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Kongreso metai
Europos dieto-viams šie 1979 metai yra 

nepaprasti metai! Europon suplauks iš vi
so laisvojo pasaulio lietuvių jaunimais, ir 
čia įvyks IV-tasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas. Tai nepaprastas įvykis 
Europos lietuviams, visam išeivijos jauni- 
m|ui ir laibai reikšmingas visai lietuvių 
tautai.

Kongreso tikslas yra labai kuklus: 
naujai pagrįsti ir įprasminti jaunimo da
lyvavimą išeivijos veikloje. Tam tikslui 
pasiekti yra nubrėžta gana plati progra
ma, kiuri prasidės jaunimo „stovykloje“ 
D. Britanijoje ir pasibaigs studijų dreno
mis bei organizaciniais posėdžiais Vak. 
Vokietijoje.

Kongrese dalyvaus daugiausia išeivijo
je gimęs lietuvių jaunimas, pirmą kartą 
suvažiavęs iš viso pasaulio į Europos kon- 
itinienltą, čia pat prie saro tėvų žemės 
slenksčio. Išauklėtas demokratinių laisvių 
dvasioje, tas jauinimas turės progos arčiau 
susipažinti su padėtimi Lietuvoje ir pa
galvoti, kuo jis gali prisidėti prie lietuvių 
tautos siekimų įgyvendinimo.

Jaunimo „stovykloje'*, kurios ibūsftfaė 
bus gražiame studentų bendrabutyje ne
toli Londono, dalyvaus per 450 jaunuolių. 
Jiems buls suruoštos paskaitos ibei pašne
kesiai lietuviškomis temomis, išvykos, o 
vakarais — pramogos. Paskaitoje „Menas, 
muzika ir kultūrinis gyvenimas“ buls nu
šviestos kultūrinės galimybės dabartinėje 
Lietuvoje: suvaržymai, kultūros glyvenn- 
mo lygis, santykiai su kitais kraštais. Pa
skaitoje apie literatūrą bus paliesti pana
šūs klausimai, kiek jie susiję su grožine 
literatūra, ir apibūdinti svarbesniųjų ra
šytojų kūniniai.

„Švietimas ir mokslas“ supažindins sto- 
vykliaiuitojus su mokslo ir švietimo padėti
mi dabartinėje Lietuvoje — su mokyklų 
sistema ir dėstomaisiais dalykais. Taip 
pat tas apibūdintos akademinio ir profe
sinio gyvenimo ekonominės ir socialinės 
sąlygos, visuomeninis auklėjimas ir ofi
cialūs bei nėoficialūs suvaržymai pradi
nėse mokyklose.

Paskaitoje „Demografija ir (gyventojų 
kaita“ bus studiiljiškai apžvelgta, kaip de
mografinė Lietuvos padėtis pasikeitė nuo 
II-jo pasaulinio karo ir kokia gali būti 
raida ateityje. Taip pat bus nagrinėjamos 
rusinimo ir (kolonizacijos pasekmės.

„Dabartinė Lietuvos gyventojų pasau
lėžiūra“ supažindins stovyklautojus su 
daugumos Lietuvos gyventojų požiūriu į 
gyvenimą. IEius kalbama apie filosofines 
sroves (katalilkybę-lkrikščionybę, materia
lizmą, liberalizmą, komunizmą ir kt.), jų 
(poveikį į (gyventojų pasaulėžiūrą; bus di- 
skjultuoijalmli (Lietuvos kaimo ir miesto bei 
įvairių kartų pasaulėžiūriniai (Skirtumai.

Paskaita „Žmogaus teisės ir pogrindžio 
literatūra“ skiriama aptarti Lietuvos (gy
ventojų rezistencijai prieš sovietų val
džią. Bus kalbama apie Lietuvoje veikian
čią Helsinkio susitarimų vykdymui ste
bėti grupę ir kitus vienetus, kurie leidžia 
pogrindžio leidfiniius. Bus apibūdinta šios 
veiklas įtaka gyventojams ir režimui. „Ti
kinčiųjų kova“ bus detalesnis katalikų 
Bažnyčios ir kitų tikybų dabartinės pa
dėties Lietuvoje apibūdinimas. Taip pat 
bus kalbama apie LKlB Kronikas, jauni
mo religinį auklėjimą ir katalikų Bažny
čios santykius su Vatikanu. Pašnekesyje 
„Kelionės į Lietuvą“ stovyklautojai bus 
supažindinti su galimybėmis lankytis Lie
tuvoje, ir bus duodama busimiesiems ke
liautojams kai tariu patarimų.

Vakarinėse programose kiekvieną dieną 
bus paskirtas vienas metų sezonas, ir jau
nimas bus supažindintas su tautiniais pa
pročiais, kurie yra su juo susiję. Pavyz
džiui, antrąjį vakarą numatyta susipažin
ti su rudens sezono papročiais. Tą vakarą 
užsiėmimo IbūreCiiai supažindins stovyk
lautojus su rugiapjūtės, vėlinių ir kt. pa
pročiais. ’Paskutinį stovyklos vakarą bus 
suvaidintos (o gal įvyks tikras?) lietuviš- 
kis vestuvės su tautinėmis apeigomis.

Vakarinę stovyklos programą atliks pa
tys stovyklautojai. Stovyklai prasidėjus, 
dialyvilai patys pasiskirstys į užsiėmimų 
būrelius, kurių numatyta ąipie 20. Numa
tytos ir kitokios pramogos: sportas, eks
kursijos į žymesnes Anglijos vietoves, di
delis koncertas ir (šokių vakaras.

Studijų dienos, kaip minėta, vyks Vo
kietijoje. Jose 'dalyvaus tik kraštuose lilš- 
rinlkltieji (atstovai, pakankamai gerai mo
ką lietuvių kalbą. Atstovų yra išrinkta iš 
viso 120. Pridėjus pareigūnus bei paskai
tininkus, studijų dienose dalyvaus apie 
1'80 asmenų.

Kiekvienas ligšieU surengtųjų jlaunlimo 
kongresų atliko naudingą danbą. Jei pir
muosiuose buvo (tik susipažinta ir pradė
ta ongalniizuotis, tai trečiajame jau buvo 
padėti pagrindai rimtam darbui. Reikia 
mainyti, kad šiame ketvirtajame kongrese 
išeivijos jaunimas pažengs dar žingsnį 
pirmyn: bus užmegztais dvasinis ryšys su 
jaunimu Lietuvoje ir kartu su juo bus tę
siama kova dėl tautos laisvės ir pagrindi
nių žmogaus teisių.

Vyresniosios kartos Europos lietuviai

Londonas, 1979 m. sausio 9 d.

Lietuviai!
Sveikiname jus, žengiant į Naujuosius 

1979-tuosiuls 'Mietus.
Praėjusieji metai buvo reikšmingi vals

tybingumo atstatymo 60-ąja sukaktimi. 
Praėjusiais metais laisvajame pasaulyje 
vis dažniau ir (garsiau skambėjo balsai už 
(žmogaus laisvę. Lietuviai Lietuvoje už jiais 
kovojo, nežiūrėdami sunkių sąlygų, nepa- 
linkdami po okupanto jungu. Pagarba 
jiems už tai ir sėkmės linkėjimai.

|Elelt linkėjimų maža. Šiandien laisvųjų 
lietuvių uždavinys yra užtikrinti, kad 
žmogaus teisių tarpe ibūtų įgyvendinta tei
sė visiems vykdyti laisvą tautų -apsispren
dimą.

Julnkimės į bendrą darbą. Skleiskime 
žinią -apie Lietuvos nedalią. Išnaudokime 
kiekvieną pasitaikiusią progą ar galimybę 
Lietuvos bylai kelti. Ieškokime svetimųjų 
pagalbos. Ruoškimės tarptautinės politi
kos lūžiams su viltimi, kad per juos paga
liau nušvis Lietuvos laisvės rytas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA

Sausio 4 d. Prancūzijos saloje Guade
loupe, Karibų jūroje, susirinko keturių di
džiųjų „viršūnių“ konferencija, kurioje 
dalyvauja JAV prez. C arteris, D. Britain i- 
jos min. pirmi. J. Callaghanas, Vokietijos 
kancleris H. Schmidt ir Prancūzijos prez. 
Giseand d‘ Esltaiiing.

Suvažiavę spaudės atstovai tikisi, kad 
konferencijoje bus aptarti pasaulinės po
litikos klausimai, ypač padėtis Viidluri- 
ntoose Rytuose, Persijoje, Rodezijoje ir 
bendrai Afrikoje. Dviejų dienų pasitari
muose (būsianti) išnagrinėta SALTo dery
bų eliiga, kuri irūpi ne tik derybose daly
vaujančiomis valstybėms (Sov. Sąjunga ir 
JAV), bet ir NATO pakito kraštams.

KAIP BUVO NUŽUDYTAS MARKOVAS?

Patologai, tyrinėję Georigio Markovo 
mirties priežastį, nu-statė, kad bulgarų 
žurnalistas buvo nužudytas. Ilgai trukę 
(tyrinėjimai Britų valstybinėje laboratori- 
joje parodė, kad nužudymui buvo panau
doti ricinos nuodai, kurie žymiai pavojin
gesni už kobros (gyvatės) nuodus. Tie 
-nuodai buvo mažame šrate, kuris buvo 
išautais į Markovo šlaunį, jam einant per 
tiltz Londone.

Britų policija, (norėdama surasti nusi
kaltėlį, išplėtė paieškojimus į keturias 
valstybes: Prancūziją, Vokietiją, Austriją 
■iir Ameriką. ,

Nusikaltimas įvyko 1978 m. rugsėjo 7 
dfeną, klai G. Markovas, dirbęs Britų Ra
dijo ((BBC) užsienio (tarnyboje, buvo iš
ėjęs iiš BiBC būstinės ir ėjo per Temzės til
tą prie savo automobilio. Tuo laiku kaž
koks pilietis, kalbąs svetimšalio akcento, 
įdūręs jį liet,sargiu. Nuvykęs į namus, jis
pasijuto blogai ir buvo mugaiberutas į 'ligo
ninę. Ten jis netrukus mirė.

Vėliau pasirodė, kad panašiu būdu Pa
ryžiuje įbuvi sužeistas kitas bulgarų žur
nalistas, o Vienoje buvo pasikėsinimas į 
gyvybę trečio bulgarų politinio veikėjo, 
socialdemokrato Tabakoff.

Policija nustatė, kad tokios rūšies nuo
dai yra gaminami Čekoslovakijoje ir Ven
grijoje, beit pats ricinos augalas, iš kurio 
sėklos -gaminami nuodai, auga tik šiltuose 
kraštuose' kaip Afrika.

MIŠIOS LENKIJAI

Popiežius Jonas Paulius II paprašė Va
tikano Radiją pradėti nuo sausio 7 d. šv. 
Mišių transliacijas į Lenkiją.

TRYS VOKIEČIŲ RAŠYTOJAI , 
PAMATYS IR LIETUVĄ

Sov. Sąjungos rašytojų sąjunga pakvie
tė ketuirioliklai diilenų paviešėti tris vokie
čių rašytojus — Siegfried Mrotzek, Wil
helm Dam went ir Wolfgang Dorn.

„Die Raute“ pranešimu, jiems bus leis
ta aplankyti Madkvą, Gruziją ir Armėni
ją. Grįžtantiems namo, bus dar leista su
stoti Rygoje, Kaune ir Vilniuje.

jau nuo dabar turės įsipareigoti visomis 
išgalėmis remti rengiamąjį kongresą. Nuo 
tos paramos priklausys kongreso pasise
kimas.

RAGINA RAŠYTI LAIŠKUS

Elta-Press praneša, kad Amnesty Inter
national Italijos sekcija prašė paleisti po
litinį kalinį ’Balį Gajauską, nuteistą 10 
įmetu priverčiamųjų darbų stovyklos.

Italai raginami rašyti laiškus dėl Balio 
Gajausko ir Viktoro Petkaus pagal adre
sus, nurodytus liet, spaudoje.

Elta-Press taip ipat praneša, kadi šiaurės 
Sibiro darbo stovykloje dar tebėra laiko
mas Justas Gimbutas, nuteistas 25 me
tams už partizaninę veiklą. Jam buvo pri
dėta dar 5 metai už ,(bandymą pabėgti“. 
Jo sveikatos stovis yra labai blogas. Ragi
nama siųsti registruotus laiškus šiuo ad
resu: Justas Gimbutas, MOSKVA, 5110-1- 
ZH, USSR.

LIETUVA NEĮSILEIDŽIA IR 
NEIŠLEIDŽIA VOKIEČIŲ

„Die Raute“ persispausdino klaipėdiš
kių vokiečių Vokietijoje leidžiamojo laik
raščio „Dampflboot“ straipsnį, kuriame 
svarstomas vokiečių klausimas dabartinė
je Lietuvoje.

Straipsnyje sakoma, kiad jei kas nors iš 
Rusijos atvažiuoja į Liėtuvą, tai jaučiasi 
patekęs į vakarų kraštą. Matyt, tai trau
kia į Lietuvą ir po Sov. Sąjungą išblašky
tus Volgos vokiečius. Jų nemažos bendruo
menės jau esančios Latvijoje ir Estijoje, 
bet Lietuvoje apsigyventi jie negauną lei
dimo. Laikraštis spėlioja, kad Latvijoje ir 
Estijoje leidimus duodančios įstaigos yra 
tvarkomos rusų, o Lietuva dar nuo astuo
niais Lenino ordinais apdovanotojo Snieč- 
kaus laikų stipriau pajėgianti atsispirti 
rusų (įtakai. Rusams esą vistiek, kur tie 
Volgos vokiečiai kuriasi, o lietuviai, kai 
iš Lietuvos buvo iškraustyti joje nuo se
no įgyvenusieji vokiečiai, naujų nebepa
kenčia dir neduoda 'darbo ir buto leidimų.

PrleSingialil, Klaipėdos krašte gyvenan
tieji vokiečiai nenoriai išleidžiami Vokie
tijon, nes bijomasi, kad į jų vietas nepri- 
važfluatų rusų. Be to, tie vokiečiai yra 
pramokę lietuviškai, o nuo Volgos kilę per 
ilgą laiką jau esą surusėję. Pastaruoju 
laiku, esą, į kolchozus daugiau. jiau rusų 
pradeda atsikraustyti, nes trūksta darbo 
jėgos.

VLIKO SEIMAS
Jis įvyko gruodžio 9-10 d-. d. Čikagoje. 

Atidarė seimui rengti komiteto pirm. Pra
nas Povilaitis. Toliau kalbėjoVLIKo pirm, 
dr. Kęstutis Valiūnas. Maldą sukalbėjo 
vysk. V. Briizgys. Išrinktas seimo (prezidiu
mas, sudarytos 3 komisijos .(Vliką suda
rančios grupės į komisijas paskyrė po vie
ną atstovą).

Tomas Venclova kalbėjo apie žmogaus 
teisių padėtį okupuotoje Lietuvoje.

žodžiu sveikino seimą Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė savo ir diploma
tinės tarnybos vardu, PLIEI pirm. Vytau
tas Kamantais, BALFo pirmininkė Marija 
Rudienė, ALTos ton. Stiašys, SLA E. M-i- 
kužiūtė, Kanados LB pirm. Simian a vietos, 
JAV LB Bronius Juodelis, Ramovėnų ir
(R) LB kpt. Andrius Juškevičius itr LŠST 
pirm. Karolis iMilkovaitis, raštu — mūsų 
diplomatai Lozoraitis s., Eialddkas, Baltru
šaitis, Bačkas, Čekanauskėas, Lozoraitis j., 
Žmuidzinas, Gerutis iilr įvairios organiza
cijos.

VLIKO tarybos pirmininko pranešimą 
paskaitė Žadleikis, o valdybos pats pirm,, 
dr. K. Valiūnas. Toliau vyko gyvos disku
sijos ir paklausimai.

Po pietų pertraukos buvo Tautos Fondo 
pranešimai:! ir dr. Br. Nemieko paskaita 
„Žmogaus teisės ir Madrido konferencija“.

Seimas nutarė rytojaus dieną kviesti 
Tarybas posėdį.

Vakare buvo koncertais, ir čia kalbėjo 
dr. D. Krivickas ir dr. Ilgvars Spilners, 
Pabaltiečių Santaikos pirmininkas. Meni
nę programą atliko Laima Rastenytė ir 
Darius Lapinskas. 'Salė buvo pilnutėlė. 
.Gruodžio 10 d. priešpiet vyko komisijų 
posėdžiai. Po to kalbėjo ’šiemet bebaigian
ti universitetą Ofelija Baršketytė jaunimo 
temomis, toliau buvo skaitomos, diskutuo
jamos ir priimamos rezoliucijos ir seimo 
nutarimai.

Bronius Bieliukas paskaitė šešių grupių 
pareiškimą, kad kviečiamame Tarybos po
sėdyje jos nedalyvaus. ,

Dar (kalbėjo VLIKo pirm. dir. K. Valiū
nas. Seimas baigtas Lietuvos Himnu.

Po seimo susirinkę 14 grupių vadovai 
(nedalyvavo ĮEtroniaus Bieliuko grupė) ir 
nutarė pasiūlyti Tarybai kviesti jos posė
dį po mėnesio Čikagoje, kuriame būtų iš
rinkta VLIKo valdyba.

S. Paulauskas

Soc. Internacionalo kongresas
Socialstų Internacionalo kongreso, posė

džiavusio 1978 m. pabaigoje Vancouvery- 
je, Kanadoje, darbotvarkėje buvo pasau
liniai ūkio klausimai, nusiginklavimas ir 
žmogaus teisės.. Kongresui vietos parinki
mas lyg ir simbolizavo poslinkį šios orga
nizacijos veiklioje. Bemaž per šimtą me
tų niuo įsteigimo 1864 m. Soc. Internacio
nalas diaiugiausia rūpinosi Europos reika
lais. Beit, altgaivintas po antrojo pasauli
nio karo, 'jis vis daugiau pradėjo domėtis 
„trečiojo pasaulio“ problemomis.

1978 m. kongrese dalyvavo bent 20 de
legatų iš „trečiojo pasaulio“ kraštų, Afri- 
kis iir Pietų Amerikos, tokių kraštų, kurie 
dar nėra nusistatę, su kuo (susidėti: su Va
karais lar su Rytais, paprasčiau tariant, su 
demokratiniu socializmu ar su sovietiniu 
komunizmu. Nuo to pasirinkimo priklau
sys viso (demokratinio pasaulio alteitis.

Soc. Internacionale patariamuoju balsu 
nuo įseniau dalyvauja ir senosios 'Rytų Eu
ropos kraštų socialdemokratų partijos. 
Tai Čekoslovakijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Bulgarijos, Jugoslavijos, (Rumunijos, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos socialdemokratų 
partijos, kurioms neleidžiama veikti savo 
kraštuose. Ne visos tos egzilinės partijos 
galėjo atsiųsti savo delegatus į tolimą 
Vainicouverį. Bulgarijos, Rumunijos ir Ju
goslavijos nedalyvavo, beit Lietuvos soc. 
dem. partijai atstovavo du delegatai — iš 
Čikagos buvo atvykę J. Skoruibskas ir J. 
Valaitis.

Visais trim darbotvarkėje numatytais 
klausimais —- dėl pasaulio ekonomikos 
problemų, nusiginklavimo ar bent ginkla
vimosi .apribojimo ir pagaliau žmogaus 
teisių klausimui pranešimus padarė žymie
ji įvairių kraštų sooiialistų partijų veikė
jai. Diskusijose dalyvavo daug kitų dele
gatų. Kongrese dalyvavę Vid. ir Rytų Eu
ropos socialistų partijų delegatai buvo 
pasiskirstę kalbėti tais klausimais, kurte 
jų kraštams labiausiai rūpi.

Nusiginklavimo ir su juo susijusiu ato
slūgio 'klausimu kalbėjo Lenkijos 'socialis
tų partijos pliirm. S. Wąsik, atvykęs iš 
Londono. Žmogaus teisių klausimu pasi
sakė Vengrijos socialdemokratų partijos 
pirm, |A- Boelcfoerdli ir Estijos soc. dem, 
partijas pirm. J. MihkelsOn, abu atvykę 
iš Švedijos.

Kalbėdamas Estijos, Latvijos ir Lietu
vos socialdemokratų partijų vardu, estas 
J. Mihkelsonas nušvietė žmogaus teisių 
padėtį lElaltijicls respublikose. Jis pažymė
jo, kad Helsinkio baigiamasis -aktais buvo 
sulkėlęs šiek tiek vilčių Sovietų okupuoto
se Baltijos respublikose, ibet, kaip Belgra
do konferencija parodė, kad Sov. Sąjunga 
neįgyvenldlilno Helsinkio suislitarilmų. Tai 
gailimia matyti ir iš nuolatinių pranešimų, 
kurie gaunami iš Baltijos respublikų, 
ypač apie sistemingą disidentų persekio
jimą.

J. (M'ihlkelisoinais pasiūlė papildymą prie 
kongresui parengtosios rezoliucijos žmo
gaus teisių klausimu-. Jis siūlė pridėti 
„teisę į laisvą tautų 'apsisprendimą“, nes

Sefitųiiios DIENOS
— Nepaprasti šalčiai visoje Europoje, 

prasidėję Naujųjų Metų išvakarėse, tęsia
si ligi 'šios dienos, kada spausdinamas šis 
numeris. Londone temperatūra buvo kri
tusi keliolika laipsnių žemiau nulio. Mas
kvoje — bemaž 40 laipsnių C. Sniego pū
gos suardė transportą. Rytų Vokietijoje čir 
kitur Ryjtų -Europoje trūksta kuro.

— Nesiliaujant riaušėms Persijoje, ša
chas paskyrė dir. Shapiuir Elachtiarą mi- 
nteterilu pirmininku. Buvęs Teherano -apy
gardos viršininkais gen. G. Oveisi atsista
tydino ir išvyko į užsienį.

— Sausio 3 d. Ispanijos teroristai Mad
rido gatvėje nušovė -gen-. Įeit. Constantino 
Ortin Gili, Madrido karo apygardos virši
ninką.

— Dviejose (Madrido požem. geležinke
lio stotyse sprogo padėtos bombos.

— NATO vyr. kariuomenės vadais Eu
ropoje gen. Alexander Haig nuo birželio 
mėn. pabaigos atsistatydina iš pareigų. 
Manomą, kad jis bus respublikonų kandi
datu į JAV preizidėntus.

— Rudolf Hess (84 m. amžiaus) vienin
telis kalinys Spandau kalėjime, ipo širdies 
smūgio šventes praleidęs Britų karo ligo
ninėje, vėl grąžintas į kalėjimą.

— Sovietų spauda sustiprino puolimą 
prieš JAV-(bes dėl ,kišimosi į Persijos kri
zę“. Radijo (tranlsliacijose į Persiją Sov. 
Sąjunga kiršina demonstrantus prieš ša
chą ir Amerikos politiką -Persijos atžvil
giu.

— JAV energijos valst. sekretorius J. 
Schlesinger perspėjo Amerikos -gyvento
jus, kad tausotų skystą kurą. Priešingu 
atveju valstybė bus priversta įvesti prie
vartines priemones.

— Riaušėmis Persijos miestuose nesi

XXXIII metai

tas principas tori gyvybinės reikšmės ma
žoms tautoms, ’tokioms kaip Baltijos tau
tos, kurios yra okupuotos „broliškos pa
galbos“ priedanga. Siūlė papildyti ir kitą 
rezoliucijos paragrafą, 'kur įkalbama apie 
žmogaus teisių laužymą įvairiose pasaulio 
dalyse. J. Mihkelsonas pasakė, kad čia rei
kėtų pridėti! pavyzdį „kiaiip Vid. ir Rytų 
Europos kraštuose“.

Pažymėtina, kad kongresui vietos parin
kimas neigiamai atsiliepė į informacijų 
paskleidimą. Vairucouveris yra Kanados 
tolimiausiame pakraštyje, prie Raimi toj o 
vandenyno. Tad ir pasaulinėje spaudoje 
apie kongresą buvo ramu... Pavyzdžiui, 
britų spaudoje — nė vienos eilutės.

J. V.

KLAUSIMAI RUSAMS

Gruodžio 15 d. Londono dienraštis „The 
Daily Telegraph“ buvo įdėjęs laišką re
dakcijai, atsiųstą iš M-aiskvos. Jame And
rei Antonovsky rašė apie Sovietų Sąjun
gos taikingą politiką, kuri nesudaro pavo
jaus jokiai valstybei.

Į tą laišką atsiliepė H. R. Allen to paties 
dienraščio 'gruodžio 27 d. numeryje. Jis ra
šo:

„Pažinojau daug rusų, turinčių humoro 
jausmą, bet nei Vienas jų nebuvo folks 
kaip Andrei Antonovsky, kuris tyčiojasi 
iš kitų. Lentoistinė užsienio politika re
spektuoja kiekvienos tautas teises... Argi?

Kokiu būdu Stalinas 20-tais — 30-tais 
metais išžudė per 6 milijonus rusų? Kaip 
įvyko neišprovolkuotas puolimas prieš 
Suomiją praeito karo metu? Kokią teisę 
turi Maskva laikyti Lietuvą ar Gruziją, 
ar Mongoliją, ar kurią kitą tautą už Uralo 
savo valdžioj?

Kaip buvo išprievartauta Vengrija ir 
Čekoslovakija? Kodėl Varšuvos pakto 
ikraištai yra rusų pavergti? Ką veikia rusų 
uosto viršininkas Adene? Kodėl pastaruo
ju laiku rusai prisijungė Afganistaną? 
Aišku, su tikslu įpras i skverbti į Pakista
ną

Kodėl rusai bandė įsirengti branduoli
nių raketų stotį Kuboje?“

KINIEČIAI APIE RUSUS

„Reuterio“ telegramų agentūra pranešė, 
kad 'Kinijos „Liaudies dienraštis“ aną die
ną paraižė .apie tokį pasikalbėjimą tarp 
anglo, prancūzo ir ruso:

„Kai važiuoju tarnybos reikalais, — sa
ko anglas, — aš imu Rolls-Royce. Mano 
žmona, ’važiuodama pirkinių, naudoja Mi
ni-Cooper. O kai važiuojame į užsienį, tai 
naudojamės savo Jaguaru'“.

Prancūzas pasakė: „Aš naudoju Citroen 
D. S„ mano žmona — Peugeot. O kai va
žiuojame atostogų, imame Matrą.

Rusas klausėsi ir nieko nesakė. Tad'a ki
ti du jo paklausė: „O kaip jūs?“ — „O aš 
turiu įMoSkovi'čių“, — atsakė rusas. — „O 
ką naudojate užsienyje?“ — „Mes naudo
jame tankus“.

liaujant, Britų ir JAV ambasados Tehera
ne patarė saivo piliečiams laikinai pasi
traukti į užsienį.

— Kambodlijos prezidlenltas, kalbėda
mas per (radiją, pasakė, kad Vietnamo ka
riuomenė su Sovietų dr Varšuvos pakto 
kraštų parama pradėjo pulti jo kraštą. 
Puolimas vykst a300 'km pločio fronte, pa
naudojant pėstininkus, tankus, artileriją 
ir aviaciją.

— Nuo sausio 1 d. Vengrijos ir Austrijo-s 
piliečiams yra leidžiama keliauta (tarp šių 
dviejų valstybių ibe vizos. Toks pat susita
rimas yra tarp Vengrijos ir Suomijos.
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Petras Klimas
(Dr. A. Geručio monografijos apie jį 

pasirodymo proga)
Negalima skųstis, kad. lietuviai sve

tur (būtų užmiršę savo žymiuosius nusipel
niusius žmones. Apie vienus jų juk para
šomos ir išleidžiamos stambios, apie kiltus 
plonesnės monoigraifijos, kuriose iškeliami 
jų darbai ir nuopelnai. O kadangi mūsų 
visuomenė yra susiskirsčiusi srovėmis, tai 
visai natūralu, kad kiekvienai jų pirmiau
sia rūpi iškelti ir pristatyti savo žmones. 
Ir kuo stipresnė kuri srovė, kuo daugiau 
ji turi gabių, tiriamąjį darbą, žinias žine
les klaupti mėgstančių ir sugebančių žmo
nių, tuo gausiau jai pasiseka iškelti sa
vuosius. O yra žmonių, tegu savo darbais 
ir labai nusipelniusių tautai, kurių nė vie
na srovė nebūtų linkusi išskėstom rankom 
apglėbti, laikyti savais. Toks, atrodo, yra 
buvęs nepriklausomybės akito signataras, 
istorikas ir ilgametis Lietuvos diplomatas 
Petras (Klimas, prieš dešimtmetį (1969 m. 
sausio 16 d.) miręs Kaune. Kaip liudija 
dr. A. Gerutis, jaunystėje Klimas buvęs 
lyg ir marksistas, ibet ilgainiui (keitėsi, pa
sakytume, dešinėje, bet niekada nepri
klausė jokiai pantijiai, tai ir pasidarė ta
rytum niekieno žmogus, numirė, ir už
miršk. Tiesa, jis buvo valstybininkas, di
plomatas, bet kai šiuo metu (teisiškai ne- 
.bėra (Valstybės, kuriai jis atstovavo, tai ir 
ta dingstimi galime suprasti nepaslanku
mą.

Šį darbštų ir talentingą lietuvį ryžosi 
plačiai pristatyti visuomenei dr. (Albertas 
Gerutis, toks pats darbštus ir talentingas 
diplomatas, kaip ir Klimais. Po Kilimo tai 
yra vienintelis tarp lietuvių diplomatų 
toks, kurs sugeba ir moka kalbėti apie 
Lietuvą ir lietuvių tautą, gal kiek retėliau 
saviesiems, o vis kitataučiams — šveica
rams, votkiečiams ir anglosaksams straips
niais ir studijomis ypač tų pirmųjų dviejų 
kraštų didžiojoje spaudoje ir specialiuose 
leidiniuose (anglosaksams jis yra davęs 
dabar jau keliais leidiniais vis kartojamą 
savo redaguotą (didžiulę knygą „Lithuania 
700 Years“, kurioje atspausdinta ar jo pa
ties parašyta nepriklausomos Lietuvos ' is
torija). Pasigėrėtino pasiruošimo, sugebė
jimų ir darbštumo žmogus!

Tai jis (parašė dabar „Vilties“ JAV iš
leistą stamboką monografiją (320 pusla
pių) Petras Klimas, valstybininkas, diplo
matas, istorikas, kankinys apie buvusį ko
legą, kurio nė viena srovė nepasisavina. 
Parašė (mums, lietuviams, ir iškėlė vertą 
tokio atžymėjimo žmogų.

Be albejo, ne vien dr. A. Geručio bėda, 
tokius darbus rašant, kad negalima susi
siekti su Lietuva ir pasinaudoti tuo, kas 
ten sukrauta archyvuose. Juk P. Klimo 
(darbai ir (gyvenimas buvo susiję su Lietu
va ilki 1923 metų rudens, tada jis išvažia
vo savo kraštui atstovauti iš pradžių į Ita
liją, o po poros metų į Prancūziją, kurio
je jį ir užklupo įvykiai — Lietuva neteko 
nepriklausomybės, o karo sąlygomis vo
kiečiai per kalėjimus suvargintą jį nuga
beno iį Kauną, o iš ten ’sovietai į naikina- 
mąjiį lagerį, iš kurio žmogus grįžo (beveik 
apakęs, ligų kankinamas. Tačiau dr. A. 
Gerutis tam tikra prasme buvo laimingas, 
kai jam teko rinkti medžiagą šiai mono
grafijai. Medžiagos jis ir pats turėjo, nes 
yra susirašinėjęs su velioniu. Jam buvo 
pasiekdami ir prieinami taip pat (tie doku
mentai, (kuriuos pats Klimas sukaupė sa
vo archyve Prancūzijoje ir kurie dabar 
yra jo sūnaus ir dlulkters žinioje.

Mūsų vardai ir pavardės
Atsakydama į skaitytojo klausimą, 

„Valstiečių laikraštyje“ Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto toponimi
kos grupės mokslinė bendradarbė V. 
Maeiejauskienė pavardžių klausimą 
išaiškino šiuo straipsniu.

Seniausi lietuvių vardai yra dvikamie- 
niai, ipvz.: Algimantas, Algirdas, Dauman
tas, Eimantas, Gintautas, Gražvydas, Min
daugas ir (kt. Greta jų senovėje buvo var
todami ir įvairūs kitokie, pvz.: Budrius, 
Drąsutis, Gailius, Giniotas, Jaunius, Leng
vinas.

Kartu su krikštu į Lietuvą atkeliavo 
krikščioniškieji vardai, kilę iš hebrajų, 
graikų, lotynų, slavų ir germanų kalbų: 
Aleksandras, Baltramiejus. Danielius, Do
minykas, Gabrielius, Juozapas, Kazimie
ras, Pranciškus bei jų trumpieji varian
tai, pvz.: Aleksas, Baltrus, Danas, Domas, 
Gabrys, Juozas, Kazys, Pranas, Stasys ir 
t. t.

Naujesnį mūsų vardyno klodą sudaro 
vadinamieji dirbtiniai vardai. Tai lietuvių 
mitologiniai bei literatūriniai vardai, pvz.: 
Birutė, Danutė, Gražina, Jūratė, Laima, 
Algis, Kastytis, Šarūnas, Žilvinas ir dau
gybė lietuviškų vardų, -pasidarytų iš įvai
rių bendrinių žodžių, pvz.: Aušra, -Dalia, 
Lina, Rasa, Giedrė, Eglė, Rūta, Ugnė, Arū
nas, Audrius, Dainius, Dalius, Giedrius.

Jeigu dar ipalminėsime kitų tautų tauti- 
niius vardus, kurie atėję iš literatūros, te
atrų, kino ir paplitę Lietuvoje šiame šimt
metyje, pvz.; Elvyra, Erika, Ina, Ingrida-, 
tai mūsų vardų inventorius bus maždaug 
aptartas.

lEuvo laikas, kai asmenims žymėti ir

Marijampolėje išėjęs gimnazijos moks
lus, Maskvoje — teisės, P. Klimas apsigy
veno Vilniuj kaip įtik tuo įmetu, kai netru
kus prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, 
ir tuoj visa energija įsitraukė į lietuvišką 
veiklą. Tiesa, dar gimnazistas jis su drau
gais išleido slaptą laikraštėlį „Mokinių 
Draugą“, už kurį iki teismo buvo pašalin
tas aš gimnazijos, vadinas, jau tada pradė
jo rodyti lietuvišką veiklumą, o studen
taudamas ne tik bendradarbiavo „Aulšri- 
nėje“, (bet įbuvo ir jos redakcinėje kolegi-

Petras Klimas 
(1891-1969)

joje. O Vilniuje gyvendamas jau jis skai
to paskaitas Lietuvių mokslo draugijos 
suvažiavimuose, rašo brošiūras, dalyvau
ja Lietuvių draugijoje nuo karo nukentė
jusi ems šelpti, ir ilgainiui vokiečių okupa
cijos metais pasidarė, kaip dr. A. Gerutis 
teisingai ir pagrįstai rašo, „viena cenltlri1- 
nių figūrų, aplink kurią spietėsi svarbiau
sieji to meto lietuviškieji reikalai“. Prisi
dengdami Lietuvių komiteto nukentėju
sioms niuo karo šelpti, apie tą organizaci
ją suisibūrusieji veikėjai ruolšėsi ir kitam 
darbui — iš pradžių išsiaiškinti, kokia pa
dėtis yra visame krašte, o paskui pamažu 
pradėti bombarduoti vokiečius memoran
dumais, ir jokie žvalgymai ir komisijos 
neišsiversdiavo (be P. Klimo, kuris, be to, 
tuo metu dar paruošė visais nepriklauso
mybės metais išsilaikiusį ir naujais leidi
mais kartotą vadovėlį „Skaitymai lietuvių 
kalbos pamokoms“, parašė „Lietuvių kal
bos sintaksę“ ir tvarkė Lietuvių mokslo 
draugijos leidžiamų vadovėlių reikalus — 
taisė kalbą, korektūras. Protarpiais, vis 
stiprėjant nepriklausomybės minčiai, pa
rašė brošiūrą apie Lietuvos sienas ir gy
ventojus, ir ji buvo išleista vokiečių, o 'vė
liau ir prancūzų kalba. Tos jo surinktosios 
(brošiūrai žinios daug kartų pravertė ir 
jam ir kitiems, kai tarptautiniuose pasita
rimuose tekdavo ginti Lietuvos sienas.

skirti pakakdavo vieno vardo. Įvairiuose 
XIII, XI-V ir XV a. dokumentuose randa
me užrašų, liudijančių, kad senovėje pa
vardžių nebuvo. Įvairių luomų atstovai 
(net ir kunigaikščiai) buvo užrašomi vie
nu vardu, pvz.: Jaunutis, Kaributas, Kęs
tutis, Klaiusigaila, Meilius, Narbutas ir 
pan.

Tačiau ilgainiui išaugus gyventojų skai
čiui, o -vardų inventoriui nekintant, atsi
rado daug vienavardžių žmonių. Besiple
čiant bendravimui tarp įvairių šalies sri
čių, tvarkant įvairius raštus, iškilo porei
kis asmenį užrašyti kiek galimai tiksliau. 
Tuo tarpu vardas jau ne visada padėjo at
skirti vieną -asmenį -nuo kito. Todėl prie 
vardo imta nurodyti, iš kur kilęs žmogus, 
bei jo tėvo ar brolio vardas, pvz.: Karibu
tas, iš Naugardo, Girdeika, Stripeikos sū
nus, Vytautas, Kęstučio sūnus ir t. t.

Po krikšto lietuviai greta turėto tauti
nio vardo gavo dar antrąjį — krikščioniš
kąjį. Iš pradžių šie du vardai buvo užra
šomi;, įterpiant tarp jų žodelį „kitaip“, 
pvz.: Aleksandras kitaip Vytautas, Boles
lovas kitaip Švitrigaila, Kazimieras ki
taip Karįgėla. Bet vėliau „kitaip“ būdavo 
praleidžiamas, ir užrašoma tik Aleksand
ras Vytautas, Boleslovas Švitrigaila, Ka
zimieras Karigėla.

Tokios buvo mūsų dvinarės pavadinimo 
sistemos užuomazgos.

Jau XV -a. plačiai paplitęs žmonių užra
šymas dviem asmenvardžiais tampa pro
duktyviausias vėlesniais amžiais. Pirmasis 
tokio žmonių pavadinimo narys yra jo 
vardas, po jo įgali būti užrašoma: 1) tėva- 
vardžiai, pvz.: Jonas (Adomaitis, Matulis 
Narvydonis, Jurgis Stasi ūmas; 2) iš profe
sijos ar .amato pavadinimo atsiradę as

Linkdamas į istoriją, o gal užsikrėtęs ja, 
ruošdamas savo darbą apie sienas, jis 
tarp kitų darbų parašė dar „Lietuvių se
nobės bruožai“, labai (kruopštų darbą. Tuo 
tarpu, kaip įtariamam proklamacijų plati
nimu, jam tenka paragauti vokiečių kalė
jimo.

1917 m. pradedami žygiai nepriklauso
mybei įgauti. P. Klimas yra sekretorius ko
misijos, kuri Išauki® lietuvių konferenci
ją, išrinkusią 20 narių Lietuvos Tarybą. 
Taryboje jis iš pradžių sekretorius, vėliau 
generalinis sekretorius, pagaliau vicepir
mininkas. Toks visur reikalingas, pasiro
do, kad jisai kaip tik buvo tasai žmogus, 
kuriam pasisekė vėl (sutaikyti suskilusią 
Tarybą, kad ji vienu balsu priimtų nepri
klausomybės deklaraciją.

Deklaracija, tegu jau šen ir ten paskelb
ta ir pasiekusi Vakarus, dar tebuvo tik 
tautos nusistatymo pareiškimas, (kurį na
mie reikėjo apginti frontuose nuo pasi
grobti Lietuvą troškusių kaimynų, o tarp
tautine plotme įteisinti Paryžiaus taikos 
konferencijoje. Jis jau pirmojoje prof. A. 
Voldemaro vyriausybėje buvo „priskirtas 
prie užsienio reikalų ministerijos“, ir jam 
teko taikos konferencijoje eiti maždaug 
užsienio reikalų ministerio pareigas, pas
kui rūpintis sudaryti ’Šutantis su Sov. Są
junga idėl tremtinių grąžinimo ir taikos, 
vėl (Paryžiuje -ginti Lietuvos ‘teises prieš 
Lenkiją, o tai itin sunkiai sekėsi dėl pran
cūzų ypatingo palankumo lenkams. Kėlė 
jis argumentuodamas ir Mažosios Lietuvos 
klausimą, vadovavo protesto akcijai prieš 
želigovSkiadą, dalyvavo visur, kur tik bu
vo svarstomas Klaipėdos krašto Mausi
mas.

Apie tą laiką (1922-1923 m.), kol jis su
kosi konferencijose ir tvarkė Lietuvos už
sienio reikalus, buvo įsteigtas universite
tas, i kurį buvo pakviestas ir P. Klimais. 
Jis gundėsi, jau rašė ir habilitacinį darbą, 
tačiau galutinai ’apsisprendė už diploma
tinę karjerą ir išvažiavo į Italiją, o paskui 
į -Prancūziją. Ir viename ir kitame -krašte 
gynė (Lietuvos reikalus, populiarizavo sa
vo (krašto vardą. Būdamas Prancūzijoje il
gą laiką, kaip dr. A. Gerutis mums įrodo, 
savo vyriausybę vis stengėsi palenkti per
siimti to krašto kultūra, mokyklose įvesti 
(prancūzų kalbą gal net anglų kalbos są- 
škaiton, ir jam sekėsi įrodyti ir paveikti.

Paryžiuje jį užklupo antrasis pasaulinis 
karas ir Lietuvos okupacija. Vilniaus grą
žinimas, lenkų pabėgėlių -antplūdis į Lie
tuvą — daug dėl ko (buvo sukti galvą, aiš
kintis, protestuoti. Kai vokiečiai užėmė 
Paryžių, Klimas pasitraukė (tolyn, kad bū
tų anti Vichy vyriausybės, o 'tuo metu Lie
tuvos atstovybės rūmuose įsikūrė dar su 
Vokietija (tobedrauigavusios -Sov. Sąjungos 
pareigūnai, kurie surado ir pasigrobė ir 
privačiai sudėtus ministerio daiktus, tarp 
jų ir didelės vertės biblioteką (dalis jos 
buvo atgauta, kai išsikraustė sovietiniai 
pareigūnai).

Teturėdamas varginga® sąlygas, prie to 
Vichy (beveik atskirtas nuo pasaulio ir 
maža begalėdamas dalyvauti diplomatinė
je veikloje, P. Klimas sėdo rašyti Lietuvos 
istorijas! Savo bibliotekoje jis kaupė kny
gas -aipie Lietuvą, net ir tokias, kuriose 
(bent šiolkia tokia užuomina yra apie mūsų 
kraštą. (Bet tuokart biblioteka ir bet kokie 
užralšai buvo nepasiekiami, ir jis bėgiojo 
ir kiltus prašė bėgioti ir ieškoti, ko jam 
reikia, ir parašė diu tomus Lietuvos isto
rijos, trečio jau nespėjo baigti —■ buvo su
imtas 1943 m. rudeniop iiir pradėjo baisias 
Ikalvarijas, nes vokiečiai vėžliojo jį pirmyn 
ir atgal 9 mėnesius ir per tą laiką perva
rė per 18 kalėjimų, o paleistą Kaune ir 
draugų šiek tiek aitmaitintą 1944 m. rug

menvardžiai, pvz.: Stepas Kalvis, Stanis
lovas Kubilius; 3) žmogaus išorės ar -būdo 
savybes nusakantys gyvūniniai >ar kitokie 
pravard’taiai asmenvardžiai, pvz.: Jdkūlbas 
Balčius, Kazimieras įBuriba, Motiejus Ger
vė; 4) rečiau koks nors kitas tautinis ar 
krikščioniškais vardas, pvz.: Jonas Butri
mas, Petras Daumantas.

Kaip tik iš šių antrųjų .asmenvardžių ir 
atsirado lietuvių pavardės. Pavardėmis 
jie virto -tuomet, kai įtapo paveldimi, t. y. 
perduodam! iš kartos į kartą, ir (bendri vi
siems vienos šeimos -nariams.

Lietuvių pavardės formavosi kelis šimt
mečius. Pirmiausia jos atsirado didikų 
tarpe (manoma, kad jų (būta jau XV -a.). 
Valstiečiai pavardes -gavo vėliau. Dažni 
XVI ir net XVII a. dokumentų, kuriuose 
minimi valstiečiai, įrašai rodo, kad po 
vardo užrašytas tėvavardis dar nevirtęs 
■pavarde, pvz.: tėvas užrašomas Banis Jo
kūbaitis, o sūnus Stasys Banaitis, (tėvas 
Steponas Stanaitis, sūnus — Juozais Stepo
navičius i-r t. t. Tačiau pamažu tėvavar- 
džia-i virsta pavardėmis. Jau XVI a. pa
baigoje — XVII a. pradeda atsirasti vals
tiečių pavardės, o galutinai jos nusistovi 
maždaug XVIII a.

Visos dabartinės lietuvių pavardės su 
priesagomis -aitis, -onis, -ūnas, -ėnas, 
-avižius, -jevičius ir kt., yra atsiradusios 
iš tėvavardžių.

Pavardžių formavimosi laikotarpiu visi 
mūsų raštai buvo rašomi ne lietuvių kal
ba, dažnai kitataučių raštininkų, kurie 
prie grynai lietuviškų asmenvardžių pri
segdavo svetimais priesagas -avilius (-ovi- 
čius), -evičius ir pan. Todėl šiandien gre
ta .pavardžių, atsiradusių iš tėvavardžių 
su lietuviškomis -priesagomis (Daugėlai- 
tis, Butrimai tis, Vaišnoraitis), turime dau
gybę pavardžių, kurios atsirado iš tėva
vardžių su slaviškomis priesagomis (Dau- 
gėlevičius, Butrimavičius, Vaišnoravi- 

sėjo mėn. sugriebė kiti ir išlaikė Vorkuto
je ir Ibene Čeliabinske iki 1954 ar 1955 m. 
Tačiau grįžęs skursdamas ir vis labiau -ap
stodamas dar parašė atsiminimus ir išver
tė vieną knygą ir, nors ir (padejuodamas 
laiškuose vaikams, vis gyveno viltimi.

Visa eilė monografijoje spausdinamų 
dokumentų, kai kurių jį pažinojusių as
menų .pasisakymai nušviečia taip pat P. 
Klimo charakterį ir jo tam tikrus įsitiki
nimus. 'Pvz., -atstovaudamas Lietuvai Ita
lijoje, kaip liudija iš .Lietu-vos“ dienraš
čio perspausdintasis pasikalbėjimas, jis 
palankiai atsiliepia apie Musolinio valdy
mą. Ar tame pasisakyme reiškėsi tikras 
Klimas, ar tik diplomatas, kuriam tik ge
rai (tegalima kalbėti tokias pareigas ei
nant, šiandien, jau niekas nebeatspės. 
Laiškas užsienio reikalų ministeriui rodo, 
kaip jis žiūrėjo į Lietuvos sienas rytuose. 
Jam patiko Turkijos Altaturko politika: 
kad (būtų mažiau nesusipratimų su kaimy
nais, geriau iš mišrią gyventojų masę su
darančios -teritorijos atitraukti savo tau
tiečius. Jis netikėjo, kad Lietuva bus oku
puota, o kai tai įvyko, ne tik protestavo, 
bet ir tarp savųjų prasiverždavo -dėl to 
pykčiu'. Kaip liudija grįžusį iš Sibiro ap
lankiusi duktė, P. Klimas grėsmę lietuvių 
tautai įžiūrėjęs ne carizme ar komunizme, 
bet rusiškame imperializme. Pik. J. Lans- 
koroimskio, paties knygos autoriaus ir P. 
Klimo vaikų liudijimai nušviečia šio vyro 
charakterį.

Apie P. Klimą, be abejo, visi esame šį 
tą girdėję, tačiau iš dir. A. Geručio para
šytosios monografijos jo figūra su visais 
darbais iškyla plačiai apibūdinta. Jis iš
kyla jau kaip vienas didžiųjų lietuvių, 
kaip monografijos paantraštėje sakoma, 
valstybininkas, diplomatas, istorikas ir 
kankinys.

K. Barėnas

LKB KRONIKA RUSŲ KALBA 
NEW YORKE

Khronika Press leidykla New Yorke 
(505 8th Avenue, NY 10018) planuoja iš
leisti Lietu-vos Katalikų Bažnyčios Krv- 
nikų rinkinį -rusų kalba. Tomo Venclovos 
šiam rinkiniui parašytas įvadais išspaus
dintas Khronika Press leidžiamame žurna
le „A Chronicle of -Human Rights in- the 
USSR“ (Žmogaus Teisių TSRS-oje Kroni
ka, Nr. 30, 1978). Įvadas baigiasi šiais žo
džiais:

,LKB Kronika susilaukia vis naujų 
skaitytojų ir rėmėjų; nevisi jie yra kaitalii- 
kai iar lietuviai. Ir (taiip yra ne tik dėl to, 
kad -Kronikos -pranešimai aprėpia vis pla
tesnį lauką. Kokie bebūtų asmens privatūs 
įsitikinimai, jam turėtų rūpėti Bažnyčios 
laisvė i-r krikščionių padėtis. Nepaisant 
mūsų tautybės, mums turėtų rūpėti visų 
tautų laisvė. Kai pažeidžiamos bet' kurio 
žmogaus teisės, pažeidžiamos visų teisės. 
Toksai yra žmogaus teisių sąjūdžio pa
grindinis principas“. (ELTA)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

East-West Digest, Nr. 20. 1978 m. Poli
tinis mėnesinis žurnalas -anglų kalba. Šia
me numeryje, tarp kitų įdomių straipsnių, 
Lietuvos pogrindžio leidinio „Dievas ir 
Tėvynė“ analizė — 5 psl.

Leidėjų -adresas: (Foreign Affairs Publi
shing Co. Ltd., 139 -Petersham Rd., Rich
mond. Surrey TW10 7AA, England.

Karys, Nr. 9, 1978 m. lapkritis. Pasau
lio Lietuvių karių-veteran-ų mėnesinis 
žurnalas. Red. Z. Rauliniailtis, Brooklyn.

čiuis).
XVI ir XVII a., kada intensyviai forma

vosi lietuvių pavardės, krikšto vardai jau. 
buvo išstūmę iš oficialiosios vartosenos 
daugybę lietuvių tautinių vardų. Tad tė- 
vavardžiai, sudaryti iš krikšto vardų-, da
vė mums daugybę nelietuviškų pavardžių, 
pvz.: Adomavičius, Adomėnas, Baltrūnas, 
Jokūbaitis, Juozapavičius ir daugybė ki
tų.

XVII a. pabaigoje — XVIII a. atsiranda 
daug įpravardiinių pavardžių. Mat, įsigalint 
metrikacijai, griežtai gyventojų apskaitai, 
pavardė darėsi būtina. Kas ilki šio laiko 
jos neturėjo, tam vietoj pavardės galėjo 
būti užrašoma pravardė, -atspindinti -žmo
gaus išorės ar būdo bruožus (Kurčius, 
Kuprys, Juodsnukis, Burbulis, Tylenis), 
nusakanti panašumą į kokį nors gyvulį a-r 
daiktą (Avinėlis, Dūda. Bačkelė, Meškelė, 
Vilkas), nurodanti gyvenamąją vietą 
(Aukštakalnis, Užusienis, Miškinis, Vidu
giris) ir pan. Ilgainiui tokios pravardės 
ir virto pavardėmis.

Lietuvių kalbos (dirvoje (bei kitų kalbų 
įtakoje susidariusias lietuvių pavardes 
dar papildo įvairios visai svetimos kilmės 
pavardės — Slaviškos, germaniškos, žydiš
kos ir kt. Tad bendras -mūsų pavardžių 
vaizdas yra labai įvairus.
.Dabar 'Lietuvoje yra apie 40 tūkstančių 
Skirtingų pavardžių. Ne visos jų vienodai 
populiarios ir paplitusios. Yra retų pavar
džių. kurias turi vos viena kita šeima, ta
čiau yra ir laibai dažnų, sutinkamų (beveik 
visoje Lietuvoje. Dažniausios, populia
riausios pavardės Lietuvoje yra Kazlaus
kas (apie 1500 šeimų), Petrauskas (apie 
1200 šeimų), Stankevičius (apie 1000 šei
mų), Balčiūnas (apie 900 šeimų), šiek 
tiek retesnės, bet taip pat labai paplitusios 
yra mūsų pavardės Adomaitis, Baranaus
kas, Eiudrys, Kairys, Kubilius, Miškinis, 
Sakalauskas, Urbonas, Žemaitis ir kt.

Su lietuviais 
pasaulyje

DR. J. JAKŠTO PASISAKYMAS DĖL 
PROF. Z. IVINSKIO LIETUVOS 

ISTORIJOS
„Tėviškės Žiburiai“ spaiusdinasi platų 

istoriko dr. J. Jakšto pasisakymą dėl ne
seniai -jau po autoriaus mirties išleistos 
prof. dr. Zenono Ivinskio Lietuvos istori
jos iki Vytauto Didžiojo laikų. Santrauko
ms to veikalo aptarimas dr. J. Jakšto toks 
pateikiamas:

„Ivinskio Lietuvos istoriografija yra di
dėlio kruopštumo ir gabaus (bibliografo 
kūrinys, šimtai ledinių — šaltinių, veika
lų, žurnalų ir jų straipsnių ne tik suregis
truota, (bet (ir patikrinta jų vertė. Dauge
lis -vienetų duota ne tik su pilniausiomis 
metrikomis, bet ir -su- trumpomis pastabo
mis. Jos rodo, kad leidiniai studijuoti ir jų 
(turiniai atmenami ar į korteles buvo įra
šyti. Žodžiu sakant, d-uota glausta Lietu
vos istorija, kokios iki šiol neturėjome“.

HENRIKAS NAGYS KANADIEČIŲ 
POEZIJOS ANTOLOGIJOJE

Torontietis Kanados rašytojas John Ro
bert Colombo išleido antologiją „Kanados 
poet-ai“ (The Poets of Canada), kurion 
įdėjo po eilėraštį 200 poetų nuo pačių pir
mųjų ladlkų iki šios dienos. Antologijon 
įtraukti ir 12 poetų, rašančių kitomis (ne 
anglų -ir ne prancūzų) kalbomis, tarp jų 
ir Henrikas Naigys, kurio atspausdintas 
eilėraštis „Laterna obseura“.

Recenzuodamas šią (antologiją, Mont- 
realio dienraštis „The Gazette“ dėl tų ne
oficialiomis (kalbomis rašančių poetų pa
sisakė:

„Šie trumpi žvilgterėjimai į mažai teži
nomus poetus yra per skubūs, o ir atranka 
kartais nelabai sėkminga, kad- galėtume 
prie jų priartėti. „Laterna obseura“ mont- 
realiečio lietuvio poeto Henriko Nagio ta
čiau yra žavinti išimtis“.

BUSIMOSIOS PASKAITOS VILNIAUS 
UNIVERSITETO SUKAKČIAI

Jau paišėme, kad Lituanistikos institutas 
savo VII ’suvažiavime gegužės 26-27 d. d. 
Brookl-yne, JAV, minės Vilniaus universi
teto 400 m. sukaktį.

Dabar jiau paaiškėjo, kad tam minėji
mui paskaitas ruošia d-r, Stasys Goštautas 
„Ispanijos humanistas Petras Roizijus 
Vilniuje 1551-71 m.“, dr. Vincas Maciūnas 
— „Tautiška Vilniaus studentų giesmė 
1823 m.“, Simas Sužiedėlis —■ „Vilniaus 
universiteto istorijos apžvalga“, Vincas 
Trumpa — „XIX amžiaus pradžios Vil
nius pa-gal Stanislovo Moravsfcio -atsiminiu 
mus“, Stasė Vaškelienė — „Vilniaus uni
versiteto biblioteka pokario metais“.

Suvažiavime dalyvaus dar kiti penki 
paskaitininkai, kurių paskaitų temos kol 
kas neskelbiamos.

TOMAS VENCLOVA ,.POETRY“ 
ŽURNALE

Čikagoje leidžiamojo „Poetry“ žurnalo 
rugsėjo mėn. numeryje išspausdinti Jono 
Zdanio į anglių kalbą išversti keturi Tomo 
Venclovos eilėraščiai — jie užima šešis 
puslapius.

Dar trys kiti (puslapiai skirti J. Zdanio 
straipsniui, įkuriame jis pasakoja apie T. 
Venclovą.

MELDUCTO LAUPINAICIO IŠRADIMAS
Brazilijoje gyvenantis Meldu.ii s Laupi- 

n-aitis užpatentavo savo išradimą — gaba
liuką skardos, kuris pritaisomas prie ra
šomosios mašinėlės, kad nereikėtų rašan
čiajam (kraipyti galvos — kad rankraštis 
priešais stovėtų.

Išradimo .autorius jau gavęs dešimtis 
tūkstančių užsakymų iš Elrazilijos, Vokie
tijos, JAV ir kitur.

SUSIRŪPINIMAS LIETUVIŠKU 
ŠVIETIMU EUROPOJE

„Pasaulio Lietuvis“ lapkričio mėn. nu
meryje išsispausdino Rėmo Sskadblslkio 
pasikalbėjimą su naujuoju Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininku Vytautu 
Kamantų.

Kalbantis apie jaunimo lituanistinį švie
timą, pirmininkas, be kita ko, buvo pa
klaustais: Šiaurės Amerikoje lituanistinis 
švietimas yra gan plotus, atseit daugumas 
jaunimo gali mažų mažiausiai „paragauti“ 
formalaus lįitualn|is|tiinio auklėjimo. Tuo 
tarpu (Europoje vienintelė pastovi lituanis
tinio švietimo institucija yra Vasario 16- 
■tosios -gimnazija, -kurios .patalpos, rodos, 
nelūžta nuo molkanių gausumo. Anglijoje, 
kur lietuvių skaičius nėra jau teks mažas, 
nėra nė vienos pastovios lituanistinės mo
kyklos. Ką jūs į tai?“

Pirm, V. Kamantas atsakė:
„Tarėmės su kum. Antanu Saulaičių, ku

ris valdyboje rūpinasi švietimo reikalais. 
Jis ketina praplėsti PLB švietimo pastan
gas iš Pietų (Amerikos į dar du žemynus, 
būtent, į Australiją ir Europą. Europoje 
galvojome daugiau padėti tiem kraštam, 
kuriuose yra didėsnis lietuvių skaičius. 
Sakykime, Anglijoje, Šveicarijoje arba 
Prancūzijoje galima būtų suorganizuoti li
tuanistines mokyklėles arba kitokius švie
timo suėjimus, čia jaunimas galėtų pa
bendrauti .ir išeiti lietuvišką programą. 
Antanas Ituo jau rūpinasi, ir tikimės, kad 
jo pastangos duos gerų vaisių".
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AIKŠTĖ BE PAMINKLO Lietuvos karaimai
Lietuvos spauda dabar ir praeityje

Šis olandų kalba parašytasis straips
nis buvo išspausdintas 1978 m. spalio 
mėn. žurnale „Internationale specta
tor“ XXXII Nr. 10, leidžiamame Ni- 
derlanidų Tarptautinių reikalų drau
gijos Hagoje ir Karališkojo tarptauti
nių santykių instituto Briuselyje.
Jo autorius yra emigravęs Lietuvos 
žurnalistas, gyvenąs dabar Olandijoje.

Neseniai Lietuvos KP pirmasis sekreto
rius P. Griškevičius Komsomolo suvažia
vime užpuolė „antikomunizmo (ideologus“, 
kurie „mėgina atgaivinti praeities atgyve
nas, spekuliuoja tikinčiųjų religiniais 
jausmais (Sic) ir bando tikybą sieti su 
rnorale ir tautinėmis tradicijomis...“ IBū-

J. Budreika

tent, jis turėjo galvoj pogrindžio lietuvių 
spaudą, tauri gina tikybinius (bei tautinius 
reikalus mažajame Pabaltijo krašte, 1940 
m. įjungtame į Sov. Sąjungą, kai pagal 
suokalbį su Hitleriu į Lietuvą įsiveržė 
Raudonoji 'armija.

Tos vis laibiau beplintančios pogrindžio 
spaudės leidinių tarpe, greta Lietuvos Ka
talikų (Bažnyčios Kronikos, ypatingą vie
tą užima „Aušra“. Tai reiškia „Saulėtekį“, 
Ir tokiu pat vardu vadinosi pirmasis lie
tuvių politinis kultūrinis laikraštis, kuris 
tavo pradėtas spausdinti Rytprūsiuose 
praeito amžiaus 'devintajame dešimtmety
je. Knygnešiai slaptai gabeno tą laikraštį 
per įsieną ir platino Lietuvoje. Atlikdami 
tą žygį, eiliniai artojai rizikuodavo il
giems metams patekti į katorgą. 1863 me
tais rusų generalinis gubernatorius Mu
ravjovas, pramintas Koriku, be pasigailė
jimo numalšino Lietuvoje sukilimą. Ne
trukus carinė valdžia, siekdama krašto 
galutinio surusinimo, uždraudė naudėti 
lietuviškiems spausdiniams lotynų abėcė
lę. Net katalikų maldaknyges reikėjo 
spausdinti ..kirilica“. Slaptasis lotynų 
šriftu 'spausdintų žurnalų, laikraščių (bei 
tikybinių leidinių platinimas buvo viena 
svarbiausių nacionalinės lietuvių kovos 
formų.

Aikštėje priešais genleralinio guibemnaf- 
toriaus rūmus, (kur Muravjovas patvirtino 
nesuskaitomą daugybę mirties nuospren
džių, — čia pat istovi ir Vilniaus universi
teto centriniai rūmai (Mikalojus I uždarė 
tą Universitetą 1832 m.), — buvo pastaty
tas paminklais Muravjovui, kurio taip ne
apkentė vietiniai (gyventojai — ir lietu
viai, ir lenkai. Tąjį bronzinį budelį cari
nės įstaigos išsivežė su savimi per 1915 
m. evakuaciją. Greit po to kaizerinė ka
riuomenė įžygiavo į Lietuvos sostinę. Nors 
kaip ir bemėgauja monumentus sovietų 
režimas, šioje vietoje iki šios dienos joks 
paminklas nepastatytas — vengiama su
kelti nepageidaujamų asociacijų.

ši Kurtuzovo vardu pavadinta aikštė 
taip pat tampriai susieta su 'sovietinių tai
kų Lietuvos spauda. Universiteto specia
liame skyriuje rengiami jiauni žurnalistai. 
Už poros žingsnių yra svarbiausiojo res
publikinio laikraščio „Tiesos“ redakcija 
ir spaustuvė dviem kalbam leidžiamojo 
„Komunisto“ žurnalo redakcija. Savo še
šiasdešimtmetį „Tiesa“ paminėjo (senuose 
Muravjovo rūmuose — dabartiniuose Me
no Kūrėjų Rūmuose.

Vienas žymiausių „Tiesos“ įkūrėjų buvo 
išgarsėjęs bolševikas Zigmas Aleksa-An- 
garietis, vienas Komintemo šulų, fanati
kas ir sadistas, (kuris nustūmė į mirtį 
daug nekaltų žmonių. Pats buvo (suimtas 
iper didžiuosius valymus ir ištupėjo porą 
metų, kol — šešios savaitės prieš įsiver
žiant į Lietuvą Raudonajai armijai — ir 
pats tapo sušaudytas, kaip „buržuazinės 
žvalgybos agentas“. Reabilitavo jį tik 1956 
metais, ir Aleksa sulaukė paminklo prieš 
Vilniaus Partšvietimo namus.

„Tiesos“ jubiliejų minint daug kalbėta 
apie Aleksą-Angarietį kaip publicistą, bet 
nutylėtas jo tolesnis likimas... Nepaminė
ti du sovietų vadovai, svarbiais momen
tais suvaidinę didį vaidmenį 'tame laikraš
tyje: 1940 metais „Tiesą“ kontroliavo, tik
rindamas prieš (atspausdinant kiekvieną 
straipsnį, (kurį teko jam versti rusiškai, 
nelemtasis Dekanozovas, Stalino atsiųs
tas i Kauną (Lietuvos sovietizuoti; (kartais 
jis pažodžiui diktuodavo straipsnius ir net 
eilėraščius; tuoj po karo M. Suslovas va
dovavo, malšinant ginkluotą Lietuvos ar
tojų pasipriešinimą rusų įsiveržėliams 
— tuo laiku Suslovas buvo TSKP CK Org- 
biuro Lietuvai pirmininkas ir atidžiai rū
pinosi „Tiesos“ turiniu.

Jubiliejaus metu buvusiuose Muravjo
vo rūmuose kalbėtojai pabrėždavo, kad 
„Tiesa“ susidarė tiesioginėje centrinio 
partijos organo „Pravdos“ įtakoje, iš ku
rios ir 'šiandien tebesimoko „liepsningojo 
atsidavimo komunistų partijai, gilios mąs
tysenos ir profesinio meistriškumo“, šios 
pastarosios savybės „vaidina stambų 
vaidmenį keliant darbo žmonių klasinę 
sąmonę proletarinio interna cionalizmo 
dvasioje; šios savybės 'taip pat įgalina ryž
tingai 'atremti .buržuazinių masinės in
formacijos priemonių išpuolius prieš so
vietinių tautų būdingą tarpusavio drau
gystę“.

Anlgariečio nugalabijimui 1940 m. prita

rė tuometinis Lietuvos KP pirmasis sek
retorius Antanas Sniečkus. Ištikimas 
Sniečkaus pakalikas G. Zimanas, įsitiki
nęs stalinlistas, net ūsus užsiauginęs a la 
Kremliaus diktatorius, po karo 25 metus 
buvo „Tiesos“ redaktorium. Jis žiūrėjo į 
redakciją, kaip į savo asmeniškas valdas, 
ir įvedė ten Ikūmiškumo, tarpusavio seki
mo, skundimo ir veidmainiškumo sistemą. 
Būdinga, kad pagyvenusi žurnalistė, ku
ri rašinėjo laikraščiui straipsnius dorovės 
klausiniais, vengdama (Skandalo ir teismo, 
padėjo nusižudyti savo sūnui, išprievar
tavusiam ir nužudžiusiam 7 metų mergai
tę... Gerai apmąstykime: daug kas žinojo 
tikrąją dalykų padėtį, tačiau niekam ne
valia buvo apie tai skelbti. Žurnalistė ir 
toliau pasiliko laikraštyje rūpintis mora
line problematika.

Zimanas apsiputojęs puldavo (bet kurį 
tautinių jausmų pasireiškimą literatūroje 
ir moksle. Jis yra atsakingas už talentin
gojo <poeto, dramaturgo, literatūros istori
ko ir publicisto Balio Sruogos belaikę 
mirtį. Prof. Sruoga buvo vokiečių įkalin
tas koncentracijos stovykloje. Savo atsi
minimų knygoje jis šiek tiek pašaipiai at
siliepė apie rusus, kalėjusius toje stovyk
loje. Vienas Vilniaus žurnalas -sugebėjo 
tuoj po karo paskelbti tuos atsiminimus 
tęsiniais, tačiau jie sukėlė oficialios kriti
kos audrą iš tokių žmonių pusės, kaip Zi
maną®. Sruoga priėjo išvadą, kad ateityje 
negali būti nei kalbos net apie ribotą tau
tinį lietuvių gyvenimą.

Kartu su ,.profesoriumi“ Juozu Žiugž
da Zimanas grojo pirmą smuiką, klasto
dami! (Lietuvos istoriją, nutylėdami apie 
rusų jungą Lietuvoje iki 1917 m. ir apie 
lietuvių tautinį pasipriešinimą po 1944 
metų. Tai būtent Zimanas sufabrikavo le
gendą apie vokiečių pakartąją didvyrišką
ją lietuvaitę Marytę Melnikaitę. Iš tikro 
būta partizanės (beveik tokiu pat vardu. 
Tačiau tai buvo ne lietuvė, o rusė Marija 
Melnikova.

Zimano karjera parodo, kad net ir to
kių (aukštųjų partinių bonzų galia yra ap
rėžta. Jiiis pabandė pralįsti į Lietuvos 
Mokslų akademijos tikruosius narius, ta
čiau slaptu balsavimu buvo nepraleistas. 
Prieš keletą metų Zimaną perkėlė į svar
biausią respublikinio žurnalo „Komunis
to“ redakciją, kur jis toliau tebekovoja už 
Lietuvos ■rusinimą ir nuodija savo prieši
ninkams (gpvenimą. Savo naująsias parei
gas eidamas, jis grubiai užpuolė Aukš
čiausios tarybos prezidiumo pirmininką 
Justą Paleckį, kuris savo atsiminimuose 
žemokai atvaizdavo Zimano ir jo pakali
kų vaidmenį.

Į ginčą tarp Zimano ir Paleckio galima 
žiūrėti kaip į varžybas tarp pirmojo ir 
antrojo šaukimo komunistų. Zimanas yra 
bolševikas iš stalinistinės gvardijos, 'ku
ri jau veikė Lietuvoje tarp dviejų karų, o 
Paleckis pradžioje tavo liaudininkas, kai
rysis (politikas, prisidėjęs prie komunistų 
po 1940 m. Galima jį pavadinti prisiplakė
liu, bet jis tikrai nebuvo stalinistu iš įsi
tikinimo ir net kartais bandė, kiek tai, ži
noma, galėjo būti iš viso įmanoma, išlai
kyti šiokį tofcį padorumą. Zimanas į tokius 
žmones, kaip Paleckis, žiūrėjo vien tik 
kaip į (perbėgėlius 'ir jokiu gyvu negalėjo 
pakęsti jų kritikos prieš tokį revoliucio
nierių iš pat pirmos valandos, kaip Zima
nas.

Zimano pasitraukimas iš „Tiesos“ page
rino asmeniškus santykius „masinės in
formacijos priemonių citadelėje“, bet nie
ko nepakeitė to laikraščio antilietuviško
se, rusinimo tendencijose.

(Bus daugiau)

KALTININKAI

Kolūkio pirmininkas išsikvietė vyriau
siąjį zootechniką.

— Tai' štai, brolau, žemės ūkio valdyba 
reikalauja išsiaiškinti, kodėl pas mus pra
ėjusį mėnesi taip krito kiaulių priesvoriai. 
Reikia tą kaltininką surasti. Ar nesakiau, 
kad sėdėtum fermoj, kol nebus tvarka?

— Sakėte, aš taip ir dariau.
— Na, tai kas gi kaltas?
— Kolūkio valdyba...
— Nesuprantu, kalbėk aiškiau.
— Sakiau dar vasarą, kad reikia kiauli

dėje Skubaus remonto? Sakiau. Pažadėjo
te statybininkų. O kada gavau? Tik pra
ėjusią savaitę. Kalbėjome, kad gardus rei
kia pertvarkyti, paieškoti sąžiningesnių 
šėrėjų. O kas iiš tų tuščių kalbų, jei viskas 
po senovei.

— Pala, pala. Išeitų, kad mes patys esa
me didžiausi kaltininkai? — kiek pyktelė
jęs pasakė valdybos galva. — Neparašysi 
gi šitaip į rajoną...

Perėjo 'keliais žingsniais per kabinetą. 
Pirmyn, atgal. Staiga veidas nušvito.

— Rašyk, diktuoju: „Dėl nepalankiai su
siklosčiusių gamybinių aplinkybių, darbo 
jėgos stokos ir...“

ŠIAUDINIS PATIEKALAS GYVULIAMS

Kapsuko (Marijampolės) rajono Černia
chovskio vardo kolūkyje pagal naują re
ceptą paruošiami šiaudai gyvuliams šerti.

Šiaudai susmulkinami ir apipurškiami 
15-20 procentų melasos tirpalu (tonai 
šiaudų sunaudojama 150-200 kilogramų 
to tirpalo arba 30 kg melasos). Taip pa
ruoštus šiaudus reikia porą savaičių rau
ginti. Kad geriau rūgtų, į toną Šiaudų pri
deda dar 10-30 kg išrūgų.

Nuo Vytauto laikų Lietuvoje yra užsilic 
kusios dvi mažai žinomos etninės grupės: 
totoriai 'ir karaimai. Nežinantieji dažnai 
jas (uplaka į vieną. Taip atsitiko ir su vo
kiečių žurnalistu Heinz Lathe, kurio 
straipsnis „Didysis apsivalylmas Vilniu
je“ buvo (atspausdintais „E. Lietuvyje“ 
(Nr. 1, 1979). Kalbėdamas apie Trakus. H. 
Lathe pasakė, kad „šioje ežerų srityje yra 
išlikusių retų liekanų iš imperijjnės Lie
tuvos laikų. XIV šimtmetyje čia (buvo iš 
Krymo atgabenta karaimų. Šita miuzul- 
monų tikėjimą priėmusi žydų tautos gru
pė...“

Totoriai ir karaimai iš tikrųjų nuo se
nų laikų įgyvena Trakų apylinkėse, bet jie 
Skirisi savo kilme, tikyba ir kalba. Toto
riai yra muzulmonų tikybos, o karaimai 
turi savo (tikybą, gal (kiek (gimininga žydų 
tikybai. Karaimų istorija yra tokia:

Vidurmžiais dešimtys tautų — sarma
tai, Skitai, chazarai, hunai, totoriai, turkai 
ir kiti — klajojo Juodosios jūros pakran
tėmis. lAipie VIII a. klajokliai gyvulių au
gintojai chazarai šioje teritorijoje įkūrė 
savo valstybę. Vėliau chazarų valdantieji 
sluoksniai priėmė karaimų tikėjimą, kurį 
iš Bizantijos atnešė misionieriai. Chazarų 
valstybė tavo gerai sutvarkyta, turėjo 
plačius prekybinius ryšius ir reguliarią 
kariuomenę, tačiau gyvavo neilgai: X-tojo 
amžiaus pradžioje Krymą užplūdo turkų 
tautos — pečenegai ir polovcai. Išlikę 
chazarai pamažu asimiliavosi su šiomis 
giminingomis turkiškomis tautomis. Nors 
kiti skiriamieji bruožai ir išnyko, tačiau 
dalis chazarų palikuonių išsaugojo ka
raimų tikėjimą. Ilgainiui tikėjimo pavadi
nimas tapo jį praktikuojančios tautos tau
tiniu pavadinimu.

Nuo XI a. karaimai daugiausia gyveno 
kailiniuotoje Krymo dalyje, Džuift-Kale 
tvirtovės rajone.

1398 m. Krymo pusiasalį pasiekė Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto puikai. 
Kartu su nelaisvėn paimtais totoriais Vy
tautas į Lietuvą atsigabeno 383 karaimų 
šeimas. Lietuvos žemėse jiems tavo suda
rytos geros gyvenimo sąlygos ir, kaip šian
dien pasakytume, patikėtos atsakingos pa
reigos: Vytautas pavedė jiems saugoti va
karines Lietuvos Didžosios Kunigaikštys
tės sienas. Eje to, jų kariai padėjo saugoti 
ir ginti Trakt; pilį.

■Matyt, žinia apie Vytauto pasitikėjimą 
karaimais, apie jiems suteiktas teises ir 
privilegijas pasiekė Krymą, nes tik tuo 
galima paaiškinti faktą, kad ištisos karai
mų šeimos netrukus savo noru pradėjo

SIAURĖJA ŠVEICARIŠKŲ 
LAIKRODŽIŲ RINKA

Daug kraštų gamina laikrodžius, bet tu
rėti šveicarišką būdavo vis tarytum žmo
gaus prestižo (klausimas, šveicariški laik
rodžiai garsėjo pasaulyje tikslumu, o vė
luojančio >ar skubančio niekais nenori. Tu
ri būti tikslus. Tai šveicarai, žinomi savo 
laikrodžių pramone, daugiausia ir gamin
davo užsieniams — viduje jie tų savo ga
minių tepairduodiavo tik apie tris procen
tus.

Deja, pastaraisiais metais padėtis 'smar
kiai pasikeitė. Kai kurios jų laikrodžių 
firmos buvo priverstos likviduotis, kai ku
rios tūkstančiais mažina diarbininkų skai
čių. Kai šveicarai savo pramonei aptar
nauti naudojaisi (užsieniečiais darbininkais, 
tai savo piliečiams jie retai pritrūksta 
darbo: darbo leidimai nebeduodami tiems, 
kurie iš svetur atvažiuodavo, ir viskas.

Kas gi dabar atsitiko, kad, pvz., 1977 m. 
į Šveicariją ilš kitų kraštų tavo įvežta ar
ti 5 mil. laikrodžių (nemaža jų iš Singa
pūro ir Taiwano)? Du dalykai dėl to kal
ti.

Pirmiausia — tas garsusis šveicariškų 
laikradžių tikslumas. Pasirodo, šiais lai
kais jis jau yra atsilikęs, kai buvo ištobu
linti elektroniniai laikrodžiai, šveicarai 
kažkaip pražiopsojo progą. Jie buvo įsiti
kinę, kad tai daugiau mados dalykas, ku
ris greit praeis. Amerikiečiai kvarco kris
talų panaudojimą ištobulino savo erdvės 
programai ir Vietnamo karo reikalams, o 
iš jų pasigriebė idėją japonai. O kvarco 
laikrodžių tikslumas yra didelis — jis pa
sivėlina ar pasiskubina apie minutę per 
metus, tuo tarpu mechaniškasis — minu
tę per savaitę. Dabar viena šveicarų firma 
pradėsianti gaminti laikrodžius, kuriems 
naudosianti metalą cesium. Teoretiškai 
tokių laikrodžių tikslumais 'būsiąs viena 
sekundė per 6.000 metų!

Tačiau Šveicarijos eksportas susiduria 
su kita sunkiai nugalima (kliūtimi — jos 
franko nepaprastu vertės aukštumu. 1977 
m. pradžioje už dolerį gėlėj ai gauti 3 švei
cariškus frankus, o dabar jau tik 1,6. Dėl 
to šveicarų gaminiai nebegali varžytis pa
saulinėse rinkose su kitais kraštais. Padė
tis dar vis sunkėsianti, ir kaip spėjama, 
kvarciniai laikrodžiai iki 1985 m. užpildy- 
sią tarp 50 ir 66 procentų pasaulinės rin
kos. Jie vis tobulinami — greit būsią to
kių, kurie rodys ne tik tikslų laiką, (bet 
taip pat žmogaus temperatūrą, jo kraujo 
spaudimą ir net drėgmę.

NAUJOS PAUKŠTIDES

Kelmės paukštininkystės ūkyje -pastaty
ta nauja 7.000 vietų paulkštidė. Dar bū
siančias pastatytos kitos dvi.

Nauji stambūs paukštynai esą statomi 
Alytuje ir Plungėje. 

keltis į Lietuvą. Takios nuomonės savo 
darbuose laikėsi ir žymus (praėjusio am
žiaus istorikas-orientalistias prof. Much- 
linskis; pagaliau tai patvirtina ir karaimų 
legendos, kuriose Vytautas laikomas vos 
ne šventuoju.

Kaip ten 'bebūtų, bet XV a. Lietuvoje 
j-au gyveno apie 5000 karaimų. Vėliau jie 
paplito ir (Biržų. Panevėžio bei kiltose gy
venvietėse. Senose karaimų maldaknygė
se minimos net 34 Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės vietovės, kuriose gyveno ka
raimai.

Trakai buvo kultūrinis ir religinis cen
tras Lietuvoje, turėjęs savo vaitą, vėliau 
— dvasinę valdybą. Trakų karaimai, gy- 
venudieįj i pusiasalyje, šiaurinėje miesto 
dalyje, kontroliavo priėjimus prie pilies, 
tiltą ir tarpinę salą, kuri dabar vadinama 
Karaimka. Jų kariai sudarė ir asmeninę 
Vytauto sargybą, dalyvavo žygiuose, lydė
jo valdovą Žalgirio mūšyje.

Vytauto apdovanoti žeme, civiliai ka
raimai vertėsi žemdirbyste, sodininkyste, 
žvejyba, amatais. Ypač garsėjo karaimų 
daržininkai, auginę dar iš Krymo atsivež
tas agurkų veisles. Pasakojama, kad šiems 
agurkams jie net po keletą maišų Krymo 
žemės atvežę į Trakus...

Karaimai saugojo taip pat ir didiki; 
Radvilų rūmus Biržuose — netoli šio 
miesto iki šiol yra išlikusios senos karai
mų kapinės, Karaimiškių kaimas. Biržuo
se ir kai kuriuose kituose Lietuvos mies
tuose dar yra išlikę Karaimų gatvės, nors 
karaimai ten jau negyvena.

XVI iai. pabaigoje į Trakus atsikėlė do
mininkonai, kurie visus kitatikius bet ku
ria kaina stengėsi apkrikštyti. Įpratę prie 
Vytauto ir kitų Lietuvos valdovų rodomos 
tolerancijos svetimoms religijoms, karai
mai beveik tris šimtmečius vedė nelygią 
kovą su šiuo ordinu. Nelengvai jiems pa
vyko išsaugoti savo kalbą, tikėjimą, pa
pročius ir tradicijas. Gal būt, šie šimtme
čiai ir pagimdė karaimų -uždarumą, religi
nį ir tautinį puritonizmą. Matyt, tai buvo 
viena priežasčių, dėl 'kurių karaimai pra
dėjo palaipsniui mažėti tiek Trakuose, 
tiek ir visoje Lietuvoje, šiuo metu Lietu
voje gyvena apie 400 karaimų, iš kurių 
apie 150 — Trakuose.

Nepaisant sunkių sąlygų praeityje, o 
ypač dabar, iš Lietuvos karaimų kilo ne
maža žymių mokslininkų, pasižymėjusių 
matematikos, medicinos, istorijos srityse. 
Jie dirba Lietuvos mokslo, kultūros, že
mės ūkio ir pramonės srityse.

J. R.

KAS DIRBS?

Į kolūkį -atėjo naujas pirmininkas. Tą 
pačią savaitę atleido vidury darbo dienos 
spėjusius prisigerti -traktorininką ir kiau
lių šėriką.

— Geriau jau vienas darbštus negu de
šimt girtuoklių.

Taip pasakė naujasis vadovas tylin- 
tiems valdybos nariams. Nubalsavo, kaip 
norėjo naujasis. Atleisti. O ibesiislkiiirstyda- 
mi namo daugelis laužė galvą: su kuo gi 
jis dirbs?

Po savaitės įgirtas mechanikas sudaužė 
savo „žigulį“, sužalojo nekaltą žmogų. 
„Atleisti be kalbų! Kaip jis tvarkos iš ki
tų pareikalaus, jei pats girtuoklis“, — se
kė griežtas nuosprendis valdybos posėdy
je.

Vyrai kelias dienas vaikščiojo niūrūs. 
Bet stiklelį ne vienas toliau paslėpė. At
seit, kol paaiškės, su kuo ir kaip tas nau
jasis dirbs. Tik moterys svieste švietė: tai 
gerai! Pagaliau (girtuoklius prispaudė, 
tvarka tas.

E. Baleišis („Valstiečių laikraštis“)

GILĖS KIAULĖMS
„Valstiečių laiikįiaščio“ skaitytojai pa

raižė, kad šįmet buvo daug -gilių, ir jiems 
įdomu, ar jas galima šerti sumalus kiau
lėms. E. Šimkūnaitė taip -atsakė:

„Sausų gilių vertė prilygsta javų ver
tei. Seniau penimas kiaules specialiai gi
lėmis 'šerdavo, kad mėsa įgytų specifinį 
malonų kvapą, lašiniai būtų standesni, ne- 
tyžtantys. Duodavo kokį mėnesį prieš 
skerdimą. Didelei penimiai kiaulei sužer
davo per dieną apie 2 kibirus gerų paša
rų ir vieną kibirą gilių. Duodavo neluikš- 
tentas. Kiaulė pati -išsigliaudydavo, susi- 
'kramtydavo. Dabartinės kiaulės žymiai le
pesnės, švelnesnės. Gilių, ko gero, ir nebe
pažįsta. Tad galima duoti -ne tik igliaudĮy- 
tas, -bet ir smulkintas“.

MELŽIMO APARATAI — AGREGATAI 
IR TRAKTORIUKAI PRIVATIEMS 

PILIEČIAMS
„Valstiečių laikraščio“ (skaitytojai klau

sė, kur būtų galima nusipirkti melžimo 
aparatą karvei melžti privačiomis namų 
sąlygomis.

Atsakyta, kad 1979 m. Lietuvai paskir
ta 200 elektrinių individualių melžimo ag
regatų. Jų kaina — 116 rublių 30 kapeikų.

Karo invalidui į tokį pat klausimą atsa
kyta, kad jis galės nusipirkti be eilės ra
jono vartotojų kooperatyvų sąjungoje.

Du tautiečiai 'klausė, kur būtų galima 
nusipirkti nedidelį traktoriuką sodybi
niam sklypui išdirbti. Jie girdėję, kad to
kie būsią pradėti gaminti.

Tiems dar teks ilgiau palaukti, nes tiki
masi, kad tokie traktoriukai darbams as
meniniame ūkyje bus pradėti pardavinėti 
tik 1980 m.

LIETUVOJE
VACLOVAS DAUNORAS PRAŠOSI 

LEISTI IŠVAŽIUOTI

.Draugas“ raišo, kad iškilusis solistas 
Vadovas Daunoras pasiprašė leisti j-aim su 
šeima išvykti iš Lietuvos į užsienį, nes 
esamomis sąlygomis nebegalįs dirbti.

Operoje jis pradėjo dirbti 1960 m. Jis 
yra koncertavęs Vakarų kraštuose (JAV 
jo koncertai lietuvių -buvo piketuojami). 
1965 m. gavo nuisipelniiuisio artisto vardą.

Jo (brolis Ričardas 1976 m Vakaruose 
pasitraukė iš „Lietuvos“ ansamblio ir ne
begrįžo į Lietuvą. Jis yra aplankęs su kon
certais daugelį lietuvių (kolonijų.

RICARDO DAUNORO POKALBIAI 
VILNIAUS SAUGUME

Kalbėdamasis su „Tėviškės Žiburių“ 
bendradarbe A. Balašaitiiene, 1976 m. su 
.^Lietuvos“ ansambliu Vakaruose koncer
tavęs ir apsisprendęs į Lietuvą nebegrįžti 
solistas Ričardas Daunoras, nepagailėjęs 
gerų žodžių užsienio lietuviams, taip pat 
ir pasiskundė:

„Pirmiausia negaliu atsistebėti, kad tar
pe tų, kurie -bėgo nuo komunizmo, yra 
jam tarnaujančių be prievartos, o laisvu 
noru. Tai man nesuprantama. Ar patikė
sit, kad kai kurie mano pokalbiai Vaka
ruose yra įrašomi į magnetofono juostas, 
kurios po trumpo laiko atsiranda Vilniaus 
saugumo įstaigoje?“

MIRĖ PROF. A. KONDROTAS

Gruodžio 10 d., eidamas 90-tuosius me
tus, Lietuvoje mirė inž. Antanas Kondro- 
tas, buv. Dotnuvos Žemės ūkio akademijos 
profesorius.

A. Kon-drotas gimė 1889 m. gegužės 1 d. 
Šukionių km., Pakruojo vis. ūkininko šei
moje. 1916 m. Maskvoje įsigijo inžinie
riaus agronomo specialybę ir 1921 m. grį
žo į Lietuvą. Dirbo Žemės ūkio ministeri
joje, o nuo 1924 m. pradėjo dėstyti Ž. Ū. 
Akademijoje. Buvo žymus mokslininkas 
ir talentingas profesorius.

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
TALKININKĖ MASKVOJE

Maskvoje yra (tokia Lietuvių literatūros 
taryba, kuri rūpinasi lietuvių literatūros 
reikalais.

Tarybos atsakingąja sekretore dirba 
lĘela Zaleskaja, kuri (penketą metų yra 
dėsčiusi vokiečių kalbą Kauno Politechni
kos institute ir ten dirbdama išmokusi lie
tuvių kalbą ir dabar ne tik ryšiais rūpina
si, bet, kaip papasakojo „Tiesos“ bendra
darbei Marinai Baublienei, daug lietuvių 
knygų verčia į rusų įkalbą. Ji išvertė „Lie
tuvių literatūras istoriją“, verčia J. Lan
kučio monografiją apie Just. Marcinkevi
čiaus kūrybą, su vyru yra išvertusi M. 
Sluckio romaną „Saulė vakarop“, V. Mar- 
tiinkaus 'knygą, V. Žilinskaitės humoreskų 
rinkinį, V. Miliūno apsakymus ir-J. Biliū
no apsakymus.

KAUNO SALDAINIAI

Kauno konditerijos fabrikas išleidžia 
150 pavadinimų saldainių.

Dabar pradėtos gaminti naujos rūšys: 
„Ąžuolynas“, „Pieniškas vaflinis“, „Jaz
minas“, „Ciauškutė“, „Raktažolė“, „.Vieš
nagė“, „Kauno suvenyrinilai“.

SAULIAUS ŠALTENIO PJESĖ 
MASKVOS TEATRE

Jauno dramaturgo Sauliaus Šaltenio 
pjesė „škac, mirtie, visados škac“ ligi šiol 
buvo statoma Lietuvos teatruose (Vilniaus 
jaunimo teatras suvaidino ją jau daugiau 
kaip šimtą kartų).

Dabar ta pjesė pastatyta K. Stanislavs
kio vardo teatre Maskvoje.

CUKRINIAI RUNKELIAI PANEVĖŽIO 
FABRIKUI

Panevėžio cuikraus fabrikui runkeliai 
1978 m. buvo auginami daugiau kaip 3.000 
ha plote. Augino 20 specializuotų ūkių.

Iš hektaro vidutiniškai prikasta po 
253,7 centnerius šaknų — geriausias der
lius (per pastaruosius ketverius metus.

20.000 NEBLAIVIŲ VAIRUOTOJŲ

Valstybinė automobilių inspekcija Lie
tuvoje per metus sulaiko apie 20.000 ne
blaivių vairuotojų.

Tokiems tuoj pat uždraudžiama kuriarr 
laikui vairuoti automobilį.

KNYGYNAS UŽSIENIO LITERATCRAI

Vilniuje atidarytas trisdešimtasis kny
gynas.

Tas eis specialias pareigas: jame tas ga
lima įsigyti užsieniuose išleidžiamos lite
ratūros — grožinės, mokslinės, menotyri
nės, mokymosi ir kitokios.

TAURĖ L. KACIUŠYTEI

Sov. Sąjungoje surengtose plaukikų 
varžybose vilnietė pasaulio čempionė ir 
rekordininkė L. Kačiušytė išsikovojo tau
rę.

Ji 50 m nuotolį įveikė per 34,51 sekun
des ir pagerino Lietuvos rekordą.
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Europos __
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

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

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Londono Moterų d-ja „Dainava“ — 
50.00 sv., A. Biliūnas — 1.00 sv.

P. Dragūnas — 10.00 sv.
Dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
LIET. KLUBO SUSIRINKIMAS

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

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

Klubo valdyba

PADĖKA

Lietuvių Namų pensininkai dėkoja dai- 
navietėms už kalėdines dovanas ir linki 
joms laimingų Naujųjų Metų.

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS LONDONE

Paskutiniu laiku pradėjo gausiau pasi
rodyti Lietuvoje gamintos plokštelės. Jos 
parduodam is Collet's International knygy
ne. Kainos atžymėtos 3.50 sv.

S. K.

LIETUVOS KAPINIŲ NUOTRAUKA

Westmin-sterio arki vyskupija Londone 
kasmet išleidžia savo informacinį „Year
book“, kurio (tiražas apie 10.000. Šių metų 
laidoje, tuoj po vyskupų .portretu, yra Lie
tuvos kapinių Rūpintijėlio nuotrauka, pa
vadinta „I looked, but there was no one to 
help“. Šalia parašyta „Staitue of (the im
prisoned Christ in. Lithuanian cemetery“ 
(Įkalinto Kristaus statula Lietuvos kapi
nėse).

S. K.

Bradiordas
VEIKLOS KRONIKA

— Po eilės minėjimų ir koncertų gruo
džio 9 (d. tavo atsikvė|pte, pagerbdami vy
resniuosius, kurių su .penisijos knygelle vis 
daugiau aitlsiiranidla. Po maldos, kad „visi 
būtų sveiki, darbingi, artimo meilės pilni 
dr su viltimi žiūrėtų į Lietuvos ateitį“, 
(apie 60 jaunesnių ir vyresnių susėdo prie 
vaišių stalo, parengto I. ir A. Gerdžiū-nų. 
Visus pasveikino (kult, reikalų vadovas A. 
Traška, o A. Bučys paskaitė J. Balčiūno 
iš Kanados laišką, sveikinantį senus pa
žįstamus ir (gerai nuotaiikai atsiuntusį 100 
dtol. J. Adomonis ‘gražiai pasveikino au
gančias vyr. (tautiečių gretas. Jautriai pri
minė lietuvius, (kenčiančius kalėjimuose ir 
Sibiro stovyklose, A. GalbuogŪanė ir V. Ig- 
nlaitis, pabrėždami, kad jiems reikia mo
ralinės ir miedlžilaginės (paramos: (bičiulio 
auka įgalėtų būti sunaudota jų laisvinimo 
reikalams. Anglų kalba visus pasveikino 
klubo pirm. V. Gurevičius, pasidžiaugda
mas (glaudžiu bendradarbiavimu; jam pri
tarė p. Vasienė. Dvasinių ryšių palaikymą 
su kovojančia Lietuva iškėlė kuin. kapelio
nas.

— Gruodžio 24 d. jaukus viengungių ir 
net atskirų šeimų būrelis susibūrė Vyčio 
klube atšvęsti tradicines Kūčias. Kun. ka-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — sausio 14 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — sausio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — sausio 21 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
BRADFORDE — sausio 21 d., 12.30 vai. 

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius 
1979 m. sausio 27 d.

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 8.00 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties
Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Tel. 01-727 2470
Staliukų rezervacijos mokestis (4 asm.) £1.00 
įmokamas užsakant. Staliukus patartina užsi
sakyti išanksto, nes vėliau gali pritrūkti sėdi
mų vietų.

peliinas, sukalbėjęs maldą, padailino vi
siems kalėdaičių, kurie buvo draugiškai 
laužomi, linkint šviesios ateities visiems 
laisvės trokštantiems lietuviams. Besivai- 
šinant skoningais T. Groblienės ir O. Gu
dienės parengtais patiekalais, pakilią, šei
mynišką nuotaiką pažymėjo visa eilė (kal
bėtojų. Organizacijų vardu kalbėjo A. !E|u- 
čys, V. Gurevičius, St. Grybas, A. Gudas, 
A. Traška, o gražaus susiklausymo linkė
jo Pr. Vaisia su žmona, I. Dickinson, G. 
Babinsk.'e.nė ir M. Grybienė, visų vardu 
padėkojusi šeimininkėms. Pasidžiaugta 
Čikagos solistų Nerijos ir Bernardo, V. 
O' Brien ir V. Kalpokų sveikinimais.

Vidurnaktį visi sugūžėjo į improvizuo
tą koplyčią. Bernelių MiSiių metu giedojo
l. T. Dickinson ir vyrų ketvertukias (vado
vaujamas Pr. Vasio), kun.. J. Kuzmickis 
išryškino Kristaus Gimimo mistinę pras
mę ir tikėjimo reikšmę okupuotoje Lietu
voje.

— Kalėdų dieną gražus lietuvių būrelis 
susirinko šv. Onos bažnyčioje. Gražiai 
skambant vyrų chorelio ir -solistės kalėdi
nėms giesmėms, pakilioje -nuotaikoje visi 
įsijungė į džiaugsmingą Auką. Pasimeldus 
už gyvus ir mirusius ir išklausius pa
mokslo apie šv. Šeimos spinduliuojantį au
kos pavyzdį, nepaisant besisukinėjialnčiois 
žiemos, visli geroje nuotaikoje išsiskirstė, 
kad lietuvišku papročiu pabendrautų vie
ni su kiltais.

— Šv. Luko ligoninėje (E 3) gydosi J. 
Un-ikas, ištiktas širdies priepuolio. Jį ap
lanko artimieji draugai. Namuose -besitai
santį P. Gudą baižn, komitetas pasveikino 
ir dėkingumo vardan apdovanojo. Kaimy
nystėje, Halifaxe, po vidurių operacijos 
namuose ilsisi J. Vosylius.

Z, P.

Škotija
„IŠEIVIŲ DRAUGUI“ 65 METAI

Sausio mėn. sueina 65 metai, kai- buvo 
pradėtas leisti Škotijos lietuvių laikraštis 
„Išeivių Draugas“.

Jis yra neatskiriama Škotijos lietuvių 
gyvenimo dalis ir atliko didelį lietuvybės 
išlaikymo darbą. Išlaiko vieningus, nors 
jie įgyvena pabirę daugelyje miestų ir 
miestelių. Idėjas ir faktus pateikia pa
prasta, lengvai visiems suprantama kalba 
ir apima kiekvieną -gyvenimo sritį. Jame 
skelbiami draugijų susirinkimai-, pobūviai, 
ekskursijos, pamlaidos iir visa kita veikte, 
o taip -pat atsimenami mirusieji ir ligo
niai.

„Išeivių Draugas“ anksčiau turėjo dau
giau kaip tūkstantį skaitytojų ir buvo vie
nintelis lietuvių laikraštis Britanijos 
šiaurėje. Dabar jo skaitytojų Skaičius su
mažėjo iki kelėto šimtų ir -teišeina tik 
kartą į -mėnesį. Tačiau šis Škotijos lietu
vių veteranais nesiruošia išeiti į .pensiją“, 
-bet, atšventęs savo garbingą -gimtadienį, 
žada- tęsti ir toliau lietuvybės darbą. Jo 
redaktorius yra visų mylimas prelatas 
Juozas -Gutauskas.

Laikraštis šiuo metu spausdinamas 
„šaltinio“ spaustuvėje Nottinighame.

Linkime didžiai nusipelniusiam laikraš
čiui ištvermės ir sėkmės.

K. L. V.

Vokietija
MIRĖ INŽ. J. AUGUSTAITIS

Gruodžio 18 d. Muenchene mirė dipl. 
-inž. Jonas Aiugustaitis, (buiv. Lietuvos gele
žinkelių valdybos direktorius.

Gimęs 1897. II. 5 Mažučių k., Vilkaviš
kio aps.. J. Au-gustaiti-s 1917 -m. baigė Vo
ronežo liet, gimnaziją dr 1925 m. — Ber
lyno aukštąją technikos mokyklą. Dirbo 
susisiekimo ir krašto apsaugos ministeri
jose. Nuo 1936 m. dėstė Prekybos čnsti-tu- 
ite. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją, bet 1941
m. grįžo į Lietuvą.

Karo pabaigoje vėl išvyko į Vokietiją, 
kur mokytojavo d-r dirbo kitą darbą. Ben
dradarbiavo -spaudoje.

Velionis paliko liūdinčią dukterį dr. 
Dainą Augustaliitytę, Muencheno u-to do
centę.

A. A. ALEKSAS GAILIUS

1978 m. lapkričio 7 d. Burgkirchen s. d. 
Alz, Vokietijoje, niuo inkstų ligos mirė 
Aleksas Gailius.

Velionis buvo gimęs 1920 m. sausio 21 
d. nepertolli nuo Plungės. Palaidotas Neu
oetting kapinėse prie Altoetting. Bavari
joje.

A. Gailius II pasaulinio karo metu pa
teko į vokiečių kariuomenę ir susirgo 
plaučių džiova. Po karo buvo pripažintas 
100% invalidu. lEluvo vedęs -vokietaitę, su 
kuria gražiai sutiko ir sugyveno. Gyveno 
toli nuo didesnių lietuvių centrų Burg
kirchen -a. d. Alz, netoli Austrijos sienos. 
Buvo geras šaulys. Tur -būt, įtik du lietu
viai Fed. Vokietijoje praktikavo taiklaus 
šaudymo sportą ir yra gavę nemaža ir pir
maeilių prizų, tai velionis ir inž. Jonas 
Kęstutis Valiūnas, nors apie A. Gailiais 
laimėjimus plačiajai lietuvių visuomenei 
nebuvo žinoma.

A. a. Aleksas paliko dar gyvą savo mo
tiną, gyvenančią Lietuvoje, -per 80 metų 
amžiaus. Kai motina prieš keletą metų ne
teko karvės, (kaip pagrindimo prasimaiti
nimo šaltinio, velionis siuntė jai pinigų 
(Lietuvoje gera karvė kainuoja iki tūks
tančio rublių), kad nusipirktų kitą. Ve- 
nionis, jautrios širdies žemaitis, užjausda
vo savo artimą ir jam pagelbėdavo.

Velionis paliko žmoną Fine ir žmonos 
■gimines Fed. Vokietijoje.

Amžiną atilsį tautečiui Aleksui Gailiui, 
kurį, d'ar nesulaukusį senatvės, priglaudė 
svetimas, bet svetingas šalies žemė.

KALĖDŲ ŠVENTĖS LUEBECKE

Gruodžio 25 d.. Kalėdų pirmą -dieną kun. 
Vaclovas Šarka, 'atvažialvęs iš Hamburgo, 
atlaikė šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies baž
nyčios kriptoje -skaitlingai susirinkusiems 
abiejų konfesijų lietuvių, lenkų ir vokie
čių tikintiesiems. Kun. V. Šarka pasakė 
Kalėdų švenčių proga turiningą pamokslą, 
o Vakarų Europos lietuvių vyskupo J. E. 
Antano Deksnio kalėdini laišką -multipli
kavo ir išdalino kiekvienam atsilankiu
siam į pamiaUdiaS. š-v. Mišių metu -buvo 
gitdiamos lietuvių ir lenkų giesmės.

Po pamaldų (bažnyčioje visi lietuviai, o 
-taipgi ir svečiai (arti 40) susirinko į 
„Haius Simeon“ prieglaudos salę, dkirtą 
lužsieniečiialms katalikams. P. Stefanija 
Stunigurienė jau nuo ipat 'ankstyva® ryto 
darbavosi ir labai 'Skoningai paruošė sta
lus, kurie vėliau suneštinėmis vaišėmis 
buvo -'turtingai apkrauti. Kun. V. Šarka 
sukalbėjo maldą Hr palaimino stalo vaišes. 
-Kalėdaičius jau Kūčių vakare žmonės lau
žė ir vieni kitiems linkėjo geros sveikatos 
ir šviesios ateities.

Kum. V. Šarika, kaip ir kiekvienais me
tais, gausiai apdovanojo visus žmones sal
dumynais ir buvo -atvežęs likusį maistą 
nuo Kūčių -stalo -savo bute, kur kunigas 
buvo surengęs Kūčias vienišiems ir vien
gungiams lietuviams Hamburge. Tai tik 
kum. V. šarkos dėka -ir nuopelnais gaili 
viėnli'ši žmonės atšvęsti Kūčias lietuviško
je dvasioje ir tradicijoje. Už -tetai jam 
priklauso didi padėka ir pagarba. Šį kar
tą, (bemaž visi sveiki ir pajėgūs judėti lie
tuviai Luebecke, dlalyvavo Kalėdų šven
čių pamaldose ir vaišėse. Vaišių metu bu
vo pagiedota idaug gražių kalėdinių 'gies
mių, žmonės galėjo nuoširdžiai paben
drauti, pasikalbėti, kadangi visi gyvena
me plačiai išsisklaidę tarp svetimųjų ir 
bendri susitikimlai Ibūnia retoki.

VLB LuebedkO apylinkės valdybos pir
mininkais -Pranas Kotkis pranešė, kad 
trumpai prieš Kalėdų šventes apyl. val
dyba aplankė visus senjorus lietuvius 
Luebecke, juos nuoširdžiai pasveikino, ap
dovanojo. IBlem-až visi senjorai Luebecke 
V. Enidrikaitis, M. Grosmantienė, J. Osval
das ir M. Rimkienė jau artėja prie 90 me
tų amžiaus slenksčio. Taipgi pirmininkas 
prašė, kad: per lietuviškais pamaldas baž
nyčioje visi 'giedotume.

Svečių buvo -atvykusių iš Hamburgo, 
Neustadto ir kitų vietų, o taipgi dalyvavo 
ir vienas vokiečių kun. J. Clasen. Petras 
Zulbkus padeklamavo naujausios saivo kū
rybos, Kalėdų tema eilėraštį.

Luebecke gyvenantys lietuviai yra jau 
nuo šeriai žinomi savi -svetingumu ir vai
šingumu -bei solidarumu, ypač lietuvės 
moterėlės yra be -galo šventiniams paren
gimams atsidavusios ir pasišventusias. 
Todėl joms ir priklauso širdingiausias pa
dėkos žodis.

J. Pyragas

„DTE RAUTE“ PUSLAPIS DAINININKEI 
LENAI

Lietuvos vokiečių bendruomenės Vokie
tijoje leidžiamasis laikraštis „Die Raute“ 
paskyrė puslapį Erikos Slumber reporta- 
žui-pasikalbėjimui su šlagerių dainavimu 
išgarsėjusia Lena Valaityte.

Dainininkė pasipasakojo apie savo -gy
venimą ir kelią į karjerą.

GAIGALAIČIO BIBLIOTEKA BERLYNE

Lietuvos vokiečių -bendruomenės Vokie
tijoje leidžiamasis „Die Raute“ rašo, kad 
politikas ir evatngeliikų (teologas prof. d-r. 
Vilius Gaigalaitis buvo iš Lietuvos -į Vo
kietiją atsigabenęs apie pusę savo biblio
tekos.

Prieš mirdamas 1945 m. jis reikšmin
giausią lituanistikos rinkini, (apie 2.000 to
mų, perdavė Berlyne Prūsų kultūriniams 
turtams saugoti organizacijos vadovybei 
su sąlyga, kad knygos bus grąžintos lais
vai, nepriklausomai Lietuvai.

EKSKURSIJOS

IV P.LJK Komitetas paruošė ekskursijų 
planą, apimantį 7 galimas keliones -po Eu
ropą. Pirmos keturios ekskursijos vyks 
liepos 19-27 d. d. studijų diienų metu.

Jaunimo Kongreso studijų dienose ga
lės dalyvauti tik jaunimo rinkti delegatai, 
spaudos atstovai ir labai ribotas skaičius 
stebėtojų, tai likusieji Kongreso dalyviai 
ir Kongreso proga atvykę turistai: galės 
pasirinkt! vieną iš sekančių 4 ekskursijų, 
kurios prasidės Ostendėje (Belgijoje) ir 
baigsis Koenigsteine, kur -nuo 1979 m. lie
pos 27-29 d. d. vyks Kongreso uždarymo 
iškilmės.

„a“ — DM 500, —
Prancūzija, Italija, Šveicarija, Vokieti
ja
1. d.: Važiuojame nuo Oostende į Pary

žių.
2. d.: Pusės dienos miesto aprodymas su 

vadovu. Po pietų — laisva.
3. d.: Važiuojame iš Paryžiaus per Beau

ne į Lyona.
4. d.: Nuo Lyono per Grenoble iki Niz- 

zos.
5. d.: Prieš pietus N:zzos apžiūrėjimas, 

popietis — laisvas.
6. d.: Trumpas vizitais Monaco kuni

gaikštijoj. Toliau -per Torimą ilki Lugano, 
prie Lugano ežero.

7. d.: Važiuojame toliau į Luzenną prie 
Keturių Kantonų ežero. Paskui (toliau iki 
Zuericho nakvynei.

8. d.: Nuo Zuericho per Schaffhausen 
(Rheino kriokliai), per Schwarzwald ilki 
Freudenstadt.

9. d.: Toliau į Heidelbergą, paskui iki 
Koendlgsteino.

Į katinas įeina: -autobusas, nakvynės ir 
pusryčiai vidurinės klasės hoteliuose 
(kambariai -dalinai su dušais ir WC), ir 
miestų apžiūrėjtimiaiii su vadovais.

„b“ — DM 500, —
Prancūzija, Vokietija
1. d.: -Nuo Oostende į Paryžių.
2. d.: Pusės dienos miesto aprodymas, 

likusis laikas — laisva.
3. d.: Paryžius, Nancy, Stnaissbuingas.
4. d.: Per Schwarzwald iki Bodeno eže

ro d r iki Fuessen.
5. d.: Proga aplankyti Liudviko pilį Neu

schwanstein. Toliau per Garmisch-Parten- 
kirchen į Muencheną nakvynei.

6. d’.: Su vadovu Muencheno apžiūrėji
mas. Po pietų — laisva.

7. d.: Muenichen-Nuennlber-g. Apžiūrime 
senamiestį ir pilį. Tada toliau į Rothen
burg o. d. Tauber.

8. d!.: Nuo Rothenbungo per Bad -Mor- 
gentheim -prie Neckaro upės. Palei Nec- 
karą iki Heidelbergo.

9. -di.: Nuo Heidelbergo į KoenigSteiną.
Sąlygos — (kaip 'kelionė „a“.
„c“ — DM 500, —
Belgija, Olandija, Vokietija.
1. d.: Nuo Oostende į |Elruesselį.
2. d.: Bruessel, Rotterdam, Den Haaig,

Amsterdam. ,
3. d.: -Prieš pietus Amsterdamo -apžiūrė

jimas, pankui — laisva.
4. d.: -Per Bremeną su trumpu sustojimu, 

į Hamburgą nakvynei. ,
5. d.: Važiuojame į vakarų Berlyną.
6. d.: Berlyno apžiūrėjimas — po pietų 

■laisva.
7. d.: Per Haminoverį ,į Koelną.
8. d.: Į Bonną, paSkiuii į Koblenzą.
9. d.: Į St. Goar, laivu į Ruedeshdlimą ir 

toliau -į Koeni-gsteiną.
Sąlygos — kaip kelionė „a“.
„d“ — DM 350, —
Belgija, Prancūzija, Šveicarija, Vokie
tija.
1. d.: Oostende, Bruesselis; apžiūrėję 

miestą, liekame nakvynei.
2. d.: Greitkeliais į Paryžių. ,

S&aityt&įu £ai3Hai
„NEMUNO KRAŠTO“ PROVOKACIJOS

Sovietinei propagandai tarp užsienio 
lietuvių Skleisti leidžiami du periodiniai 
leidiniai: Vilniuje savaitraštis „Gimtasis 
kraštas“ ir, kaip atrodo, Vilniuje redaguo
jamais, ibet Vokietijoje spausdinamas dvi- 
mėnesinis „Nemuno kraštas".

Jei -vienas antrą tarytum papildo. „Gilm- 
talsis kraštas“ platinamas ir Lietuvoje, tai 
jame spausdinamoji medžiaga Skirta dau
giausia girti sovietinei santvarkai ir jos 
pasiekimams — apie užsienio lietuvius 
maža terašoma. „Nemuno kraštas“ neturi 
reikalo „varžytis“ prieš Lietuvos skaityto
ją, tai jo temos daugiausia užsienietiškos. 
Jame, be specialia! parašomų straipsnių 
ir (užsienio lietuvių spaudos ir veiklos kri
tiškų komentarų, perspausdinami taip pat 
-Straipsniai iš laikraščių ir žurnalų, kai 
kuriais atvejiaiis nurodant, iš kur tai pa
imta, o kai kuriais ne. Tokia praktika 
„Nemuno kraštas“ naudojasi nuo pat sa
vo pasirodymo pradžios, jos neatsisako ir 
dabar.

Tas straipsnių perspausdinimas, nenu
rodant, iš kur jie paimti, be abejo, yra 
klaidinantis ir provokacinis veiksmas.

3. d.: Prieš pietus apžiūrime miestą, po 
pietų Versailles rūmus.

4. d.: Važiuojame prie Loir upės, aplan
kom pilis, (Ellois ir Chenyonceaux, paskui 
per Orleaną į Troyes.

5. d.: Per Dijoną į Berną.
6. d.: Apžiūrėję Berną, važiuojam .į Lu- 

zenną, paskui į Zuerichą.
7. d.: Apžiūrime Zuerichą, toliau -į St. 

Gallen, Lindau ir Garmisch-Partenkiir- 
chen.

8. d.: Liudviko pilys prie Fuessen (Neu
schwanstein), paskui į Muencheną, apžiū- 
rim miestą.

9 d.: Iš Muencheno -į Koeniiigsteiną.
Sąlygos kaip kelionė „a“.
Po kongreso bus galima pasirinkti vie

ną iš sekančių kelionių:
„e“ — DM 500, — (liepos 30 — rngpiū- 
čo 7 <1. d.)
Vokietija, Austrija, Italija.
1. d.: Nuo Koeniiigsteino greitketiaiis per 

Wiuerzburgą, Muencheną, Innsbrucką ilki 
Bolzano/IEloze-n.

2. d.: Per Veroną į Bologną — apžiūrim 
miestą, paskui į Florenciją.

3. d.: Florencijos apžiūrėjimas.
4. d.: Važiuoljiame į Ravenną, paskui į 

Padua ir į Veneciją.
5. -d.: Venecija su vadovu.
6. (d.: Važiuojame per Udiinę į Lienz, per 

Heiligenblut į Salzburg, čia su vadovu ap
žiūrime miestą.

7. -d.: Greitkeliais (į Vieną — pakeliui -su
stojame Linz ir Mel'k vienuolyne.

8. d.: Su vadovu po Vieną.
9. d.: Per Maichau likti Passau.
10. d.: at'gal į Frankfurtą.
Sąlygos — kaip kelionė „a“. Italijoj da

linai su vakariene.
„f“ — DM 480, — (liepos 30 d. — rug- 
piūčio 8 d.)
Pųancū'4ijių švcicZirija, Italija, Austri
ja, Vokietija.
1. d.: Koenigsteinas-Paryžiuis, kur -su va

dovu apžiūrimle miestą.
2. d.: Iš Paryžiaus į Dijoną — laisvas 

popietis.
3. d.: Toliau į Lyoną, -apžiūrime miestą 

ir važiuojame iki Ženevos/Genf.
4. d.: Genf, Tarin, Milano.
5 d.: Iš Milano per Brennerį į InlaSbruc- 

Iką, čia -apžiūrime miestą.
6. «L: Tnnsbnjc'kas, Muenchenals. Su- va

dovu -apžiūrime -miestą ir -vykstame (toliau 
■į Nuernbengą (miesto apžiūrėjimas).

7. d.: Nuernibergas, Frankfurtas. Po 
miesto apžiūrėjimo — laisva.

8. d.: Iš Frankfurto į Berlyną — -apžiū
rime miestą.

9. d.: Iš Berlyno į Hamburgą — po mies
to apžiūrėjimo bus galima -surengti ir uos
to aplankymą.

10 d: Iš Hamburgo -atgal iki Frankfurto.
Sąlygos — kaip kelionė „a“.
„q“ — DM 360, —
Prancūzija, Šveicarija. Vokietija (lie
pos 30 d. — rugpjūčio 6 d.)
1. d.: Koenigsteinias-Paryžiius, kurį ap

rodė vadovas.
2. d.: Paryžius, Di-jonas — paskui lais

va.
3. d.: Dijon-Genf/Ženeva ir toliau į Zue

richą.
4. d.: Zuerichas, Heidelberg ir paskui į 

Frainktfumtą.
5. d.: Frainkfurtas-IEIerlynas (vis su 

miestų apžiūrėjimais).
6. d.: -Berlynas-Hamburgas.
7. d.: Hamburgas ir atgal iki Frankfur

to.
Sąlygas — kaip kelionė „a“.
Norintieji šiose ekskursijose dalyvauti 

registruojasi savo krašto Lietuvių Jauni
mo (Sąjungos valdyboj. Registracijos ter
minais baigiasi 1979 m. vasario 16 d.

ARGENTINOS ATSTOVAI

Į P. L. J. Kongresą Europoje Argentinos 
lietuvių organizacijos išrinko sekančius 
atstovus:

Gracielė Morkūnaitė, Monika Balčiū
naitė, Tristanas Simanauskas, Gracielė 
Mičiūdaiitė, Monika Baršauskaitė ir Mari
ja Barzdžiūtė.

Pvz., 1978 m. Nr. 5 išspausdintas Bronės 
Spies-Gailiūtės reportažas, kaip Ainnialber- 
go pilyje Vokietijoje buvo sutiktas ir pri
imtais Lietuvos -rašytojų sąjungos vice- 
pirm. V. Bubnys ir kaip džiaugsmingai ta
vo su juo pabendrauta. Galima spėti, kad 
tą reportažą B. Spies parašė specialiai 
„Nemuno kraštui“. Tačiau K. Barėno ra
šinys -apie naująją poezijos antologiją 
anglų-lietuvių kalbomis perspausdintas iš 
„Europos -Lietuvio“, V. Vyteniečio apie se
niausią Vilniaus 'knygyną bene iš „Naujie
nų“, bet abiem -atvejais nenurodyta, iš kur 
paimta.

„Nemuno kraštui“ tokia nuolat karto
jama provokacija, kaip spėtume, neblogai 
pasitarnauja: žiūrėkite, kiek tų užsienio 
lietuvių ir mums raišo ir tuo pačiu prita
ria mūsų tarybinės propagandos politikai! 
Kas maža užsienio lietuvių spaudos tepa
skaito, gal kartais ir patiki, kad tai tiesa 
— kad tie autoriai rašo ir „Nemuno kraš
tui“.

Nuo -tokios provokacijos gintis tebūtų 
vienas kelias: nuolat (Skelbti, kuriuos ; 
straipsnius ,jNemuno -kraštas“ iš kur pa
vogė.

J. Kopūstas
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