematys mus tokius, 
kokie mes esame — Žmonės, pardavusieji 
savo intelektualinę ir 'kūrybinę laisvę ir 
esmines teises už trivialius patogumus ir 
privilegijas“.

NiepiįlkUauSomiyibės laikaisi Kaplinslklio 
tėvas dėstė lenkų literatūrą Tartu univer
sitete. Anksčiau jis kurį laiką gyveno Lie
tuvoje. Jis buvo išvežtas į Sibirą ir mirė 

'pakeliui į generolo Anderso armiją. (E)
SOVIETINIŲ POLITINIŲ KALINIŲ 

LAIŠKAS PREZIDENTUI CARTERIUI
2 —
šv. Teresėlė Kūdikėlio Jėzaus „Sielos is

torijoje“ parašė, kad meilė neturinti ap
sireikšti jausmais, bet darbais.

Ark. Perini aprašė jauną vyruką, kuris, 
pasipuošęs 'geriausia eilute ir prisisegęs 
prie krūtinės 'gėlę, širdžiai dundant pasi
beldžia į -mylimosios duris. Ji pati jas ati
daro. Jaunuolis žvilgeri į nukaitusį mer
gaitės veidą, virpančias rankas ir jo šir
dis džiaugiasi. Šiltai pasveikina motiną, 
kuri atrodo tokia gera, kad norėtų ją ap
kabinti. Paskum prieina prie tėvo, sutik
tą šimtus kartų: šiandien jį mato apgaub
tą nepaprastos šviesos. Netrukus susidu
ria -su 'mergaitės broliais. Suspaudžia jų 
pečius, šiltai pasveikina1.

Pop. Jonas Paulius I rašo:
„Kas darosi su šiuo jaunuoliu? — stebi

si Perini. Ką reiškia visa ta šiluma, staiga 
išdygusi kaip grybai? Atsako reikia ieš
koti ne daugelio, bet vieno jausmuose: jis 
myli mergaitę dr meilė, kurią jai jaučia, 
apgaubia visą jos giminę... Tas, kuris 
rimtai įmyli Kristų, negali nemylėti žmo
nių, kurie yra Kristaus broliai. Meilė tu
rėtų, truputį pakeisti net tuos, kurie yra 
biaurūs, blogi ir nuobodūs“.

„Kaip mistiškai ji atrodė koplyčioje ir 
įką nors d.rbdtrpa“, — pažymėjo vyresnio
ji apie šv. Teresėlę.

3 —
Kalėdos — Kristaus Gimimo šventės, 

naujo posūkio pasaulio įvykiuose atmini- 
'mas — šiandien tarsi nustoju tikros pras
mės.

Septynetas sovietinių pollltiinių kalinau 
parėmė prezidento Carterio poHitilką jo ko
voje dėl žmogaus teisių. Tai buvo paskelb
ta spaudos konferencijoje Maskvoje akre
dituotiems žurnalistams.

Siuntinėjama milijonai sveikinimų, nie
ko nesakančių apie įsikūnijusį meilės Die
vą. Vietoje Kristaus prakartėlės matome 
lenktynių arklius, kreivakojus klounus, 
šunis, kates, švytinčias miestų gatves.

Gausybė siunčiamų dovanų geriems 
draugams byloja apie 'sumaterialėjimą, 
tuščią pataikavimą, kai retas ištiesia pa
galbos ranką Skurdžiui ar vienišam.

Kai sėsime dujomis apkūrentuose kam
bariuose prie sotaus stalo, ar daug kas at
simins sušalusius ir išbadėjusius tautie
čius, sukištus už Dievo ir Tėvynės meilę į 
žemės pragarą?! Air vienas kitas paminės 
juos linksmų kalbų įkarštyje?!

Prie mūsų švenčių stalo senu įpročiu tu
rėtų būti palikta tuščia kėdė — žuvusiam 
partizanui, kovojančiam lietuviui, ken
čiančiam kalėjimo ar ištrėmimo nužmogi
nimą.

Kristaus Gimimo šventės turėtų primin
ti tyrą artimo meilę, blėstančią ne vienoje 
širdyje, kai aukščiausiai statomi savi rei
kalai.

Jau laikas sugrąžinti Kalėdoms 'tikrąją 
prasmę: mūsų tarpe yra Viešpats, Išgany
tojas, Mesijas, laukdamas mūsų meilės ir 
krikščionišką gyvenimą liudijančių daubų.

J. Kuzmickis

Toje spaudos konferencijoje akademi
kas Sacharovas, Nobelio taikos 
laureatas, perskaitė savo laišką amerikie
čiui mokslininkui Linus Poling'ui, kuria
me jis ragina paremti sovietinius moksli
ninkus jų kovoje dėl žmogaus teisių.

Nuorašas sovietinių politinių kalinių 
laiško buvo parodytas užsienio žurnalis
tams. Tame laiške iškeliami du pagrindi
niai principai: pirma — aukštai vertina
ma prezidento Carterio politika, įkirta ko
vai ir pasisakymui už žmogaus teises; 
antra — Vakarai raginami atkreipti ypa
tingą dėmesį į sovietinį ekspansionizmą.

„Kaip visi garbingi žmonės, Sovietų Są
jungoje žiauriai persekiojami dėl savo įsi
tikinimų, mes, įkalintieji specialaus reži
mo stovykloje, su džiaugsmu ir viltim se
kame prezidento Carterio vyriausybės po
litiką“, sakoma laiške septynių politinių 
kalinių, įkalintų „Sosnovkos“ stovykloje 
Mordavijos ASSR.

„Mūsų likimas“, sakoma tame laiške, 
„yra tik įspėjimas laisviems vakarie
čiams, kuriuos įgali ištikti toks pat liki
mas, jei nebus imtasi priemonių sustabdy
ti plačiai sovietinei ekspansijai“.

Dar: „Be karo grėsmės“, sakoma laiške, 
„yra pavojaus, kad tos sovietinės stovyk
los išsiplės ir toliau, taigi, rūpindamiesi 
vienais, mes neturime užmiršti kitų...“

Supažindindama užsienio koresponden
tus su laiško ‘turiniu, Maskvos Helsinkio 
'grupės narė Malva Landa pranešė, kad 
laiškas yra datuotas šių metų birželio mėn.

Laišką pasirašiusių tarpe yra publicistas 
Edvardas Kuznecovas, įkalintas penkioli
kai metų už pasikėsinimą nukreipti kelei
vinio 'lėktuvo maršrutą, kadangi jam ne 
vietaą kartą buvo atsakytas leidimas iš
vykti į Izraelį; stačiatikių dvasiškis Vasi
lijus Romaniukas, nuteistais dešimčiai me
tų stovyklos ir ipenikeriems metams trem
ties už, kaip valdžiai pasirodė, per didelį 
ir laisvą Dievo žodžio skelbimą; politiniai 
kaliniai Danylo šumuk, Sviatoslav Kara- 
vanski, Bogdan Rebric, Aleksei Murženko 
ir Balys Gajauskas. Apie kiekvieną jų, nu
teistus už laisvą galvojimą, 'galėtume pa
pasakoti labai daug. Tačiau pasisakysiu 
tik apie du —■ ilgiausiai kalinamąjį ir ką 
tik įkalintąjį. Danilo šumuk, 64 metų am
žiaus ukrainietis, yra atsėdėjęs 34 metus 
kalėjimuose ir lageriuose — lenkiškuose, 
nacių ir sovietiniuose. Lenkiškuose už tai, 
kad priklausė Vakarų Ukrainos komunis
tų partijai ir kovojo už Ukrainos laisvę; 
nacių — už tą patį; sovietiniuose — už tą 
patį. Ką tik įkalintas Balys Gajauskas, 
lietuviškos Helsinkio grupės narys, įkalin
tas šių mėtų balandžio mėnesį už teisių gy
nybos veiklą.

Malva Landa, supažindindama užsienio 
korespondentus su šiuo laišku, prasitarė, 
kad sunku įsivaizduoti, ikaip tas laiškas 
galėjo būti išgabentas iš lagerio.

Vėliau akademikas Sacharovas dar per
skaitė amerikiečiui mokslininkui chemi-

kui Linui Poilinigui, Nobelio premijos lau
reatui, asmenišką laišką. Tame laiške Sa
charovas prašo Polingą imtis priemonių 
apgiinlti savo kolegoms mokslininkams, 
Jurjui Orlovui, Armėnijos SSR mokslų 
akademijos nariui korespondentui kiber- 
nėtiikui Aleksandrui lElolonkinui, Maskvos 
Helsinkio grupės vadovui biologui Sergie- 
jui Kovaliovui. „Aš Šaukiuosi į jus“, sako
ma Sacharovo laiške Polingui, „stoti gin
ti tų trijų moksliu inkų, sąžinės kalinių“.

L. Polingas yra Sovietų Sąjungos pa
kviestas į specialiais iškilmes, kurių metu 
jam bus įteikta USSR Lomonosovo moks
lų akademijos premija.

Pagal „Russkaja Mysl“, Paryžius

LIETUVOJE NĖRA DISIDENTŲ
(Keston College pranešimas iš 

1978. XI. 28 d.)
Lapkričio 22 d. Maskvoje įvykusioje 

spaudos konferencijoje buvo pranešta 'apie 
tikinčiųjų 'teisėms ginti Komiteto įsteigi
mą Lietuvoje. Komitetą įsteigė penki Lie
tuvos katalikų kunigai: Sigitas Tamkevi- 
čius, Juozas >Zdebskis, Alfonsas Svarins
kas, Jonas Kauneckas ir Vincas Velavi- 
čiuis. 'Pirmieji trys dalyvavo Maskvos 
spaudos konferencijoje.

Jie pareiškė, kad komiteto uždavinys 
yra ,'ginti katalikų teises Sov. Sąjungoje. 
Komitetas nesieks politinių tikslų. Jis pa
laikys tamprų ryšį su Maskvoje veikian
čiu krikščionių komitetu tikinčiųjų tei
sėms ginti. Pastarajam vadovauja T. Gleb 
Jakunin, Rusijos stačiatikių Bažnyčios 
dvasiškis.

Kun. Svarinskas, atlikęs per du kartu 16 
metų bausmę darbo stovyklose, kalbėjo 
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. Jis 
šakojo apie prievartinį vienuolynų 
rymą, religinės literatūros leidyklų 
rymą ir apie tai, kad tikintiesiems
prieinamos televizijos ir radijo transliaci
jos. 75% 'Lietuvos gyventojų yra katalikai 
ir daugumas vaikų yra krikštijami. Į ku
nigų seminariją leidžiama priimti tik pu
sė to skaičiaus, kiek kasmet miršta pase
nusių kunigų. Kun. Svarinskas pasakė, 
kad žodis „disidentas“ netinka įvykiams 
Lietuvoje pavaizduoti. „Lietuvoje nėra di
sidentų, — pasakė' jis, — tėra normalūs 
žmonės ir nedaug kolaborantų“.

papa- 
užda- 
užda- 
nėra

HENRIKAS KLIMAŠAUSKAS — 
PSICHIATRINIO TERORO AUKA

Iš Skandinavijos žmogaus teisių organi
zacijų gauta daugiau informacijos apie 
Hjenriko Klimašausko likimą. Jis baigė 
Statybos Institutą (aukštąjį inžinie
riaus mokslą) būdamas tremtyje netoli 
|E(aiikialo ežero Irkutske. Prieš grįždamas į 
'Lietuvą, jis buvo statybos valdybos vy
riausiu inžinierium. Lietuvoje dirbo staty
bose vyr. darbų vykdytoju ir Kauno Sta
tybos Tresto Nr. 2 gamybos skyriaus virši
ninku.

1976 m. vasario 13 d. jis buvo areštuo
tas. Kratos metu jo namuose buvo rasta 
keliolika egzempliorių į lietuvių kalbą iš
verstos Solženicyno knygos „Gulago Sa
lynas“. Areštuotąjį Klimašauską laikė Vil
niaus kalėjime, o vėliau uždarė į psichiat
rinę ligoninę, kaip II grupės invalidą, t. y. 
sergantį manija, kad jį persekioja 'saugu
mo šnipai. Todėl 1976 m. rugpjūčio mėn. 
jis buvo patalpintas į psichiatrinę ligoni
nę Ibuiv. Insterburge (Įsrutėje). Jo adre
sas: 238100 KaliningraddkaĮia obl., Gorod 
Čemiachovsk, Psiahičeskąja bolnica, 
USSR.

7 dienos
— Gruodžio 1.1 d. popiežius pasakė, kad 

pasaulyje „dar esama valstybių, kuriose 
religijos laisvė yra pripažinta konstituci
jose, bet valdžia deda didžiausias pastan
gas atbaidyti gyventojus nuo religinės 
praktikos“.

—■ Trys ginkluoti banditai įsiveržė į 
buv. Torino arkivyskupo, kard. Michele 
Pellegrino Ibutą ir pasiėmė 200.000 lirų, jo 
žiedą ir po palaiminimo išėjo.

— Apie 50 rusų žmogaus teisių veikėjų 
gruodžio 10 d. 'buvo susirinkę Maskvos 
Puškino .aikštėje Žmogaus teisių dienai pa
minėti. Atvykę milicininkai suėmė 10 iš 
jų, sugrūdo į automašinas ir suardė minė
jimą.

— Atsišaukimai Pekingo gatvėje su irei- 
kalaiviimaiis žmogaus 'teisių Kinijoje buvo 
per naktį nuplėšti, o vėliau jie vėl bus iš
kabinti.

— Maskvoje įgyvenąs Irano komunistų 
partijos (Tudeh) lyderis Ina j Eskandiari 
pritaria kovai prieš šachą. Apie tai yna ra
šoma sovietų ideologiniame žurnale „Tai
kos ir socializmo problemos“. Teherane ir 
kiltuose Irano miestuose vyksta demons
tracijos, nukreiptas prieš šachą ir Vakarų 
valstybes — Ameriką ir Angliją.

— Žydų reikalų institutas Londone pa
skelbė studiją apie antisemitinę propagan
dą Sov. Sąjungoje. Studija yra paruošta 
pasiremiant sovietų spauda, kuri buvo se
kama per pastaruosius tris metus.

— Ryšium su Žmogaus teisių deklaraci
jos 30 metų sukaktimi, Čekoslovakija su
stiprino disidentų persekiojimą.

— Vak. Vokietijos plieno pramonės dar
bininkų streikas tęsiasi virš 3 savaičių. 
Streike ir lokaute dalyvauja 80.000 darbi
ninkų, daugumoje Ruhro krašte.

— Irako lyderis Sadam Husein atvyko į 
Maskvą deryboms dėl ginklų pirkimo. Ne
atsižvelgiant, kad pastaruoju laiku Irake 
'buvo sušaudyta keli komunistai, Sov. Są
junga remia arabų kraštus, kurie nepri
taria Egipto-Izraelio taikai.

— Gruodžio 12 d. 'Londone buvo įsteigt a 
„Girto zuikio“ klubas, į kurį įstojo britų 
parlamento atstovai, suinteresuoti krašto 
gynyba ir artimesnių santykių tarp Vaka
rų ir Kinijos puoselėjimu.

Klubo vardas kilo iš „Pravdos“ straips
nio, kuriame buvo pasakyta, kad 'Britani
jos >gen. štabo viršininkas marš, sir Neil 
Cameron didžiuojasi kaip girtas zuikis, 
kai jis pasakė Kinijoje, kad Sov. Sąjunga 
yra bendras priešas prie Britanijos ir Ki
nijos durų.

— Gruodžio 12 d. juodųjų partizanų ra
keta susprogdino didelį Rodezijos benzino 
sandėlį prie Salisbury. Gaisras, kilęs 20 
hektarų plote, sunaikino tam tikrą Skaičių 
tankų ir padarė labai didelių nuostolių.

—■ Sovietų Sąjunga vėl puolė Kiniją 
ideologinėje 'konferencijoje, kuri buvo su
kviesta Bulgarijos sostinėje. Konferenci
joje, kurioje dalyvavo 73 kralštų delega
tai, sovietų atstovas Borys 'Ponomariov 
pasakė, kad Kinija bando sukelti pasauli
nį karą.
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 

proga visus geros valios lietuvius

nuoširdžiai sveikina.
aH H Vincas Balickas

Lietuvos Charge d'Affaires

Kun. J. Sakevičius, MIC.
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Nuoširdžiai sveikiname 
visus lietuvius ir jų šeimas, 

linkėdami linksmų Kalėdų ir palaimingų 
Naujųjų Metų

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų

„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina

LIETUVIŲ SODYBA

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
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LKB Kronikos IV tomas
Teroro, -visokios rūšies persekiojimų pa

saulyje yra daug. Kur tik diktaitūriškai 
valdoma, ten paprastai ir teroro nestinga. 
Mums, žinoma, labiausiai rūpi, kaip tas 
teroras okupanto ir jam tarnaujančių lie
tuvių vykdomas Lietuvoje.

Ne paslaptis, kad šiuo metu nebėra to
kio masinio -naikinimo; žmonių prikimšti 
gyvuliniai vagonai neberieda jau į rytus. 
|Elet 'teroras tebevykdomas gana plačiai. 
Kartu vyfksta ir pasipriešinimas — akty
vesni žmonės išdrįsta -ginti savo pagrindi
nes -teises, rizikuodami susilaukti 'kratų, 
areštų, kai kurie teismų ir kalėjimo, o kai 
kurie dėl to netekdami darbo ar teisės mo
kytis.

Persekiojimų ir pasipriešinimo faktai 
svetur plačiąją lietuvių visuomenę pasie
kia daugiausia per laikraščiuose spausdi
namas ištraukas iš Lietuvos (pogrindinės 
spaudos, kurios vis daugėja. Toji spauda, 
be abejo, -dėl tam tikrų 'priežasčių nepajė
gia visa iko suregistruoti, kaip liudija iš 
Lietuvos atvažiavusieji aktyvistai, bet ji 
visitiek pateikia gana daug medžiagos, kad 
susidarytum vaizdą, kas ten diena iš die
nos vyksta bažnyčioje, mokyklose, saugu
mo įstaigose, kai suimami lietuviai, teis
muose, vykdomuosiuose komitetuose ir ki
tur. Skaitydamas tuos liudijimus, niekas 
negalės pasakyti, kad Lietuva valdoma ne 
teroru.

Kadangi mūsų laikraščiai nėra pajėgūs 
pateikti savo skaitytojams visos tos po
grindinės spaudos, tai „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika“ JAV pradėta leisti 
stambiais (tomais tiems, kurie nenori pasi
tenkinti vien nuotrupomis. Neseniai kaip 
tik buvo išleistas ketvirtas tomas, kuria
me perspausdintos Kronikos pradedant 23 
ir baigiant 31 (po to Vakarus jau yra pa
siekusios 32 ir 33). Tomas turi 477 pusla
pius (teksto, ir suprantama, kad iš -tokių 
stambių ,^komplektų“ skaitytojas jau ke
leriopai daugiau sužinos, kaip iš nuotru
pų.

-Gyvendamas svetur ir skaitydamas tas 
kronikas, daraisi išvadą, kad visi tie per
sekiojamai yra kažkoks idiotiškas reiški
nys. Yra konstitucija, laiduojanti viso
kias laisves, yra įstatymai, kurie aptaria, 
iki 'kurios ribos tomis laisvėmis gali nau
dotis, ir valstybei, rodos, to užtektų. Ta
čiau, žiūrėkite, kai reikia palaidoti žmo
nėms gerą buvusį kunigą, kaip atsitiko 
Kalviuose, vykdomasis (komitetas tyčia iš- 
'Siunčia kitur mašinas, kad nebūtų kuo nu
vežti palaikų į vietą! Idiotiška? Žinoma, 
nes kaip gi kitaip visa tai būtų -galima ap
tarti? Jei skaitytum L. Dovydėno „Brolius 
Domeik-as“, tai sakytum: romanas, kur 
tikrovė gaili būti patirfštihtia. Bet kunigo 
laidojiimio aprašymas paimtas ne iš kurio 
nors romano, o iš Kalvių tikrovės, ten įsė
di kažkoks neribotą galią turįs smulkus 
pareigūnas ir savivaliauja iki kraštutinu
mo.

Arba Vilkaviškio Vištytyje, kai buvo 
atlaidai, rajono pirmininkas nedavė leidi
mo -atvykti Kybartų klebonui. Vilkaviškio 
Žaliojoje RumOkų bandomojo ūkio stoties 
direktorius traktorinės brigadininkui nu
braukė premiją ir pažadėjo atleisti iš pa
reigų, kam su kitais parapijiečiais pasira
šė pareiškimą, kad būtų 'grąžinta bažny
čiai. Arba tie bažnyčių langų daužymai, api

Dr. Jonas Mockus -ir 
Magdutė Mockienė 
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plėšimai. Vagystės bažnyčiose ir apiplėši
mai paprastai lieka neišaiškinti, bet išaiš
kinta, kad Šiluvos bažnyčioje aukų dėžu
tes iškraustė Raseinių vidurinės mokyk
los moksleiviai: rajono H sekretoriaus Ša
to sūnus, laikraščio „Naujasis rytojus“ 
Stankaus sūnus ir dar du kiti.

Kova vyksta ir dėl 'kryžių bei paminklų 
statymo, žmogus pasistato -prie savo na
mų ar (kapinėse, tai ir (prasideda nepabai
giamos istorijos. Tarytum iš Ilfo ir Petro
vo kurio nors romano paimta istorija Ma
žeikių senutės Gelumibauskienės, kuri prie 
savo namo buvo 'pasistačiusi kryžių. Kai 
ji atsisakė pati nugriauti, tai padarė rajo
no valdžios pavesti darbų vykdytojai ir 
dabar oš senutės reikalauja per teismą su
mokėti 50 nb. Jau tris kantus (buvo teis
mas. Paskutinį kartą paaiškėjo, kad dar
bininkai, 'kurių tas darbų vykdymo Sky
rius turįs apie 400, atsisakė griauti kry
žių — tam darbui atlikti buvo iš gatvės 
paimti kažkokie prasigėrėliai, ir jiems su
mokėta 50 nb už 15-20 minučių darbą. Da
bar dėl tų rublių moteris ir tampoma po 
teismą.

Ypač didelis teroras vyksta mokyklose. 
Kartais jis nueina ilki visiško chamišku
mo, pavyzdžiui, kai -mokytojas bažnyčią 
lankančias mergaites vadina karvėmis ar 
mokytoja atima ilš mergaitės maldaknygę 
ir įmeta į šiukšlių dėžę dr mergaitę ap- 
stumdo (o mergaitė išsiėmusi maldakny
gę pabučiuoja). Sasnavoje mokytojai ir 
direktorius gaudė tikinčius mokinius ir 
įkalbinėjo, kad neitų Velykų metu į baž
nyčią, ir gąsdino, žadėdami sumažinti el
gesio pažymį. Mokinių vistiek daug daly
vavo pamaldose, tai prie šventoriaus var
tų atsistojo mokytoja ir surašinėjo išei
nančius i'š bažnyčios, fotografas jai padėjo 
lįamžiniti neklusniuosius. Kita mokytoją 
tikinčiam mokiniui liepė išmokti antireli
ginį eilėraštį, o kai jis -atsisakė, tai buvo 
nubaustas. Tokių ir panašių teroro ir pa
sipriešinimo faktų iš mokyklų nemaža yra 
atžymėta šiame kronikų tome.

Kai kurie aprašomieji įvykiai išduoda 
paslaptį, kad tie mokytojų ir įvairių pa
reigūnų vykdomieji teroro veiksmai ne 
visada yra diktuojami noro rodyti savo 
galią. Yra konstitucija, yra įstatymai, bet 
dar yra privalu laikytis nerašytos linijos, 
'kuri tiems pareigūnams žinoma iš aplink
raščių ir 'visokių instrukcijų, tik vieni į 
tuos nurodymus žiuri labiau pro pirštus, 
o kiti juos vykdo iki raidės. Kas atsitin
ka, kai žmonės nori! būti žmoniškesni, ro
do pavyzdys iš Šumsku aštuonmetės mo
kyklos. Ten mokytoja su religinėmis apei
gomis palaidojo savo sūnų. Laidotuvėse 
dalyvavo ir kai kurie mokytojai. Kai ži
nia apie įvykį pasiekė švietimo ministeri
ją, vi’Si ,kaltieji“ gavo papeikimus ir įspė
jimus.

Tų įvykių -aprašymų, Skundų, protestų 
pareiškimų tome tiek daug, (kad čia neįma
noma net surūšiuoti juos — reikia pačiam 
viską perskaityti.

„LKB Kronikai“ daugiausia rūpi iškel
ti persektojlimus- ir protestus, susijusius 
su Bažnyčia. Bet yra atžymėta ir tautinio 
pasipriešinimo įdomių faktų. Štai Vil
niaus 41-šios vidurinės mokyklos viena 
klasė sutarė Vasario 16 atšvęsti — ateiti 
tądien į mokyklą be pionieriškų kakla
raiščių, pasirišus tautines juosteles. Deja, 
viena mokinė papasakojo savo -tėvams, 
dirbantiems saugume, ir tada buvo pradė
ti tardyti mokytojai ir mokiniai. Iš vienos 
mokinės buvo atimtas dienoraštis ir per
duotas saugumui, kuris ją ėmė tardyti.

Kaip iš daugelio pranešimų žinome, 
kraštotyrininkams Lietuvoje -vis peršama 
pirmuoju savo uždaviniu laikyti rinkimą 
žinių apie senus irevoliucionieriu-s ir jų 
veiklą, -apie komunistus pensininkus. O kai 
jie pasiryžta pabūti tikrais kraštotyrinin
kais, tai ir į bėdą pakliūva. Grupė jų buvo 
nuvažiavusi Gudijon į Varanavo rajoną, 
kur įgyvena lietuvių. Nuvežė lietuviškų

Lietuvos spalvos
(Ištrauka iš dr. A. Geručio knygos 

„Petras Klimas“)
Kaip buvo nustatyta Lietuvos tautinė vėliava?

Tik karui prasidėjus, buvo Vilniuje sukur
tas nepartinis Komitetas nukentėjuslėms nuo 
karo šelpti. Martynas Yčas, būdamas Rusijos 
Durnos atstovu, tiko jam pirmininkauti ir juo
ba pinigams išgauti. Bet kilo nesusipratimų 
tarp dešiniųjų ir kairiųjų.

Vokiečiams Lietuvą užėmus, Komitetas 
pasidalijo pusiau: Yčas su dalim narių pasi
traukė į Rusiją, o vice-pirmininkas Smetona su 
kita dalim pasiliko Vilniuje. Tuojau buvo pa
mėginta visus lietuvius suburti į vieną krūvą 
tame Komitete. Tatai pasisekė, nors ir ne pir
momis dienomis: dar daug senų partinių at- 
rūgų neišgaravo. Tačiau apystovos reikalavo 
vienybės ir savitarpinio susiklausymo.

Kadangi Komitetas daugiausia užsiėmė 
prieglaudomis ir pašalpa, tai šalimais kūrėsi 
kitokios grupės, dažnai iš tų pačirj žmonių. 
1915 m. gruodžio 4 d., pavyzdžiui, susirinko 
Rūtos klubo priedanga 31 vilnietis ir A. Janu-

Kiti apie mus
DRAUGIŠKIAUSIAS LAIKRAŠTIS

Dr. Jonas Grinius ilgesniame straipsny
je apie periodinę išeivijos spaudą TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIUOSE (1978. XI. 30) rago:

„Pirmiausia — iš nemažo įkaitomų laik
raščių skaičiaus -turiu susidaręs įspūdį, 
kad tarp mūsų periodinės spaudos redak
torių stinga tautinio ir profesinio solida
rumo arba kartais dar blogiau — vieni 
laikraščiai į kitus žiūri lyg į savo priešus 
arba varžovus. Iš kur šitoks įspūdis? Iš 
to, kad dauguma mūsų laikraščių vengia 
geru žodžiu prisiminti, savo kolegas. Svar
biausia, jie nenori savo skaitytojų pain
formuoti apie tai, ką tie kiti laikraščiai, 
rašo gero, prasto, įdomaus, žinotino...

Atrodo, kad draugiškiausias visų laik
raščių atžvilgiu yra Europos Lietuvis. Jis 
mielai trumpiau ar ilgiau papasakoja sa
vo Skaitytojams pacituodamas, ką kiti 
•laikraščiai skelbia žinotino lietuviams 
apie save, savo tėvynę ir pasaulį. Ir už tai 
jam tikriausiai visi skaitytojai yra dėkin
gi, <nes jiems neįmanoma nė pavartyti vi
sų laikraščių, kuriuos lietuviai išleidžia 
laisvajame pasaulyje ir pavergtoje tėvy
nėje“.

-Kiek kritiškiau atsiliepęs apie (kitus ke
lis laikraščius, dr. J. Grinius svarsto, kaip 
galima būtų išeivijos spaudą pagerinti. Jis 
siūlo 'Skirti premijas tiems laikraščiams 
(i'š Lietuvių Fondo -ar kitur), kurie geriau
siai įvykdo tautinį solidarumą, ibendradar- 
biaudami tarp savęs, ir rodo aktyvią para
mą straipsniais lietuviškoms (knygomis.

„Pre-mijuOjant genesniuosius laiilkraš‘- 
čius, gal sumažėtų 'Skundai, kad mūsų ci
vilizuoti, (gausiai motorizuoti tautiečiai, 
baigę įvairias mokyklas, tampa barbarais, 
kurie laikraščių neskaito?“ — klausia dr. 
J. Grindus.

NORIMA GAUTI LĖŠŪ STUDIJOMS 
ALBERTOS UNIVERSITETE

Centrinės ir Rytų Europos studijų sąjun. 
g-a Albertoje, Kanadoje, įteikė tos provin
cijos -valdžiai prašymą paskirti 3 mil. do
lerių mietams įkurti ir išlaikyti studijų 
centrui prie Albertos universiteto Edimom- 
tone.

Jei tokios lėšos būtų paskirtos, jomis 
daugiausia galėtų ipasinau-dolti lietuviai ir 
estiai: universitete būtų dėstomi tų tautų 
kultūros dalykai.

„ELDORADO“ BRAZILIJOJE

Sao Paulo (Brazilijoje) lietuvių scenos 
mėgėjų būrelis suvaidino Anatolijaus Kai
rio 3 veiksmų drama „Eldorado“.

Atsiusta paminėti
Aušra, >Nr. 3, 1978 m. -Lenkijos lietuvių 

visuomenės kultūros (draugijos centro 
valdybos organas. Redaguoja kolegija Sei
nuose. Daug laibai .įdomių straipsnių ir 
iliustracijų. 36 psl. Metinė prenumerata 
— 30 zfl.

Laiškai lietuviams. Religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai Jėzuitai, 
Čikaga.

Budėkime, Nr. 84, 1978 - 79 m. žiema. 
L. S. S. Anglijos Rajono leidinys. Admi
nistracijos adresais: J. 'Levin-skas, 11 Will
cook House, St. Mariks Rd., Derby DE2 6AJ

Pasaulio Lietuvis, Nr. 45/109, 1978 m. 
lapkritis. Leidžia PLB Valdyba. Adresas: 
5620 South Claremont Ave., Chikaigo, Ill. 
60636, USA.

knygelių, klausėsi dainų ir -patys dainavo, 
fotografavo. Tačiau prisistatė apylinkės 
įgaliotinis, atėmė iš merginų atsivežtuo
sius fotografijos -aparatus, sunaikino fil
mus ir įsakė tuojau išvykti —■ „neskleisti 
nacionalistinių nuodų“. Taip sakant, vyk
doma „lenininė tautybių politika“...

(p. sk.)

laitis ten paskaitė referatą apie Prūsų Land
tago nario Gaigalaičio brošiūrą „Litauisch- 
Baltische Frage“, iškeldamas Lietuvos ateities 
klausimą, čia jau kilo kitų klausimu dėl pro
pagandos, dėl informacijų biuro, dėl etnogra
finių Lietuvos sienų ir t.t.

Antras toks Rūtos sambūris, po savaitės,
išklausė Dr. J. šaulio paskaitą apie Rohrbacho 
knygą Russland und wir. Susirinkusieji svars
tė, kaip spirtis prieš lenkų akciją, kuri, įsiteik
dama vokiečiams, Lietuvą traukė prie būsimos 
Lenkijos.

Dar po savaitės (XII. 18) tokia Rūtos ar
bata jau nusibodo. Dar kartą Rūta susirinko 
gruodžio 26 d. Janulaitis kiek netvarkingai, 
bet karštai paleido ir gynė nepriklausomybės 
šūkį. Prieš mirtį klubas pamėgino mestis i po
litinį sukūrį, bet tam nebetiko arbatėlių rėmai 
nei atmosfera.

Todėl po Naujų Metų atsirado naujas su
sibūrimas, daug siauresnis, bet aiškiau nusi
statęs politikos klausimais. Tai buvo vadina
mieji ketvirtadieniai. Antrame tokiame ket
virtadieny 1916 m. sausio 27 d. dalyvavo vie
nuolika žmonių: Basanavičius, kun. Dogelis, 
Grajauskas, Janulaitis, Kairys, Klimas, Ky
mantas, kun. Kukta, J. šaulys, Smetona ir 
Stulginskis. Vėliau tame būry matome dar 
kun. Stankevičių, šerną, J. Vileišį ir net Do-

Kiti rašo
KAIP KANADOJE, TAIP IR VISUR 

KITUR
Kanados sostinėje Otavoje buvo sukvies

ta diaugiakultūrinė konferencija su 450 da
lyvių, kurioje dalyvavo ir ministerial. Jau 
septyneri metai, kai Kanada laikosi dau- 
giakultūrinės politikos, įgalinančios tauti
nes grupes išlaikyti savo kultūrą ir kartu 
dalyvauti bendrame krašto gyvenime. Tau
tybės naudojasi ne tik moraline, bet ir pi
nigine vyriausybės parama mokykloms, 
ansambliams, leidiniams, kultūrini-ams ren
giniams. Iš pradžių tame sąjūdyje, kaip 
„Tėviškės Žiburiuose“ rašoma, reiškėsi 
daugiausia vyresnioji karta, bet dabar 
pradedąs jau telktis ir jaunimas.

Tačiau nemaža senosios kartos kanadie
čių dar tebesipriešin-a tokiai vyriausybės 
politikai: jų noras, kad visos tautybės virs
tų kanadietiškais anglais ar prancūzais. 
Tai suminėjęs, laikraštis vedamajame 
„Nuskriaustas jaunimas“ pasuka žvilgsnį 
ir į lietuvius:

„Nors keista, bet taip jau yna, kad su 
senąja kanadiečių galvosena yra susijusi 
ir daugelio mūsų tautiečių laikysena. Ir 
mūsuose netrūksta žmonių, manančių, jog 
lietuviškasis auklėjimas vaikui nereika
lingas, kad jam reikia kuo greičiau pritap
ti prie angliškos ar prancūziškos aplinkos. 
Tokios galvosenos tėvai daro savo vaikams 
didelę, nepataisomą skriaudą — siunčia 
juos tiktai į angliškas ar prancūziškas mo
kyklas j jų organizacijas ir 'atitraukia nuo 
lietuviško gyvenimo. Toks vaikas, aišku, 
negauna lietuviškos kultūros, neišmoksta 
kalbos ir lieka atstumtas nuo lietuviškos 
visuomenės. Išauga kanadietis, neturintis 
šaknų — nesijaučia nei lietuviu, nei ang
lu, nei prancūzu. Pagal statistiką, tokių 
kanadiečių yra 2% (dauguma išauga iš et
nokultūrinių šaknų ir jų laikosi). Tai dau
giausia tokių šeimų žmonės, -kuriuose iš 
viso labai mažai tėra bet kokios kultūros. 
Bet kaip suprasti tas lietuvių šeimas, ku
rios turi pakankamai lietuviškos kultūros 
ir vis dėlto neau-klėja savo jaunimo lietu
viškoje dvasioje, neleidžia jo nei į lietu
viškas mokyklas, nei kursus, nei organiza
cijas? Matyt, jų galvosenoje slypi seno
viška mintis — iš lietuvybės nepragyven
si... Tai slypintis materializmas, kuris 
-skriaudžia vaikus dvasinėje srityje, juos 
savotiškai suluošina visam gyvenimui. 
Materialinėje srityje nuskriaustas vaikas 
gali atsigauti, bet nuskriaustasis dvasinėje 
srityje dažniausiai lieka luošas visą gyve
nimą“.

Tokių suluošintųjų lietuvių, be abejo, 
yra ne tik .Kanadoje, bet visur.

JAU ATSPAUSTA GEN.
P. PLECHAVIČIAUS MONOGRAFIJA
P. Jurgelės ir P. Jurkaus paruoštoji mo

nografija „Gera. Povilas Plechavičius“ ne 
tik atspausta, bet Brooklyine net ir jos pri
statymas buvo surengtas.

NAUJŲJŲ METŲ NAKTĮ

Miegos ant žemės baltos snaigės, 
Ir vėjas medžiuose miegos.
Languos spindės ledinės raidės 
Mėnulio glostomos šviesos.

Palinks draugai seni prie stalo 
Ir seną priesaiką kartos.
Pakels jie sklidiną bokalą,
Už naują pergalę kovos,

Už naujo meto naują laimę,
Už darbo polėkius didžius, 
Už mūsų šviesų naują kaimą 
Ir žmones mūsų nuostabius.

Palinks draugai seni prie stalo, 
Senąsias pergales minės, 
Į aukštį kils pilni bokalai, 
Ir linksmos dainos nuskambės.

(Eilėraštis iš Lietuvos)

Su lietuviais 
pasaulyje

AUSTRALIJOS LIETUVIAI PARSIVEŽĖ 
MEDALIUS

Toronte, Kanadoje, PLIEJ seimo dienomis 
buvo ir daiinų-šolkių, o taip pat ir sporto 
dienos.

Australijos lietuviai sportininkai iš ten 
parsivežė nemaža medalių. Aukso meda
lius gavo merginų krepšinio rinktinė (R. 
Andriejūnaitė, R. G-rigonytė, V. Juciūtė, R. 
Kasperaitytė, R. Rupi-nislkaitė, R. Statku
vienė, A. Tamošiūnaitė, E. Vyšniauskaitė, 
V. Ventslovaitė, A. Visoc'kienė, treneris S. 
Visockis), už lauko tenisą |A. Kailinis, į 
aukštį 1,65 m iššokęs B. Stanwix, 100 m 
per 11,2 sekundes atbėgęs M. Talanstas, 
sidabro — V. Sirj-utavičilus (tenise), O. 
Mikalainytė-'Boine ir O. Pilkieinė (tenise), 
V. Sirjutavičius ir A. Andrikonis ('tenise), 
bronzos — L. Pocienė (tenise), M. Talans- 
kas (bėgime), O. Mikai ainy tė-Bone ir O. 
Pilkienė, V. Sirjuta'vičius (tenise).

LIETUVIU RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PREMIJOS KOMISIJA

Lietuvių Rašytojlųj Draugijos premijos 
jury komisija sudaryta iš Kalifornijoje 
gyvenančių rašytojų. Į ją įeina Bernardas 
Brazdžionis, Bronys Raila, Alė Rūta, dr. 
Elena Tumienė, Pranas Visvydas. Komi
sija vertins 1978 metų literatūrines kny
gas.

DR. V. KUDIRKOS METINĖS
Dr. Vinco Kudirkos 120-ąsias gimimo 

metines labai jautriu -straipsniu paminėjo 
Lenkijoje leidžiamas žurnalas „Aušra“ 
(Nr. 3, 1978 m.).

Vincas Kudirka gimė 1858 m. -gruodžio 
31 d. Vilkaviškio apskr., Paežerių kaime. 
Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, -Seinų 
-kunigų -seminarijoje ir Varšuvos universi
tete. Tuo laiku Varšuvoje veikė draugija 
„Lietuva“, kuri 1888 m. gruodžio 24 d. nu
tarė leisti „V-arpą“.

„Aušros“ straipsnyje saikams: „V. Ku
dirkos, kaip publicisto ir literato veikimo 
laikotarpis trumpas — XIX a. paskutinis 
dešimtmetis, kada Lietuva išgyveno sun
kiausią carizmo priespaudą. Carizmo prie
spaudai dema-skuoti, parodyti caro vattd-i- 
ninlkų darbų nedorumą daugiausia vietos 
skiria jisai (Kudirkai) tiek straipsniuose, 
tielk satyrose. Atvirą, be atodairos kovą 
jisai laiko vieninteliu laimėjimo laidu... V. 
Kudirka tvirtai, 'kaip retas kas, anais lai
kais tikėjo, kari caro valdžia žlugs,. o lie-, 
tuviai laimės...“

Mirė Iši žymi Lietuvos asmenybė 1899 
-m lapkričio 16 d. Ant kapo buvo pastaty
tas nulaužto ąžuolo formos 'granitinis pa
minklais, simbolizuojąs ankstyvos mirties 
pakirstą didžios dvasios žmogų.

ŽEMAIČIAI, AUKŠTAIČIAI IR 
SUVALKIEČIAI

Jonas Damauskas Čikagoje istorijos 
draugijos nariams skaitė paskaitą apie 
Vasario 16 akto signatarus.

Tarp pluošto įvairių įdomių duomenų 
jis, be kita ko, nurodė, kad- tų 20 asmenų 6 
buvo žemaičiai, 6 aukštaičiai ir 6 suval
kiečiai.

Draugus ir -pažįstamus sveikinu 
Kalėdų švenčių proga ir linkiu 

laimingų Naujųjų Metų

Kazimieras Bivainis

maševičių. Jis rinkosi vasario 3 d., 10, 17, 24, 
kovo 16, 23, 29. Svarstomi klausimai buvo bend
ri politiniai, praktiški, kilę okupacijos sąly
gose, propagandos, laikraščio, net slaptų atsi
šaukimų.

Bet ir tie pasikalbėjimai ilgainiui kiek iš
tižo, o reikalų atsirado visai konkrečių ir net
skubių, kuriems reikėjo organizuoto reagavi
mo. Todėl ir tas vadinamas inteligentų būrys 
pakriko. Bet tuojau buvo sudarytas, balandžio 
24 d., naujas būrys iš Basanavičiaus, Dogelio, 
Klimo, šaulio ir Smetonos. Vėliau buvo dar pa
kviesti M. Biržiška, Janulaitis, Kairys, Stul
ginskis ir Žmuidzinavičius.

Tuo būdu susidarė vadinamoji Politinė 
Grupė,kuri ruošė memorandumus okupacijos 
valdžiai, siuntė delegatus į užsienį, steigė at
stovybes, svarstė orientacijos klausimą, orga
nizavo etnografines studijas, galvojo apie vi
sos Lietuvos atstovų konferenciją, rūpinosi 
laikraščio leidimu ir t.t.

1917 metais ta grupė kažkodėl gavo Con- 
sortiumo vardą. Gegužės 10 d. į tą Consortiu
ms buvo dar priimti: A. Gylys, kun. Brazys, D. 
Malinauskas, o vėliau Stašinskas, kun. Kukta 
ir kun. Reinys. Taip Consortiumui prasiplėtus, 
buvo sudarytas Biuras iš M. Biržiškos, Klimo, 
šaulio, Smetonos ir Stankevičiaus. Biuras rin
kosi labai dažnai ir iš tikrųjų atlikinėjo visą
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DISKUSIJOS
(vykusios po T. Venclovos paskaitos 

„Dabartinė Lietuvos demografinė padėtis 
ir jos etnografinių ribų klausimas“ Eu
ropos Lietuviškųjų Studijų Savaitėje 
Freisinge.)

Dr. Čeginskas: Turiu du klausimus, dvi 
pastabėles. Pirmas klausimas liestų Ro- 
dūnės apylinkes, kaip ten su lietuviškumu, 
ir, gal būt, su tuo alš siečiau administraci
nio rajono perkėlimą iš Eišiškių į Šalči
ninkus. Koks čia turėjo būti išskaičiavi
mas? Dauguma, turbūt, žinot, kaid Eišiš
kių rajonas nėra toks lietuviškas kaip Gu
dijai priklausantis gretimas Rodūnės ra
jonas.

Antras klausimas. Man yra didelė mįslė 
— gal prelegentas ką nors žino: pradžioj 
visi tarybiniai statistikos rinkiniai pri
skirdavo Lietuvai dabartinės teritorijos ri
bose 1940 metais 2 milijonus 880.000. Po 
kiek laiko — tai buvo maždaug prie Chruš
čiovo, — prieš pirmą surašymą, man ro
dos, 1959 metais, jau jie padidino šiek 
tiek, būtent 2 milijonus 925.000, ir šito įsi
kandę jie laikosi, kai tuo tarpu ekonomi
kos institutas yna mėginęs, vertindamas, 
sakysime, 20-tą tarybinio gyvenimo metų, 
skaičių patikslinti ir ten pridėdavo Klai
pėdos kraštą, ir tada jie gaudavo 3 mil. 
80.000 Lietuvos gyventojų dabartinės res
publikos ribose...

Yra kai kas, rodos, Januškevičius ir ki
ti, šiek tiek sumažinę, iki 3 mil. 40.000. Vi
siškai aišku yra, kad į šituos skaičiavimus 
neįskaitomas yra Klaipėdos kraštas ir ne
įskaitoma pridėtinė Vilniaus sritis, gauta 
po 1940 m. įjungimo. Koks čia išskaičiavi
mas ir iš kur tas užsispyrimas jokiu būdu 
nepakoreguot šito skaičiaus? Tuo tarpu 
šitą skaičių praryja labai lengvai ir mūsų 
sovietologai. Man rodos, net ir prof. Var
dys savo studijėlėse į šitą neatkreipia dė
mesio, o man atrodo, kad šito Skaičiaus 
nustatymas yra svarbus, apskaičiuojant 
nuostolius.

Dvi pastabėlės. Pirmiausia, iš esmės, 
man atrodo, tai, kas pasakyta čia, ypatin
gai kiek tai liečia Jūsų ekstrapoliaciją, 
man primena mūsų vieną paskaitą maž
daug prieš 10 m.; jos tema buvo „Lietuva 
ant depopuliacijos Slenksčio“. Taigi, ir pa
ti tema išreiškia tam tikrą baimę, kuri 
šiek tiek ir Jūsų paskaitoje atsispindėjo. 
Tačiau, man atrodo, kad aš pritarčiau Jū
sų pabaigos išdavai, tam tikram optimiz
mui, norėdamas primint 19-itojo amžiaus 
kai kuriuos mėginimas lietuvių Skaičių 
nustatyti. Tai sietųsi ir su mano čia šie
metine paskaita. Aš ją ruošdamas esu už
tikęs, kad 1831 m. sukilėlis, istorikas My
kolas Petkevičius yra labai gražiai mėgi
nęs apskaičiuoti tuo metu lietuviškai kal
bančiųjų skaičių. Jis ten surado apie 
pustrečio milijono. O jo duomenys yra 
prieš sukilimą, nes knyga išleista 1832 m. 
Mikalojus Akelaitis apie vidurį 19 amž. 
irgi yra gražiai išskaičiavęs. Jis net ir 
Latvijoj ir Rusijoj yra mėginęs apskaičiuot 
lietuvių škaičių —maždaug tas pats skai
čius yra. Kažkas panašaus yra maždaug 
apie „Aušros“ pasirodymo laikus, aš dabar 
negaliu prisimint, kieno yra tie skaičiavi
mai; ir man krito į akis, kad, nežiūrint tų 
smarkių demografinių bangavimų, kadan
gi nuostoliai irgi buvo labai dideli, — Na- 
poleonmečio karai, sukilimai kiekvieną 
kartą vis labai numušė tą mūsų gyventojų 
skaičių, paskui prasidėjusi emigracija į 
Ameriką, — kažkaip atsispindi čia savotiš
kas lietuvių tautos likimas. Mes esam ta
me plote ir daugiau mažiau kažkaip pasto
viai laikomės, nežiūrint smarkių likiminių 
smūgių.

Tai, sakyčiau, toks istorinis pastebėji
mas prisidėtų prie sutvirtinimo Jūsų tos 
pastabos. Ir paskui ypatingai buvo įdomi 
ta Jūsų pastaba apie Europos sieną, kuri 
ėjo per Lietuvą, tarp Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos. Tai prieš Didįjį karą buvo 
ypatingai akcentuojama, bet ir dabar vo
kiečių tam tikroj spaudoj jūs rasit amži

darbą. Jis, pav., surašė ir atsakymą į pagarsė
jusį Lietuvos lenkų memorandumą Vokietijos 
kancleriui, kur buvo reikalauta įjungti Lietuvą 
į paskelbtą Lenkijos karalystę. Visas Consor- 
tiumas rinkosi Biuro pranešimams išklausyti 
ir bendriems debatams. Visa tat buvo daroma, 
žinoma, visai slaptai nuo vokiečių ir dažniau
sia pas Basanavičių Mokslo Draugijos bute se
nuose vienuolyno rūmuose prie šv. Mikalojaus 
bažnyčios.

Tamt Consortiume 1917 m. birželio 6 d. ir 
buvo pakeltas Lietuvos tautinių spalvų arba 
vėliavos klausimas.

Basanavičius pirmas paskaitė savo straips
nį, kurį jis buvo seniau atspausdinęs Ameriko
je. Jis įrodinėjo, kad vėliavų spalva senovės 
Lietuvoje visada buvo raudona, o ant jo rau
dono dugno buvo pavaizduotas kardu užsimo
jęs raitelis ant širmo žirgo. Basanavičius pa
tarė tą tradiciją toliau tęsti ir Vyties ženklą 
ant raudono dugno padaryti atgimusios Lie
tuvos vėliava.

Niekas tam nesipriešino, bet vienas kitas 
pastebėjo, kad tatai neišsprendžia tautinių 
spalvų klausimo, juoba kad ir pats Basanavi
čius pažymėjo vėliavą buvus visada su Vytim. 
Be Vyties raudona spalva skyrium nebuvo var
tojama. Reikėjo tad pasirinkti naujas spalvas 
šalia Istorinės valstybinės spalvos su Vytim.

Consortiumo nariai tada nustatė princi
pą, kad būtų parinktos tokios spalvos, kurios 
daugiausia aptinkamos liaudies dirbiniuose, 
juostose, žiurstuose ir 1.1. Visi sutiko, kad to
kios spalvos yra žalia ir raudona. Tų tad spal
vų suderinimu vėliavoje ir buvo pavesta užsi
imti dailininkui Žmuidzinavičiui.

Bet dar ilgai nebuvo surasta darnaus spal
vų santykio. Žmuidzinavičius nebuvo vienos 
nuomonės su Tadu Daugirdu, kuris tuo klau
simu buvo taip pat konsultuotas. Ginčytasi 
daug dar dėl spalvų skaičiaus. Vieni norėjo 
dviejų, raudonos ir žalios, kiti būtinai trijų. 
Rasti trečią buvo sunkiausia. Projektų projek
tai buvo sudaryti ir net tų projektų paroda. 
Klausimas nusitęsė ligi Vilniaus Konferenci
jos, kuri tautinių spalvų klausimą svarstė savo 
posėdyje 1917 m. rugsėjo 22 d.

T. Daugirdas, mūsų senas archeologas ir 
dailininkas, siūlė vėliavą iš žalios spalvos 
viršuje, baltos vidury ir raudonos apa
čioj, Bet jis pats tuo savo siūlymu ne
buvo patenkintas. Jam atrodė geresnė 
tiesiog žalia - raudona, nes tos spalvos 
dominuoja mūsų žmonių dirbiniuose. Pa
galiau jis siūlė siaurą geltoną juostą tarp tų 
dviejų spalvų. Žmuidzinavičius gynė dviejų 
spalvų vėliavą, raudoną-žalią, nes tos spalvos 
reiškia meilę ir viltį... Kiti norėjo matyti vė

liavoje gamtos atspindį: žalius laukus bei pie
vas (apačioj), geltonus žiedus (vidury) ir rau
doną tekančią saulę (viršuj).

Konferencija neišsprendė to klausimo ir 
pavedė tat padaryti išrinktajai Tarybai. Tai 
buvo, berods, paskutinis programos punktas 
ir nebebuvo kaip jo vieno nukelti į kitą dieną.

Bet ir Tarybai nesisekė nusistatyti. Per ke
lias sesijas nu tyso svarstymai, ligi visi, svyra
vimų nuvarginti, sutiko priimti dabartinės 
Lietuvos tautinės vėliavos spalvas ir tvarką. 
Kada tikrai Taryba tą projektą priėmė — ne
galėčiau pasakyti. 1918 vidury dar tokio nuta
rimo nebuvo, nes balandžio 24 d. tas punktas 
vis dar figūravo dienotvarkėje. Bet sudarant 
pirmą Voldemaro Vyriausybę, 1918 m. lapkri
čio 11 d., ant Tarybos namų Vilniuje jau ple
vėsavo dabartinė trispalvė vėliava. Vėliau ji 
buvo įrašyta į konstituciją ir per 22 metus var
tojama ji įgijo tvirtą Lietuvos pilietybę. Joki 
agresoriai nei parsidavėliai netesės jos išrauti 
iš lietuvių rankų. Ir su ja mes vėl atkovosime 
savo laisvę.

P. Klimas
Įgaliotas Ministras

Buv. Valstybės Tarybos narys

Vlchy (Prancūzija)

nai tą užuominą, kad ėja eina Europos 
siena, kad, reiškia, anoj pusėj tai Europa, 
o mūsų pusėj, tai jau kas kita.

T. Venclova: Mano mintis buvo ne ta.
Dr. Čeginskas: Jūsų mintis man yra įdo

mi, kad čia istoriškai kažkaip apsivertė 
dalykai. Ir kai aš klausiausi, tai širdy aš 
labai juokiausi iš visų tų, kurie dar ir 
šiandien įsivaizduoja, kad mūsų pusėje, 
Didž. Lietuvos pusėje, jau prasideda Azi
ja, o kad Rytprūsiuos jau Europa.

T. Venclova: Gal alš čia ne visai aiškiai 
suformulavau, kad Melno taikos siena 
1422 m. yra viena iš labiausiai tradicinių 
Europos sienų. Aš neturėjau omeny, kad 
tai siena tarp Europos ir Azijos... Egzis
tuoja sienos Europoje, kurios dažnai kei
čiasi, ir egzistuoja labai senos sienos. Vie
na iš tų labai senų sienų yra Lietuvos - 
Vokietijos siena Eitkūnų, Kybartų rajone 
ligi Nemuno. Aš tik tai norėjau pasakyti. 
Europos — Azijos siena eina kur kitur. 
Aš taip pat neskirčiau ir Rusijos prie Azi
jos, o vesčiau sieną, kaip sako geografijos 
vadovėliai, Uralo kalnais ir Uralo upe.

Dėl Rodūnės. Pelesa priklauso Rodūnės 
rajonui. Taip, Eišiškių rajone lietuvių bu
vo per pirmą surašymą 6%, per antrą 
7%, ir tai atitinka tikrą dalykų padėtį. 
Ten tikrai labai mažai lietuvių. Rodūnės 
rajone, kuris priklauso Baltarusijai, lie
tuvių procentas didesnis. Tikrai nežinau 
koiks, bet didesnis. Ten yra keliolika kai
mų tikrai lietuviškų... Pats Pelesoj nebu
vau, bet iš pogrindinės spaudos seka, kad 
padėtis ten labai sunki, sunkesnė negu ki
tur. Lietuvos inteligentai, pvz., prof. Iva
nauskas, bandė padėti vietos lietuviams, 
bet susidurdavo su dideliais sunkumais. 
Ir pelesiečiai rašė peticijas, kaip sakiau, 
kad prijungtų juos prie Lietuvos, ką ne 
taip sunku padaryti; juk savo laiku buvo 
prijungti prie Lietuvos Švenčionių, Dieve
niškių ir Druskininkų rajonai. Tai būtų 
ta pati procedūra.

Pasakysiu Jums tokį įdomų dalykėlį. Ir
gi anekdotišką, net nežinau, kiek čia tie
sos. Paleckio atsiminimuose yra tokia vie
ta: kai nuvažiavo jie į Maskvą, — kaip 
Lietuvoj įprasta sakyti, „Lietuvos par
duot“, — prie jų priėjo toksai pareigūnas 
ir paklausė: „Štai, va, yra planas atiduoti 
jums Baltarusijos rajonus. Kokius rajo
nus jūs norėtumėt gauti?“ Visi susižvalgė, 
niekas nebuvo tam klausimui pasiruošęs. 
Paleckis kažką mikt, mikt — na, Švenčio
nis. Kažkas kitas sako: Dieveniškes; dar 
kažkas sako, Marcinkonis. Pareigūnas vis
ką užsirašė. Ir tada Liudas Gira — apie 
kurį mes nieko labai gero negalim pasa
kyt, — Įsišoko ir sušuko: „Druskininkai“! 
Jeigu ne vienas kolaborantas reikiamoj 
vietoj , tai Druskininkų mes ir neturėtu
me... Tas atperka kai kurias jo nuodėmes, 
nes Druskininkai dabar Lietuvoj, gerokai 
lietuviški.

Ar Šalčininkai siejasi kaip nors su Pe
lesos klausimu, nežinau ir intuityviai ne
manau. Man rodos, rajono sostinės perkė
limas siejasi su tuo, kad Šalčininkai ar
čiau Vilniaus, patogesnis susisiekimas, 
kažkaip jie natūraliai turi daugiau gali
mybių funkcionuoti. Šalčininkai yra labai 
sulenkėję, surusėję, lietuviškai ten retai 
išgirsi, bet šitai „Bėgamųjų įvykių kroni
koj“ buvo paskelbta, kad ir ten buvo iš
kabintas plakatas „Kuškiai, lauk iš Lietu
vos“. Matyt, vietnių, darbas. Eišiškės nė 
kiek ne daugiau lietuviškos kaip Šalčinin
kai. Buvau ir ten ir ten.

Kodėl 1940 m. pradžioje nurodomas ta
rybiniuose leidiniuose gyventojų toks 
skaitmuo? Man rodos, valdžia suintere
suota nurodyti jį kiek galima mažesnį, 
kad mažiau būtų pastebimos tos žaizdos, 
•kurios vėliau buvo padarytos. Žinoma, 
reiktų patikslinti, prijungiant Klaipėdos 
kraštą ir tuos iŠ Baltarusijos gautus rajo
nus, kas nėra lengva, kadangi nustatyti, 
kjek buvo ypač tuose Baltarusijos rajo
nuose žmonių, yra, turbūt, sunkoka.

I. Kaplanas: Aš čia norėjau pasakyti, 
kad kai kurios žinybos yra lietuviškesnės, 
o kai kurios labiau rusiškos. Visų pirma, 
savaime aišku, tokia susisiekimo, geležin

kelio žinyba, ryšių, pašto žinyba, — tos 
visos yra labai palinkusios į rusifikaciją, 
į rusinimą. Bet ypatingai norėčiau primin
ti kariuomenę. Norėčiau pabrėžti, kad lie
tuviai, Lietuvos žmonės Lietuvoj kariuo
menėj netarnauja, tarnauja kariuomenėj 
už Lietuvos ribų... Man teko būti lietuviš
koj divizijoj. Naujokai yra siunčiami už 
Lietuvos ribų, o pačioj kariuomenėj per
dėm varomas rusinimas, ir ne tik pačioj 
kariuomenėj, bet ir tose karinėse įstaigo
se, pav., yra vad. karinis komisariatas, yra 
komisaras lietuvis, bet perdėm varomas 
rusinimas per tą karinį komisariatą, po- 
litskyrių. Ta proga norėčiau priminti, kad 
p. Venclova taip pat visai teisingai pasakė 
apie tą rusų gravitaciją i lietuvybę, no
rėčiau priminti apie tokį susitikimą lietu
viškoje divizijoje. Ten nemažai buvo rusų, 
iš Rusijos. Toji divizija dalyvavo mūšiuo
se, kur krito lietuvių tiesiog be skaičiaus. 
Be paruošimo siuntė į puolimą. Ten tiek 
žuvo žmonių, kad net Sniečkus buvo pri
verstas divizijos vadą Žemaitį pašalinti. 
Divizijoj man teko susitikti su tokiu Lo
monosovu, kuris rusiškai gerai nemokėjo, 
ir su tokiu lietuviu Vytu, kuris lietuviškai 
gerai nemokėjo... Yra labai daug karinių 
įstaigų Vilniuje ir karinių miestelių. Ka
ro ligoninėj lietuvių nebuvo. Buvo ten la
bai daug karo gydytojų žydų. Daugiausia 
ten, žinoma, rusai...

T. Venclova: Čia labai teisingas papil
dymas...

Mes čia su dr. Štromu sprendėme grei
tomis klausimą, kaip yra, ar garnizonai, 
kurje Lietuvoj stovi, į surašymą patenka, 
ar nepatenka? Kareiviai kažkokiu kitu 
principu surašomi.

V. Banaitis: Principas yra žinomas: pa
gal kilmės vietą.

T. Venclova: Lietuviai Lietuvoje netar
nauja, nors būna išimčių. Aš būdavau šau
kiamas į pasitobulinimo kursus, prieš iš
važiuodamas buvau tarybinės armijos vyr. 
leitenantas ir išvažiuodamas atidaviau ka
rinį bilietą su mobilizacijos lapeliu. Bū
davau šaukiamas į Vilniaus kareivines pa
sitobulinti. Stebėdavau kareivukus ir jų 
sąrašus, kurie ten būdavo iškabinti. Ten 
iš šimto kokie 2-3 lietuviai pasitaikydavo. 
Bet tai atsitiktinumai. Principas yra toks, 
kad lietuviai tarnauja ne Lietuvoje, o Lie
tuvoje nelietuviai. Nebūtinai rusai, yra vi
sokių. Tarnyba trunka porą metų, lietu
viai kariuomenėj nesurusėja, bet pramoks
ta rusų kalbos, jie priversiti mokytis. Pa
vojaus dėl to lietuvių tautos likimui gal 
ir nėra, nors tai nemalonus faktas. Čia no
rėčiau priminti dar kitą dalyką. Lietuviš
kos divizijos vaidmuo nebuvo visai objek
tyviai išnagrinėtas. Ji buvo itin apologetiš
kai minėta tenykštėje literatūroje, arba 
Itin neigiamai čionykštėje. Labai būtų 
įdomu, jei kas nors imtųsi panagrinėti tą 
klausimą visais požiūriais. Gal kas nors 
iš tarnavusių divizijoj, kurių, kaip mato
me, ir čia jau atsiranda. Klausimas įdo
mus. Ta divizija buvo išformuota po karo. 
Ji buvo gana lietuviška ir stovėjo Vilniu
je. Po karo tokių divizijų buvo ir kitur. 
Kiek žinau, viena iš jų, buvusi Gruzijoj, 
gruzinų, pradėjo nerimauti. Tada buvo iš
formuotos visos tautinės divizijos, jų tar
pe ir lietuvių.

Ta proga dar istorijėlė, taurią gal ir ži
note, sakysim, ponas Čeginskas tikrai ži
no, nes tad per „Laisvės“ iradiją, be abejo, 
ėjo, — apie .tuos jaunuolius, Petkaus au
gintinius, ateitininkus, arba maždaug atei
tininkus. Tai lietuviukai gimnazistai, kurie 
buvo išmesti iš mokyklos dėl santykių su 
Petkum., dėl to, kad pas ji lankėsi, klausė
si jo pamokymų. Jie buvo pašalinti iš pas
kutinės .gimnazijos klasės, įkas yra skan
dalas net ir Tarybinėje Lietuvoje, kas la
bai retai daroma. -Dėl to mudu su Alekse- 
jeva — Helsinkio Maskvos grupės atsto
ve —■ prašėme oficialiai audiencijos pas 
Lietuvos švietimo ministrą ir itą audienci
ją gavome. Aleksejeva prisistatė, tada dar 
Lietuvoje Helsinkio grupės nebuvo, ir aš 
buvau įtik jos vertėjas inir palydovas. Ji 
paklausė ministrą labai oficialiai, tarsi tu

rinti valdžios ir galios — kas su tais jau
nuoliais atsitiko. Ministras ne iš karto su
sigaudę. Paklausė, kam ji atstovauja. — 
Orlovui. — O kas tas Orlovas? — Narys 
korespondentas. — O kas jam vadovauja? 
— Niekas, visuomeninė grupė, — Minis
tras buvo baisiai sunerimęs. Jis galvojo, 
gal čia koiks naujas valdžios iišmiislas, 'ku
rio jis dar nežino. Ir jis mus nusiuntė į 
mokyklą aiškintis. Mes nuėjome lį mokyk
lą. Aš pasakiau: štai čia kolegė Alekseje
va iš Maskvos, aš jai pabūsiu vertėju, aš 
šią mokyklą esu baigęs, mes suinteresuoti 
pašalintų mokinių Mausimu. Mokytojai 
net nuščiuvo — kaip? iš Maskvos? Ir pra
dėjo pasakot, (bet itaip j.aiu pasakojo, lyg iš 
Maskvos atvykusiam inspektoriui. O mes 
tuos pasakojimus galėjom interpretuoti 
savaip. Jie miums pasakė daug dalykų, ku
rių geriau būtų nesakę... Ir Maskvos Hel
sinkio grupės dokumentuose buvo pa
skelbta, kad Lietuvoje neteisėtai pašalinti 
už patriotizmą mokiniai. Tie mokiniai (bu
vo pašaukti į kariuomenę. Į tarybinę ka
riuomenę niekas nenori eiti, ir visais at
žvilgiais ten yra nemaloniu. Įprasta repre
suoti gimnazistus, studentus, atiduodant 
juos į kariuomenę. Tie mokinukai parašė 
kreipimąsi į (Lietuvos valdžią su. tokiu 
tekstu: mes už savo pažiūras buvome iš
mesti iš gimnazijos ir dabar šaukiami į ka
riuomenę. Mes neatsisakome (tarnauti (nes 
atsisakyti tarnauti — tai jau tribunolas 
ir keleri metai). Bet mes prašome, kad 
mūsų nesiųstų į Rusiją, o paliktų tarnau
ti (Lietuvos teritorijoje, dėl kelių priežas
čių. Pirma, mes esame praktikuojantys 
katalikai ir norime lankyti Mišias, būda
mi kareiviai. O tai galima daryti tik Lie
tuvoj, nes tik (Lietuvoj yra katalikų baž
nyčių. Tiesa, yra ir Maskvoje kat. bažny
čia, bet jau ten, kur juos pasiųstų tarnau
ti, ten bažnyčių tikrai nėra. Pravoslavų 
bažnyčių taip pat nėra. Politinius disiden
tus siunčia tarnauti labai toli ir į labai ne
malonias vietas. Antras argumentas: liau
dies rašytojas |2!altušis ir ik.ai kurie kiti 
nuolat rašo, kad1 Lietuva yra suvereni 
valstybė. Mes priimam' jų teigimą, bet su
verenios valstybės kareiviai tarnauja savo 
šalies (teritorijoj. Tails .argumentais pasi
remdami, prašome palikti mus tarnauti 
Lietuvoje.

Be abejo, tų jaunuolių llikmas liūdnas, 
nors aš neturiu apie juos žinių. Paskirs į 
tokią vietą, kur koks nors ilš jų, vargšelis, 
gali ir žūti, nes kariuomenėje žmonės kar
tais žūva.

Dr. Čeginskas: Ar jau yra išsiųsti?
T. Venclova: Jau yra išsiųsti. Yra doku

mentai.
Dr. Čeginskas: Apie juos rašoma „Kro

nikoje“.
T. Venclova: O, Šito tai dar nežinojau. 

Bet šiaip ar taip, jaunuoliai atliko labai 
gražų aktą. Kai apie (tai papasakojau 
Amerikoje Alfredui Friendly, (kuris . yra 
vienas iš žymesnių sovietology, jis labai 
susidomėjo, paprašė maine to laiško ang
liškai vertimo, kurį aš ir parūpinau. Jis pa
sakė, kad tai vienas iš įdomiausių, juridiš
kai pagrįsčiausių ir protingiausių disiden
tinių ralštų, kokius jis (kada yra matęs.

Dr. Štromas: Kadangi nėra daug laiko, 
aš neskirsiu laiko sveikinimui Tomui už 
tokį nuostabų pranešimą. Aš 'tik pasaky
siu, kad, kai turime tokį talentą savo tar
pe, kaip Tomas Venclova, tai pasirodo, jis 
yra visapusiškas — už kokios temos nesi
imtų, ją pakelia į aukštą profesionalų ly
gį, nors klausimas, nagrinėtas čia, nėra jo 
profesijos objektas. Tai aš noriu pasvei
kinti visus, kad turime savo tarpe tokį 
nuostabų, tokį žvilgantį ir tokį visapusiš
ką talentą. Manau, (tai didelė Tarybų val
džios dovana ne tik mūsų išeivijai, bet ir 
Lietuvai, nes tik čia tie visi' Tomo visapu
siški talentai gali išsirutulioti, pasireikš
ti ir (būti transliuoti ne tik čia esančiai vi
suomenei, bet dr mūsų kraštui.

Aš sutinku beveik su viskuo ir su tom vi 
som optimistinėm išvadom, kurias čia To
mas 'buvo mums padaręs. Ir savo straips
niuose, jeigu kas nors skaitėte, aš skelbiu, 

kad lietuvių tautas šiandieną žadinti ne
bereikia, ji pažadinta, pažadinta visiems 
laikams, ir tik fizinis sunaikinimas galė
tų pakeisti šitą faktą. Todėl sakiau, kad 
šiandieną nebereikia mums nei naujų (Ba
sanavičių, nei naujų Kudirkų, reikia to
kių, kurie mokėtų jų darbo vaisius šian
dien tinkamai panaudoti laisvėls kovai.

Tačiau norėčiau pasakyti, kad nereikia 
ir sumenkinti tos grėsmės ir to pavojaus, 
kurį Tarybų valdžia sudaro lietuvių tau- 
tos egzistencijai. Ir čia aš norėčiau įnešti 
man nebūdingą pesimistinį pobūdį į Tomo 
paskaitą.

Žiūrėkime, ką sakė ponas draugas Brež
nevas savo pranešime, .kurį darė Aukš
čiausiajai Tarybai 1977 m. spalio mėnesį 
dėl konstitucijos. Pasakė jis laibai rimtus, 
mums visiems svarbius žodžius. Jis pasa
kė: „Žiūrėkit, mes, konstitucinės komisijos 
nariai, — jis buvo jos pirmininkas, — bu
vome iš visų pusių atakuojami pasiūly
mais, kad aplamai sąjungines respublikas 
ir Tautybių tarybą Aukščiausios Tarybos 
sąstate, (kuri atstovauja respublikoms, rei
kia panaikinti. Mes (buvome taip pat ata
kuojami už tai, kad mūsų konstitucijoje 
yra ta išstojimo i'š Sąjungos teisė, ir už 
tai, kad respublikos turi teisę įeiti į sa
vistovius kontaktus su užsieniu. Mes rim
tai svarstėme šitą klausimą ir priėjome iš
vados, kad šitai dabar yra per anksti pa
daryti, ir mes atsispyrėme prieš tą didžiu
lį spaudimą. Mes padarėme viską, ką ga
lėjom, ir štai dabar žiūrėkit, būkit mums 
dėkingi. (Nors aišku, kad naujoj konstitu
cijoj visų respublikų teisės yra žymiai su
siaurintos, palyginus su Stalino konstitu
cija. Žymiai ir esminiai.) Tačiau visgi 
mes palikom jums tą respublikų statusą, 
palikom teisę išeiti iš Tarybų Sąjungos ir 
t.t. Tai būkit mums dėkingi, bet ir žinokit, 
kad dabar 'mes tai padarėm tik dėl to, kad 
per anksti būtų forsuoti tą natūralų pro
cesą, kuriame visos tautos suartės ir su
silies į vieną tarybinę tautą. Ateityje gal 
būt ir galima bus prie to (klausimo grįžti, 
kada jis taps jau natūraliai išspręstas.“

Tuo pačiu Brežnevais parodė, kad prin
cipinis Tarybų valdžios nusistatymas yra 
vieningos tarybinės tautos sudarymas, ne
slėpdamas, kad rusų kalba turi būti vie
ningos tautos kalba ir pan. Todėl plėšraus 
liūto nasrai yra čia pat, Tomai, 'kad ir 
žiūrėtume į tą klausimą 'optimistiškai. Tai 
yra ikonfrontacinė situacija tautiškumo ir 
valdžios. Ir mes neturime nė vienai minu
tei pasiduoti optimizmui ta prasme dėl 
Tarybų valdžios kėslų.

Kodėl Brežnevas sako „dar anksti?“ O 
gi todėl, (kad bijo. Jis supranta, kad jeigu 
jisai tą klausimą forsuos, tai Gruzijoje, 
pvz. dėl to vieno straipsnio, kur neįdėjo 
konstitucijoje, buvo (beveik liaudies suki
limas. Jis žino, kad kiekvienam tokiam 
momentui nerusilškos tautos yra labai 
jautrias. Ir tik ta baimė sulaiko Tarybų 
valdžią nuo perėjimo į ryžtingą ataką 
prieš tautinį visų tautų, tame tarpe ir lie
tuvių tautos, savitumą. Ir todėl reikia su
prasti: kol bus rezistencinė dvasia, kol 
(bus tautinis budrumas, tol ir Tarybų val
džia nedrįs liesti. Jeigu tik bus tais suma
žinta, susilpninta, tai tada, žinok, galas. 
Ir reikia Bitą pavojų turėti omeny.

T. Venclova: Tarybų valdžios kėslų at
žvilgiu aš jokio optimizmo neturiu, ir, tur 
būt, niekad! ir neturėjau, kiek tu mane pa
žįsti. Na, nebent, kai buvau 18-19 metų. 
Bet ir tu dar tada turėjai.

Aš turiu optimizmo visai kitu atžvilgiu. 
Turiu optimizmo lietuvių tautos atsparu
mo ir jos rezistencinės dvasias atžvilgiui. 
Ir ne tik rezistencinės dvasios, bet ir kaž
kokio fizinio gyvybingumo, kurį ji pade
monstravo savo tuo pastoviu išlikimu sa
vo zonoje — kas bus, kas nebus, žemaitis, 
ir ne tik žemaitis, nepražus. Aukštaitis ir
gi. Tik ta prasme mano paskaita yra opti
mistiška. žinoma, net ir respublikas pa
naikinus, — neduok. Dieve, kadi tai atsi
tiktų, — lietuvių tauta dar, toli gražu, ne
žūtų. čia kitas klausimas. Bet, neduok 
Dieve, kad panaikintų. Brežnevas pasakė, 
jog tai padaryti, draugai, yra per anksti; 
nuo mūsų priklauso, kad tai visuomet 
jiems 'būtų per anksti. Ir aš manau, kad 
tai jiems visuomet bus per anksti.

(Pabaiga)
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Steponas Kairys
KOVOJE DĖL LIETUVIŲ TAUTOS 

GEROVĖS
Retas žmogus paliko tokius gilius pėdsa

kus lietuvių tautos istorijoje, kaip Stepo
nas Kairys-Tumasonis, gimęs prieš 100 
metų. Pažinojome mes jį kaip Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo Akto sig
natarų, inžinierių, profesorių, politinį vei
kėja, nuo jaunų dienų kovojusi dėl darbo 
žmogaus gerovės ir lietuvių tautos laisvės.

Gimęs 1878 m. gruodžio 24 d. vidutinio 
ūkininko Vinco Tumasonio šeimoje, Ste
ponas Kairys-Tumasonis anksti suprato 
reikalą tarnauti savo tautai. Dar gimna
zistu būdamas Šiauliuose, jis gerai pažino 
lietuvių d'arbilninkų dalią. Jis matė jų be-

viltišką padėtį caro valdomoje Lietuvoje 
ir jau tada nusistatė padėti darbo žmogui. 
Jis pradėjo tai vykdyti būdamas studen
tu1, 1902 m. įsijungęs į nelegalią 'Lietuvos 
socialdemokratų partiją ir pradėjęs ben
dradarbiauti užsienyje leidžiamoje spau
doje.

(Elūdamas vos 26 m. amžiaus, Steponas 
Kairys jau dalyvauja 1905 metų revoliuci
joje ir Didžiajame Vilniaus (Seime, kur net 
pfnmlin,!inikau|.ja vfienam posėdžiui. Baigęs 
studijas ir tapęs inžinierium, šalia savo 
profesinio darbo jis toliau tęsia .politinę 
veiklą, leidžia ir redaguoja partijos atsi
šaukimus bei laikraščius.

Pirmojo pasaulinio karo metu S. Kairys 
lieka Vitaliuje ir ten su kitais Šviesuoliais 
pradeda konkretų darbą Lietuvos valsty
bei atkurti. Pradėjęs savo amžiaus ketu
riasdešimtuosius metus, jis pasirašė 1918 
m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo Alkią. Laikoma jo nuopel
nu, kad1 Akie buvo įrašyta, jog Lietuva 
bus dėmokraitinė respublika. Kai pradėjo 
formuotis nepriklausoma valstybė, inž. S. 
Kairys kartu su kitais LSDP Centro ko
miteto nariais 1919. IX. 29 oficialiai įre
gistravo savo partijos programą. Nuo to 
laiko iki pat minties 1964 m. gruodžio 16 
dl. Steponas Kairys buvo nuolat perrenka
mas LSDP lyderiu.

Bet .atstatant nepriklausomą valstybę 
Lietuvoje buvo daugiau darbo, negu tik 
veikla partijoje ir darbas 'Seime. Reikėjo 
pasirūpinti krašto ūkio atstatymu, gyven
tojų ir kariuomenės maitinimu. Todėl Ste
poną Kairį matome viename iš pirmųjų 
minlsterių kabinetų tiekimo ir maitinimo 
ministeriu. Reikėjo moderninti Kauną, 
iš .apleisto provincijos miesto patapusį
  ■" »#.«■>!-s
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Lietuvos laikinąja sostine. Todėl nuo 1923 
m. inž. Steponas Kairys jau dirba Kauno 
miesto savivaldybėje — projektuoja sani
tarinės technikos įrengimus: kanalizaciją 
ir vandentieki, kurių miestas ligi to laiko 
neturėjo. Kaip į politinį, taip ir į profesi
nį darbą inž. S. Kairys įdėjo visą savo šir
dį. Nugalėta visi sunkumai, ir to darbo re
zultatas buvo pasigėrėtinas. Švęsdamas 
savo amžiaus 50 metų sukaktį, inž. S. Kai
rys galėjo pasirašyti kitą reikšmingą ak
tą — jo vadovaujamų Kauno miesto van
dentiekio statybos darbų pradžiai atžymė
ti. Dra po dvejų metų Kaunas turėjo pir
mąjį vandentiekį ir kitus sanitarinės tech
nikos įrengimus, būtinus kiekvienam šiuo
laikiniam miestui. Vėliau jis prisidėjo 

prie tvarkymo kitų Lietuvos miestų, ku
riuose dirbo jo išmokslinti jaunesni inži
nieriai.

Matydamas inžinierių trūkumą, inž. S. 
Kairys nuo 1923 m. Kauno universiteto 
technikos fakuiltete pradėjo dėstyti kana
lizacijos ir vandentiekio kursą. Jis buvo 
vienas geriausių technikos fakulteto dės
tytojų, gerai pasiruošęs ir turįs ilgametę 
praktiką, pradėtą įsigyti dar prieš I pa
saulinį karą Vilniuje. Jis kalbėdavo nuo
sekliai ir 'įtikinančiai. Už tai buvo mėgia
mas studentų ir kolegų profesorių. Savo 
dėstomam kursui 'buvo parašęs puikią 
knygą „Miestų kanalizacija“, kurią 1939 
m. išleido VDU Technikos fakultetas. Ant
roji to veikalo dalis, „Vandentiekiai“ 
(rankraštis), per karą žuvo.

Vokiečių okupacijos metais, nuo 1941 
iki 1943, prof. S. Kairys buvo VDU Staty
bos fakulteto dekanu. Kartu su kitais 
VDU Senato nariais pasipriešinęs okupa
cinės valdžios kėslams imti studentus į 
„darbo tarnybą“, jis 1942 m. ruigpiūčio 25 
d. buvo suimtas ir kelias dienas išlaikytas 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Išėjusio 
iš kalėjimo okupantai neatbaidė jo ir to
liau saugoti studijuojančio jaunimo gal
vas. Tuo metu jii-s ir paskaitose nevengda
vo pasisakyti ir politiniais klausimais. 
Studentai nežinojo, kad po paskaitų jis 
dažnai 'skubėdavo į slaptus VLIKo posė
džius, kuriuose planavo karui pasibaigus 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.

VLIKas buvo įsteigtas 1943 m. lapkri
čio 25 d'. 'Prof. S. Kairys, tuo laiku 65 m. 

amžiaus vyras, buvo išrinktas šios pogrin
džio organizacijos pirmininku. Po pusės 
metų gestapui pavyko susekti VLIKą su
darančių asmenų pavardes. Prasidėjo 
areštai. Išvengti suėmimo pavyko tik 
trims, jų tarpe ir S. Kairiui. Jis pasitrau
kė į kaimą, įsigijo J. Kaminsko vardu pa
są ir bandė persikelti per Baltijos jūrą į 
Švediją. Pergyvenęs odisėją, atsidūrė Vo
kietijoje. kur karui pasibaigus vėl buvo 
atgaivintas VLIKas. Prof. S. Kairys-Ka- 
minskas kurį laiką jam pirmininkavo ir 
planavo Lietuvos atstatymą.

1955 m. lapkričio mėn. buvo nutarta 
VLIKą perkelti į J. A. V-bes. Prof. S. Kai
riui, jau persikėlusiam gyventi į New 
Yorką, teko vicepirmininko pareigos, 'ku
rias jis vykdė kruopščiai ir sąžiningai. Pa
galiau jį pradėjo kamuoti ligos. Nepaisy
damas tai, jis rašinėjo spaudai ir redaga
vo „Darbo“ žurnalą.

Draugų paragintas, 1953 m. birželio 
mėn. pradėjo rinkti medžiagą atsimini
mame rašyti. Pertraukomis tarp ligų ir 
operacijų parašė jų du tomus: „Lietuva 
budo“ (1957 m.) ir „Tau, Lietuva“ (1961 
m.). Buvo pradėjęs rašyti dar porą daly
kų, bet, sveikatai pašlijus, to darbo nebai
gė.

Jaunystėje kovojusiam dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir darbo žmonių gerovės, 
Steponui Kairiui, atsidūrusiam išeivijoje, 
aukščiausias 'politinės veiklos tikslais buvo 
nepriklausomos, laisvos ir demokratinės 
Lietuvos atstatymas. Pasitraukdamas iš 
gyvųjų tarpo, jis paliko jaunajai kartai 
testamentą:

„Tau, jaunime, noriu palinkėti, kad, 
kur bebūtum pasaulyje, visad būk ištiki
mas savo kraštui, mūsų Lietuvai... mokėk 
savo sieloje nuolat išlaikyti gyvą ir veiks
mingą laisvės troškimą sau, savo tautai ir 
savo tėvynei, nenustok ryžto -už tai kovoti 
iki 'pergalės. Tebūnie tie siekimai tavo gy
venimo turiniu. ...nepalaužiamai tikėk, 
kad Lietuva bus laisva...“

J. Vilčinskas

LIETUVOS DAILININKAI VILNIAUS 
UNIVERSITETO SUKAKČIAI

Lietuivos dailininkų sąjungoje įvyko po
kalbis, kuriame aiškintasi, ką Skulptoriai, 
tapytojlai, igttfafifaai, moniumenĮtalfiasiatej ir 
taikomosios dailės meistrai numato pada
ryti Vilniaus universiteto sukakčiai.

Planų ir sumahymų esą daug. Kitų 
metų rugsėjo mėn. planuojama suorgani
zuoti didelę universiteto sukakčiai skirtų 
kūrinių parodą.

Kai kurie dailininkai jau yra ta tema 
šį tą sukūrę. K. Bogdanas sukūręs nemaža 
portretų. P. Lantuchas sukūręs dekoraty
vinį laikrodį. Universiteto (patalpose akį 
traukiančios išraiškingos freskos.

„Dailės“ kombinatas atskiru aplanku 
išleido A. R. Šakalio grafikos darbų seriją, 
kurioje yra nuplėšta daug su universitetu 
susijusių žymių žmonių portretų — A. 
Kulviečio, S. Rapolonio, M. Mažvydo, M. 
Daukšos, K. Simonavičiaus, D. Poškos, J. 
Lelevelio, S. Daukanto ir kt.

Lietuviu kalba užsienyje
1852 metų vasarą į Rytų Prūsiją atke

liavo Prahos universiteto profesorius, vo
kiečių kalbininkas Augustas Šleicheris. 
Nepilną pusmetį pabuvęs tarp šio krašto 
žmonių, jis gerai išmoko lietuvių kalbą, 
prisirinko pasakų, dainų ir, grįžęs į Prahą, 
1859 m. išleido „Lietuvių kalbos gramati
ką“ („Litauische Grammatik“). Ano me
to kalbos mokslo pasaulyje tai buvo iš tik
rųjų sensacingas veikalas, iš karto atvėręs 
lietuvių kalbai duris į ne vieną Europos 
universitetą.

Pats A. Šleicheris rašė šį veikalą, norė
damas išgelbėti iš pražūties įdomius, indo
europiečių kalbotyrai labai reikalingus 
lietuvių kalbos faktus. Lietuvių tautos ir 
jos -kalbos ateitimi jis, kaip ir daugelis ta
da Europos mokslininkų, netikėjo. Skaity
damas K. Donelaičio „Metus“, kuriuos jis 
pavadino literatūros šedevru, Šleicheris 
rašė: „Kaip gaila, kad žūsta tokia kalba, 
kuri formos tobulumu galėtų lenktyniauti 
su graikų, romėnų, senovės indų kūri
niais“. Čia, kaip matome, vokiečių moksli
ninkas skaudžiai klydo: prieš keletą metų 
lietuvių filologai gražiai paminėjo Šleiche
rio mirties šimtąsias metines, o lietuvių 
kalba ne tik nemirė, bet niekada dar ne
buvo taip plačiai vartojama įvairiose gy
venimo sferose, kaip šiandien.

Neprarado pozicijų lietuvių kalba ir 
mokslo pasaulyje: ją tyrinėja ne tik Lie
tuvos, įvairių 'kitų tarybinių respublikų, 
bet ir daugelio užsienio šalių mokslinin
kai, ji gana dažnai dėstoma ir tų šalių 
aukštosiose mokyklose.

Pavyzdžiui, jau gana seniai lietuvių kal
ba dėstoma Helsinkio universitete. Šiame 
universitete dirbo tokie žymūs lietuvių 
kalbos specialistai, kaip J. Mikola, E. Nie- 
minenas, V. Kiparekis. Šiuo metu lietuvių 
kalbą ten dėsto jaunesniosios kartos kalbi
ninkas K. Liukonenas (Liukkonen). šis 
mokslininkas metus stažavosi Vilniaus 
universitete. Kai Vilniuje jo šeimoje gimė 
sūnus, Lietuvoje praleistų dienų atminimui 
jam buvo suteiktas Algirdo vardas.

Senos yra ir Oslo universiteto lituanisti
nės tradicijos. Šiame universitete daug me
tų profesoriavo vienas pačių žymiausių 
dabartinių lietuvių kalbos tyrinėtojų Chr. 
S. Stangas. Jam pasitraukus į pensiją, lie
tuvių kalbą čia dėsto jo mokinys, jau spė
jęs pasižymėti slavistikos ir baltistikos 
darbais T. Matiasenas (Mathiassen). šis 
jaunas norvegų kalbininkas yra tobulinu
sia Leningrado universitete. Prieš porą 
metų jis iwankesi Lietuvoje ir skaitė įdo
mų pranešimą sąjunginėje baltistų konfe
rencijoje.
_ Švediijojelietuviu kalb.-i buvo Jr. tebėra 
dėstoma Stockholm©, Lundo, Upsalos uni
versitetuose. Iš dabartinių švedų lituanis
tų pirmiausia minėtinas K. -O. Falkas. Šis 
švedų mokslininkas lietuvių kalbą gerai 
išmoko Kauno universitete dėstydamas 
švedų kalbą. Savo gimtąją kalbą jis taip 
pat yra dėstęs Krokuvos universitete ir 
ten, žinoma, labai gerai išmoko lenkų kal
bą.

Nepaprastai daug pasauliniam kalbos 
mokslui nusipelnė danai. Danija yra tikra 
kalbininkų -šalis. Mūsų Išimtmečo vidurio 
kalbotyrai ypač didelės reikšmės turėjo 
Kopenhagos universiteto profesoriaus L. 
Jelmslevo (Hjelmslev) darbai. Kaip įdo
mią detalę galima paminėti faktą, jog šis 
bendrosios kalbotyros specialistas ir ma
gistro, ir daktaro disertacijas parašė iš 
lietuvių -kalbos. Vėliau lietuvių kalbą šia
me universitete dėstė ir Jelm-slevo mokinė 
K. Heltberg.

Anglijos Glazgovo universiteto profeso
rius V. Holtumas (Holttum), keletą kartų 
ilgesnį laiką viešėjęs Lietuvoje, turbūt yra 
pirmasis šios šalies mokslininkas taip ge
ra išmokęs lietuvių kalbą. Jis ypač -domisi 
baltų ir slavų kalbų santykiais.

Neseniai mūsų -spaudoje buvo pranešta, 
jog 1976 m. Islandijos sostinėje Reikjavike 
buvo -išleistas K. Borutos „Baitaragio ma
lūnas“. Šią 'knygą į savo gimtąją kalbą iš
vertė jaunas -islandų kalbininkas, jau mū
sų minėto norvegų kalbininko Chr. S. Stan- 
go mokinys J. Hilmarsonas. 1971-1972 m. 
jie lietuvių kalbą studijavo Vilniaus uni
versitete.

Labai daug lituanistikai nusipelnė vo
kiečių, lenkų, čekų mokslininkai. Lietuvių 
kalba dažnai dėstoma daugelyje pagrindi
nių Lenkijos, Čekoslovakijos, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos, Vokietijos Fe
deratyvinės Respublikos universitetų.

Labai svarbus šių metų lituanistikos 
įvykis yra K. Daukšos „Postilės“ žodyno 
išleidimas. Šį dviejų tomų indėksą-žodyną 
išleido Poznanės A. Mickevičiaus univer
sitetas, o parengė buvęs šio universiteto 
baltų filologijos katedros vedėjas Č. Ku- 
dzinovskis. Tai keliolikos metų nepapras
tai įtempto profesoriaus darbo rezultatas. 
Svarbūs yra dabartinių lenkų lituanistų J. 
Safarevičiau-s, T. Zdancevičiaus, M. Ha-siu- 

ko, V. Smočinskio darbai. Įvairias baltų ■: 
kalbotyros problemas tyrinėja ir vienas 
žymiausių mūsų laikų pasaulio indoeuro- j 
peistų J. Kuridovičius. Žymiausi čekų li
tuanistai Šiuo metu yra P. Trestas ir A. 
Erhartas. Vokietijos Demokratinėje Res- . 
publikoje ypač aktyviai lituanistikos ba
ruose darbuojasi V. Falkenhanas, R. Eker- 
tas, G. Benzė. Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje pastaraisiais metais lietuvių 
kalbos -mokslui ypač nusipelnė E. Hofma
nas, V. Šmidas, E. Tanglis, J. Princas, L. 
Bald-auf (Jurgutytė), A. Bamesbergeris, 
K. H. Šmitas. Pirmuosius įdomius -savo 
darbus paskelbė metus Vilniaus universi
tete tobulinęsis ir nepaprastai genai lietu
vių -kalbą išmokęs J. Rangė.

Lietuvių kalba buvo ir tebėra dėstoma 
ir įvairiuose Prancūzijos, Šveicarijos, Ita
lijos, Austrijos universitetuose. Lietuvių 
kalbos leksikos tyrinėtojams labai įdomūs 
yna šveicaro J. P. Locherio darbai. Nese
niai metų stažuotę Vilniaus universitete 
baigė italų kalbininkas G. Mikelinis (Mi
chelin!).

Pastaraisiais dešimtmečiais gerų lietu
vių kalbos specialistų atsirado JAV. Popu
liarinant lituanistiką šioje šalyje laibai 
daug nusipelnė ilgesnį laiką Kauno univer
sitete dirbęs šveicarų kilmės kalbininkas 
A. Senas. Genai Lietuvoje žinomi ir jo mo
kinio V. Šmolstygo (Schmalstieg) darbai. 
Šis Pensilvanijos valstybinio universiteto 
profesorius neseniai išleido dvi labai įdo
mias knygas apie senovės prūsų kalbą. La
bai vertingus senuosius lietuvių kalbos pa
minklus paskelbė G. Fordas. Lietuvių ar 
apskritai kates baltų kalbas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose tyrinėja: E. Hempas 
(Hamp), B. Jėgeris, A. Klimas, M. Kens- 
tovičius, Dž. Levinas, V. Jaskevičius, J. 
Tanoka, J. Rėklaitienė, V. Zepsas, E. Maks- 
velas (Maxwell), B. Dardenas, V. Koudži- 
1-as (Cowgill) ir kt. Amerikiečių kalbinin
kas D. Robinsonas praėjusiais metais išlei
do pirmąjį „Atvirkštinį lietuvių kalbos žo
dyną“ („Lithuanian Reverse Dictionary“), 
sudarytą pagal 1954 m. Vilniuje Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto išleistą „Da
bartinės lietuvių kalbos žodyną“.

Lietuvių kalba pastaraisiais dešimtme
čiais pasiekė ir tokių šalių mokslo įstai
gas, kur 'anksčiau apie ją beveik nežinote. 
Pavyzdžiui, Melburne Moin-ašo universitete 
lietuvių kalbą dėsto čekų lituanisto P. 
Trosto mokinys I. Marvan-as. Jis parengė 
ir netrukus turėtų išleisti didelę monogra
fiją apie lietuvių kalbos morfologiją. Anks
čiau keletas įdomių jo straipsnių buvo iš
spausdinta Lietuvos ir Latvijos filologų 
.leidiniuass—Baltistikos, ynač—lalvaatikos,— 
problemomis domisi ir Pietų Australijos 
Flinderio universiteto profesorius T. Fene- 
las (Fennell). Prieš keletą metų šis moks
lininkas lankėsi Lietuvoje.

Japonijoje turime nuostabų lituanistą I. 
Muratą. Šis Tokijo Ekonomikos koledžo 
profesorius -taip pat yra lankęsis Lietuvo
je. Neseniai į japonų kalbą jis išvertė A. 
Baranausko „Anykščių šilelį“, paskelbė 
nemažą dalį K. Donelaičio „Metų“ vertimo. 
I. Murata moka -ne tik lietuvių, bet ir lat
vių kalbą.

Iš Indijos mus pasiekė liūdna žinia, jog 
ten 1977 m. gegužės 29 d. mirė vienas žy
miausių Indijos filologų, ilgametis Kalku
tos universiteto profesorius S. K. Četerdžis 
(Chatterji). 1964 ir 1966 m. šis indų moks
lininkas lankėsi Lietuvoje ir Latvijoje. 
1968 m. jis išleido knygą „Baltai ir arijai“ 
(„Balis -and Aryans“). Knygos pagrindą 
sudaro Četerdžio paskaitas, skaitytos Sam
ioje, Indijos aukštesniųjų studijų institu
te. Indų mokslininkas -bene pirmasis taip 
plačiai mėgino aptarti baltų ir arijų ry
šius ne tik kalbiniu, -bet ir istoriniu, kul
tūriniu požiūriu. Autorius savo knygą de
dikavo „seserims ir broliams Pabaltijo 
Lietuvos ir Latvijos respublikose“. Lietu
voje četerdžis turėjo gerą -bičiulį žinomą 
mūsų keliautoją ir antropologą A. Pošką, 
su kuriuo susipažino, kad pastarasis gyve
no Indijoje.

Šiame straipsnyje toli gražu nėra išvar
dinti visi lietuvių kalbos tyrinėtojai, dir
bantys įvairiuose pasaulio kraštuose. Ta
čiau ir -iš šių trumpų pastabų galima susi
daryti įspūdį, jog lietuvių kalba bičiulių 
turi nemaža.

Dr. Algirdas Sabaliauskas
(„Mokslas ir Gyvenimas“)

Savo mielus bičiulius ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga sveikina ir linki jiems 
laimės 1979 metais.

J. M. Navickai
J. B. Snabrdčiai
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Šių įmetu spalio 29 dieną Didžiosios Bri
tanijos radijas BLIC pranešė tokią žinią: 
mūsų žvaigždyno 'tarpplanetiinė vyriausy
bė nutarė planetą „žemę“ dėl jos netinka
mumo sugriauti (The planet Earth has to 
be demolished...), šiam tikslui sudaromas 
elkspertų ikomitetas.

žinia smaifci. ar ne?! Iškart pasidarė 
kažkaip įdomu: kur toji vyriausybė ieškos 
įtariamųjų ekspertų; juk jų ir ant šios 
„griešnos“ žemellės yra jau pakankamai, o 
gali net perdaug.

Vėliau, kiek atsipeikėjus, paaiškėjo, kad 
tolkios itarpplanetinėis vyriausybės dar nė
ra; iji planuojama tik mokslinių nuotykių 
romano rašytojo, gal PalavinSko-Budrio, 
gaivoje. Po to buvo malonu lengviau atsi
dūsti ir tarti: ačiū Tau, šių svieto imannas- 
čių Kūrėjau!..

Ir vis dėlto, mano mielas šio laiško 
skaitytojau, Tavo „paguodai“ įsidrąsinsiu 
ir pasakysiu: nors ir mažai esu 'skaitęs, 
bet galėčiau tvirtinti, kad rašytojo mela
gio dar neužtikau. Kas šiandien atrodo 
gryni prasimanymai, žiūrėk, po dešimt
mečio — gryna tiesa. Juk 'ką tik ir minė
jau, kad .griovimo ekspertų jau turime 
daugiau negu neikia. Yra net apskaičiuo
ta, kad šie ekspertai yra 'jau prisigaminę 
griovimo įrankių tiek, jog galėtų sugriau
ti bet kurią gyvastį ant šios žemės ketu
ris kartus. Tartum vieno nepakaktų?!

Persikėlę iš literatūrinių fantazijų į 
įvykių realybę, pamatysime štai kokias 
naujienas įtik vieno pastarojo 'kalendori
nio mėnesio bėgyje.

L. |B|režnev besilankančiai pas jį J. 
Amer. Valstybių Kongreso narių dėlega- 
cijai pareiškė, kad Sovietai irgi jau turi 
neutrono bombą ir kad karo atveju tarp 
Sovietų Sąjungos ir J. Amer. Valstybių S. 
Sąjunga karą laimėtų. ,

L. Brežnev pasiuntė grasinantį laišką 
Didž. Britanijos vyriausybei: jeigu D. Bri
tanijos vyriausybė sutiks parduoti kinams 
jų pageidaujamus lėktuvus, itai santykiai 
tarp Sovietų Sąjungos ir Didž. Britanijos 
neišvengiamai turės pablogėti.

L. įBrežnev pasiuntė laišką J. Amer. 
Valstybių prezidentui J. Carteriui, paaiš
kindamas, kad Sovietų Sąjungos Kubai 
pasiųstieji lėktuvai netinka bet kuriam 
karinio puolimo veiksmui, bet yra skirti 
tik Kubos gynybai.

L. puisiuinlė <I'air ImiSlcą J.
. Amer. Valstybių prezidentui J. Carteriui, 
įspėdamas, kad J. Amer. Valstybės nesi
kištų lį 'Persijos vidaus reikalus.

Taigi, kaip matome, Sovietų Sąjungos 
vyriausiasis viršininkas moka rašyti ir 
pastaruoju laiku kažkaip įpradėjlo įtarti
nai rašyti daug.

Šioms žinioms apvainikuoti būtų didelė 
nuodėmė prasilenkti kad ir su mažu įvy
kiu Varšuvos pakto narių posėdžio metu 
Maskvoje, įkuriame buvo svarstomi kari
niai pakito reikalai. Jame dalyvavęs .Ru
munijos vaidas Čiušesku, nesutikdamas su 
svarstymo eiga ir nutarimais, atsistojo, 
padarė trumpą pareiškimą, demonstraty
viai apleido posėdį dir, vaizdžiai kalbant, 
spiovęs Kremliui į veidą, išvažiavo namo.

Kaip sau norite, paskaitę šias kad ir 
trumpas žinias, turime prieiti išvados, 
kad kažkas 'kažkur yra netvarkoj, nebe

LIETUVIŲ KLUBAS 
savo nariams, draugams ir 
pažįstamiems linki linksmų 

šv. Kalėdų ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

K. Makūnas, sekretorius

šv. Kalėdų proga visus savo klientus g 
■ sveikina ir linki laimingų 1979 metų g 
; BALTIC SAVINGS & |

INVESTMENTS CO. I
i 11 London Lane, Bromley, Kent, k

i EngUnd. f
Tel. 01-460 1592

šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina 
ir linki laimingų 1979 metų

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, England, 
ir linki laimingų 1979 metų

Tel. 01-460 2592

taip, kaip būdavo „anais gerais senais lai
kais“.

• ••
Kas gi pasikeitė? Dar niekas nepasikei

tė, bet žada keistis ir pamažu jau keičiasi. 
Vienas tūkstantis milijonų kinų žada lipti 
per Kinijos sieną pasižvalgyti, kas darosi 
kitoje aukšto mūro sienos pusėje. To kaip 
tik ir užtenka sunervinti Kremliui, o ypač 
jo vyriausiam šeimininkui Leonidui Brež
nevui — čia jis .gąsdina J. Amer. Valsty
bių Kongreso narius naujai pagamintomis 
bombomis ir beveik ikaru; čia jis mėgina 
uždrausti Diidž. Britanijos vyriausybei 
pardavinėti ginklus Kinijai; čia jis, neva 
kaip ir patvirtindamas savo grasinimus 
Kongreso nariams, siunčia karinius lėktu
vus Kubai (vos 60 mylių atstu nuo J. Am. 
Valstybių sienos); čia jis bijosi, kad J. 
Amerikos Valstybės neįsitvirltintų) Persi
joje.

Šiuo metu, kai rašau šį laišką, nuotai
kos Kremliuje 'turėtų būti darganos ir 
biaurios.

Priedo prie visa šitai Rumunija faktiš
kai išstojo dš kairinės sąjungos su Sovie
tais; ir prezidentas Čušesiku padarė tai 
kaip įtik tuo metu, kai Kremliaus ved-ama- 
jai politikai ypač reikalingas bent išvirši
nis viešas visų satelitų solidarumas.

„Blatnas vyrukas itas ču'šesku. žinai, jis 
man patinka“, aną dieną pasakė mano bi
čiulis.

Tokiais „blatnais“ norėtų būti ir lenkas 
ir čekas, bet negaili ir bijo. Mat, Rumuni
ja yra vienintelė satelitinė valstybė, ku
rioj nėra Sovietų kariuomenės. Tuojau po 
Čekoslovakijos okupavimo ču-šesku ispsi- 
sprendė pasišiaušti prieš nusus, o pasi
šiaušęs skubiai pradėjo formuoti savą ka
riuomenę. Taigi, ČuišeSku gal ir nebijo. 
Tačiau vis dėlto išstojimas iš Varšuvos 
pakto rikiuotės visai ar dalinai vis tiek 
yra laibai drąsus ir rizikingas žygis.

Dabar bus įdomu stebėti, ką darys 
Kremlius. Ar siųs savo kariuomenę į Ru
muniją? Atrodo, kad tai reikštų atvirą ka
rą. Ar paskelbs ekonomines sankcijas? 
"Bet joa •bor<oi?]r&m,6i3, tiM Riumrumij-Q
ekonomiškai nepriklauso nuo Sovietų. Ar 
Kremlius gal tik karčiai nusičiaudės ir 
prarys šį neskanų kąsnį? Tai reikštų pa
vojingą moralinio prestižo netekimą sate
litų, o visų pirma ir pasaulio akyse. Tik 
Maskvos gerai paruoštomis ir suderinto
mis propagandos priemonėmis galima bū
tų sumenkinti įvykio reikšmę, bet niekuo
met nepamiršti. Pagyvensime — pamaty
sime.

Kaii dėl Kinijos, atrodo, tuo tarpu nebū
tų reikalo per labai jaudintis. Kol Kinija 
priartės (neminint žodžio: prilygs) ekono- 
miilškai, techniškai ir kariškai prie vaka
rietiško standarto, turės praeiti gabalas 
laiko, žinovų nuomone, apie 20 metų. Tad 
atrodo, kad Kremlius galėtų bent gerą de
šimtmetį ramiai snūduriuoti. O gal ir ne
visai taip.

Vien tas faktas, kad kompaktinė tūks- 
tanties milijonų žmonių masė apsisprendė 
ruoštis pajudėti, turi paveikti ir suner
vinti betarpius kaimynus. Juk kiekvienas 
jų pagaliau gali atsidurti šios milžiniškos 
masės judėjimo kely. iBe to, šitokios ma
sės buvimas (ketvirtadalis viso pasaulio 
gyventojų), vien ruošimasis, visai nekal
bant apie patį jos pajudėjimą, neišvengia
mai turės įtakoti kitų elgseną ir veiksmus 
įvairiai ir dažniai neapskaičiuotimai. Ču
šesiku incidentas yra pirmas kalbamojo 
neapskaičiuotinio poveikio pavyzdys. O 
kiek tokių artimiausioj ateity daugiau ga
li būti, Ikol kas nežinia.

Priešingai tokiems staigiems ir neap- 
skaičiuotiniems prajovams, Persijoj vyks
tanti įvykių raida yra seno Sovietų plano 
išdava. Įvairiomis progomis šiuose laiš
kuose buvo rašyta, kad Sov. Sąjunga sie
kia įsiveržti į Persijos įlanką. Įsiveržusi ji 
galėtų užblokuoti svarbiausią žibalo trans
porto kelią į pasaulį. Nereikia talkios vaiz
duotės suprasti tokio žygio pasekmėms in
dustrializuoto pasaulio kraštams.

'Šiam savo tikslui pasiekti prieš dešimtį 
metų Sovietai įsiveržė į Jemen valstybę (į 
vakarus nuo Persijos įlankos) ir dalį jos 
laiko savo valdžioje aki šiandien. Negalė
dami prasiveržti toliau, jie pradėjo skin
tis sau kelią į Persijos įlanką iš rytų pu
sės. Dar tik šiais metais Kremlius paruošė

Dubline atstovavome lietuviams
Nemanau, kad daug kas iiš mūsų žinome 

apie Community Concern Centrą Dubline, 
Airijoje. O kaip tik to centro iniciatyva ir 
pastangomis 1976 m. buvo bandoma gauti 
leidimą ūlš Sovietų 'ambasados Airijoje, o 
vėliau ir Londone, nuvežti Marijos statu
lą į Vilnių ir įteikti vyskupui J. Stepona
vičiui, kaip simbolį ryšio tarp Airijos ir 
Lietuvos tikinčiųjų.

Deja, ilki šiol nepavyko gauti leidimo. 
Tačiau per tuos dvejus metus buvo daug 
padaryta, keliant viešumon Lietuvos ti
kinčiųjų persekiojimą ir Sovietų nesilai
kymą Helsinkyje padarytų susitarimų dėl 
pagrindinių žmogaus teisių. Ryšium su 
to C. C. Centro veikla ne tik Lietuvos ti
kinčiųjų problemos, bet ir nepriklausomos 
Lietuvos istorija ii’ dabartinė jos padėtis 
ne kartą buvo paminėti didžiojoje anglų 
spaudoje, per IEJBC, o ypač daug apie tai 
rašė Airijos laikraščiai.

Šių metų lapkričio 25 .ir 26 dienomis bu
vo minima dvejų metų sukaktis, kai tas 
Centras pradėjo dėti pastangas visokiais 
būdais pagelbėti Lietuvos tikintiesiems. 
Lietuviams tame minėjime atstovavome 
Anglijoje gimęs jaunimas — Londono tau
tinių šokių grupės „Lietuva“ 4 atstovai.

šeštadienį, lapkričio 25 d., įvyko mitin
gas vienoje didtesniųjų Dublino aikščių, ir 
jame buvo sakomos kalbos iir dalijami ait- 
sišaiukimali dėl Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimo.

Mes taip pat sakėme kalbas, kurių žy
mesnės temos buvo: „Paneigimas žmogaus 
teisių ir religinės laisvės Lietuvoje“, „Už
miršti Kristaus herojai“ ir „Tylinti Baž
nyčia“.

Tą pačią dieną po pietų dlemonstravome 
priešais Sovietų ambasadą, ir čia taip pat 
buvo sakomos kalbos ir dalijami atsišau
kimai.

Nežiūrint labai šalto oro ir didelio vėjo, 
mes visi keturi buvome apsirengę tauti
niais rūbais, todėl nenustebome, kai prie 
mūsų priėjo žmogus ir pradėjo kalbėti lie
tuviškai.

Be abejo, jis pažino ir Lietuvos vėliavą, 
kurią laikėme aukštai iškeltą.

Matėme, kad, štai, dar vienas tautietis 
prisidės prie mūsų į šią anitisovietiinę de
monstraciją. Deja, pasikeitus su tuo ponu 
pora sakinių, paaiškėjo, Ikiad jis yra iš 
„anos pusės“ — 'Sovietų -ambasados Dubli- 
en pareigūnas ir specialiai norėtų su mu
mis, lietuviais, pasikalbėti. Jis kvietė mus, 
tik lietuvius, ramiai ir patogiai pasikalbė
ti ir padiskutuoti šių demonstracijų ir 
protesto reikšmę. Mes norėjome, kad .su 
mumis kartu eitų ir airių atstovai, bet jis 
nesutiko. Jo nuomone, su tais „airių fana
tikais jokių kalbų negali būti, jie savo šū
kavimais ir demonstracijomis dėl religi- 

pasisekusį valdžios perversmą ir įsitvirti
no Afganistane. Pastarasis turi ilgoką sie
ną su Persija. Tad jeigu Persijoje šiuo me
tu vykstančios riaušės pasibaigtų Krem
liaus pageidaujamu perversmu, tai Sovie
tai vieniu šuoliu atsidurtų Persijos įlanko
je.

Bet Persija nėra Jemenas ar Afganista
nas. Persija yra didelė valstybė (penkis 
įkartus didesnė už Didž. Britaniją) ir turi 
daugiau kaip 30 milijonų .gyventojų. Tai
gi Sovietams kelias, nors jau ir į ilgai sva
jojamą laimikį, yra gerokai duobėtas. Ta
čiau visi vakarų žymesnieji politikai su
tinka, kad Persijos 'šacho padėtis šiuo me
tu yra kebli ir ateitis reikalauja iš jo di
delės politinės išminties. Visi tikisi, kad 
šachas (Dievo šešėlis.) ją -turi, 

*♦*
Lietuvio apmąstymui
'Paskutiniame apmąstyme sustojome 

ties mintimi, kad ateities Lietuva turėtų 
būti tautiškai kultūrinė tvirtovė su tri
spalve vėliava — raštas, mokslas ir menas. 
Tvirtovės įgula —• visa tauta.

Visi siekiame nepriklausomos Lietuvos 
valstybės. Turint galvoje mūsų tautos 
geografinę padėtį, 'svarbu turėti pakanka
mą žemės plotą nepriklausomybei sukur
ti ir išlaikyti su tinkamomis ekspansijai 
sąlygomis į jūrą. Šio ploto sienos rytuose 
ir pietuose turėtų tęstis pagal Lietuvos- 
Sovietų 1920 m. sutartį (tuo būdu įjun
giant Suvalkus ir Gardiną), vakaruose gi 
pagal Baltijos jūros krantą, įjungiant Ka
raliaučiaus sritį.

Pasitenkinant mažesniu plotu, vargu ar 
būtų realu galvoti apie busimąją Lietuvą 
kaip nepriklausomą valstybę.

Ypač pavojingos sienos Lietuvai, kurių 
iki šiolei laikosi ir tarptautiškai visą lai
ką propaguoja lenkai, kad l-r pripažinda
mi Lietuvai Vilnių, bet Lydą, Švenčionis, 
Ašmeną ir t. t. pasilaikydami sau, t. y. pa
sisavindami Lietuvos žemes, Želigovskio 
okupuotas. Tokiu atveju Lietuva būtų 
Lenkijos apsupta iš pietų ir rytų ir dali
nai iš vakarų, jeigu Karaliaučius įtektų 
Lenkijai. Daugau kaip 30 mil. lenkų tau
tai spaudžiant, ilgainiui lietuvių tautai 
vargu ar beliktų kitokia išeitis, kaip tik 
autonomija Lenkijos sienose arba tampri 
federacija su ja. Lenkai labai gerai žino, 
ką daro. Tik ar mes visi gerai supranta
me?!

Sekantį įkartą apie busimosios Lietuvos 
vidaus santvarką.

Baigdamas sveikinu visus lietuvius ir 
siunčiu savo nuoširdžiausius linkėjimus 
Švenčių ir Naujųjų Metų proga.

Iki pasimatymo čia ar Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas 

nės laisvės Lietuvoje įgriso mums čia iki 
gyvo kaulo“.

Sekmadienį, lapkričio 26 d., buvo suor
ganizuotos eitynės svarbesnėmis Dublino 
gatvėmis, ir vėl buvo dalijami atsišauki
mai ir reiškiamas protestas.

Šios sukakties minėjimas nebuvo vien 
protestas dėl to, kad Sovietai neduoda lei
dimo nuvežti Marijos statulą į Vilnių, bet 
proga viešai iškelti neteisėtai kaltinamų 
nekaltų žmonių reikalus — V. Petkaus, 
Sadūnaitės, Gajausko ir daugelio kitų.

Tenka pasidžiaugti, kiad kitataučiai su 
tokiu entuziazmu prisideda ir kartu su 
mumis dirba dėl religinės laisvės ir žmo
gaus teisių pavergtoje Lietuvoje.

Virginija J.

Skaitytojų laiškai
LAIŠKAI PADEDA

Norėčiau truputį pasiginčyti su p. Ka
zimieru Šova, kuris šių metų lapkričio 14 
d. išspausdino Europos Lietuvyje laišką 
„Mažas nusivylimas“. P. Šovos nuomone, 
rašyti laiškus tarybinėms įstaigoms dėl 
lietuvių patriotų kalinimo yra visiškai be
prasmiška. nes tie laiškai tik papildys 
„minimų įstaigų šiukšlių dėžes“. Kiek ži
nau, yra ne visiškai taip. Tokie laiškai, 
ypač jeigu jų būna didelis kiekis, sudaro 
teniykStėms įstaigoms kai kurių nepatogu
mų. iSvarbiausia, jie parodo, kad politkali
niai Vakaruose yra žinomi, kad žmonės jų 
neužmiršta. Todėl su jais — bent kai ka
da —■ .pradedama elgtis atsargiau, vengia
ma žiaurumų ir t. t. Laiškai iš Vakarų yra 
ir man pačiam padėję, nors ir nebuvau po
litkalinys. Todėl šitą Amnesty Internatio
nal veiklos formą laikau teisinga. |E|g abe
jo, ji neužkerta kelio ir kitokioms for
moms.

Būtų naudinga, .jei lietuviai kaip galima 
daugiau rašytų ir patiems kaliniams, pa
vyzdžiui, didvyriškajam Viktorui Petkui. 
Jo adresas: Moscow, P. J. 5100-1-OD, 
USSR. Galima pabandyti ir kitą adresą: 
USSR, 600020 V11adimir-20, Uchrezhdenie 
OD-1ST-2. Laiškus siųsti registruotus, ge
riau anglų kalba, nors galima ir lietuvių. 
Turinio —■ pakanka kelių simpatijos ir 
padrąsinimo žodžių. Laiškai paties Pet
kaus greičiausiai nepasieks (vienas kitas 
gali ir pasiekti), tačiau jų didelis srautas 
gali kiek palengvinti jo būklę kalėjime, o 
tai jau yra svarbu. Pravartu rašyti tais 
pačiais adresais ir kalėjimo viršininkui 
U-godin, mandagiai terraujantis apie Pet
kaus būklę ir išreiškiant susirūpinimą jo 
likimo. 'Gera būtų, jei kas prikalbintų ra
šyti panašius laiškus ir vieną kitą pažįsta
mą nelietuvį.

Tomas Venclova, 1978. XI. 29

SIŲSKITE KALENDORIŲ IR 
PRADALGES

Geria. NIDA,
Dirbate gražų artojėlio darbą, be atvan

gos ariate, lietuvišką žemelę purenate, 
kad duotų geresnį derlių, Ikad' greičiau iš
auštų Tėvynei šviesesnis rytojus.

Prašau pasiųsti oro paštu kalendorių 
1979 metams ir Pradalges, jei išėjo. Ap
mokėsiu visas pašto išlaidas.

Būtų gera ir maloniu jūsų kalendoriuje 
rasti pasiskaitymų, 'kad ir tokių eilėraš
čių, kaip „Neišeik, neišeik“.

Širdingiausi linkėjimai jūsų darbuose. 
Tenai pas jus jaučiama daina-vienybė, 
tos įkyrios partijėlės nekelia galvų, neva
ro visų lietuvių į vieną gardą ir nestov 
niekas su botagu, kaip pas mus kad .Nau
jienos“ rašo. Neseniai, be 'to, ir .pornogra
fija buvo paremta L. fondo lėšomis. Tai 
tokios nemalonios žinelės.

Su pagarba
Kl. Čeputis

LITUANISTAI SAVO UNIVERSITETUI
Artėjant Vilniaus universiteto sukak

čiai, ^Literatūra ir menas“ atspausdino V. 
Sveinitidko pasikalbėjimą su filologijos fa
kulteto dekanu Juozu Pikčilingiu, kuris 
baigdamas taip pasisakė:

„Fakultetas varo platų specialistų ruo
šimo barą respublikoje. Iki jubiliejinių 
metų jis -bus atidavęs štai tokią duoklę: 
3.852 specialistai, baigę dieninį skyrių, 800 
— neakivaizdinį, 252 — vakarinį. O juk 
pirmoji po karo filologų „laida“ tebuvo 
trys absolventai — vienais lituanistas, vie
nas -rasistas ir -vienas anglistas. 120 mono
grafijų, 240 straipsnių rinkinių, per 200 
vadovėlių bei mokymo priemonių, apie 
5.000 mokslinių straipsnių, per 100 stam
besnių grožinės literatūros vertimų — štai 
mūsų profesorių ir dėstytojų mokslinės 
produkcijos kraitis per 1945-1977 m. Pa
veldėję šykštų palikimą, ibeje, daugeliu 
atvejų perimtą iš kitų šalių lingvistų, uni
versiteto kalbininkai, glaudžiai bendra
darbiaudami su LTSR MA Lietuvių kal
bos ir literatūros institutu., iškėlė gimto
sios kalbos -mokslą į tokį -aukštį, kad jis 
susilaukė plataus pripažinimo. Daug nu
veikė -dabartinės -lietuvių kalbos, jos isto
rijos, dialektologijos tyrinėtojai. Sukurta 
n-aiuja mūsų kalbotyros sritis — baltisti
ka, o baltų filologijos katedra tapo pasau
liniu baltų kalbotyros centru. Nemaža pa
daryta lietuvių literatūros mokslo, rasis- 
tikos, kitose srityse. Gal neperdėsiu, jei 

pasakysiu: nė vienas kitas fakultetas ne
gali lygintis su mumis jubiliejui skiriamų 
monografijų skaičiumi, kuriose būtų auto
riaus įrašas: „Savo Alma Maiter — Vil
niaus universitetui, švenčiančiam 400 m. 
jubiliejų“. Filologo ibilbliOtekoje jų jau vi
sa lentyna. Tai A. Piročkino knygos „Prie 
bendrinės kalbos ištakų“ ir „J. Jablonskis 
— bendrinės kalbos puoselėtojas“, Z. Zin
kevičiaus .JLietuvių anltropanimikal“, J. 
Balkevičiaus ir J. -Kabelkos „Latvių-lietu
vių kalbų žodynas“, A. Sprindžio „Povilas 
Višinskis“, K. Ambroso-Sasnavos „Verti
mo mokslas“. Čia dar galima pridėti V. 
Urbučio monografiją „žodžių darybos teo
rija“, E. Červiniskienės „Levo Tolstojaus 
meno pasaulyje“, dar apie dešimtį kitų 
autorių knygų, išėjusių kiek anksčiau. Ju
biliejiniais metais pasirodys J. Girdzi
jausko dla'rbas „Lietuvių eilėdara“, J. Pa
lionio ,JLietuvių literatūrinės kalbos isto
rijos“ vadovėlis, o kiek vėliau — dar ke
letas mlonografijų“.

LIETUVOJE
GIRTŲ TR BLAIVIŲ AVARIJAS

Lietuvoje per 1978 m. pirmuosius 10 mė
nesių dėl neblaivių eismo kaltės įvyko 
1.427 avarijos, jose žuvo 214 žmonių, su
žeista 1.245.

1.088 avarijos įvyko vien dėl girtų vai
ruotojų kaltės.

LIETUVIŠKI MENIŠKI DIRBINIAI 
BUDAPEŠTE

Didelę lietuviškų meno dirbinių ir uini- 
k alinių -dailės darbų parodą numatoma su
rengti Vengrijos sostinėje -Budapešte.

Vengrai „Dailės“ kombinate jau pasi
rinko, ką parodoje norėtų matyti: gintaro 
dirbinių, keramikos papuošalų, dekoraty
vinių vazų, staltiesėlių, tautinių juostų ir 
kitokios dailiosios tekstilės darbų ir me
džio 'drožinių.

E. SONDECKIO KOLEKTYVAS 
ESTIJOJE IR KITUR

-S. Sondeckio vadovaujamas Lietuvoj 
kamerinis orkestras ’koncertavo Estijoje 
— dalyvavo Talino kamerinės muzikos 
festivalyje.

Jis ruošiasi vykti koncertuoti į ‘Lenin
gradą. Su šiuo orkestru kartu koncertuos 
„Liepaičių“ choras, R. Maciūtė ir V. šiš- 
kaitė.

SARGO ATLYGINIMAS
Naktinis sargas, kaip išaiškino „Valstie

čių laikraštis“, turi išdirbti 41 vai. per sa
vaitę, -už tai jam nustatytas 60 rublių at
lyginimas mėnesiui. Jei niekur kitur ne
dirba, (tai prie to atlyginimo dar prideda
ma 10 rublių.

Draugus ir pažįstamus 
sveikiname Kalėdų švenčių proga 

ir linkime laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

O. ir J. Bendoriai

Šventų Kalėdų proga sveikiname 
mūsų senelius pensininkus ir 

ligonius.

Nottinghamo DBLS skyriaus 
valdyba

Visus mūsų rėmėjus ir talkininkus, 
o taip pat pensininkus, ligonius ir 
vienišuosius tautiečius sveikiname 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 

Naujųjų Metų.
Londono Lietuvių Moterų 

Sambūris „Dainava“

Metinių švenčių — Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikiname 

rėmėjus, dvasiškius, globėjus, 
visą plačiąją visuomenę, seses ir 
brolius, gyvenančius laisvajame 

pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
LSS ANGLIJOS RAJONO 

VADIJA
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Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Gruodžio 26 d. — Kalėdų pobūvis Bol- 
tone.

Gruodžio 30 d. — Kalėdų eglutė Glou
cester ukrainiečių klube, 37 Midland Rd.

Gruodžio 31 d, — Naujųjų Metų sutiki
mas Liet, Sodyboje. Vakarienės kaina — 
10 sv.

Gruodžio 31 d. — 20 vai. Londono Spor
to ir Soc. klube Naujųjų Metų sutikimas.

Sausio 21 d. 15 vai. — Lietuvių kluJbo 
namų susirinkimas Liet. Namuose, Lon
done.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:

S. Karalevičius — £10.00.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

PL JAUNIMO KONGRESUI AUKOJO:

J. Struogiinis — 10.00 sv., V. Mlvidas, 
B. Banevičius, J. Barauskas, P. Žvirblis — 
po 5.00 sv.

Ačiū.

VIETOJ SVEIKINIMŲ

V, Ignaitis raišo:
„Vietoj Kalėdinių sveikinimų siunčiu V. 

Petkaus ir kitų nukentėjusių fondui 20.00 
svarų."

Dėkoja
DBLS Valdyba

NAUJA KNYGA

Kazimiero Barėno parašyta knyga 
DBLS — Britanijos Lietuviai jau atspaus
dinta ir pirmais transportas gautas iš 
'knygrišyklos.

Pradedama išsiuntinėti „Nidos“ knygų 
Muibo nariams ir ją užsisakiusiems.

Dr. J. Basanavičiaus knygelė „Dėliai 
Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Nepriklau
somybės paskefllbimo“ jau yra atspausdin
ta ir išsiuntinėta užsisakiusiems.

Išleido „Nida“. Kaina £1.00, įskaitant 
persiuntimą. Užsienyje — 2 d oi.

Londonas
DBLS-GOS CENTRINIO SKYRIAUS 

NARIŲ DĖMESIUI

Liečia: Londono Pagalbinio Komiteto 
Finansų Pakomisės pranešimą „E. Lietu
vyje“ dėl IV 1979 m. Jaunimo Kongresui 
įaukų rinkliavos.

DBLS Centrinio skyriaus valdyba ma
lkiniai prisiima rinkti aukas iš DBLS-gos 
Centrinio skyriaus marių. Todėl Centrinio 
skyriaus valdyba mano, kad nėr a reikalo 
šiuo klausimu rašyti nariams ką nors 
graudaus, verkšlenančio. Mes visi gerai ži
nome ir jaučiame, kad mūsų visų lietuviš
ka pareiga yra padėti Jaunimo Kongresui.

Todėl DEJLS-gos Centrinio skyriaus val
dyba maloniai prašo visus narius siųsti 
aukas DBLS-gos Centrinio skyriaus var
du.

Adresas: DBLS-gos Centrinis skyrius, 
2 Ladfbroke Gardens, London, Wil 2PT.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE LONDONE

Kalėdų išvakarėse, sekmadienį, gruo
džio 24 d. išpažinčių klausys dieną prieš 
sumą 10.30 vai. svečias prel. J. V. Bulai
tis, įgrįžęs iš Afrikos atostogų.

Kalėdų naktį Bernelių Mišios 12 vai., 
dienią kitos šv. Mišios bus 9 ir 11 vai.

Kalėdų antrąją dieną (neprivaloma 
šventė) šv. Mišios — 11 vai.

LIET. KLUBO SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 21 d., 3 vai. ip. p. 
šaukiamas Lietuvių Namuose Lietuvių 
Klubo mėtinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje: Klubo valdybos rinki
mai ir kiti reikalai. Kviečiame visus lietu
vius gausiai dalyvauti.

Klubo valdyba

Mylimai mamytei Lietuvoje 
mirus, PAULIŲ TRICĮ giliai 

užjaučia

Jadvyga ir Henrikas Šovai, Rhyl

Aleną ir Juozą Bartnikus, jų sūnui 
tragiškai mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškia

J. Kernazickas

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO VAKARAS
Sporto ir Socialinio klubo vadovybė 1978 

metų gruodžio 31 dieną (sekmadienį) ren
gia londoniečiams Naujųjų 1979 Metų su
tikimo vakarą, kuris prasidės 8 vai. vakaro 
ir baigsis sekančią dieną, šokiams gros 
gera kapela. Užkandžiai su visais priedais 
to vakaro nuotaikai pakelti. Bilietus gali
ma įsigyti pas klubo sekretorių Joną Pa
rulį, klube pas valdybos narius ir parapi
jos svetainėje. Laukiame visų!

Boltonas
KALĖDŲ POBŪVIS

Boltono lietuviai buvo susirinkę aptarti 
šventinius parengimus. Sutarta gruodžo 
gruodžio 26 d. suruošti jau dabar tradici
nį Kalėdų pobūvį, ir tooltoniiškės lietuvės 
prižadėjo visus aprūpinti užkandžiais. Po
būvio kaina — 1 svaras, pensininkams — 
50 p.

Skyriaus pirmininkas tada pasiūlė Nau
jus Metus sutikti Manchesterio lietuvių 
klube. Jeigu galima bus parūpinti trans
portą, itai Nauji Metai bus sutikti įsu ki
tais tautiečiais.

Gloucesleris
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Gloucester^ ir Stroud skyrius 
gruodžio 30 d. ukrainiečių klube, 37, Mid
land Rd., rengia Kalėdų eglutę. Programo
je: Kalėdų senelis, taut, šokiai ir dainos. 
Šokiams gros vietinė kapela. Baras ir už
kandžiai iki 11.30 vai. vak. Prašome at
vykti nesivėluojant. Pradžia 6.30 vai. vak.

J. Vilimas

Manchesleris
SERGA D. DAINAUSKAS

Mūsų /bendradarbis ir Manchesterio lie
tuvių veikėjas D. Damauskas sunkiai ser
ga ir yra paguldytas ligoninėn. Jam pa
daryta vidurių operacija ir jo sveikata po 
truputį gerėja.

Linkime mielam Domui greit pasveikti.

SUŽIEDUOTUVĖS
'Gruodžio 2 d. Albertas Vigelskis (jun. 

20 m. amž.) susižiedavo su Miss Karon 
Shannon (18 m. amž.) ir ta proga M. L. S. 
klube surengė šaunų sužileduotuvinį poky
lį, kuriame dlalyavo 100 kviestinių svečių. 
Jie sunešė daug gražių dovanų ir .sveikini
mo kortelių, linkėdami daug laimės jų pa
sirinktame kelyje. Šokiams įgrojo J. Pod- 
voiškio plokštelių muzika. Pokylis nusitę
sė ilki .anlkstyvaus ryto.

Mes Manchesterio ir apylinkės lietuviai 
nuoširdžiai sveikiname A. Vigelskį ir K. 
Shannon jų sužieduotuvių proga ir kartu 
linkime greit sukurti jaukų ir laimingą 
vedybinį gyvenimą.

IŠLEISTUVĖS

Gruodžio 9 d. Petrui ir Emilijai Viržin- 
tams Australijon išvykimo proga M. L. S. 
klubas surengė išleistuves, kuriose daly
vavo apie 60 žmonių.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
V. Kupsty®. Vaišių stalus, kuriuos paruo
šė su karštais ikaldūnais-cepelinais K. Su- 
įbačienė ir IR. Barauskienė, palaimino kun. 
V. Kamaitis.

Petras, gyvendamas Mamlhesteryje, bu
vo /įsijungęs ą kultūrinę veiklą. Dažnai 
akordeonu pravesdavo dainų pynę pobū
vių metu ir šiaip įvairiomis progomis, kas 
jo 'buvo padaryta ilr šiuo, gal būt, mums 
paskutiniu kartu. Šios atsiradusios mūsų 
kultūriniame gyvenime spragos niekas 
greitai neužpildys.

Šia prbga organizacijų atstovai pasakė 
atsisveikinimo kalbas ir palinkėjo gražiai 
įsikurti Australijoje.

P. Virpintas, padėkojęs klubui už su
rengtais jiems išleistuves bei atsilankiu
siems, pažadėjo nepamiršti mūsų, ypač tų, 
kurie jam yra kuo nors padėję besimoki- 
n'ant ir išėjus į gyvenimą.

Mes visi iš savo pusės linkime P. ir E. 
Vinžinitams laimingtis kelionės, išvykus 
gruodžio 13 d. į tolimą Australiją, ir -gra
žiai įsikurti tolimame kontinente, ligi vi
si galėsime laisvai sugrįžti į savo tėvų že
mę.

A. P-kis

Rochdale
MIRĖ M. NAVICKAS

1978. XII. 3 d. po sunkos operacijos 
Rochdalės ligoninėje mirė Mykolas Navic
kas.

Mykolas gimė 1899. II. 20 d. Subačiaus 
valse., Panevėžio apsk.

1921-1922 metais tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje Marijampolėje, vėliau — pa
sienio policijoje Klaipėdos krašte. Vokie
čiams atplėšus Klaipėdos kraštą, Mykolas 
su šeima tapo ištremtas ir .pradėjo tarnau
ti vidaus policijoje. Okupavus rusams Lie

tuvą, tapo atleistas iš tarnybos, dirbo miš
ke ir siūlų fabrike.

1944 m. Mykolas su gausia šeima iš Bir
žų pasitraukė į vakarus.

Vokietijoje gyveno Blomiberge. 1947 me
tais atvažiavo Angljjon, apsistojo Rochda- 
lėje ir ligi pensijos dirbo tekstilės fabri
kuose.

M. Navickas kurį laiką buvo DBLS 
Rochdalės skyriaus pirmininku. Užaugino 
gražią šeimą: tris sūnus ir dvi dukras, su
laukė anūkų ir proanukų.

Lapkričio 7 d. gausus Rochdalės, Man
chesterio ir Eccles lietuvių būrys palydėjo 
į Rochdalės kapines, kur palaidojo jį prie 
anksčiau mirusios žmonos. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. V. Kamaitis. Po to 
Manchesterio lietuvių klube buvo suruošta 
kaivutė laidotuvių dalyviams.

Ilsėkis ramybėje, Mykolai.
V. M.

Vokietija
REIKALINGAS BENDRABUČIO 

VEDĖJAS
Vasario 16 gimnazijai reikalingas ber

niukų bendrabučio vedėjas.
Alga apie 1.500 DM mėnesiui, maistas 

ir kambarys su priedais.
Gimnazija yra Huėttenfėlde, maždaug 

15 km nuo Mannheimo, Vokietijoje.
Pareiškimus su trumpu .gyvenimo apra

šymu siųsti: Rev. Alfonsas Bernatonis, 
MINNEFELD STRASSE 34. 611 DIE- 
WRG/HESSEN. Teflef. 06071-22213.

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ STOVYKLA IR POSĖDIS

Lapkričio 17-19 d. d., rajono skautų va
dovybė Manchesterio Lietuvių Soc. klulbe 
surengė Skautų stovyklą Lietuvių Skautų 
Sąjungos 60 metų sukakčiai užbaigti. Ta 
proga rajono vadi j a turėjo savo posėdį.

Penktadienio popiečiu pirmieji suvažia
vo ir pradėjo triūsti mitybos vadovai I. A. 
Gerdžiūnai, vienetų vadovai A. Jakima
vičius, P. Viržiinitas, Silių šeimos skautai, 
Manchesterio sesės ir broliai, Nottingha- 
mo skautų vadovas R. Juozelskis, J. Gu
gas ir kiti. Brolijos vadovai posėdžiavo, 
sudarinėdami darbotvarkę.

šeštadienio rytą, apsiruošus ir stovyklė
lę atidarius, pašnekesį lietuvių kalba pra
veda J. Maslauskas, o anglų — P. Viržin- 
tas. Atvyksta vadovai iš Londono R. Šo- 
vienė, E. šova, A. Šovaitė, G. Šova, iš 
Bradford© J. Traškienė, iš Peterborough 
|E)r. St. Vaitkevičius ir kilti. Iš viso tada 
jau turėjom 21 dalyvį.

Sesėmis vadovauja I. Gerdžiūnienė, bro- 
liaimls P. Viržlnitas ir M. Zlordžiūnas, ip®a- 
gramai J. Maslauskas, Br. St. Vaitkevi
čius, P. Viržintas ir R. Juozelskis. Prave
dami skautiški ir lituanistiniai užsiėmi
mai ir sportas.

Po pietų rajono vadovai susirinko posė
džio. Dalyvavo E. Šova, R. Šovienė, I. Ger- 
džiūinienė, A.. Jakimavičius, A. Gerdžiū- 
nas, J. Tralškienė, A. Šovaitė, St. Br. Vait
kevičius, M. Gerdžiūnas, R. Juozelskis ir 
J. Maslauskas. Perduodam! Rajono vado 
J. Alkio sveikinimai (jis tuo meto Londo
ne turėjo svarbų pasitarimą su PLB vice
pirmininku V. /Kleiza). Posėdyje aptaria
mi ateities planai. Nutarta tradicinę 30-ją 
jubiliejinę stovyklą organizuoti liepos 28- 
rugpiūčio 4 d. d. Lietuvių Sodyboje. Sto
vyklinio mokesčio ir stovyklos vadovybės 
klausimai bus svarstomi kitame posėdyje.

Vakare E. Šova parodė filmą ilš 1978 m. 
skautų-jaunimo stovykla. Salė buvo pilnu
tėlė rėmėjų, tėvų ir svečių. Filmas sukėlė 
gerą nuotaiką, ir žiūrovai katutėmis dėko
jo filmuotojiui ir režisieriui E. Šovai, kuris 
jau kelių stovyklų filmus yra paruošęs sa
vo lėšomis.

Sekmadienį programa vyksta pagal nu
statytą darbotvarkę. Vėliau pravedami 
pašnekesiai. Juos praveda Br. St. Vaitke
vičius, J. Maslauskas ir R. Juozelskis.
11.30 vai. klubo salėje pamaldos, kurias 
atlaiko kun. V. Kamaitis, mišioms patar
nauja R. Juozelskis ir M. Silius. Nuskam
ba giesmės, vedamos A. Jakimavičiaus. 
Kun. V. Kamaitis pamoksle, pasveikinęs 
skautus, pabrėžė, kad nėra gražesnio tiks
lo, kaip tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Nuskamba giesmės ir Marija, Mari
ja...

'Po to su rėmėjais, tėvais ir svečiais su
sirenkame Lietuvių Skautų Sąjungos su
kaktuvinių metų užbaigimo iškilmėms ir 
stovyklos uždarymui. Tarp vėliavų stalas 
papuoštas gėlėmis ir trims žvakutėmis, 
simbolizuojančiomis geltona—Dievo gar
bei, žalia — tėvynės gerovei ir raudona 
— artimo meilei. Sueigos vadovas J. Mas
lauskas, taręs žodį, geltoną žvakę pakvie
tė uždegti kun. V. Kamaitį, žaliąją — VI. 
Kustį ir raudonąją—D. JelinSką. Tylos mi
nute prisiminti broliai ir sesės, palikę 
Skautiškas gretas. Susirinkusiems perduo
dami J. Alkio sveikinimai ir linkėjimai, 
įsakymuose nuskamba, kad Lietuvių Skau
tų Brolijos Vyriausioji vadijia, didžiai 
įvertindama Domo Damausko nuopelnus 
jaunimui, kuris nuo pat jaunystės yra dir
bęs su jaunalietuviais, pavasarininkais, 
skautais, vadovavęs jiems, pravedęs kur
sus ir stovyklas, redagavęs „Budėkime“ 
ir visą gyvenimą mokytojavęs, Vasario 16 
proga atžymėjo pagerbė jį ordinu už 
nuopelnus.J. Maslauskas prisega jam or
diną, I. Gerdžiūnienė, buvusi D. Dai- 
nausko mokinė, ordino rozetę. Pasigirsta 
sveikinimai ir šūkiai.

D. Damauskas, taręs jausmingą žodį, 
dėkodamas įteikia savo ir žmonos vardu 

gautąją pensiją rajono skautiškai veiktai, 
— 25 svarus.

Dvasios vadas kapelionas 'kun. V. Ka
maitis pasidžiaugia skautiškų eilių jauni
mu ir linki tęsti 'tarnavimą 'tiems idea
lams. Domas Jelinskas taria, kad nėra gra
žesnės organizacijfc4 kaip skautai, kurie 
neša mūsų tautos simbolį — trispalvę. Jis, 
kaip ir visuomet kiekvieno skautiško su
buvimo metu, nors gyvena iš pensijos, vėl 
įteikia 15 sv. Viktoras Ignaitis, buvęs „Bu
dėkime“ redaktorius, Skatino: visi stenki
tės kalbėti lietuviškai, tuomet išlaikysite 
savo tėvų kalbą, gražiąsias tradicijas, kaip 
ir dera geram ir gerai lietuviams skau
tams. Manchesterio DBLS skyr. pirm. A. 
Jaloveckas skyriaus vardų pasveikina 
skautus ir spaudžia D. Daiiniaiuskui kairę. 
P. Viržintui, aktyviam skautų vadovui, 
kuris gruodžio mėn. pabaigoje su šeima 
apleidžia Anglijos salą — Manchesterį ir 
išvyksta į Australiją, įteiktas LSS 60 me
tų sukaktuvinis ženklas ir palinkėta sėk
mingos kelionės ir gražiai įsikurti.

Jis dėkoja ir pažada mūsų nepamiršti.
Sueigos vadovas J. Majauskas padėko

ja klubo valdybai, skautiškos idėjos rėmė
jams, tėveliams ir dvasiSkijai, o skautams 
linki sėkmingai veikti 1979 m. Sekantis siu 
sirinkimas numatomas 1979 m. apie balan
džio mėn. Nottingham© Jaunimo Židinyje.

Pagaliau pakviečiamas tarti žodį pats 
klubo šeimininkas ir vnenetų tėvų komi
teto pirmininkas VI. Kupstys. Jis jau
dinančiu žodžiu prabilo, pasisakydamas, 
kad jam dar maloniau būtų kalbėti, ma
tant daugiau dkautų ir tėvų. Iš klubo pusės 
dedamos visos pastangos ir teikiama para
ma, kiek tik įmanoma.

Stovykla baigta tautos himnu.
Po to visi rinkosi prie I. A. Gerdžiūnų 

paruoštų pietų. Kun. V. Kamaičiui palai
minus, šnekučiuojantis pietauta ir dėkota 
maitinimo vedėjams, Manchesterio Lietu
vių klubui ir rėmėjams. J.M.

Manchesteryje skautų stovyklai suaukota
Kun. V. Kamaitis 11,45 sv., O. D. Dai- 

nauskai 25 sv., D. Jelinskas 15 sv., K. Ste
ponavičius 5 sv., B. Aito. Rimei'kiai 5 sv., 
M. L. Skautų tėvų komitetas 10 sv., A. 
(Eįruzgys 1 sv., VI. Kupstys 2 sv., J. Kub- 
linskienė 1 sv., Ant. Jaloveckas l sv., Br. 
Kupstienė 1 sv., A. Paškauskas 1 sv., V. 
Šilaučiulis I sv.

Rajono skautų reikalams A. C. Vitkai 
ilš Peterborough aukojo 10 sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū!
Rajono Skautų Vadovybė

SUKAKTUVINIUS METUS UŽBAIGIANT

Lapkričio 1 d. oficialiai užbaigėm Lietu
vių Skautų Sąjungos įsikūrimo ir Lietuvos 
nietpri'klousvmyibvs ‘ u-bKUrrm-u 00—nrart—su
kaktį VI Tautinė stovykla, iškilmėmis, su
eigomis ir LSS vyriausiosios vadovybės 
organams rinkti korespondenciniu suva
žiavimu, kuris vyksta JAV, ir jame iš 5 
žemynų dalyvauja 644 Sąjungos nariai.

LSS 60 m. paminėti koncentruotasi į dvi 
tautines stovyklas: pagrindinę Australijo
je ir pagalbinę Amerikoje.

Į Australiją buvo nukeliavusi visa šim
tinė jaunimo iš Amerikos ir dvi atstovės 
— D. Traškaitė ir A. Valterytė — iš Ang
lijos. Australijos stovykla sutraukė apie 
400 sesių ir brolių, Amerikos — 1.000 ilš 
keturių kontinentų. Iš mūsų rajono daly
vavo Jaras Alkis. Kristupas Juras ir Po
vilas Markevičius.

Stovyklos susilaukė daug dėmesio lietu
vių ir kitataučių spaudoje, buvo net JAV 
televizijoje.

Jubiliejus ir stovyklos praėjo svetur, to
li nuo savo tėvynės laukų ir miškų, ku
riuos mūsų jaunieji pažįsta tik iš knygų, 
dainų, tautinių šokių, pasakų, mokyklų, 
seminarų, skautiškų 'stovyklų ir susibūri
mų, jaunimo kongresų, laužų ar vyresnių
jų vadovų prisiminimų. Nežiūrint to, tėvų 
žemės ir skautybės meilė jungia visus į 
vieną didelę šeimą. Tačiau viskas parei
kalauja daug širdies, pastangų ir darbo, 
organizuojant ir pravedant stovyklas ar 
bet kokius skautiškus subuvimus. Viskas 
atliekama beveik 'tylomis. Organizatoriai 
jokiais sunkumais nesiskundžia, išskyrus 
S. K., kuris, porą valandų dalyvavęs Ang
lijos rajono stovykloje, užkabino dirbu
sius ir stovyklą pravedusius. Skaudu...

Jei skautiškasis asmenybės ugdymas ir 
praktilškas lavinimasis buvo svarbus Lie
tuvoje, itai dar svarbiau tai mūsų po pa
saulį išblaškytai visuomenei. Skautybė vi
suomet stengėsi savo labai gyvenimiška ir 
jaunimui artima sistema papildyti namus, 
mokyklą ir bažnyčią.

Tad, sesės ir broliai, užversdami 60 me
tų veiklos lapą ir žengdami į septintąjį de
šimtmetį, niekuomet nenustokime vilties 
ir neatsisakykime savo įsipareigojimų, 
kuriuos davėme įžodyje prie trispalvės.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės D. 
Britanijos lietuviais, kurie įvertina mūsų 
darbus ir nuoširdžiai remia. Reikšdami vi
siems nuoširdų skautišką ačiū, linkime 
linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 1979 
metų.

Budėkime!
v. s. Juozas Maslauskas

7 DIENOS
— Kinijos spauda pranešė, kad š. m. 

rugsėjo mėn. Tadžikistano sov. respubli
kos sostinėje Dustamibe buvo kilusios riau
šės prieš Kremliaus persekiojimus ir iš
naudojimą. Riaušėse dalyvavo apie 13 
tūikst. etninių tadžikų.

— J. A. V-bės ir Kinija sutarė nuo sau
sio 1 d. užmegzti diplomatinius santykius.

PASITARIMAI SU PLB IR PLJS

Lapkričio 25-26 dienomis Huettenfelde, 
Vak. Vokietijoje įvyko IV PLJK ruošos 
komiteto posėdis. Be ruošos komiteto na
rių. posėdyje dalyvavo (PIJ-J vieepirm. V. 
Kleiza ir PLJS valdybos narės G. Juoza
pavičiūtė bei J. šeškutė. Keletai valandų į 
pasitarimus įsijungė Europos kraštų LB 
pirmininkai: J. Sabas iš Vokietijos, ponia 
Balte i'š Belgijos, dr. Kušlys iš Šveicari
jos, St. Kasparas ilš Didž. Britanijos ir 
kun. Petrošius iš Prancūzijos. Šiame posė
dyje buvo sudaryta galutinė IV PLJK są
mata ir susitarta įvairiais 'kongresą lie
čiančiais reikalais, ypatingai dėl registra
cijos.

Kongreso atstovai, dalyviai bei turistai 
registruojasi per savo krašto IUS-gos pir
mininką. šiaurės Amerika registruojasi 
tiesioginiai per Finansų Komitetą (IV 
PLJK Registracijos Centras), kurs randa
si Čikagoje. Registracijos terminas baigia
si vasario 16 d. Kongreso stovyklos anketa 
bus išdalinama kartu su registracijos an
keta.

Kongreso atstovas dalyvauja kongreso 
stovykloje, studijų dienose ir visoje kito
je kongreso programoje. Kongreso daly
vis dalyvauja stovykloje, kongreso atida
ryme bei uždaryme ir, jeigu nori, ekskur
sijoje po Europą. Turistas gali dalyvauti 
ekskursijose bei kongreso atidaryme ir už
daryme.

Atstovai ir dalyviai, visus bilietus dėl 
ekskursijų ir parengimų, gaus kongreso 
stovykloje. Iš anksto užsiregistravę turis
tai gauis kongreso atidarymo bilietus IV 
PLJK būstinėje, Londone (Lietuvių Na
muose). Likusius bilietus (dėl uždarymo) 
gaus ekskursijos mėliu savo aiutotouse. Vi
si turistai bei svečiai, 'kurie užsiregistruos 
iš anksto, galės bilietus gauti ;į parengi
mus prie įėjimo, jeigu jų liks.

IV PLJK studijinė anketa jau paruošta. 
PLJS Ryšių Centras, Čikagoje anketas iš
siuntinės visų kraštų LJS pirmininkams. 
Pirmininkai toliau platins anketas savo 
krašto lietuvių jaunimo. Visas jaunimą, 
ir tie, kurie nevyks į Kongresą, yra prašo
mi užpildyti šią anketą ir grąžinti savo 
LJS prmiininkui.

SIUNČIANT PINIGUS
D. Britanijos lietuviai, kurie siunčia „E. 

L.“ prenumeratos mokesti, prašomi pašto 
orderiuose ar čekiuose aiškiai užrašyti pi
nigų gavėją; Lithuanian House Ltd. Pašto 
orderį reikia perbraukti skersai.

Lygiai taip pat reikia padaryti siunčiant 
pinigus „Geležiniam fondui" ar aukas ki
tiems reikalams, pridedant laiške paaiški
nimą, kuriam tikslui pinigai siunčiamu.

Siunčiant DBLS nario mokestį, reikia 
užrašyti pinigų gavėją: Lithuanian Asso
ciation in Gr. Britain, ir pašto orderį per
braukti, kaip aukščiau.

Siunčiant aukas Tautos Fondui, čekiuo
se ir pašto orderiuose pinigų gavėją užra
šyti: Lithuanian National Fund ir orderį 
perbraukti skersai.

Laiškus adresuojant, prie aukščiau pa
minėtų organizacijų pavadinimų prirašyti 
Lietuvių Namų adresą: 2, Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

Linksnių šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų visiems draugams 

ir pažįstamiems linki

Antanas Žukauskas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — gruodžio 25 d.,
12.30 vai., St. Chad‘s bažn.

NOTTINGHAME — gruodžio 24 d., 11.15 
vai., Židinyje.

COVENTRYJE — gruodžio 24 d., 18 vai.. 
Lenkų karių klube prieš lietuviškas 
Kūčias. Išpažintys prieš Mišias nuo
17.30 vai. Bus dalinama Komunija.

NOTTINGHAME — gruodžio 24 d., Pie
menėlių Mišios, 24 vai., židinyje.

NOTTINGHAME — Kalėdų I d., 11.15 
vai., Židinyje.

WOLVERH|AMPTONE — Kalėdų I d., 18 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

BIRMINGHAM^ — Kalėdų II d., 12 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — gruodžio 31 d., 11.15 
vail., Židinyje.

NOTTINGHAME — Naujuose Metuose, 19 
vai., Židinyje.

HALIFAXE — gruodžio 24 d., 1 vai. p. p.: 
Kalėdas pasitinkant.

iSjRADFORDE — gruodžio 24 d. Vyčio klu
be Bernelų Mišios po (bendrų Kūčių: 
Kalėdų dieną — 12.30 vai., šv. Onos 
bažn.

KEIGHLEY — gruodžio 31 d., 3 vai. p. p., 
šv. Onos bažn. — 1979 metus sutin
kant.

BRADFORDE — sausio 7 d., 12.30 vai.
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