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Nuosaikus patriotizmas
Pastaruoju laiku „Europos (Lietuvio“ ir 

kitų liet, laikraščių skiltyse pradeda įšil
ti diskusijos dėl Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjimų, kuriuos (lenkų 
akademikai buvo suruošę Londone ir Len
kijos dvasiškija — Varšuvoje. Aipie pir
mąjį pranešė mūsų Ikorespondlenltas, o apie 
arutrąjį nalšė anglų, vokiečių ir prancūzų 
Spauda.

Paryžiaus ,;Le Figaro“ (1978. XII. 1) at
spausdino savo korespondento Varšuvoje 
Maingueritte pranešimą, tariame (buvo pla
čiai atpasakota hard. Višinskio prakalba 
šv. Jono katedroje. Pačios iškilmės truku
sios net tris dienas, ir jose buvo iškeltas 
„Šio universitetinio centro lenkiškumas 
■ir abiejų tautų istoriniai ryšiai.“ Kardi
nolas keliSkartus pažymėjęs faktą, kad 
lietuvių ir lenkų tautos buvo apsijungu
sios vienolje valstybėje. Stepono inatoro 
-universitetas davė du žymiausius 19-ojo 
amžiaus poetus: Mickevičių l-r Slovackį.

Vieni mūsų skaitytojų buvo nepatenkin
ti, kad lenkai iš viso paminėjo Vilniaus 
universiteto sukaktį, kiti — kad jilę uni
versitetą pavadino Stepono Batoro vardu, 
o treti dar kuo nors. Tikėdamiesi, kad PLJ 
kongreso metu šią vasarą Europoje lietu
vių išeivija taip pat paminės šią svarbią 
sukaktį ir kad ta proga ir spaudoje bus 
plačiau rašoma tuo klausimu, šį kartą no-, 
retume pažymėti tik -bent kelis istorinius 
faktus.

Steponais (Batoras, kurio vardu lenkai 
1919 m. pavadino Vilniaus universitetą, 
buvo didysis Lietuvos (kunigaikštis ir Len
kijos karalius (1576-1586). Kaip pažymi 
mūsų- istorikė dr. V. Sruogienė, lietuviai 
pradžioje -jo nepripažino, bet, pasiunti
niams išsiaiškinus su juo, pakeitė savo 
nuomonę. Vengrų (kilmės „Batoras buvo 
tikrai tauri -asmenybė („Lietuvos istori
ja“ 467 psl.). Lietuvos ir Lenkios santy
kiai jo valdymi metu žymiai pasikeitė ge- 
rojon. pusėn. Nors -pagal Liublino unijos 
aktus ’Lietuva ir -Lenkija -sudarė vieną 
valstybę, „iš tikrųjų Lietuva ir -toliau liko 
atskira valstybė, sujungta su Lenkija la
bai laisvais federacijos ryšiais. Batoras iš
aiškino Liublino unijos -aktą pagal lietu
vių norą ir visada juo vadovavosi.“ 1579 
mietais jis -atvyko į Lietuvą ir buvo labai 
-iškilmingai priimtas. Tais metais jis prie 
Polocko sėkmingai apgynė Lietuvos D. K. 
teritoriją nuo Ivano Žiauriojo puolimų.

Karaliaus Stepono Batoro valdymo me
tais ir jo pritarimu 1579 m. buvo įsteigtas 
Vainiaus -universitetas. Universiteto pro
fesoriais buvo kviečiami (įvairių tautybių 
mokslininkai: lenkai, lietuviai, rusinai, ai
riai, langiai, škotai, Italai, vokiečiai ir k-t. 
Visi mokslai buvo dėstomi, kaip ir kituo
se anų laikų universitetuose, lotynų kal
ba. Nebuvo nei lenkų, nei lietuvių kalbų 
katedrų, nors lenkų kalba (buvo laikoma 
valstybine.

Per pirmuosius diu šimtu mdtų Vilniaus 
universitete, palyginti, ramioje atmosfe
roje stiuddj-aivo dlaugiiausia -D. Lietuvos ku
nigaikštijos jaunuomenė (lietuviai, len
kai, baltarusiai). Neramesni laikai prasi- 
ldėjjio po LietuvosuLenkijos paidaf.iijiimo ir 
Prancūzijos revoliucijos.

Prancūzijos revoliucijos (1789-1799) (šū
kiai , (laisvė, lygybė ir brolybė“ sukėlė vi
soje Europoje tautinius sąjūdžius, kurie 
pradėjo reikalauti kiekvienai tautai lais
vėm pasirinkti valdžios formą ir -teisės 
tvarkyti savo krašto reikalus. Vilniaus 
universitetas prisidėjo prie -tų idėjų dklei- 
dimo Lietuvoje. Jas perėmė tuo laiku Vil
niaus universitete studijavęs Adomas 
-Mickevičius ir kiti. -Dėl -to 1832 m. caras 
universitetą -uždarė.

Lenkų poetas Adomas Mickevičius 
(1798-1855), -sprendžiant iš jo kūrybos, net 
ir šiandieniniu mastu matuojant, neabejo
tinai -buvo Lietuvos patriotas. Kilęs iš D. 
L. kunigaikštijai priklausančio krašto, 
Lietuvą vadinęs savo tėvyne ir savo raš
tuose reiškęs didelę jai meilę, romantiš
kai išaukštinęs jos praeitį, A. Mickevičius 
praeitą Šimtmetį buvo lietuvių inteligen
tijos labai mėgiamas ir plačiai- skaitomas. 
Jonui -Basanavičiui, Vincui Kudirkai, My
kolui Biržiškai, Kaziui Griniui ir kitiems 
lietuvių tautinio atgimimo veikėjams 
Adomo Mickevičiaus kūryba -įiskaepijo 
meilę -savo tėvynei. Kad jis rašė lenkiškai, 
nekliudė tada -laikyti jį tikru lietuviu, nes 
ir patiems -ano meto lietuvių veikėjams 
lenkų kultūra nebuvo svetima. Daugelis 
jų kalbėjo lenkiškai, o paskaitę A. Micke
vičiaus kūrybos, tapo tikrais lietuviais, 
kovotojais idėl -Lietu-vos laisvės.

TaUta ir tautybė yra žodžiai, kurie is
torijos (bėgyje turėjo skirtingą reikšmę. 
Neįsigilinę į istorijos paslaptis, mes (kar
tais pasiskubiname matuoti įvykius šių 
dienų mlalstu. Mes piktinamės, kad lenkai 
-paminėjo Vilniaus -universiteto sukaktį, 
užmiršdami, kad anais laikais Didžiojoje 
Lietuvos kunigaikštijoje, ilšsiplėltusioje to
li -į -pietus ir rytus, gyveno įvairių tautų 
žmonės: lietuviai, žemaičiai, lenkai, bal
tarusiai ir šiandieniniai ukrainiečiai. 
Vengrų -kilmės karalius Steponas Batoras

PRAŠYMAS POPIEŽIUI

Kestono -koledžo žinių tarnyba (I. 11) 
-pmairteš-a-, kad rusų ir lietuvių krikščionys 
parašė jungtinį laišką Vakarų religiniams 
ir politinėms vadlams, įskaitant ir popie
žių Joną Paulių II, prašydami pripažinti 
visame pasaulyje tikinčiųjų teises.

Laiške iš 1978 m. lapkričio 22 d. Krilkš- 
čionūų (komitetas -tikinčiųjų teisėmis ginti, 
kurio būstinė yra Maskvoje, ir naujai 
įsteigtais Lietuvos katalikų komitetas ti
kinčiųjų -teisėms -ginti, — prašė Jungtines 
Tautas paskelbti „'Religinių -teisių paktą“, 
ar „konvenciją dėl kovos prieš diskrimi
naciją religiniuose -reikaluose“. Tas laiš
kas yra adresuotais Popiežiui, Stačialtikiiių 
Bažnyčios galvai, Canterbury Arkivysku
pui, Pasaulio Bažnyčių Tarybai, tikinčių
jų teisėms -ginti komitetams ir preziden
tui Carteriui.

Laišką pasirašę aštuoni -asmenys nuro
do, kaid pastarųj ų dešimties metų laiko
tarpyje -buvo priimta visa eilė tarptauti- 
nlių -sutarčių, kurios liečia žmogaus teisių 
įvairias sritis: civilinę ir politinę, ekono
minę, -socialinę ir įkultūrinę. Efuvo specia
lių -dokuimieinltų, skirtų vaikų teisėms dr ko
vai prieš diskriminaciją mokykloje. Ta
čiau šiandien, žmogaus priespauda žmo
guli! pasiekė pavojingiausią stadiją, siekia
ma kontroliuoti ne tik žmogaus kūną, bet 
ir pačią sielą. Todėl yra reik-aliim-gos ypa
tingos priemonės šilai problemai išspręsti. 
Jie sako:

„Tolklios tarptautinės -sutarties isni|dary- 
m-as neabejotinai žymiai palengvintų ti
kinčiųjų kovą dėl savo teisių ir sudarytų 
rimtas kliūtis veidmainiškiems pareiški
mams apie visišką -sąžinės laisvę -tuose 
(kraštuosę, kur viešpatauja -tikybos perse- 
-kiojimials“.

Ankstyvesniame laiške, kuris (buvo ad
resuotas „popiežiaus Jono Pauliaus I -įpė
diniui“, buvo kritikuojamas miręs Lenin
grado -metropolitas Nikodemas ir išreilš- 
kiilaima padėka -Va-tilkiaino -radijui. Popiežius 
buvo prašomas „ištiesti pagalbos ranką 
(kenčiantiems įbroliams“.

VIKTORAS PETKUS PERKELTAS Į 
ČISTOPOLIO KALĖJIMĄ

Gauta žinių, kad sovietų valdžia užda
ro Vladimiro kalėjimą, kuriame ligi šiol 
bučiavo -telkiami ypatingai -griežtai nu
bausti politkaliniai. Mat, Vladimiro mies
te lankosi nemažai užsienio turistų. Vla
dimiro kalėjime yra -praėjęs kančios ke
lius ne vienas lietuvis. Ten mirė ir vysku
pas Mečislovas -Reinys. Pastaruoju metu 
ten buvo kalinamais Viktoras Petkus.

Politiniai kaliniai iš Vladimiro keliami 
į Čistopolio kalėjimą Totorių respubliko
je, toliau nuo -užsieniečių akių.

Todėl Viktoro Petkaus adresas pasikei
tė. Dabar jis yra toks: 422950 Tatarskaya 
ASSR g. Christopol UE-148 -st-4. Laiškus iš 
užsienio geriau rašyti šiuo adresu: Mos
kva P. J. 5110-1-UE (nors galima vartoti 
ir pirmąjį adiresą).

Laiškai Viktorui Petkui su užuojautos 
ir padrąsinimo žodžiais, net jeigu jo pa
ties ir nepasieks, gali -palengvinti jo liki
mą, nes jie rodo -sovietams, jog pasaulis 
neužmiršta kalinio. Laiškus geriau rašy
ti -anglų kalba (galima ir lietuvių), siųsti 
registruotus arba su pranešimu apie įtei
kimą. Pastaruoju atveju, jeigu laiškas ne
bus -įteiktas, iš sovietų po pusės metų ga
lima išreikalauti $15,75, kuriuos sovietai 
sulmoka.

KAPINIŲ LANKYMAS LIETUVOJE

Kaip praneša Keston koledžo žinių tar
nyba -savo biuletenyje anglų kalba, Lietu
voje vis dar prisilaikoma tradicijos lan
kyti šeimos kapus Visų Šventųjų dieną. 
Kovai su šiuo religiniu papročiu sovietai 
pradėjo praktikuoti tą dieną ateistinį mi
rusiųjų pagerbimą.

Pagal Lietuvos katalikų tikinčiųjų tei
sėms ginti komiteto paskelbtus dokumen
tus, 1978 m. lapkričio 1 d. Kybartuose -val- 

prisi-dėjo prie -universiteto įsteigimo. Vil
niaus universitetas buvo daugelio tautų 
švietimo židinys. Todėl jo 400 metų sukak
tį gali minėti visos tautos. Jeigu jo sukak
tį paminėjo Varšuvoje, tai jo -garsas, kaip 
-Lietuvos universiteto, nuskambėjo po visą 
Europą. Tuo galime tik pasidžiaugti.

Nuosaikus patriotizmas nereikalauja 
nei paneigti kitų tautų nuopelnų Vilniaus 
universitetui, nei perrašinėta Lietuvos is
toriją. 

džios suruoštas pagerbimas turėjo prasi
dėti 7 -vai. valk. Kai -vietos parapijiečiai su 
sa|vO kunigu priislartitno prie miesto kapi
nių 6 vai. vak., itai jau rado garsiakalbius, 
(bliaunančius bedievišką poeziją. Tie gar
siakalbiai! nenustojo bliovę per visas pa
maldas. Už poros dienų kunigas (buvo nu
baustais 50 rub. bauda už dalyvavimą mi>- 
rusiųjįų -pagerbime.

Parapijiečiai parašė Lietuvos kom. par
tijos centro komitetui skundu, kurį pasi
rašė 740 tiUdinčiųjų.

ŠACHAS IŠVYKO UŽSIENIN

Sausio 16 d. Irano šachas, perdavęs 
valstybės vairą regentų tarybai, su savo 
žmona Farah išskrido į užsienį. Atvyku
siais -į Aswaną, juos iškilmingai sutiko 
Egipto įprez. Sadaltas. Šacho paskirto miin. 
pirm. Šapour Bachitiaro kabinetais gavo 
parlamento pasitikėjimą.

-Prieš išvykdamas iš Teherano šachas 
Rėza Pahlevi pareiškė viltį, kad naujoji 
Irano vyriausybė pataisys praeityje pada
rytas klaidas.

SU BIKINI Į LAISVĘ

Sovietų turistiniam laivui „-Leonid- So- 
binov“ Australijoje išplaukiant iš Sydnė- 
jauis uošto, nakties metu pro langą iššoko 
laivo -tarnautoja Liliana -Gasiniaskajai. 
Tamsoje plaukiojusi per 40 -min-., ši 18 mie
tų -aimži-aus mergina išlipo į krantą -ir, su
tikusi pirmą vyrą, paprašė pagalbos. Ji 
paprašė (dubti jiai rūbų ir po to paprašė 
(Australijos valdžios žmonių suteikti jai 
politinį prieglobštį. Ji pasisakė dirbusi 
laive 4 mėnesius ir per tą laiką galvojusi, 
kaip pabėgti iš Sov. Sąjungas.

JŪRATĖ GALECKAITĖ YRA 
PRIEVARTA GYDOMA 

PSICHIATRINĖJE LIGONINĖJE

Apie -šią ,;sąžinės kalinę“ pranešė šie
met -į Vakarus išleistas latvių diši-dtaitas 
Gunars Rodė. Dar būdamas lageryje 1974- 
ai-s metais, Rodė -pasirašė -protestą dėl jos 
prievartinio ,jgydjymo“. Nuo Biržų kilusi 
Gelecfcaitė buvo suimta Lietuvoje 1972 
metais su (dviem kitais jaunuoliais. Jos 
nuisikalltimlas KGB -akyse buvo -tas, kad 
viešoje demonstracijoje ji buvo -apsisiau
tusi lietuviška trispalve. Gunlars Rodė, 
Mondavijos lageriuose -susipažinęs ir su 
daugiau lietuvių, ragina išeiviją rūpintis 
Jūratės Galecikaitės likimu. (ELTA)

ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS JAV 

PREZIDENTŪROJE

Prez. J. Carteris žmogaus teisių dekla
racijos 30 im. -sukaktį paminėjo politikų ir 
visuomenininkų priėmimu (Baltuosiuose 
Rūmuose.

Lietuvių atitinkamoms organizacijoms 
priėmime -atstovavo dr. D. Krivickas, kun. 
K. Pugevičius, kun. dr. J. Prun-skis, A. Ge
čys, R. Česonis, A. Guredkias ir dr. J. Ge
nys. Kalbėjo valstybės sekretorius C. Van
ce, -preziidlemito atstovė A. Wexter, patarė- 
j-as saugumo reikalams dr. Z. Brzezinskis 
ir valstybės sekretoriaus pavaduotoja 
žmogaus (teisių -reikalams P. Darien.

Kai kuriems pareigūnams buvo įteiktas 
leidinys „Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania“. P. Darien sa
kėsi tą leidinį kasmet perslkaiitainti, o adlv. 
J. Shestackas panaudojus ji savo kalboms 
Jungtinėse Tautose.

LENKAI APIE LIETUVIUS

Paryžiuje leidžiamas įtakingas lenkų 
žurnalas Kultūra nuolat inform-uoja savo 
skaitytojus -apie lietuvių gyvenimą išeivi
joje ir Lietuvoje. Lietuviškosios „kroni
kos“ -autorius yra E žagiell, kuris atidžiai 
seka lietuvių spaudą. Žurnalo rugsėjo lai
doje Žagiell komentuoja pasisakymus lie
tuvių išeivijos laikraščiuose, kad iš Lietu
vos kaimynų „klastingiausi ir Lietuvai 
daugiausiai skriaudų buvo padarę len
kai.“ Pasak jo:

„Sovietai dėportavo virš ketvirčio mili
jono lietuvių, žinomos yra masinių žudy
nių vietos ...viaš tūkstančio jaunų lietu
vių žuvo Floessenburgo konclageryje, lie
tuviški veikėjai kalinami Stuitthofe, skait
lingos deportacijos iš Lietuvos, ūkių su- 
kolchozinimas ir t. t. Bet visa tai nieko 
nereiškia. Tam tikriems žmonėms santy
kiai su lenkais bus visuomet kovos fron
tas“. (ELTA)

NEPAPRASTI ŠALČIAI LIETUVOJE

1978 m. gruodžio 30-31 d. d. Lietuvoje 
buvo užfiksuotos pačios žemiausios šio 
šimtmečio temperatūros. Kaip rašo „Tie
sa“, kai kuriose Rokiškio ir Ignalinos ra
jonų vietovėse termometras buvo kritęs 
net iki 36-38 laipsnių žemiau nulio. Ir pir
mosiomis šių -mėtų dienomis šalčiai siekė 
30 laipsnių Hidrometeorologinės tarny
bos žiniomis ,žymesnio -atšilimo sausio mė
nesį nelaukiamai.

Esant nepaprastai šaltam orui, kai kur 
užšalo vandentiekio vamzdžiai. Užšalusių 
upių ledas -siekia pusę metrų storio. Užša
lo net Baltijos pajūris, o Botnijos įlankoje 
ledo Storis yna 45 cm. Tad tarp Suomijos 
ir Švedijos galima keliauti rogėmis.

NEOFICIALI SPAUDA KINIJOJE

žodžio laisvės sąjūdis Kinijoje pagimdė 
neoficialią spaudą, šešetą laikraščių bei 
žurnalų. Kaip praneša „The Daily Tele
graph“ korespondienita-s iš Pekinigo, vienas 
tokių laikraščių parduodamas gatvėje. Tai 
„Informacinės žinios masėms“, 8 puslapių 
1-aidla, spausdinama rotatorium kelių šim
tų tiražu.

To laikraščio redaktorius, Pekingo uni
versiteto mokslinlinlkas Haio Hsuin-chien, 
-sako, Ikald' jb laikraštis yra neoficialus, bet 
ne -pogrindžio. Jis tikisi, kad jam pavyks 
naują laidą atspausdinti spaustuvėje 
20.000 -tiražu. Laikraštyje spausdinama 
-atsargi kritika ir partijos vadovai netrak- 
tuojiami kaip priešai.

LATVIŲ DISIDENTAS GINA 
VIKTORĄ PETKŲ

Latvių disidentas Viktors Kalninlš emi
gravo į Vakarus birželio mėnesį. Atvykęs į 
Bostoną vasarai baigiantis, jis išsamiai 
pasisakė Pabaltijo ir žmogaus teisių sąjū
džio klausimais. Čia spausdiname ištrauką 
iš jo pranešimo spaudai:

„Petkus buvo neteisėtai nuteistas, nes 
jis nepažeidė jokių įstatymų. Helsinkio 
grupė Lietuvoje nėra neteisėta net ir so
vietiniu mastu. Aš sužinojau, kad jis buvo 
apkaltintas Estų -Latvių - Lietuvių tauti
nio komiteto įsteigimu. Bet ir tai nėra ne
teisėta pagal įstatymus. Aš tai gerai žinau, 
nes aš drauge su Petkum surašiau doku
mentus. Tokio komiteto įsteigimo idėja 
buvo jau seniai diskutuojama. Tai pagrin
dinė priežastis, kodėl Helsinkio grupės ne
buvo įsteigtos Latvijoje ir Estijoje — nes 
manėme, kad mūsų Pabaltijo komitetas 
pasirūpins tokiais reikalais, iškaitant 
žmogaus teisių pažeidimus. Mes norėjome 
tirti rusinimo metodus Pabaltijo šalyse —

Sojtijnios DIENOS
— Prez. Brežnevas atvyko į Bulgariją 

atostogų. Kelionė traukinau užtruko 2 die
nias.

— Nuo sausio 31 d. iki vasario 7 d. Vak. 
Vokietijoje, B-aden Wuerttembergo ir Ba
varijos apylinkėse vyks NATO (kariuome
nės manevrai, kuriuose dalyvaus per 
50.000 karių. Tuo pat laiku už 150 km, Če
koslovakijoje vyks Varšuvos -pakto ka
riuomenės manevrai, kuriuose dalyvaus 
per 25.000 -rusų ir čekų karių. Per savait
galį JAV-lbes atskraidino 14.000 kairių 
tiems manevrams. Be 'to, dalyvaus Vak. 
Vokietijos, lEiritanijos, Olandijos -ir Kana
dos (kariuomenė.

— Iš arabų 'diplomatinių -sluoksnių pa
tinta, kad Sirija ir Irakas -planuoja susi
jungti į vieną valstybę.

— Gla-sgowe, Škotijoj, gimė -antras „mė
gintuvėlio“ kūdikis. Pirmais, kuris gerai 
vystosi, (buvo gilinęs Anglijoje.

— Šiaulių televizijos aparatų fabrike 
pagaminti pirmieji spalvotos (televizijos 
aparatai „Tauras“.

— Vietnamo kariuomenė, žygiuojanti į 
Kamlbod-i-ją, per 19 dienų pasiekė Tailan
do steną, nužygiavusi -bemaž 600 (km. 
Kambodijoje dar liko miestų, kuriuos gi
na (buvusio režimo daliniai.

— Pentagono turimomis žiniomis, Sov. 
Sąjunga stato trečią lėktuvnešį, panašų į 
40.000 -tonų Kijevą ir Minską. Mainoma, 
kad jis išplauks iŠ laivų statyklos Juodo
joje jūroje už kelių mėnesių.

— Vokietijos kancleris H. Schmidt pa
reiškė, kad- Vak. Vokietija neparduos 
ginklų Kinijai, bet ir nekriitikuos tų vals
tybių, taries ruošiasi parduoti. Ginklus 
kitoms valstybėmis pandluod-a Sov. Sąj-u-m 
ga, Amerika, Pratncūzijia ir D. Britanija. 
Vokietija -gamina ginklus tiktai NATO 
kraštams.

— Penktadienį, sausio 19 d. sukako 10 
metų nuo čekų studento Jano Palacho su
sideginimo Prahos miesto centre, protes
tuojant prieš Soviet ii invaziją.

— -Sov. Sąjungoje vėl sužydo asmeny
bės 'kultas. Kaip pranešė Kijevo radijas, 
viename Ukrainos kaime buvo įmūryta 
.memorialinė lenta“, kurioje įrašyta: 
„Naktį (iš 11 į 12 -gruodžio 1943 m., 18-tos 

kaip mūsų žemę ir mūsų miestus perima 
atėjūnai iš kitų respublikų; mūsų kalbos 
ir kultūros pažeminimą. Mes norėjome su
rinkti faktus ir pristatyti juos savo tau
tiečiams Pabaltijo šalyse ir vakariečiams. 
Tuo tikslu mes planavome išleisti žurna
lą vardu „Es-La-Li“. Mes buvome pasi
ruošę spaudos konferencijai, kurioje būtų 
dalyvavę Vakarų žurnalistai, Maskvoje, 
generolo Grigorenko bute, 1977 metų rug- 
piūčio mėn. pradžioje. Bet rugpjūčio 23 d. 
vakare man iš Vilniaus telefonu pranešė 
apie Viktoro Petkaus suėmimą. Tą pačią 
naktį buvo padaryta daug kratų ir kon
fiskuota įvairių dokumentų. Sekančią die
ną KGB pradėjo mane tardyti ir aš prisi- 
pažiniau, kad kaikurie dokumentai buvo 
pataisyti mano ranka. Tardymų metu KGB 
mane perspėjo, kad, jei aš su jais nebend
radarbiausiu, -tai pakenks -mano emigraci
jos planams. Todėl 1978 m. balandžio mė
nesį aš pareiškiau, jog aš neli-udysiu KGB 
teismuose. Aš taip pat parašiau laišką Lie
tuvos saugumui, kuriame aš pabrėžiau, kad 
man būtų garbė būti teisiamam drauge su 
Petkum, bet aš neliudysiu jo teisme. Ir ta
da a'š pradėj-au savo bado streiką.

„Mano nuomone, Vakaruose apie Pet
kaus teismą buvo permažai rašoma. Vaka
rų žurnalistai domisi tiktai įvykiais ceotre 
(t.y. Maskvoje) ir tai iškreipia -bendrą 
disidentų sąjūdžio vaizdą.“

„EAST-WEST DIGEST“ APIE LIETUVĄ

Londone Foreign Affairs Publishing Co. 
leidžiamasis ir G. Stewart-Smith -redaguo
jamasis „East-West Digest“ 1978 m. Nr. 20 
išspausdino didelį straipsnį, (kuriame na
grinėjami pirmieji 6 numeriai Lietuvos 
pogrindyje leidžiamo „„-Dievas ir tėvynė“.

lEialžnyčios padėtis Lietuvoje taip pat 
minima Londone išleistos -stambios Chris
tel Lane (knygos „Christian Religion in the 
Soviet Union“ recenzijoje.

SUIMTI ŠNIPAI

Vak. Vokietijos policija suėmė 5 -alsme- 
nils, įtariamus šnipinėjant komunistų mau
dai. Juos išdavė Rytų Vokietijos saugumo 
pareigūnas, praleitą -savaitę pabėgęs su šei
ma iį Vakarų Berlyną. Vienas -iš suimtųjų 
šnipų tuoj pabėgo.

D. (BRITANIJOS ATSTOVAI
D. -Britanijos -atstovais į P. L. J. -kongre

są išrinkti:
J. K. Podvotskis, O. Vir-bickaitė, R. A. 

Juozelskis, V. Juraitė ir D. Zavedkaitė.
Kandidatai: K. R. Juras ir A. Važgaus- 

ka-s.
T. Bakaiitienė (Nottingham) paaukojo 

kongresui -50.00 ®v.

'f

armijos politinis komisaras Leonidas IIj i- 
čals Brežnevas šioje vietoje (šaudė iš (kul
kosvaidžio ir atmušė priešo puolimą“.

— Sausio 15 d. Čikagoje iškrito 50 cm 
sniego anlt prieš tai buvusios 25 cm danu 
gos. Dėl šalčio ir pūgos Čikagoje ir apy
linkėse mirė 65 žmonės.

— Sausio 15 d. prie Gdansko, Lenkijoj, 
nukritus nuo viaduko ant geležinkelio bė
gių -autobusui, žuvo 5 ir buvo -sužeisti 48 
žmonės.

— Futbolo rungtynės Brazilijoje pasi
baigė susišaudymu, per (kurį 3 asmenys 
-buvo nušauti dr vienais sužeistas. Rio de 
Janeiro policija pranešė, kad 20 buvo su
imtų.

— Rusų kareivis, sausio 17 d. „per klai
dą“ -pervažiavęs per Suomijos sieną, (buvo 
grąžintais -a/tgal į Sov. Sąjungą.

— Prancūzijos prez. Giscard d‘ Estaing, 
nuskridęs oficialaus vizito į Rumuniją, 
dėl sniego negalėjo nusileisti ir -grįžo at
gal į Paryžių.

— Rusij-a užsakė Britanijoje už 36 mil. 
svarų mašinas stiklo vilnos fabrikui, (ku
ris bus statomas Polocke.
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Lietuva senosiose Britu I 
Enciklopedijos laidose

Vik. Ignaitis

Ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje 
Britų Enciklopedijos laidose atspausdinta 
mia-ždaiug tas pait, kas ir trečiojoje.

Septintojoje laidoje, išleistojoje 1842 
metais, Lietuva jau minima tik Rusijos 
imperijai skirtame straipsnyje. ,

VIII laidos 13-me tome, išleistame 1860 
metais, Lietuvai įjau vėl paskirtas atski
ras straipsnis. Jame rašoma, kad Lietuva 
yra Europos žemyno dalis, apimanti ir di
desniąją Gudijos dalį. Jos žemės plotas 
yna 112.000 kvadratinių mylių, ir ji turi 
apie 5.000.000 gyventojų. Lietuva dabar
tinės Rusijios vyriausybės sudaryta iš Vil- 
riiiaus, Gardino, Minsko, Mogiliavo ir Vi
tebsko sričių. Kraštas yra lygus. Yra daug 
raistų ir smėlynų. Žemaitijos kunigaikšti
joje ir Nemuno seklumose yra daug der
lingų žemės plotų. Miškuose gaminama 
dlalug medienos. Randama granito, akme
nų ir šiek tiek geležies rūdos.

Klimatas žiemą labai šaltas, o vasarą 
labai kairštas. Bieloviežo miškuose yra lo
kių, vilkų, briedžių, šernų ir stumbrų, ku
rių yra ir Kaukaze. Krašte nėra reikšmin
gesnės .pramonės. Eksportuojama dau
giausia linai, mediena, javai, vaškas ir 
medus.

Lietuva jau 1009 metais minima Qued- 
lilnlb-uirgo kronikose, ibet apskritai apie ją 
labai maža težinoma iki XII šimtmečio 
galo. Tada paaiškėjo, kad vietos gyvento
jai save vaidina Lettoven. Labai anksti lie
tuvius buvo pavergę rusai ir pavertę juos 
vergais, šios Skurdžios, apgailėtinos padė
ties padariniai buvo (tai. kad lietuviai ne
turėjo tinkamos vietos Europos tautų tar
pe iki XIII Išimtmečib vidurio. Pagaliau 
po ilgų iir kruvinų karų Lietuva išsikovo
jo savivaldą. O po to jau. lietuviai veržėsi 
į rusų žemes, ir Lietuva savo sienas išplėtė 
nuo Nemuno ilki Dniiestro ir nuo -Bugo ilki 
Dniepro.

Ritalgoldas 1230 metais pasivadino di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Jo sūnus 
Mindaugas buvo pakrikštytas Rygoje 1252 
-metais. Po trejų mietų jiis atsisakė krikš
čionybės ilr tapo jos prisiekusiu priešu. 
Stabmeldybė Lietuvoje išsilaikė dar šimt- 
mėtį.

Karališkoji šeima išsibaigė su Mindau
go 'sūnaus mirtimi 1266 metais. 1282 me
tais Vytenils pasiskelbė Lietuvos valdovu, 
o 1315 mietais Lietuvos valdovo sostą pa
veldėjo Vytenio sūnus Gediminas, kuris 
savo kraštui padare daugiau gera, nei ku
ris kitas ibuvęs valdovas. Gediminas išplė
tė valstybės sienas, saugojo religiją, kal
bą ir papročius tų 'kraštų, kuriuos prijun
gė prie Lietuvos. Jo sūnus Algirdas, žmo
nos įkalbėtas, priėmė rytų apeigų krikš- 
čiiomiybę 1381 metais. Vėliau Lietuvos val
dovo sostas atiteko jaunesniam Algirdo 
sūnui! Jogailai. Jogaila vedė Lenkijos ka
ralienę Jadvygą su sąlyga, kad jis ap
sikrikštytų ir Lietuva būtų sujungta su 
Lenkija. Jogaila su broliais, seserimis ir 
daugybe diduomenės Krokuvoj viešai pri
ėmė krikštą 1386 metais vasario 14 d’, ir 

neužilgo buvo karūnuotais Lenkijos kara
liumi. Kiltais mietais Jogaila gražią stab
meldžių šventyklą Vilniuje pavertė krikš- 
čioniių bažnyčia ir tuojau paragino (tūks
tančius savo krašto tautiečių, kad priim
tų krikščioniškąjį tikėjimą.

Nors Lietuvos-Lenkijos unija jau buvo 
paskelbta ir Vilniuje, ibet tikroji tų vals
tybių politinė unija dėl tam itilkrų priežas
čių vystėsi labai pamažu. Tiesą sakant, 
tikras unijos taip Lietuvos -ir Lenkijos ne
buvo iki 1569 metų Liublino seimo. Lietu
va, kol dar nebuvo rusų užimta, buvo su
skirstyta tokiais geografiniais krašto vie
netais: Trakai, Vilnius, Naugardukas, Pa
girys (Bre.dk), Vitebskas, Polockas, Mogi- 
liavas ir Žemaičių kunigaikštija. 1792 me
tais Rusijia užėmė Mogiliavą ir Polocką, o 
1793 m. ir likusią krašto dalį.

Didelis -straipsnis apie Lietuvą yra lEiri- 
tų Enciklopedijos IX laildlois 14-me tome, 
išleistame 1882 metais.

Jame rašoma, kad lietuviai, apie 
3.000.000 .gyventojų, yra indo-europiečių 
kilmės. Jie yra apgyvenę keletą vakarinės 
Rusijos provincijų, dalį Lenkijos šiaurės 
rytuose ir Prūsiją Baltijos jūros pakrašty
je. Apskritai jie gyvena Nemuno ir Duno
jaus baseine. Labai maža žinių tėra apie 
lietuvių kilmę, ir nieko nežinoma, kada 
jie atvyko į šį kraštą ir kada čia įsikūrė.

Plotemy mini įdvi gimines: .galindus ir 
sudeniius. Spėjama, kaid jie yra vakarinė 
lietuvių tautos šaka — prūsai. X šimtme
tyje jie jau buvo žinomi Litva vardu ir 
kartu su kitomis dviem įtos .gimtinės šako
mis — prūsais ir lialtviais — buvo apgy
vendinę pietrytinį Baltijos jūros pakraštį 
nuo Vyslos iki Dunojaus, o Siaurės rytuose 
išsiplėtė net ūki Jarvos ir Peipuso ežerų.

Kraštas, kuriame yra apsigyvenę lietu
viai, lygus, kiek kalvotas, su daugybe ma
žų ežerų ir didėlių pelkių. Pelkės dar ir 
dabar užima didelius žemės plotus, nors 
per paskutinius šimtmečius ten 'buvo iš
kaista daulg drenlaižo kanalų. Net paskuti
niais meteis drenažo reikalams išleista 
daug pinigo, bet pelkės nyksta labai pa
mažu. Žemė nederlinga, nes šiaurėje smė
lėta, o kitur kietas molis.

-Kraštais apaugęs didėliais miškais. Di
deli miško platai išdegė, ir per daugelį 
šimtmečių juos naikino naujakurių kir
viai. Ten kūrėsi nauji kaimai. Vėliau- di
dėlius miškų pilotus Katarina II išdlalijo 
savo valdininkams, ir tie miškai greit iš
nyko. Tačiau ten ir dabar yra dar nepa
liestais miškais apaugusių didelių žemės 
plotų. Vien Bielaviežo giria užima ne ma
žiau kaip 550.000 akrų žemės plotą, kuris 
yra 650 pėdų virš jūros lygio. Iš ten ište
ka Nerevo ir Bugo 'Upės.

Tie milškų plotai turėjo įtakos Lietuvos 
istorijai. Jie paliko daug originalių bruo
žų ir Lietuvos istorijoje, ir mitologijoje, 
ir poezijoje, ir net muzikoje. Tie malšk-aii 
saugojo lietuvius nuo užpuolikų. Nepaisant 
istorinių pasikeitimų, jiė padėjo lietu
viams išlaikyti tautini charakterį ir pri

mityvią religiją net iki XIV šimt.
Krivių krivaitis buvo vyriausiasis kuni

gas, teisėjų teisėjas, kurio valdžioje buvo 
ne mažiau kaip 17 įvairių laipsnių dvasi
ninkų, -atliekančių pamaldas miškuose. 
Vaidelutės atnašaudavo dievams aukas 
prie senų stiprių ąžuolų. Dar ir XIV šimt
metyje viduryje miškų (buvo žinyčios, ku
riose -būdavo kurstoma negęstanti ugnelė. 
Net ir dabar lietuviai, o ypač latviai, kai
muose vis dar turi paprotį atlikti reliigb 
nes apeigas miške prie didelių ąžuolų, o 
kur nėra didelių miškų, tai prie pavienių 
medžių.

Net ir šiuo metu lietuvių giminė skirs
toma į tris pagrindines šakas: prūsus, lat
vius ir lietuvius, Litvą arba lietuvininkus. 
(Latviai salve vadina latvis. Tokiu vardu 
jie minimi ir rusų kronikose. Lety-gaia yra 
sutrumpinta iš žodžio Latvin-galas, gali
niai litetuviai). Lietuviai dar skirstomi į 
tikruosius lietuvius ir žemaičius (Zmudz, 
Samoghitiaris ar Zem-ailey). Prie šių tri
jų pagrindinių lietuvių giminės šakų, ku
rios net iki šiol yra išlaikę sugadintą savo 
tautinį charakterį, reikėtų dar pridėti ka
ringuosius juodplaukius jotvingius (Yalt- 
vya'gs -ar Yadzvings). Jie buvo apsigyve
nę -Nemuni ir Bugo aukštupio tankiuose 
miškuose, apgyvendinę dlalį Gardino ir 
Plocko ir šiaurės rytus nuo Lomžos lir Var
šuvos. Jų palikuonys lengvai atpažįstami, 
kaip gudų ir mozūrų mišinys.

Nestoro kronikas prie lietuvių giminės 
priskiria d-a-r ir žiemgalius (Jomigal-a), ku
rie vėliau vadinami Semigallia vardui X 
šimtmetyje jie apsigyveno Dunojaus upės 
kairėje pusėje. Kuršiai, kuriuos rusų kro
nikos vadina Korš, o vakariečiai — Cou- 
rons, taip pat yna lietuviai. Jie apsigyve
nę Courlaindo-Kuršių pusiiaisalyje. Dar -ki
ta lietuvių giminės šak-a — golandai (Go- 
lad) buvo įsikūrę M-a-dkvos upės intako Po- 
roltva krantuose. Atrodo,, kad jie buvo at
skirti nuo pagrindinės lietuvių giminės 
jau talda, kai kraustėsi į šiaurę. Kriivičiai, 
kurių vardas primena Krivę-Kri-veito, at
rodo, įprilMiauso taip pat lietuvių gimilnei, 
nes jų etnologinės savybės primena lietu
vius. Jiė valdo Smolenską ir, atrodo, da
bar jau yra sumišę su slavais.

Šitie -visi žmonės tik etnografiškai susi
skirstę į gimines, ir kiekviena jų dar pa
dalyta į padėrmes-gentis ir kaimus, ku
riuos vieną nuo kito skiria miškai ir pel
ikės. Ten nėra miestų ir tvirtovių. Lietuvių 
gyvenamoji teritorija buvo atvira, ir kitų 
kraštų užpuolikai — rulsų karingieji knia- 
ziai ir vokiečių kryžiuočiai —• ta aplinky
be naudojosi ir dažnai užpuldinėjo lietu
vių gyvenvietes. Vokiečiai tuojau užkaria
vo prūsus. Jų jau net nebelaikė atskiros 
tautybės žmonėmis, o tik -jų vardą palike 
valstybei, kuri vadinosi -Prūsija. -Latvius 
nustūmė į šiaurę. Latviai sumišo su lyviaif 
■ilr estas, ir juos užvaldė Livonijos ordinas. 
Tik tikriesiems lietuviams su žemaičiai.' 
pasisekė sudaryti Savarankišką valstybę 
Ankstyvoji šios valstybės istorija maža te
žinoma. Kronikos pasakoja tik a-pie vėles
nę stos valstybės raidą-vystymąsi.

XIII (šimtmečio pradžioj prieš slavų už
puldinėjimus lietuviams kariams vadova
vo jiau pašižymėjęs lietuvių, jotvingių. ir 
Raudonosios Rusijos vadas Rinigoldias. Ta
da jau ir Livonijos ordinas lietuvius daž
nokai užpuldinėdavo ir skverbėsi -į pietus.

Tuo metu lietuviai įsitikino, kad jiems 
reikia tam tikro vieneto — organizacijos, 
kuri galėtų -gintis nuo užpuolikų. Vado
vaujamą vaidmenį pasiėmė Ringoldo sū
nus Mindaugais. Jis padarė kai kurių nuo
laidų ordinui ir sutiko priimti krikštą. Ap
sikrikštijo Naugarde 1250 metais jr už tai 
iš popiežiaus Inocento IV gavo karaliaus 
karūną ir buvo karūnuotas Lietuvos ka
raliumi. Jis sutiko ordinui užleisti net vi
są Lietuvą, jei mirdamas nepaliktų savo 
įpėdinių. Priėmė krikščionybę tik dėl to, 
kad turėtų didesnės įtakos kitose lietuvių 
giminėse. O kai tik Mindaugas sudarė uni
ją tarp lietuvių, žemaičių ir kuršių, jis at
sisakė ordinui duotųjų pažadų, ir 1260 
metais lietuviai sukilo prieš ordiną. Pra
sidėjo -vidlaus karai, ir po trejų metų Min
daugas žuvo. ,

Maždaug XIII šimtmečio gale Liutove- 
ras pradėjo naują Lietuvos valdovų dinas
tiją, -kurio antrasis sūnus Gediminas 
(1316-1341), remdamasis naujomis jėgo
mis, sudarė lyg ir pastovią valdžią. Gedi
minas išplėtė savo valdas į rusų žemes — 
į Juodąją Rusiją (Naugardas, Ždzitovas, 
Gardinas, Stonymas ir Valkaviskas). Taip 
pat jis prisijungė Polocką, Turovą, Pinis- 
-gą, Vitebską ir Volinijos kunigaikštystę. 
Gediminas save vadino Rex Lethowino- 
rum et multorum Ruthenorum (Lietuvos 
ir daugelio -rusų karalius). ,

1325 metais Gediminas sudarė sutartį 
su Lenkija prieš Livonijos ordiną. Ši su
tartis ir buvo pirmas žingsnis į abiejų 
kraštų uniją, kuri įvyko po dviejų šimt
mečių. Septyni Gedimino sūnūs tvarkėsi 
savarankiškai, bet du iš jų — (Algirdas ir 
Kęstutis — tuojau įsigijo daugiau galios, 
nei kilti penki. Juodlu -atstovavo dviems 
skirtingiems siekiams, kurie tada rūpėjo 
Lietuvai. Giminystės ryšiai Algirdą trau
kė į pietus, ir jis siekė unijos <su Maskva. 
Ne kaip karys, o kaip geras politikas di
plomatiniais būdais ir gera organizacija 
jis plėtė ir didino savo įtaką. Jo žmona ir 
sūnūs buvo krikščionyfs. Algirdas taip pat 
sutiko apsikrikštyti -rytų apeigų katalikų 
bažnyčioje.

Kęstutis atstovavo atgimstančiam lietu
vių tautiniam susipratimui. nuolat karia
vo su Livonijos ordinu, išliko ištikimas 
senajam lietuvių tikėjimui ir tapo tauti
niu, legenldariniiu 'Lietuvos didvyriu. 1345 
metais abu broliai susitarė vėl atkurti Di- 
džiąją Lietu-vos Kunigaikštiją ir Vil
niuje, senoje krašto šventovėje, visi bro
liai pripažino Algirdą 'krašto valdovu. Jo 
sūnus Jogaila apsikrikštijęs vedė Lenki
jos karalienę Jadvygą ir 1386 m. vasario 
14 d. bulvo karūnuotas Lenkijos karaliu
mi.

Lietuva XV šimtmečio pradžioje buvo 
-glalilniga valstybė, išplėtusi savo valdas į 
rytus iki Viiazmos ant MaiSkvos upės kran
tų, pietų rytuose siekė Poltavą, Azovo jū
rą ir Odesą, įskaitant Kijevą ir Lucką. 
Unija (siu Lenkija daugiau tik iš vardo iš
silaikė iki 1569 m., ilki- karaliaus Žygiman
te Augusto laikų.

Lietuva XVI šimtmetyje savo galios į 
rytus ir pietų rytus taip nebeišplėtė, kaip 
kad buvo prieš porą šimtmečių, bet vis 
dėlto buvo vienalytė valsttylbė, kuriai: 'pri
klausė Pilodkiais, -Mogiliaivais, Minskas, Gar
dinas, Pagirys (-Brest), Kaunas, Vilnius ir 
pietų rytuose siekė Černigovą.

Su lietuviais 
pasaulyje

NAUJAS ŽURNALAS SU S. SANTVARO 
EILĖRAŠČIAIS IR M. DRUNGOS 

STRAIPSNIU

Bostone (JAV) pradėtas leisti „South 
(Ebston Journal“, kuris žada pasirodyti 
tris -kartus per metus.Jis skirtas susipa
žinti su ta miesto (dalimi.

Jo pirmajame numeryje išspausdinta 
poeto S. Santvara nuotrauka ir šelšių jo 
eilėraščių vertimai ir M. Drangos straips
nis aipie tenykščius lietuvius.

LKBK PORTUGALŲ KALBA

Kun. Pr. Gavėno vadovaujama Brazili
jos Lietuvių kunigų vienybė išleido por
tugalų kalba Lietuvių katalikų Bažnyčios 
kronikos N-r. 32.

Ji siuntinėjiama krašto vyskupams, ku
rių Brazilijoje yra 230, vienuolijų vado
vams, politikams, laikraščiams ir įvai
riomis kitokioms institucijoms.

Verčiamas jau -ir Nr. 33, kiuriam išleisti 
-tikimasi susilaukti lietuvių finansinės pa
ramos.

IŠLEIS VENANCIJAUS ALIŠO 
POEZIJOS RINKTINĘ

Brazilijoje įgyvenęs ir ten miręs prel. A. 
Arminiais buvo poetas, savo kūrinius paisi- 
rlašilnėjęs Venancijum Alilšui. Lietuvoje ne
priklausomybės laikais buvo išleistos dvi 
jo poezijos knygos — „Sao Bento varpai“ 
ir „Oascata Cristalinia“, Brazilijoje — 
„Pietų Kryžinis“. Yra palikęs dar nemaža 
niekur nespausdintos kūrybos.

Dabar JAV rengiamasi išleisti jo (poezi
jos rinktinę, kurią redaguoja K. Bradū- 
mas, o įvadą rašo A. Vaičiulaitis.

„MŪSŲ LIETUVAI“ 30 METŲ

Brazilijoje leidžiamasis savaitraštis 
„Miūsų Lietuva“ atšventė 30 metų sukak
tį.

Dabar jį redaguoja kun. P. Gavėnias. Il
gus metus yna redagavęs prel. P. Raiga- 
žimsklais, po jo kun. J. Kidykas, o artimai 
talkininkavę V. Vijeikis, M. T-amaliūn-as, 
B. -šūkevičiuis, dr. J. F. Oarratio, K. Pažė
raitė, H. (DidžiuIl-ytė-Mošinskienė, kun. J. 
Bružikas, kun. A. Saulaitis, kun. S. Šilei
ka, V. (Bacevičius ir kiti.

Lietuvos istorija nuo unijos su Lenkija 
laikų tapo Lenkijos istorijos (dalimi. Lie
tuviams ir gudams teko nemaloni Lenki
jos pražūties dalis: po trijų padalijimų ji 
atiteko trasų imperijai. 1792 m. rusai už
ėmė Mogiliavo iir Pdpslko provincijas, 
1793 m. prisijungė Vilnių, Trakus, Nau- 
gardą, Pagirį ir Vitebską. 1797 metais ru
sai visas šias valdas sujungė į vieną vie
netą ilr pavadino Lietuvos gubernija, bet 
šį vardą naudojo tik Viln-iia-us ir Kauno gu
bernatoriai, o Mikalojus I uždraudė var
toji ir tokį krašto vardą. Nuo tada- tas 
vardas įminimas nebent -tik oficialiuose do
kumentuose.

( Pabaiga)

Kazimieras Barėnas

Jaučio sveikata
(iš knygos „Kilogramas cukraus“)

Mačiau laikraštyje skelbimėlį; Ameri
koje gyvenąs A. Dagilis ieško savo brolio 
Marijono. Neberas, aiškiu, pavėlavo getru 
dešimtmečiu, kol atsiminė, kad kažkur pa
saulyje turėjo brolį.

Pagarbos tam ieškotojui nejaučiu jo
kios. Susigalvdk tu man, įsakau, -ir nesiilgė- 
dfclk viešai -Skelbtis, kad- ketvirtį amžiaus 
tas brolis tau nerūpėjo, bet staiga po ši
tiek metų atsiminei ir pasigedai! Vis dėl
to, tur ibūt, reikėtų tam nejautriam užuo- 
mjarlšai porą žodžių parašyti, kada čir kas 
su (Marijonu atsitiko. Tas dabar pats 'jau 
nebegalįs atsišaukti Dagilis — senais ma
no pažįstamas iš tų laikų, kai po karo In- 
trighame k-aip pakvaišę „'Lenciūgėlį“, 
„Malūną“ ir kitus lietuviškus tautinius 
(šokius ttirypčiojome saviškiams ir kitatau
čiams palinksminti. Šok, šok tallkačiką... 
Taip, dabar jau pasenome, nebėšokam ir 
nieibediaiiniuojam, ir -gyvenilmias mus daug 
ko išmokė, vienus užsidirbti duoną ir 
kiurksoti namie, kai baigiame savo valan
das fabrikuose, o kitus vis kažko ieškoti, 
-per neramią galvą vils patekti į bėdas ir 
surasti nekasdieniškus būdus iš jų išsi
sukta Marijonas buvo iš tų antrųjų, ku
rie gyvenime mėgsta riziką.

Daugumais mūsų buvome žymiai vyres
ni už jį. O jis — tikras vaikelis, ir ūgio 
-nekokio, ir metų gal ir tikrai tik septy
niolikos, kaip mums sakėsi, bet jalu pra
ėjęs gerą -apsukrumo mokyklą (kariuome
nėje. Sutikęs jį pirmą kartą, spręsdamas 
paigat išvaizdą, galėtum -sakyti: susisukęs 
vaikelis žioplelis, ir viskas. Bet pasiklau
syk, kaip ir ką jis kalba, ir -tuoj pradės 
aiškėti, Qoaidl patyrimu ir išgyvenimais jis 
.pralenkia daugelį tų, (kurie ramūs sėdėjo 
namie, o pabėgę sulaukė karo galo (amuni
cijos fabrikuose ar vagodami ūkininko 
laukus. Visi 'jų nuotykiai sukasi -apie 
slapstymąsi nuo bombų.

Kaip jiis tokio amžiaus pakliuvo i lietu

viškus dalinius, kurie prieš kiaro pabaigą 
atsidūrė Vokietijoje, galėtum klausytis ir 
klausytis, kai -tik jis praveria burną ir 
pradeda pasakoti savo praeities nuoty
kius. Kad mes patikėtume, jis įpasakoda
mas mini -pavardes tų lietuvių, su kuriais 
drauge pateko į nelaisvę, ir jeigu abejoja
te. tai eikite ilr pasiklauskite, taip, visi tie 
jo išvardytieji prisimins Marijoną, paltį 
jauniausią .ir mažiausią kuopoje, dažnai 
pastumdtolmią, ibet ne kartą ir vyru palai
komą. Žiūrėkite, po karo stovykloje, kai 
keturiolika jų susėdo gerti kažkokio ap
nuodyto spirito, ar manote, kad Marijonas 
buvo išskirtas ir nekitoojo stikliuko? še
ši iiš tų keturiolikos apako, septyni mirė, 
o Marijonas išsikapstė, ir gydytojas ste
bėjosi, kad tokiiame kukurbezdalio didu
mo kūnie šitaip stipriai laikosi -gyvybė.

— Jaučio sveikatą, vaikine, turi! — iš
leisdamas iš ligom,inės gydytojais jam pasa
kė, ir tais žodžiais Marijonas ne įtik didžia
vosi: jis neslėpė nuo mūsų, kad tai neblo
ga evangelija, kurią tiktų padėti savo bu
simojo gyvenimo pagrindu. Su mažais su
svyravimais ir nukrypimais tokios linijos 
jis ir laikėsi.

Tie „-Lenciūgėlio“ ir „Malūno“ šokimai 
jam (bu vo dar tik pereinamasis laikotar
pis, dairymosi mietai, kur ir kaip geniau 
pasinaudoti -ta įrodyta tiesa — jaučio svei
kata. Jis kol kas ir dilrlbo su -mumis teksti
lės fabrike, vis pasikeikdamas iir gailėda
masis, kad į Britaniją atvežtais (pateko to
kion užkampio -stovyklon, iš kurios ten su
grūstų vyrų neėmė į kasyklas: galėjai už- 
siralšyti (arba! žemės ūkio darbams, arba 
siūlų sukti. O (kad-anigi jo -tėvas turėjo že
mės, (tai pasiūlymas eiti vėl bulvių kasti 
ar burokų kaupti jam, turinčiam tokią re
tą sveilkialtą, atrodė žeminiantis. Kai mes 
pasišaipydavome iš jo noro lįsti į požemį 
anglies gramdyta, jis (ir supykdavo arba 
imdavo tamščiads sau stuksėti į krūtinę, 
kaip gorila. Štai, žiūrėkite, koks aš stip
rus! Jei tą dunksėjimą lydėdavo tęsiami 
šūkčiojimai, kokiais Tarzanas filmuose su
sisiekia -su drambliais, (tai ženklas, kad 
Marijonas tuo tarpu -gero ūpo ir mes gali
me toliau juokauti. Tai mes suipuldaivome 
čiupinėti jo (krūtinę, ar tas mūsų vaikinas 
kumščiais nebus pradaužęs skylių, kurias 

(turėtume užkaimlšyti vata. (Menkutis, (smul
kutis, ir jeigu ne karas, ne tie baistymiaisi 
po svetimus kraštus, tai galėtum, sakyda
vom, dlair paganyti (tėvo galvijus keletą 
metų, kol ūsai ir barzda pradės padoriai 
želti, o paskui kaimas tave pasamdytų už 
skerdžių iir grytelę ir išlaikymą duo
tų, štai kam tu tiktum, vai
kine. Erži-ndam.ii jį, mes vis kalbame taip, 
tarytum (Marijono tėvas diar turėtų galvi
jų bandą ir kaimais pagal seną tvarką 
(klausytųsi gatvėje rytais skerdžiaus (tiriū- 
įbavimo. Taip, rodos, palikom-, taip ir ra
sim .Kad iš -tų keturiolikos gėrikų tilk jis 
vienas išliko gyvas ilr itiuri dlar geras akis, 
mums dar jolks jo didelės sveikatos įrody
mas. Gal, kai -toks vaikas, mažiau už kil
tus išgėrė, gal stipriau pavalgęs atsisėdo 
prie stikliiulko, o dabar, -štai, trinksi isiaiu į 
krūtinę ir didėlį vyrą vaizduoja.

Nežinau, gal ir tie mūsų pajuokavimai 
■prisidėjo, kad jis ėmė vis daugiau ir dau
giau gerti. Argi jis norėjo mums -parody
ti: štai kokis aš vyras, štai kiek teisybės ne 
tik įmano žodžiuose, -bet ir darbuose! O gal 
tail iir kariuomenėje praleistųjų metų pa
likimais. Tėvo motinos gi neturėjo kareivi
nėse, tali 'ir ėjo jam viskas vėjais, ką nu
griebęs suvalgei, kais .pripilta — išgė
rei, ir toks gyvenimas uždėjo savo ant
spaudą.

Gerdavo 'jis su mumis, gerdavo ir (be 
mūsų. Kai pradėjo dažniau pradingti 
mulmls iš (akiračio ištisais savaitgaliais ar 
ir eilinių išiokiadienių vakarais, netruko
me išgirsti, kad Marijonas susirado mer
gaitę, tokią pat mažaūgę ir smulkutę, kaip 
jlis. įMūsiiškiiai užtikdavo juos abu- baruose. 
Pamatėme pagaliau kartą gatvėje Slitilnė- 
jlančiuis, tai ir vėl paaštrinome liežuvius.

— Sveikata, matyt, nebeatlaiiko, Mari
jonai.

Jis muistėsi ir teisinosi:
— Ilgai -gėrėme. Visą vakarą, nuo šeštos 

iki vienuoliktos, tai ką jūs sau ‘galvojate.
Ką gi mes galvosime? Nusistebėdavo

me, kad abudu jie dėl stikliuko suitairia, 
nes moterys (dažniausiai saikingesnės už 
vyrus. Greit iš jo paties išgirdome, kad 
tuoj bus vestuvės. O kai atėjo laimitagoji 
diena, mažiau jį liežuviu plakustoji buvo 
pakviesti į -bažnyčią ir į barą ir išgėrę dai

navo „Šėriau žirgelį“ ir klausėsi, kaip jos 
t-autiečilaii iš Tiperarto grafijos ir nuo 
Dublino tampo tautines melodijas, kurios 
palaipsniui linksmėja nuo išgerto Gulinės 
-alaus kiekio, (ir susipažino su ta mažyte 
aiilriuke Edlma Dagiliene. Tokia pat šneku
tė, kaip iir mūsų vaikinas, ir mes nukalbė
jome, kad šiim-taprocenitiškai atitiko kirvis 
kotą.

Dalba-r jau šeimos žmogus, Marijonas 
vėl pradėjo reikšti nepasitenkinimą dar
bu tekstilėje. Toks menkas čila atlygini
mas, ir jis eis į plieno fabriką, nes greit 
gims Dagiliukas, padidės išlaidos, ir įgy
venti jiems reikia jeigu ne buto, tai nors 
didesnio kambario, (tokia kišenė, kokią jis 
turi, pakenčiama tik vienam.

Plieno fabrikai mūsų mieste dar nesku
bėjo priiminėti svetimšalių, ir Marijonas 
ūžė nepatenkintas:

— Prakeiktas miestas! Žiūrėk, krtur iš 
karto ėmė -į liejyklas.

— Prakeiktas tau miestas, prakeikta 
stovykla. Ai, -Marijonai, Mairi-jcnai!..

—■ Kad taip yra.
Jo Ikeiikisnojimų pasiklausydavome tik 

mes, o ne miesto valdžia ar plieno fabrikų 
direktoriai, ir j-i-s vis tebedirbo su mumis, 
kurie neskubėjome bėgti iš (tekstilės. Apie 
liejyklas, rodos, niekas mūsiškių nė ne
svajojo, ypač kai pasiekė gandas, kaip 
karšta plieno masė mirtinai sužalojo ne
patyrusį lietuvį. Marijoną talkia baisi ži
nia (taiip pat, matyt, išgąsdino, ir jis kalbė
jo -j-au tilk apie plieno apdirbimo fabrikus.

— Stovi sau prie mašinos ir dildai sraig
telius. Net nesuiprakaituosi, kaip čia. Ar
ba skyles graižioji plokštėse, — svajojo 
jis. Mes norėjome -stebėtis jo žinojimu. 
Niekada nė -kojos neįkėlęs į plieno fabri
ką, o kalba -taip, tarytum būtų visą am
žių diildęs dr graižiojęs. Tačiau kai sužino
jom, kad Edna Dagilienė kasdien stovi 
prie dilldlyimio mašinos, net ir -piršliai jos 
apdeginti, stebėtis nebeturėjome ko. žino, 
varliu-s, nors ir nematė! Tai mums ir už- 
kliuvo vien tos plokštės. Negi jis, -vyras, 
atsistos prie kaimyninės mašinos Šalia Ed- 
nos ir čiupinėsis su smulkiais sraigteliais? 
Jis turės tąsytis su sunkiomis plokštėmis, 
ir mes -apžiūrėjome jo rankų raumenis.

— Neišlaikysi plokštės, vyruti, — erzi- 
mome, — mes iš tavo muskulų alus (sun
kiasi. Tavęs niekas ir nepriims tokiam 
darbui.

Ranka dar -trinktelėjome per pakinklius: 
tikrinome, ar -atlaikys kojos, -ar Marijonas 
nieisukluips -po plieno svoriu. Man -rodos, 
kad dėl tokių juokų jis net nebepykdavo 
— vis tas (pats ir -tas pats, -nusibodę seni 
dalykai. O gal nuovargis -darė jį abejingą. 
Dirbti reikia ar tekstilės fabrike, o nuolat 
gerti laisvalaikiu -argi jo jėgoms? Tegu 
jis ir kažin kaip (giriasi -savo sveikata, bet 
dabar jau pradedame mitu laikyti tą jo 
seną nuotykį, kai sveikas ir gyvas išliko 
tarp tų keturiolikos, kurie stovykloje su
sėdo gerti nuodingo birzgalo.

Mes nustojome -juokauti ir užsičiaupė
me tą dieną, kai išgirdome, kad Marijoną 
ištiko tragedija. Kraipėm įgalva-s, sitebėjo- 
mės, beit pajuokavimai iš mūsų lūpų din
go Kur čia — šiurpas nukrėtė mus! Nak
tį, kai uždaromi barai, ėjo Dagiliai per 
gatvę, ir pro šalį lėkęs automobilis par
trenkė ir -užmušė Marijono žmoną Edn-ą. 
Visada su įtarimu- įpratę priimti kiekvie
ną Dagilio veiksmą -ar žodį, mūsiškiai ir 
šįkart nepraleido net ir šios tragedijos be 
'klaustukų.

— Kodėl u-žmulšė Edną, o -ne ta-ve? — 
Stimburys išdrįso paklausti. — Einate juk 
vis susikabinę, surėmę pečius.

Tur būt, ir policijai neatėjo į galvą ši
taip žiauriai knaisiotis Marijono tragedi
joje, nors (Stimburio (Mausimas logiškas. 
Jei jie susikabinę ėjo, tai automobilis tu
rėjo trinktelėti laibiems.

— Trinktelėjo ir man, va, čia, prie ke
lio, — skubėjo Marijonas rodyti mėlynę, 
ir mes gailėjomės net Stimburio, kad jis 
tokį įtarų klausimą žmogui pakišo. Mes 
gi patys ne vienas esam matę, kaip auto
mobiliai laksto naktimis, kad pratuštėjo 
gatvės. Užgriebė truputėlį, ir vien to -grei
tumo jėga įgalėjo partrenkti. Pasitenkini
mą jautėme, kad policijai vis dėlto pasi
sakė pagauti žmogui -gyvybę atėmusi vai
ruotąją, kuris lėkė ir nulėkė, palikęs Da
gilius ant grindinio. Šįkart vairuotojias 
kaltas gi net už dvi -gyvybes, nes Marijo
no žmona (buvo nėščia.

(Bus daugiau)
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Vienu labai svarbiu lietuviu 
tautos reikalu

Šis reikalas yra geografinės Lietuvos 
ploto ribos.

Labai neseniai tuo pačiu reikalu „Euro
pos Lietuvis“ atspausdino T. Venclovos 
paiSkaitą, įkaitytą paskutinėje Studijų Sa
vaitėje, dėl to sekusias diskusijas ir savo 
vedamąjį, kuriame daromos išvados ir 
pastabos. Baigdama šį dėdelį dambą, re
dakcija kreipėsi į įkaityto jus ir prašė pa
sisakyti. Aš esu vienas iš jų tampo, ir štai 
mano pastabos ir mintys.

T. Venclovos paskaita buvo labai 
kruopščiai! paruošta. Joje buvo dėstomi 
tik faktai, pateikiami statistiniai duome
nys, dažniai laibai įdomūs, nes paskaitinin
kais pats yra visur buvęs ir viską matęs. 
Tad1 tiems, kurie norėjo vien tik žinoti, 
'kur lietuviai diar tebegyvena, kur yra pa
vojus jiems išnykti, kur yra galimybės 
jiems i:!š naujo atsirasti, ar ir kiek yra 
pavojingas Lietuvos surusinimas ir t. t., 
T. Venclova davė pilną vaizdą.
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| Dr. Stasys Kuzminskas | 
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Kokios yna ar turėtų būti Lietuvos vals
tybinės ribos Lietuvos valstybei atsikurti 
ir išsilaikyti, T. Venclova aiškiai pasako, 
kad tai nėra jo paskaitos uždavinys. To
dėl itie, kurie norėjo apie tai ką nors ap
čiuopdama sužinoti ir laukė T. Venclovos 
nucmonės, liko nepatenkinti ir apvilti. 
Paskaita jiems atrodė 'blanki, jos turinys 
įtuSčiaviduris.

Nevisai taip. T. Venclovos pagrindinis 
paskaitos uždavinys, atrodo, buvo pavaiz
duoti mums, išeiviams, kaip ir kiek Lietu
vos gyventojų skaičius ir sudėtis pasikei
tė nuo tų laikų, kada mes ją apleidome. 
Jis šį uždavinį 'atliko puikiai, nepamiršęs 
paminėti ne tik lenkus, rusus, ibaltiguidžius 
„tuteišus“, bet ir kelis uzlbėkus, dabar gy
venančius Lietuvoje.

Iš T. Venclovas paskaitos darytinos iš
vados mums, išeiviams, turėtų būti dar 
įdomesnės: gyventojų skaičius Tarybinėm 
je Lietuvoje siekia 3į milijonų, t, y. di
desnis negu Nepriklausomybės laikais; 
rusų yra daugiau negu 'anais taikiais, bet 
Lietuvos surusinimo pavojus vis dar nėra 
aktualus; nuolatinė, didžiausia mažuma 
Tarybinėje Lietuvoje yra lenkai —apie 
250.000, .iškaitant „tuteiš-us“; bet tas skai
čius turi pastovią tendenciją mažėti suisi- 
lietuivinimo linkme.

šiame taultų margumyne tarp kelių uz
bekų ir 250.000 tuteišų — lenkų lietuviai, 
nepaisant karų, partizaninių kovų, vokiš
kos rusiškos okupacijos, sugebėjo inie tik 
išlikti, bet ir atstatyti savo 52% 
tarp kitataučių, kuriuos jie turėjo 
dar prieš pirmąjį palslaulinį 
karą ca-ristiniais laikais. Šiuo metu 
šis lietuvių nuošimtis Tarybinėje Lietu
voje yra žymiai didesnis negu anais lai
kais, nes dabar jis apskaičiuojamas dides
niam plotui, t. y. Karaliaučiaus 'sritį įjun
giant. Karaliaučiaus gi srityje beveik iš
imtiniai gyvena rusai (karinės įgulos) — 
iš viso ijų bus apie milijoną, o lietuvių tik 
25-30 tūkstančių. Be Karaliaučiaus ir jo 
srities lietuvių nuošimtis visame įvairių 
mažumų margumyne tad gali siekti 80% 
ar net daugiau.

Visa tai tik rodo, kad lietuvių tauta vis 
dar tebėra atspari, gaji, nori gyventi, kles
tėti ir išlikti. Mūsų Didžioji Pareiga išei
vijoje čia, laisvėje, ir yra padėti savai 
tautai ten, 'vergijoje, kad ji atspari, gaji 
ir išliktų.

* * *
Po paskaitos sekė ilgokos diskusijis. Tik 

keli buvo visad nukrypę nuo paskaitos te
mos. Visi kiti svarstė, teiravosi paskaitos 
ribose. Klausė apie Eišiškes, Rodunę, 
Linksmiakalnį ir kitas vietoves, teiravosi 
dėl kai kurių statistinių duomenų.

Dr. A. Štromas, ar papildydamas pa
skaitininką, ar jam prieštaraudamas, pri
siminė Brežnevo kalbą naujosios Sovietų 
konstitucijos priėmimo proga, kurioje jis, 
kreipdamasis -į inerulsiškas tautas, įjungtas 
į Sovietų Sąjungą, pasakė: „Mes palikome 
jums respublikų statusą. Tai būkite mums 
dėkingi, kad dabar mes tai padarėm tik 
dėl to, kad per anksti būtų forsuoti:, tą na
tūralų procesą, kuriame visos tautos su- 
artės ir susilies į vieną tarybinę tautą.“
Toliau dr. A. Štromas tęsė: „Plėšraus liū

to nasrai čia pat... ir mes nėturimie nė 
vienai minutei pasiduoti optimizmui. Rei
kia suprasti: kol bus rezistencinė dvasia, 
kol bus tautinis budrumas, tol ir Tarybų 
valdžia nedrįs pereiti Į ryžtingą ataką 
prieš tautas prievarta įjungtas į Sovietų 
Sąjungą.

Paskaitininkas paneigia esąs šimtanuo- 
šimtjnls optimistas; bet jis pasitiki lietu
vių tauta. Kas bus, kas nebus, beit (lietuvis 
nepražus, — baigė T. Venclova. Šis posa
kis paskaitos rėmuose prilygo saldžiai pa
guodos ašarai.

**♦
„Eur. Liet.“ vedamasis priklauso prie 

T. Venclovos paskaita nusivylusiųjų, t. 
y. 'ieškojo aiškaus pasisakymo dėl Lietu
vos ribų, bet nerado. Todėl jame išdėsto
mas maždaug tokios mintys: dėl rytų Lie
tuvos ribų reikia susitarti su baltiguidžiiais, 
o pietuose su lenkaite; sienos turėtų būti 
nustatomos maždaug pagal susitariančiųjų

tautybių apgyventas vietoves; vienoj ar 
kitoj susitarusiųjų pusėje likusiais tauti
niais likučiais turėtų būti pasikeista. Tai 
būtų vienintelis ir tinkamiausiais būdas 
užtikrinti Lietuvai nepriklausomybę.

Argi itiilk tas būdas? »
Ak, kaip būtų malonu ir gera, kad 

Lietuvos sienų klausimą būtų galima -iš
spręsti taip paprastai!

Visų pirma tik patikslinimo dėlei reikė
tų paklausti, apie keikią nepriklausomybę 
vedamajame kalbama — tautinę ar vals
tybinę? Priimant dėmesin siūlomąjį prin
cipą, kuriuo sienos turėtų būti nustatomos, 
t. y. pagal tautybių (lenkų ir tuteišų) ap
gyventas vietoves, reikėtų manyti, kad 
pirmoj eilėj 'turima galvoje tautinė nepri
klausomybė (apie valstybę mažai tegal- 
voj ama).

Jeigu taip, tai, gerai įsiskaitę į T. Venc
lovos paskaitą, neišvengi amai prieisime iš
vados, kad' būsimojii Lietuva būtų dar ma
žesnė negu ji yra dabar; šalia to visai iptri- 
leistina realybė, kad tas mažas gabalėlis 
žemės, vardu Lietuva, būtų daugiau kaip 
30 milijonų gyventojų turinčios Lenkijos 
įtakoj'aimais iš rytų želigovskajiados apgy
vendintais lenkais, iš pietų pačios Lenki
jos 'ilr iš vakarų įgyvenančiais Karaliau
čiaus uoste ir jo srity. Galutinėje išvado
je lietuvių tautai beliktų jau minėtoji sal
di paguodos ašara —■ „Kas bus, kas ne
bus, bet lietuvis nepražus“, t. y. autono
mija Lenkijos valstybėje. Tautinės nepri
klausomybės sienas tuomet nustatytų tik 
vienas veiksnys — lietuvių tautos dvasi, 
nis veržlumas. Jeigu tas veržlumas bus 
pastovus ir pranašesnis už lenkų, tai šimt
mečių būvyje lietuvių 'tauta galėtų ir vėl 
atsildurti prie Varšuvos ar Krokuvos var
tų, kaip lenkai šimtmečių būvyje atsidū
rė prie Vilniaus.

Bet griškiime prie gyvenimilšlkiesnaų 
realybių.

#**
„Eur. Liet.“ vedamajame, manau, ne 

apie Itai kalbama. Manau, kad jiame turi
ma galvoje valstybinė Lietuvos nepri
klausomybė. Tokiu atveju mes susidursi
me su žiauriai sudėtingu ir nepaprastai 
sunkiai išsprendžiamu reikalu. Prieš pra
dedant tą reikalą svarstyti, čia pat tuo- 
jiau svarbu užakcentuoti, kad) visų tų esa
mųjų 'beveik neišspręatinų sunkumų šian
dien išvis nebūtų buvę, jeigu Lenkija ne
būtų inscenizavusi želigovsk'iij-ados, pa
grobdama Liėtuvos rytinę dalį iki! pat Lat
vijos sienos. Ko ten Lenkija ieškojo? žy
mesnio lenkių 'Skaičiaus ten nebuvo. Ten 
gyveno lietuviai! ir „įtuiteiši“ (reiškia — 
vietiniai). O kas yra tie .ųutejši“? štai iš
trauka iš T. Venclovos paskaitos: „Žmo
nės be aiškios tautinės sąmonės. Tai dlaž- 
raai lietuvių palikuonys, kalbantys lenkiš- 
kai-guidi'škai-lietuivišku žargonu, kuris su 
literatūrine lenkų kalba neturi daug Iben- 
idlro. Lietuviams atrodo, Ikiaid jų grįžimas į 
mūsų kultūrą būtų -natūralūs ir pageidau
tinas (ipaigeidauitinas ir jiems patiems)“.

Prie to įgaliu dar pridėti kai ką iš savo 
asmeninės patirties. Dar prieš pirmąjį pa
saulini karą dažniai būdavau Nočios, Ro- 
dluinės, Eišiškių, Lydos apylinkėse. Ten 
klebonavo mano dėdė kun. J. Kuzmickas. 
Gerai prisimenu; jis sakydavo pamokslus 
ir su žmonėmis kalbėdavo lietuviškai. Bet 
po karo želigovskij ados režimas lietuvy
bę išnaikino, šiandien mažai su 'kuo susi
kalbama lietuviškai.

Taigi ir vėl kyla tas įkyrus klausimas: 
kodėl Želigovskis, nepasitenkinęs Vilniaus 
pagrobimu, ėjo grobdamas iki Latvijos 
sienos? Atrodo, nepakaktų atsakymo, kad 
Lenkija vis dar serga didelės tautos 
manijlai „nuo jūros iki jūros“. Kai dėl Lie
tuvos, tai 'Lenkija vis d'ar 'serga- taip pat 
Liublino liga; itaii reiškia — Lietuva gali 
ir turi būti tik Lenkijos priedu. Prasimu
šę iki Latvijos sienos, tuo būdu pagrobę 
Vilnių ir apsupę Liėtuvą ne tik iš pietų, 
bet ir iš rytų, Lenkijos valdantieji plana
vo paimti 'Liėtuvą savon įtakon ir pama
žu padaryti ją savąja provincija. Laimei, 
tais pilamas nepavyko.

Savo paskaitoj T. Venclova sako, kad 
Vilniaus 'krašte pristeigta daugybė lenkiš
kų mokyklų; o lietuviai stebisi, kodėl 
Maskva tai Skatina. Atsakymas, atrodo, 
turėtų būti toks:

Lenfciljia Liublino unijos liga vis d'ar te
beserga ir todėl jokia kaina nenori atleis
ti savo grobuoniškų pirštų nuo Vilniaus 
krašto, kad iprogai atsiradus pasiimtų sau. 
Kuo ir klek Lenkija moka už tai Maskvai, 
tai jų paslaptis.

(bus daugiau)

VIENUR ŠYKŠTŪS, KITUR DUODA IR 
NEGAILI

„Tiesoje“ iš Panevėžio padangės V. 
Bielskytė apie parduotuves rašo:

^Daugelyje Panevėžio parduotuvių — 
savitarna. Tai pažangi prekybos forma. 
Tačiau ne visur čia aptarnavimas toks, 
kokio pageidautų pirkėjai. Išsirinkai pre
kę, o popieriaus, netgi skiautelės, jei ne
paprašysi, nepasiūlys. Tuo tarpu prie pre
kystalių maisto prekės, nors ir šykščiai, 
bet suvyniojamos. Tik „Rūtos“ kulinari
jos ir konditerijos parduotuvės kolekty
vas turi savo tradiciją — pusė metro stan
daus popieriaus kiekvienam pirkiniui po 
lygiai: šimtą gramų ar kilogramą sausai
nių pirktom.“

Diktatorius pensijoje
Išstumtas iš diktatoriaus -vietos 1964 m. 

spalio 14 d., Nikita Chruščiovas dar gyve
no iki 1971 m. rugsėjo 11 d. jau kaip eili
nis pilietis, su kuriuo niekas ne'besiskaitė. 
Per tą laiką JAV 'dar buvo išleisti du to
mai jo atsiminimų, dėl kurių jis turėjo 
teisintis prieš savo buvusius draugus. 
.Įvairiomis progomis -apie jį kaip diktato
rių ir jau kaip -penslilniinką šen ir ten yra 
buvę rašyta. Tačiau dabar Maskvoje kol 
kla-s rankraščio teisėmis kursuojanti isto
riko Rojaus Medvedevo parašyta knyga 
„Diktatoriluis pensijoje“. R. Medvedevas 
yra pats žinomiausias Sov. Sąjungos 
marksistinis disidentas, kuris palaiko ry
šius su aukštaisiais pareiigūnla-is, tai iš jų 
gal bus pasirinkęs -medžiagos ir savo kny
gai apie Chruščiovą.

Kaip ir paprastai sovietinėse viršūnėse 
tokiais atvejais, į suokalbį pašalinti 
Chruščiovą buvęs įveltas KGB. Kol Sero
vas valdė tą įstaigą, Chruščiovas buvo vi
siškai! saugus. Bet politbiuras pradėjęs 
spausti Chruščiovą, kad pašalintų Serovą, 
kuris buvo išgarsėjęs net -ištisų tautų iiš- 
kr'austymu iš jų gyventųjų vietų. Serovo 
vietą užėmė šelepinais, kuris ir pats troš
kęs atsisėsti į diktatoriaus sostą. Jis ir'su
organizavęs suokalbį prieš Chruščiovą.

Pašalintas iš pareigų, Chruščiovas nie
kaip negalėjęs susigyventi -su nauja padė
timi ir ilgai verkęs. Maskvos mokyklos ve
dėjas paklausęs Chruščiovo vaikaitį, ką 
gi dabar daro jo senelis Nikita Sengejevi- 
čius. „'Senelis -visą laiką verkia“, atsakęs 
vaikas.

Politbiuras buvęs nusistatęs paskirti 
jam 1.200 -rublių mėnesinę pensiją ir duo
ti -tą vasarnamį, kuriuo naudojosi Stali
nas. (Brežnevais jam paskambinęs ir pa
prašęs užeiti -į partijos centro komitetą tų 
reikalų 'aptarti. Bet Chruščiovas dar bu
vęs toks suirzęs, kad nenorėjęs su niekuo 
kalbėtis, užtat gavęs tik 400 rublių penlsi- 
jos, vasarnamį už 20 mylių nuo Maskvos 
ir butą sostinėje su dideliu dlaržu, kuria
me mėgdavęs pasidarbuoti. Jam buvo pa
likti teiisė naudotis Kremliaus ligonine ir 
specialiomis parduotuvėmis.

Įprata-siiam dirbti ilgas valandas, buvu
siam diktatoriui sunku buvę be darbo. 
Kaip d'ar mts atsimename ir kaip Medve
devais liudijai, Chruščiovas diktatorius vis
kuo domėjosi, visur kišosi: ibe jo žinios 
negalėjo būti tvarkoma nei užsienio poli
tika, nei žemės ūkis ar pramonė, menai 
nei mokslas iar švietimas. Aprimęs pradė
jęs nemaža laiko įsikirti pasivaikščioti. Už
ėjęs pakeliui vasarvietę, valandas prašne
kėdavęs įsu vasarotojais. Kartą užėjęs į 
valstybinį ūkį, kurio laukuose piktžolės 
ponavo. Išsišaukęs atsakingą pareigūną ir 
pradėjęs -jį šokdinti dėl to apsileidimo. 
Pareigūnas iš pradžių- klausęsis ir raudo
navęs, bet pagaliau susigriebęs ir -altžėręs: 
tu dabar jau ne vyriausybės galva ir ne
sikišk, kur tau -nereiklia. Chruščiovas il
gai begalėjęs užmiršti to atsitikimo.

Seimą iš pradžių labai stebėjusia, kai 
jis pradėjęs klausytis Amerikos Balso, 
lElBC ir Deutsche Welle rusiškų laidų. Per 
radėją išgirstomis naujienomis dalydlavę- 
sis su savaisiais. Ir kiaušy davęs! s beveik 
kiekvieną vakarą. Be abejo, tais mėtais 
jis bus įkalbėjęs rekordėriin ir savo atsi
minimus. Kai jie buvo Amerikoje išleisti, 
nustebę ir jais pats ir jį pašalinusieji polit- 
biuro nariai, ir Chruščiovas tada smar
kiai susikirtęs su politb-iuro nariu latviu 
Arvidiu Peise. Deja, Medvedevas nepasa
ko, kas tuos atsiminimus perdavė ameri
kiečiams.

Ypač Ibiaiuriiai su Chruščiovu elgęsis po- 
li-tbiuro narys Kirilenka, kurį jis pats vis 
kėlęs ir įstatęs į ipolitbiurą. Kirilenka pri
kišęs Chruščiovui: „Tu dar per gerai gy
veni“. Chruščiovas jam latsikirtęs; „N-a, tu 
gali -atimti iš manęs vasarnamį ir pensiją. 
Aš galėsiu -eiti ištiesęs -ranką, prašydamas 
savo tautiečius išmaldos, ir jie tikriausiai 
man šį tą duos. Bet jie nieko neduos tau, 
jei vieną dieną tau teks prašyti išmaldos“.

Chruščiovas buvęs laibai priešingas Če
koslovakijos okupacijai. Kad jo laikais 
buvo sutrypta Vengrija, tai jis teisinęsis
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Skaitytoju latakai
DĖL NUSIPELNIUSIŲJŲ PAGERBIMO

Daug -straipsnių užtinku „Europos Lie
tuvyje“ apie organizacijų veikimą. Malo
nu -skaityti, kad kitos organizacijos suge
ba ir mūsų didvyrius pagerbti.

Tik man laba-i gaila, kad mūsų organi
zacijos nemato (ar nenori matyti tokių nu
sipelniusių žmonių. Mes turime Škotijoje 
vieną Lietuvos savanorį kūrėją, (Praną 
Krugždą, gavusį Vyties kryžių. Bet jis 
niekuomet nebuvo pakviestas nei Tautos 
šventės, nei Vasario 16 ir pagerbtas, nors 
Škotijoje yna daug organizacijų.

Zigmas Sledziauskas

DĖL „PONO TADO“ EILUTĖS

A. Bartkuvienė, atrodo, yra viena iš tų 
vadinamųjų „valio“ lietuvių, kurie nema
to idlraugų už siaurų tautinių ribų. A. B. 
iš vienos pusės giria A. Mickevičių už jo 
aprašymą Lietuvos gamtos, iš kitos pusės 
peikia jį, kad jis laikė save lenku. Kas iš 
to? Reikia suprasti kultūrinės aplinkos 
įtaką šeimoj, mokykloje, visuomenėje. Vi
sa -tai paveikia mūsų pažiūras ir jausmus, 

tuo, kad ji karo metu buvo Sov. Sąjungos 
priešas ir ik-ad ten sovietiniai daliniai sau
gojo tvanką. Be to, vengrų sukilėliai norė
ję altimlti valdžią iš komunistų, o Čekoslo
vakijoje komunistai stipriai laikę savo 
rankose valdžią.

Į prasidedantį disidentinį judėjimą žiū
rėjęs 'su simpatija. Pensininkaudamas pa
sidaręs pakantesnis ir -buvęs jau už pliu
ralizmą politikoje ir kultūroje. Norėjęs 
susitaikyti su dailininkais ir rašytojais, 
kuriuos diktatori-audamais buvo užsipuo- 
lęs. Dėl tų užsipuolimų kaltinęs partijos 
ideologą Leonidą Ujičevą, kuris reikala
vęs sudrausti nesilaikančius linijos. To
kius savo užsipultuosius dabar kviesdavęs 
pas save į vasarnamį. Buvęs laibai sujau
dintas, kai jo viešai užsipultasis skulpto
rius Ernest Neizvestny atsiuntęs jam do
vanų Dostojevskio „Nusikaltimą ir baus
mę“. Užtat Chruščiovo sūnus Sergejus 
kaip tik Neizvestnui užsakė sukurti pa
minklą lainlt jo tėvo kapo Maskvos kapinė
se.

Be kita ko, Chruščiovo laidotuvėse ne
dalyvavęs nė vienas partijos ar vyriausy
bės vadas.

KUN. J. HERMANOVIČIUS

-Gruodžio 26 d. Londone mirė gudų ra
šytojas ir poetais Hermianovičius, knygos 
„Raudonųjų Stovyklose“ autorius.

Gimęs 1890 m. kovo 4 d. Alšėnuose, Aš
menos aps., J. Hermanovičius įstojo į Vil- 
nliaus kunigų seminariją, kurią baigęsl913 
m. buvo įšventintais kunigu. 1924 m. Dru
joje, -Rytų Lietuvoje buvo priimtas -į Ma
rijonų vienuoliją. 1932 m., dvasinės vy
riausybės siunčiamas, išvyko misijomis į 
Barbiną, Manldžiūri'joje. 1948 m. Kinijos 
-komunistai, paėmę valdžią, katalikų kuni
gus išdavė rusams. Sovietai nuteisė kun. 
J. Hermanovičių 25 m. vergų stovyklos. 
Sibiro (stovyklose jis sutiko daug lietuvių, 
apie kuriuos prisimena savo knygoje. 1955 
m. jis buvo paleistas išvykti į Lenkiją, o 
iš ten 1959 m. -gavo leidimą išvykti Romon. 
Nuo 1960 m. gyvendamas Londone kun. J. 
Hermianovičius parašė gudlų kalba knygą 
apie savo pergyvenimus Sovietų darbo 
stovyklose. Ta knyga buvo iš-versta į len
kų, italų ir lietuvių kalbals. Kun. d-r. K. A. 
Matulaičio išverstą į liet, kalbą knygą, pa- 
vidintą „Raudonųjų stovyklose“, išleido 
„Šaltinis“. Spausdino „Nidla“, Londone.

Kun-. J. Hermanovičius 'buvo labai ma
lonus ilr -geros širdies žmogus. Susitikęs su 
lietuviais, jis mėgo kalbėti lietuviškai -ir 
pasakoti alplie jaunystės laikus Lietuvoje.

J. V.

PASAULYJE — PIRMOJI, O SOV. 
SĄJUNGOJE TIK KETVIRTOJI

Kaiip jau 'buvo rašyta „E. Lietuvyje“, 
geriausios pasaulio sportininkės vardas 
1978 metais Prancūzijoje buvo pripažin
tas 'šuolio i tolį lengvaatletei Vilmai Bar- 
dauskienei (tokį -pat -vardą gavo ir garsu
sis Kenijos bėgikais H. Ronas).

Lietuvoje „Sporto“ laikraščio tradiciniu 
konkurso -keliu sportininkės Nr. 1 vardas, 
kaip iir pernai, taip pat teko Vilmai Bar- 
dauiskiened. Toks konkursas buvo sureng
tas jau 23 'kartus, o 1978 m. jame dalyva
vo rekordinis sporto mėgėjų būrys — 
8.664.

Tuo tarpu Sov. Sąjungos sporto žurna
listų fedleracijia dlrauige su kūno kultūros 
ir sporto propagandos valdyba, laikraš
čių, žurnalų, -telegramų agentūrų, televizi
jos ir radijo dambuotojais nutarė paskirti 
Vilmą Bardaiuskienę tik į ketvirtą vietą.

Pirmoji vieta atiteko A. Karpovui 
(šachmatininkais, Ceilone laimėjęs tūks
tančių tūkstančius dolerių), antroji — 
lengvaatlečiu! V. Jaščenkai, 'trečioji — 
gimnastui N. Andrianovui ir tik ketvirto
ji guolio į tolį pasaulinei rekordininkei, 
pirmajai pralaužusiai 7 metrų ribą, Lie
tuvos ir Europos čempionei, -taip pat ir 
-Sov. Sąjungos nugalėtojai lietuvei Vilmai 
Bardauskienei.

Tokių sporto garbės vietų Sov. Sąjunga 
turi 10.

net ir tautinės priklausomybės srityse. 
Lietuvoje riba -tarp lenko ir lietuvio -ne 
kartą buvo sunkiai nustatoma. Anot posa
kio: genite lituani, natione -poloni. Taip bu
vo nie -tik -su A. Mickevičium.

„Mickevičiui nerūpėjo varginga lietu
vio dalia“, raišo A. B. Poetas nerašė socia
linio traktato, bet vaizdavo įvykius, ku
rie tais metais (1812) taip jaudino Lenki
jos ir Lietuvos žmones. Su Napoleonu juk 
buvo susieta tiek daug vilčių — išsilais
vinti iš -carų valdžios.

Toliau- A. Ei. rašo: „Vadinas, A. Miicke- 
vičiuis galėjo sakyti, kad jo gimtinis kraš
tas Lietuvai, bet tai dar nereiškia, kad lie
tuvis turi ką nors bendra su Lenkija.“

500 metų bendros istorijos, gera ir 'blo
ga, ir dabar Bartkuvienė neturi nieko 
bendro su Lenkija. Ir visa tai tapo aišku 
B. per itą -nedorėlį lenką popiežių Joną Po
vilą II-jį.

Galėčiau pasakyt! apie tuos lietuvius- 
lenkus ir daugiau ils savo paties patyrimo, 
bet tai j'au labai asmeniškas dalykas.
Peter Severs alias Petras Levandauskas

LIETUVOJE
SKUNDŽIASI, KAD LAUKIA IR 

NESULAUKIA

Panevėžio rajono Dauknaūnų ryšių sky
riaus darbuotojai „Valstiečių laikraštyje“ 
skundžiasi, kad j'au antri metai ijie turi 
dirbti neapkūrenamose -patalpose, ir kol
ūkio pirmininkais nieko nepadeda (apšil
dymo sistema esanti remontuojama jau 
antri metai).

-Sedos gyventojas Skundžiasi, kad jeigu 
nori nusipirkti guminės avalynės, be ku
rios „rudenį kaime prapultis“, reikia bū
tinai važiuoti į centrą — vietoje nėra.

Ilgliškio kolūkio atstovai sakosi, kad 
mechanizatoriai negauna specialių drabu
žių, nors ne kartą -buvo prašyta centre. 
Kartą atvežę 6 komlbinzonus ir 10 porų gu
minių batų, bet tokių dydžių, kad tinka 
-tik vaikams, o ne -vyrams.

KAS BŪTŲ BUVĘ, JEIGU NE ŠVIESIĄ 
IR LAIMINGĄ ATEITĮ UŽTIKRINANTI 

KONSTITUCIJA?

V. lElagdlonas „Valstiečių, laikraštyje“ 
-aprašė tokią laimingą Sasnauskų šeimą, 
kuriai1, sako, „užsukęs į jų namą, galėtų 
pavydėti jaukumo, vaikiškų 'balsų klege
sio, šeimyninės laimės“. Sasnauskas — 
veršelių augintojas, Sasnauskienė —■ kar
vių melžėja.

O -ar tokią laimingą šeimą galima pa
likti nepanaudotą propagandai? Kur tau! 
Tai V. Bagdonas prie tos laimės ir pride
da pasakėčiai įtinkančią „moralę“:

„Kai žiūri į laimingą Sasnauskų šeimą, 
nejučiomis pagalvoji: o kaip būtų su to
kia šeima Lietuvoje buržuazijos valdymo 
metais? Atsako patys tėvai: vargtume. O 
dabar, kaip visiems mūsų šalies gyvento
jams, jaunajai kartai TSRS Konstitucija 
užtikrina 'šviesią ir laimingą ateitį.“

AUTOSTRADA PAKELIUI UŽ 
UKMERGĖS

Naujoji autostrada Vilnius-Panevėžys 
jialu esanti nusidriekusi per šešetą kilo
metrų už Ukmergės.

GARSI ANČIŲ AUGINTOJA

Pavėžupio žuvininkystės ančių auginto
ją 1978 m. išauginusi 59 tūkstančius an
čių. Parduodamos jos svėrė po 2,44 kilo
gramus.

Nuo -tos garbingosios augintojos neatsi- 
liėkančios ir kelios kitos.

KITATAUČIAI RINKIMINIŲ 
APYGARDŲ KOMISIJOSE

Lietuvos laikraščiai jau paskelbė sąra
šus komisijų, kurias savo įsaku patvirtino 
Aulkščiauisioji taryba ir kurios atitinka
mose apygardose prižiūrės rinkimus į Sov. 
Sąjungos Aukščiausios -tarybos tautybių 
tarybą .

Labai būdinga yra kai kurių komisijų 
tautinė Sudėtis. Vilnius paskirstytas į pen
kias apygardas. Kiekvienos apygardos (ko
misiją sudaro 15 asmenų. 'Lenino vardo 
rinkiminės apygardos komisijoje yra 7 ne
lietuviai, Dzeržinskio vardo — 7, spalio 
vardo — 7, tarybų vardo — 8, kaimiškojo
je apygardoje — 10. Trijų Vilniaus apy
gardų komisijų ir -pirmininkai taip pat ne
lietuviai.

Kai kurių miestų komisijose kitataučių 
skaičiai kiek mažesni, štai Kauno vienos 
apygardos sudėtyje jų tik 2, kitoje 3, tre
čioje 3, ketvirtoje 2, Panevėžio vienoje 4, 
-bet Klaipėdos -net 5.

DIPLOMAS IR PREMIJA 
V. PALČINSKAITEI

Sov. Sąjungos tautų dramaturgijos ir 
teatrų -festivalio varžybose ryšium su re
voliucijos sukaktim antrojo laipsnio diplo
mą ir premiją gavo V. -Palčinskaitė už 
pjesę „Reportažas i'š karuselės“.

„TĖVIŠKĖS“ DRAUGIJOS KVIETIMŲ
„Gimtasis kraštas“ išsispausdino pasi

kalbėjimą su Londone gyvenančia aktore 
Živile Šlėkyte, kuri „Tėviškės“ draugijos 
-kvietimu praleido dvi savaites Lietuvoje.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Šiandien per Lenkiją eis amerikiečių 

filmas. (Iš tėiemėgėjų pokalbio)

IŠ KUR TIE DIDŽIULIAI ŠALČIAI?

Praeitų -metų pabaigoje ir šių pradžioje 
dideli šalčiai buvo sugriebę Europą. Gal 
jie ir pasikartos. Net ir Viduriniuosiuose 
Rytuose -temiperatūra buvo žemesnė negu 
įprasta. Tuo tarpu Antarktyje buvo beveik 
10 laipsnių šilumos, kias ligi šiol taip pat 
neįprasta. Kas čia atsitiko?

East Anglia universiteto klimatologijos 
instituto direktoriaus pavaduotojais dr. H. 
Morth turi susidaręs savo teoriją. Jis gal
voja, kad žemės klimatą kažkaip veikia- 
■didžiųjų planetų Jupiterio, Saturno, Ura- 
niauis ir Neptūno judėjimas.

Pagal jiį, diar kokį dešimtmetį žemės kli
matas gal perdaug nepasikeis. Dar dešimt
mečiai praeis, kol ištirps Anitarkčio ledy
nai. Tačiau jeigu ten pasilaikys aukšta 
temperatūra, ta! j'au po kokių metų ledai 
pradės slinkti ir turės dramatiško povei
kio vandenynams.
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Europos __
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Sausio 27 d. 17 vai. — Ramovėnų susi
rinkimas Manchesteryje.

Sausio 28 d. 15 vai. — „Vyčio“ klubo 
naudų susirinkimas Bradforde.
Vasario 10 d. — Vasario 16 d. minėji
mas Gloucesteryje YMCA salėje.
Vasario 10-11 d. d. — Bellshill Lietuvių 

Instituto naujų namų atidarymas Škoti
joje.

Vasario 17 d., 6.30 v. v. Vasario 16 d. 
minėjimas Nottinghame, ukrainiečių klu
bo salėje.

Vasario 17 d. — Vasario 16 d. minėji
mas Londone, Sporto ir Soc. klubo salėj. 
Vasario 18 d. — Iškilmingos pamaldos 
Lietuvių bažnyčioje, Londone.
Vasario 24 d. — šv. Onos blynų balius 
Sporto ir Soc. klubo salėje, Londone.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:

A. Kukanauskas — 20.00 sv., A. Miliū
nas — 10.00 sv., V. Juknelis — 3.00 'sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
J. J. Neviltis — 19.00 DM, dr. J. Serei

ka — 15.00 DM, A. Kukanauskas — 5.00 
sv., B. Urbanavičius, J. Naujokas, B. Gai- 
liūnas, P. Pagojus, A. Paulauskas, !El Lit- 
vfalitis ir S. Žemaitaitis — po 3.00 sv., A. 
Mykolaitis, J. Johnstone ir J. Blue — po 
1.00 sv., V. Vazgauskas — 50 p.

Ačiū.

AUKOS

Specialiam Fondui Lietuvoje nukentė- 
jusiems aukojo:

A. Miliūnas — 10.00 sv.
Dėkoja

DBLS Valdyba

MALDINGA KELIONĖ Į PRANCŪZIJOS 
ŠVENTOVĘ

Ją rengia autobusu „šaltinis“. Ji truktų 
11 dienų už 144 sv. Išvyks rugpiūčib 12 d., 
rugsėjo 16 d. ar rugsėjo 30 d. Galimos ir 
6 dienų išvykos už 103 svarus. Veš Petro 
Bulaičio kelionių įstaiga. Nedelsiant tei
rautis, užsirašyti: 16 Hound Rd., West 
Biridgford, Nottingham NG2 6AH. Telef. 
0602-865738.

Londonas
D. B. ATEITININKŲ DRAUGOVĖS 

ŽINIAI

Visi D. Britanijoje esą ateitininkai yra 
prašomi pranešti savo adresus. Daugelis 
yra pakeitę gyvenamąją vietą ir todėl yra 
nutrūkęs su jais ryšys.

Be to, kas norėtų įsijungti į draugovę, 
maloniai kviečiami pranešti savo adresą.

Laiškus siųsti šiuo adtesui: D. Britani
jos Ateitininkų Draugovė, 21 The Ovai, 
Hackney Road, London, E2 9OT.

S. Kasparas, Draugovės pirmininkas

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LOTERIJOS NEBUS

Šiais Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso metais Londono Lietuvių Parapijos 
Taryba nedarys Derby Arklių loterijos. 
Vieton to Pagalbinis Komitetas Konlkresui 
(Remti organizuoja savo loteriją. Todėl Pa
rapijos Taryba kviečia rėmėjus dr ben
dradarbius talkininkauti Jaunimo Kon
greso loterijai.

Parapijos Taryba

KALĖDŲ ŠVENTĖS LONDONE

Sekmialdieniį, gruodžio 24 dienos 11 vai. 
Mišiose dalyvavo prel. dr. Jonas V. Bu
laitis, atvykęs iš Vatikano praleisti Kalė
dų šventes su savo mamyte, broliais ir se
serimis. Po pamaldų pabendravo parapi
jos svetainėje ^su londoniečiiais. Jeigu są
lygos leis, Vatikano diplomatinėje tarny- 

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.

boję dirbąs prel. J. V. Bulaitis atvyks vėl 
į Londoną Jaunimo Kongreso metu.

Vidurnakčio lEiermelių Mišias atnašavo 
klebonas dr. Jonas Saikevičius, MIC. šven
tovėje daugumoje buvo senosios išeivijos 
žmonės, kurių tėvai ir proseneliai ją sta
tė.

Kalėdines giesmes per pamaldas paki
lioje nuotaikoje giedojo Justo Čeimio ve
damas choras.

SVEIKINIMAS POPIEŽIUI

S. Kasparas, D(EILB pirmininkas, buvo 
pasiuntęs popiežiui Jonui Pauliui II svei
kinimą jo išrinkimo į Šventąjį Sistą pro
ga.

Sausio 8 d. Vatikano sekretoriatas atsa
kė S. Kasparui, kad popiežius sveikinimo 
laišką gavo ir „nori pranešti, kiek dėkin
gas jis yra >už pareikštus sentimentus ir 
kiek daug jis vertina jūsų dėmesį“.

SERGA ARCH. K. TAMOŠIŪNAS

DBLS Cenitr. Skyriaus pirmininkas ir 
liet socialdemokratų org. pirmininkas 
arch. Klemais Tamošiūnas buvo sunkiai 
susirgęs ir bemaž mėnesį išgulėjo Londo
no ligoninėj. Dabar grįžo i namus, bet ne
trūkus turės grįžti į ligoninę operacijai.

Linkime mūsų veikliam tautiečiui kuo 
greičiau pasveikti.

„DAINAVOS“ PARAMA

Londono liet, moterų draugija .Daina
va“ sumokėjo metinę „E. L.“ prenumera
tą už vienuolika pensininkų, gyv. Anglijo
je.

Tai yra didėlė parama mažiausiai pasi- 
turinitiemis tautiečiams.

NAUJA KLUBO VALDYBA

Sausio 21 d. Lietuvių Namų klubo susi
rinkimas išrinko niaują valdybą:

pirm. K. Tamošiūnas, nariai: Z. Matu
lienė, J. Kostkevičius, S. Bosikis, P. Tri- 
čys, A. Kostkevičius ir M. Balčiūnas.

Nario mokestis pakeltas ilki 1 sv. me
tams.

DISCO ŠOKIAI

Sporto ir Soc. klubo salėje, 345A Victo
ria Park Rd., E8 vasario 3 d., 7.30 vai. Vi
si kviečiami.

Derby
BENDRAS MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Kiekvienais metais D. B. Lietuvių Ka
talikų Bendrija (D. B. L. K. B.) —jos Ta
ryba — Skyrius pagerbdavo gyvas ir mi
rusiais metiniais, suruolšdiami motinos 'die
nos minėjimą.

šiais metais D. |Et L. K. B. Centro Val
dyba, susitarusi su Bendrijos Taryba, nu
mato suruošti didelio masto Motinos die
nos minėjimą, šiam tikslui Centro Valdy
ba nori sūburti visų kolonijų lietuvius į 
vieną vietą. Per paskutinį D. B. L. K. B. 
visuotiną suvažiavimą 1978 m. gegužės 
mėn. 13 d. Ibuvo pageidauta ir galutinai 
nutarta, kad šallpos-lalbdlaros a'eilkaflai bū
tų suderinti, apjungti. D.B. L. K. B. Cen
tro Valdyba suvažiavimo pageidavimą ir 
nutarimą vykdo, šio minėjimo pelnas ski
riamas IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui.

D. JEI. L. K. B. Centro Valdyba kreipiasi 
į visas Bendrijos kolonijas, kad neruoštų 
tą pačią dieną Motinos dienos minėjimų, 
o atvyktų kuo gausiau į ruošiamą bendrą 
minėjimą Derbyje. Bendrai ir sutartiniai 
įdirbdami lietuvišką darbą, mes dlaiuigiau 
laimėsime ir daugiau galėsime pagelbėti 
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui. 
Minėjimas įvyks gegužės 5 d. Salė jau už
sakymai, organizuojiatna ils; vlisų klollonįijų| 
meninės pajėgos programai. Pirmoje eilė
je kviečiamas jaunimais savo dalyvavimu 
pagerbti mamytes. Taip pat organizuoja
ma įvairių rankdlarbių bei tapybos paro
da, kuriai yra gauta atskiras didelis kam
barys. Į šią parodą kviečiami visi lietu- 

via! menininkai. Tikimasi, į minėjimą at
vyks miesto burmistras su vietinės spau
dos korespondentu. Tad ruoškime bendrai 
šį minėjimą, mažinkime išlaidas. Tuo bū
du pagelbėsime IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui.

D. B. L. K. B. Centro Valdyba

Bradfordas
SUSIRINKIMAS

Sausio 28 d. 15 vai. šaukiamas visuoti
nas Vyčio klubo narių

SUSIRINKIMAS.
Bus renkama nauja valdyba ir svarsto

mi klubo įstatai. Prašome visus narius da
lyvauti.

Nesusidarius kvorumui, susirinkimas 
bus atidėtas vienai valandai.

Stasys Grybas, sekretorius

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Vasario 3 d., 6 vai., šeštadienį, ukrainie
čių klube, 80 iMolesworth Str., šaukiamas 
DBLS-gos Rochdlale skyriaus narių meti
nis susirinkimas.

Visus narius ir prilj aučiančius prašome 
gausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Gloucesteris
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Susitarus su DBLS Midlando skyriais 
— Birmingham, Wolverhampton, Covent
ry ir Nottingham — Vasario 10 d. Glou
cester-Stroud Skyrius ruošia Vasario 16 
di. minėjimą, kuris įvyks YMCA gražioje 
salėje, London Rd. Pradiža 6.30 vai.

Programoje: DBLS pirm. J. Alkio pa
skaita, Vietos jaunimo raitelio, Wollver- 
hamiptono „Gintaras“ pasirodymais. Veiks 
barais ilki 12 vai.

Prie salės Oxfford Str. ir Sherlbourne 
Str. yra vietos antomobiliiamis sustatyti.

Lenkija
KŪČIOS VARŠUVOJE

Varšuvos lietuviai tradiciniam Kūčių 
vakarui buvo susirinkę gruodžio 16 d. liet, 
draugijos būstinėje. Čia pasidlalino plotme
lėmis, pasveikino vienias katą, pasidžiaugė 
Kalėdų eglute ir giedojo kalėdines gies
mes. Vėliau jaunuomenė išvažinėjo pas 
tėvus, kur šeimyninėje aplinkoje pergy
veno dar kartą džiaugsmingą šventę.

Lenkijos liet, jaunimas daug girdėjo 
apile PL Jaunimo kongresą, šią vasarą 
ruošiamą Europoje. Norėtų jlame dalyvau
ti, 'bet ligšiol dar negavo pakvietimo. Ne
žinia ,ar bent pora jaunuolių galėtų išva
žiuoti.

Vokietija
LIETUVIŲ KUNIGŲ IR PASAULIEČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

(Eialandžio 17-20 d. d. Bald Woerishofeno 
šv. Ulricho parapijos būstinėje Pasaulio 
Lietuvių Katalikų Kunigų Vienybės Vo
kietijos Skyriusiir Vakarų Europos Liėtū- 
vi'ų Sielovados Centras rengia lietuvių 
kunigų ir pasauliečių suvažiavimą.

Suvažiavime bus svarstomos religinės 
temos ir tautiniai-relilginė veikla išeivijo
je.

Suvažiavimo metu vieną vakarą bus iš
pildoma meninė programa ir kiėkvieną 
dienią bus dvasinio susitelkimo valandėlė.

„ANNABERGO LAPELYJE“

Apie Ikun. J. Urdzės valdomąjį Anniafoer- 
gą Vclkidtijoje retkarčiais paskaitome ži
nių, kai ten kas nors suorganizuojama.

Gal dėl to ne alpte visus Annabergo įvy
kius plačiau sužinome, kad ten, pasirodo, 
Pabaltiečių krikščionių studentų sąjun
gos lietuvių skyrius leidžia savo laikraštį, 
pavaidintą „Annabergo lapeliu“, perreši- 
nėjamą mašinėle, bet iliustruotą. Kalė
dinis 1978 m. Nr. 6 turi nedidelio formato 
52 įpiuslalpius.

Tame numeryje raišo Ikun. M. Klumbys, 
prel. P. Celiešius, kun. J. Urdzė, kum. K. 
Senkus, Fr. šlenteris, M. Staniku vienė- 
Saulaitytė, prof. dr. A. Jurėnas, M. Veg- 
nerienė, R. Sprcgfenė, E. Cinzas ir A. Her
manas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — sausio 28 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
MANCHESTERIS — sausio 28 d., 12.30 

vai., St. Chad's baižn.
GLOUCESTERYJE — sausio 27 d., 12.15 

vai., St. Peter's.
STROUDE — sausio 27 d., 17.30 vai., 

Beeches Green. Išpažintys 17 vai.
NOTTINGHAME — sausio 28 d., 11.15 

vai., Liėt. Židinyje.
LEICESTERYJE — sausio 28 d., 14 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — vasario 4 d., 11.15 

Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — vasario 4 d. 15.00 

vai., St. Woolstans.
BRADFORDE — vasario 4 d., 12.30 vai.
LEEDSE — vasario 11 d., 3 vai. p. p., Ho

ly Rosary bažn.
BRADFORDE — vasario 18 d., 12.30 vai: 

Mišių Auka už Tėvynę.

Daugiausia vietos šįkart skirta svečio 
iš Lietuvos rašytojo V. Bubnio viešnagei 
Annaberge ir iš viso Vokietijoje. Svečias 
nemaža kur pavažinėji, taip pat aplankė 
ne tik atskirus lietuvius, bet ir Vasario 16 
gimnaziją. E. Cinzas leidinėlyje nagrinėja 
V. IDubnio „Aberoną“.

LEBENSTEDTO LIETUVIŲ KALĖDOS

Jie surengė Kalėdų eglutę vaikams ir 
suaugusiems. Antrąją Kalėdų dieną lietu
vis kunigas atlaikė pamaldas, kurių metu 
visi traiulkė kalėdines giesmes. Evangeliją 
lietuviškai paskaitė Fedaravičiūtė, o vo
kiškai — Budrienė. Paskiau salėje buvo 
paruošta visiems dalyviams kavutė su py
ragaičiais. Vyrai atsinešė gėrimų ir pasi
vaišino.

Kun. V. Šarka ir pirm. Ant. Kairys pa
sveikino visus susirinkusius ir pravedė vi
są programą. Gucaitienė, Černiauskienė, 
Flinderienė - Liorenčaiiitienė, Kremzyrienė 
Miloda ir kitos rūpinosi vaišėmis. Dainas 
ir giesmes akordeonu palydėjo Gasiūnas.

įpusėjus minėjimui, atvyko Kalėdų se
nelis — Julius Gucaiitis — 'ir jis pasikal
bėjo su vaikais bei suaugusiais. Geriems 
davė garta turtingų dovanų, o tinginius 
pabarė.

HANNOVERIO LIETUVIŲ KALĖDŲ
EGLUTĖ

Susirinko nemažas būrys bažnyčioje, o 
paskui salėje. Bažnyčioje vargonais groję 
prof. dr. Vytenis Vasyliūnas, o salėje visi 
pagiedojome kalėdinių giesmių, palydint 
pianinu Marijai Birštonaitei-IElemsteiin. 
Kitas dainas palydėjo akordeonu Jonas 
Jakobas.

Vaišėmis pasirūpino A. Kalinauskienė, 
Bronė Kubadtienė ir kitos moterys.

Ta proga kiekvienas lietuvis gavo lietu
višką kalendorių ir kitokios lietuviškos 
spiaudos.

BREMENO LIETUVIŲ PAMALDOS
Jas atlaikė tėvais dr. Konstantinas Gul

binas.
Lašėta Johdanienė, E. Jocienė, Sesuo

Leonie ir kitos moterys ita proga gražiai 
paruošė vaišes, kurių metu buvo sveikini
mų ir skambėjo kalėdinės giesmės bei 
mūsų dainos.

Visiems patiko šis prieškalėdinis susi
rinkimas Bremene, šv. Uršulės parapijo
je.

A. A. PETRAS ZUPKUS
Neustadit/Holstein nuo širdies smūgio 

1978. XII. 29 mirė Petras Zuipkus.

„LABDAROS“ DRAUGIJOS 
KVIETIMAS

Mielosios ir Mielieji .Labdaros“ drau
gijos nariai ir rėmėjai,

Su naujaisiais 1979 metais, su naujomis 
Viltimis ir pasiryžimais, bet... ir su nau
jais rūpesčiais ir abejonėmis pradedame 
juos tiek asmeniniame, tiek visuomeninia
me mūsų gyvenime. Tas pat galioja ir mū
sų Lietuvių Šalpos „Labdaros-' Draugijai.

Praėjusieji metai jos veikloje buvo sėk-
mingi — pajamos šalpai pirmą kartą 
Draugijos gyvenime prašoko dešimt tūks
tančių DM, tiek pat Saidos. Vokietijoje 
paremti, be kitų, diplomantai, o Suvalkų 
trikampyje didesnis skaičius reikalingų 
paramos.

„Labdaros“ draugija, ypač remdama 
Suvalkų trikampio lietuvių moksleiviją, 
gauna paramos iš kitų kraštų ir iš užjū
rio lietuvių pinigais ir rūbų siuntomis. 
Paminėtini Šveicarijos, Anglijos, JAV ir 
Kanados lietuviai ir jų organizacijos. Jau 
daug metų pastoviai remdia a. a. kun, sen. 
dr. Petro Dagio suorganizuotasis būrelis 
JAV, Woodhaven, padeda, atsiųsdamas 
platinti kalėdinių atvirukų ir pinigų, Vy
dūno Jaunimo fondas Čikagoje, palankiai 
atsiliepė, paramą teikdamas, Kanados 
Hamiltono lietuvių bankas „Talka“ ir pa
vieniai kilnių širdžių rėmėjai.

.Labdaros“ draugija įžengė į vienuolik
tuosius savo veiklos metus. Per tą dešimlt- 
mjetį draugijos veikla ibuvo gama kukli, 
turinlt galvoje jos pajamas. Draugija la
ibai taupiai taip tvarkosi, kad gaunamo
sios pajamos eitų įtik šalpai. Per visą dle- 
Šimitmėtį nebuvo išmokami jokie atlygini
mai už darbą, nebuvo telefono ir kelionių 
ilšūlaiidų. Didesnis darbas — paruošti rūbų 
siuntinius moksleivijai į Suvalkų trikam
pį, o jų išsiunčiama daugiau kaip 60 per 
mėtiuis, ir tas darbas atliekamas ibe jokių 
atlyginimų lietuvių moterų klubų ir pa
vienių rėmėjų.

šiais metais Vokietijoje vyks IV Pasau
lio Lietuvių jaunimo kongresas, tai „Lab
daros“ draugija savo veiklos dešimtmečio 
minėjimą nukelia į sekančius metus. Bus 
išleista platesnė informacija apie draugi
jos veiklą per Itą dešimtmetį.

„Labdaros“ draugija labai nuoširdžiai 
dėkoja visliems savo nariams ir rėmėjams 
už teikiamąją paramą ir kviečia į narius 
ir į įtaiką visus, kas tik yra susirūpinęs 
mūsų bet kur esančia išeivijos moksleivi
ja. Ypač kviečia į talką mūsų jaunimą.

Draugija tikisi ir toliau mūsų visuome
nės palankumo ir su šviesiomis viltimis 
žengia į Naujuosius metus.

Su geriausiais linkėjimais
J. Glemža, 

„Labdaros“ Draugijos Valdybos 
Pirmininkas

Adresas: J. Glemža, Conventraiin 33, 
7260 Calw-Hirsau. Banko konto: Labdara 
e. V. Lainidesgirokasse Stuttgart, Nr. 
1185168 BLZ 60050101.

IV-TASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Po šešeto mėnesių Europos lietuviams 
šie metai pasidarys nepaprasti. Pirmą 
kartą po Antrojo pasaulinio karo lietuviš
kasis jaunimais rinksis iš plačiojo pasau
lio į kultūros lopšį — senąją Europą savo 
IV-jam Kongresui, kuris yra globalinio 
pobūdžio, suvažiuos keletas šimtų jauni, 
mo. Su jaunimu atvyks ir vyresniųjų, ku
rie išvažiavo iš Europos pokariniais lai
kais, palikdami ją karo sunaikintą, o da
lis bus ir tokių, kurie iš viso nėra jos ma
tę. Bet Europa šiandien vėl atrodo didin
gai ir laukia svečių iš visur.

D. Britanijoje sudarytas IV-jam PLJK 
padėti Pagalbinis komitetas, kuris įsipa
reigojo visokeriopai pagelbėti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso rengėjams ir 
kartu ryžtasi ateiti į pagalbą iš užjūrių 
atvykstantiems svečiaims-vyresnlesiems.

Šio komiteto yra dvejopas tikslas. Pir
masis yra sudaryti D. lEritanijos lietuvių
jaunimui visas finansines galimybes, kad 
tie jų, kurie ryžtasi dalyvauti kongrese, 
nebūtų palikti nuošaliai dėl to, kad jų fi
nansinis pajėgumas neleidžia. Tuo rūpin
sis „Finansų pakomisė“.

Tačiau yra ir kita pakomisė — „Globos 
ir parengimų“. Pirmiausia apie kongreso 
globą. Norima prašyti visus D. Britanijos 
lietuvius ateiti Jaunumo kongresui į talką 
su visu lietuvišku svetingumu lietuviškam 
jaunimui, atvykusiam iš viso pasaulio. O 
ypač nepaprastos globos bus reikalingas 
P etų Amerikos jaunimas, kuriam yra pa
čios sunkiausios sąlygos ir atvykti čia. 
Jiems globa bus reikalinga prieš kongre
są ir, gal būt, po pirmosios dalies kongre
so tiems, kurie negalės toliau vykti į ant
rąją kongreso dalį Vokietijoje. Globos pa
komisė prašo visus, kurie galėtų paglobos 
iti šeimose, pranešti savo adresą, kada ir 
kiek dienų galės pagloboti (globos laikas 
gali prasidėti nuo liepos mėnesio pradžios 
trejetai savaičių). Tie, kurie negalės pa-
rodyti svetingumo, prašomi svetingumą 
parodyti finansine auka, už kurią vienas 
kitas jaunuolis galės būti apgyvendintas 
kitur.

Kitas dalykas — globa D. Britanijos 
lietuviams, kurie atvyks į Jaunimo Kon
greso atidarymą — didįjį koncertą, šešta
dienį, liepos 14 d. po pietų Queen Eliza
beth Hall, South Bank, o vakare dalyvaus 
Kongreso susipažinimo vakareJšokiuose. 
Sekmadienį, liepos 15 d., 2 vai. po pietų 
'bus iškilmingos Kongreso pamaldos West- 
minsterio katedroje, dalyvaujant mūsų 
lietuviams vyskupams ir iš užjūrių at
vykstantiems svečiams kunigams, ir tiki
masi. kad visi D. Britanijos kunigai da
lyvaus. Po pamaldų, kaip viliamasi, sve
čiai įmenininkad dar duos vieną koncertą 
kongreso svečiams ir mūsų D. lEritanijos 
lietuviams.

Kongreso Jaunimo Komitetas ir Pagal
binis Komitetas kviečia visas lietuvių ko
lonijas dalyvauti visuose tuose įvykiuose 
ekskursijomis ir pavieniui. Bilietus į ati
darymo koncertą ir susipažinimo vakarą 
reikės įsigyti iš anksto.

Ekskursijos ir pavieniai lietuviai, kurie 
norės pasilikti 'Londone pernakvoti iš šeš
tadienio į sekmadienį, galės pasinaudoti 
Londono ulnliversiteto bendrabučiais (nak
vynė ir pusryčiai vieniam asmeniui 6-8 
svarai). Užsisakyti nakvynę reikėtų gali
mai greičiau, beit ne vėliau kaip iki kovo 
1 d. Globos pakomisė ryžtasi padėti vi
siems, dėl to prašome rašyti mums.

Kongreso metu pagal gaunamąsias ži
nias iš JAV ir Kanados Londone bus sve
čių lietuvių apie tūkstantinė, o dar prisi
dės svečiai iš Europos ir mes paltys.

Užsienio svečiams numatomos išvykos į 
Lietuvių Sodybą ir Londoni ir jo apylin
kių lankymas.

IV-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Rengimo Komitetais yra pakvietęs 
visą eilę britų valdžios atstovų bei visuo
menininkų dalyvauti Kongreso atidaryme.

Tebūnie PLJ Kongreso dalis D. Britani
joje nepaprastas įvykis mūsų gyvenime. 
Atverkime savo širdis ir namus jaunimo 
kongreso dalyviams ir užsienio lietuviams 
svečiams. Atiduokime jiems savo 'dvasinio 
ir materialinio turto dalį, jausdami, kad 
esame broliai ir sesės ir kad' atlikome sa
vo pareigas vieni kitiems.

S. Kasparas, 
Globos Pakomisės Pirmininkas

Adresai norintiems užsisakyti nakvynę 
bendrabučiuose ar kitur:

PETRAS BULAITIS, GRAHAMS OF 
WOODFORD LTD, 9-10 JOHNSTON 
ROAD. WOODFORD GREEN, ESSEX, 
1GB OXA. Telefonas 01-504-0481.

Arba: Pagalbinis Komitetas. Lithuanian 
House, 2 LADBROKE GARDENS, LON
DON. Wil 2PT.

Kas gali priimti jaunuolius į namus, 
prašom pranešti Pagalbinio Komitėto ad
resu. Jaunuolių globos reikalais rūpinosi: 
Albinas Ivanauskas ir Juozas šemieta. Bet 
numatoma šią sritį praplėsti — pasikvies
ti dar porą moterų.

S. K.
AUKOS

P LJaunimo Kongresui aukojo: A. Ku- 
kanaiuskias — 10 sv. ir V. J. — 5 sv.

Širdinga padėka.
Finansų Pakomisė D. Britanijoje
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