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Lietuvos sienų klausimuI
Kiek mums yra žinoma, mūsų Skaity

tojai mielai ir su dideliu susidomėjimu 
skaito mūsų nuolatinio bendradarbio dr. 
Stasio Kuzminsko vertingas ir gerai ap
galvotas politines apžvalgas. Todėl mums 
labai malonu, kad diskusijose dėl Tomo 
Venclovos paskaitos apie Lietuvos ribas 
ir gyventojus sutiko pasisakyti ir labiau
siai tuo klausimu susidomėjęs mūsų 
bendradarbis.

Dr. S. Kuzminsko straipsnio pradžia 
buvo atspausdinta praeitą savaitę, o pabai
ga — šiame numeryje. Jame dr. S. Kuz
minskas plačiai pasisako dėl Lietuvos sie
nų rytuose ir pietuose, kurios amžių bė
gyje niekad nebuvo nusistovėjusios.

Mūsų nuomone, Lietuvos sienomis va
dintinos nepriklausomos valstybės sie
nos su kaimyninėmis valstybėmis, ar tai 
buvusios praeityje, ar numatomos atei
tyje. Dabartinė Lietuva, būdama inkorpo
ruota į Sov. Sąjungą ir pavadinta Lietuvos 
sovietine respublika, neturi valstybinės 
sienos. Sovietinė respublika tėra Sovietų 
imperijos administracinis vienetas (lyg 
valsčius nepriklausomoje Lietuvoje), kuris 
rubežiuojasi su kitomis sovietinėmis res
publikomis. Toje vietoje, kur Lietuvos res
publika rubežiuojasi su Lenkijos respubli
ka, rubežius eina išilgai Sov. Sąjungos — 
Lenkijos valstybinės sienos, kuri maždaug 
sutampa su buvusia Lietuvos —■ Lenkijos 
demarkacijos linija.

Dabartinis Lietuvos — Baltgudijos res
publikų rubežius (ne valstybinė siena) 
maždaug sutampa su buvusia Lietuvos — 
Sov. Sąjungos siena, nubrėžta pagal 
1939 m. sutartį. Tie du Lietuvos rubežiai 
laikytini „juridinėmis ribomis“, kurie tik
riausiai būtų ,,išeities taškai“ bet kurioms 
deryboms dėl busimosios sienos su mūsų 
kaimynais. Tos „juridinės ribos“ yra pri
pažintos Lietuvos valstybės sienomis ki
tų valstybių, kurios dar tebepripažįsta 
Lietuvą de-jure. Joks išeivijos veiksnys ar 
diplomatinis atstovas neturi mandato su 
niekuo derėtis dėl kitokių Lietuvos sienų. 
Tai galės daryti tik teisėta nepriklauso
mos Lietuvos busimoji vyriausybė. Todėl 
mūsų diskusijos tuo klausimu yra tik nuo
monių pasikeitimas, kuris gali būti vertin
gas gilesnėm studijoms.

Tačiau šios diskusijos gali turėti ir prak
tišką naudą, jeigu mūsų kaimyninių tau
tų išeivijos veiksniai supras lietuvių tau
tos aspiracijas ir panorės taip pat puose
lėti draugiškus santykius su lietuvių tau
ta. Tokios tendencijos dabar jau pastebi
mos lenkų ir baltgudžių išeivijoje.

Mažai lietuvių tautai, gyvenančiai taip 
didesnių kaimynų, būtų neįmanoma pa
čiai išsilaisvinti iš dabartinės nelaisvės ir 
ginklu apsaugoti savo teritoriją nuo prie
šų. Todėl draugiškas bendradarbiavimas 
su kitomis Rytų Europos tautomis yra bū
tinas. Tokiam bendradarbiavimui reika
lingas tarpusavis pasitikėjimas ir kaimy
ninių tautų teisės į apsisprendimą gerbi
mas.

Mūsų skverbimasis į kitų tautų apgy
ventus rajonus ne tik neprisidėtų prie tin
kamos atmosferos sudarymo taikingam 
sugyvenimui su kaimynais, bet dar padi
dintų Lietuvoje ir tautinių mažumų nuo
šimtį. Jeigu sovietų pavergtos tautos šian
dien tikisi, kad Sovietų imperija, kurioje 
tik 52 procentai gyventojų yra rusai, tu
rės netrukus subyrėti, tai kodėl negalės 
subyrėti Lietuvos valstybė, kurioje bus tik 
52 procentai lietuvių?

Diskusijos šiuo. klausimu mūsų spaudo
je bus naudingos ir dėl to, kad po jų mes 
patys gal tvirčiau įsitikinsime, jog mes 
privalome nei dabar, nei ateityje nepripa
žinti dabartinių Sov. Sąjungos sienų Bal
tijos pajūryje ir Suvalkijoje. Nepripažin
dami tų sienų ir teisių Sov. Sąjungai į mū
sų žemę, jokie mūsų veiksniai nei paski
ri piliečiai nesiūlys Sov. Sąjungai keistti 
buvusių (juridinių) Lietuvos sienų. Tai 
yra ypač aktualu dabar, kai eina kalba 
(žiūr. žinutę apie popiežiaus kelionę į 
Lenkiją), jog Sov. Sąjunga reikalauja iš 
Vatikano pripažinti Jaltoje sutartąjį Eu
ropos padalinimą, įskaitant ir Lietuvos 
inkorporaciją į Sov. Sąjungą.

Gerai suprantamas lietuvių dvasiškuos 
susirūpinimais, kad pagal prieškariniais 
laikais sudarytus konkordatus Vilniaus 
arkivyskupija yra likusi Lenkijos katalikų 
Bažnyčios administracijoje. Nors šiuo me
tu tai neturi praktiškos reikšmės, nes Vil
niaus vyskupiją administruoja lietuvis 
vyskupas ir Sovietų valdžia neleidžia lenkų 
arkivyskupui, kurio būstinė yra Balstogė
je, kištis į Lietuvos bažnytinius reikalus,

Mūsų narę Reginą Girėnienę 
skausmo valandoje, jos sesutei 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Dainavietės

AR POPIEŽIUS APLANKYS LENKIJĄ?

Pasirodžius žinioms, kad popiežius Jo
nas Paulius II ruošiasi pavasarį aplanky
ti Lenkiją, prancūzų spaudoje sakoma, 
jog šiui metu tarp Lenkijos komunistinės 
vyriausybės ir Vatikano vyksta dleryfbos 
dėl tos kelionės.

Paryžiaus dienraščio „Le Figaro“ ko
respondentas neseniai pranešė iš Varšu
vos, kad Lenkijos vyriausybė yra pasiruo
šusi leisti popiežiui aplankyti Lenkiją su 
viena sąlyga. Esą Varšuvos oficialiuose 
sluoksniuose sakoma, kad prieš tą kelionę 
Šventasis Sostas privalės oficialiai pripa
žinti dabartinę Lenkijos — Sov. Sąjungos 
sieną.

Kaip žinoma, Lenkijos katalikų (Eiažny- 
čios administracija ligšiol nepripažino Jal
toje nubrėžtų Lenkijos rytinių sienų. Tuo 
būdu Vilniaus arkivyskupijos būstinė yra 
perkelta į Balstogę, (Plilnisko vyskupijos — 
į Drohičiną ir Lvivo — į Luibačovą.

Lenkijos komunistinė vyriausybė duo
da Vatikanui suprasti, kad -tik oficialiai 
pripažinus sieną Maskva leistų Varšuvai 
įsileisti popiežių. Lenkijos katalikiškųjų 
sluoksnių nuomone, toks Maskvos reika
lavimas yra tikras šantažas, nes popiežius 
negali atsisakyti globoti krikščionius, ku
rie liko anapus Lenkijos sienų.

Prancūzų laikraščio korespondentas ta
čiau mano, kad atsižvelgiant į lenkų vie
šąją opiniją, valdžia negalės daryti kliū
čių popiežiaus kelionei į Lenkiją.

Popiežius Jonas Paulius II tikisi važiuo
ti gegužės mėn. į Lenkiją kad ir be ofi
cialaus Lenkijos valdžios sutikimo. Popie
žius jaučia pareigą dalyvauti šv. Stanis
lovo, Lenkijos globėjo, 900 m. nukankini
mo sukakties ceremonijose.

Religijos mįnisteris, Kazimierz Kaol, 
jau yra pasakęs keliems žurnalistams iš 
vakarų Europos, kad be abejonės popie
žiui bus mielai leidžiama apsilankyti savo 
krašte. Tačiau lig šiol popiežius dlar nėra 
gavęs oficialaus pakvietimo. Yra vis dau
giau įrodymų, kad popiežiaus apsilanky
mais šv. Stanislovo šventės proga nėra 
valdžios pageidaujamas.

GROMYKA PAS POPIEŽIŲ

A. Gromyka, Sov. Sąjungos užsienio rei
kalų ministras, apsilankęs Italijoje su ofi
cialiu vizitu, pasimatė ir su popiežiumi 
Jonu Pauliumi II sausio 24 d. Nors audten- 
oija buvo privati, spėliojiama, kad1 popie
žius tikriausiai bus plačiai kalbėjęs su 
Gromyka dėl žmogaus teisių komunisti
niuose kraštuose i!r tuo pačiu nebus pra
leidęs progos priminti Kremliaus valdo
vams, kad jis ypatingą dėmesį kreipia į 
tikinčiųjų padėtį tokiuose kraštuose, kaip 
Lietuvoje ir Ukrainoje. Be to galvojama, 
kad buvo kalbų ne tik Vatikano ir Len
kijos diplomatinių ryšių atnaujinimo, bet 
net dėl konkordato. Kaip žinia, popiežiui 
Pauliui VI nepasisekė užmegzti diploma
tinius santykius su Lenkija dalinai dėl pa
čios Lenkijos Bažnyčios opozicijos. Baž
nyčios nuomone, neturėtų būti tokių san
tykių, kol valdžia vis varžo tikinčiuosius. 
Tačiau monlsinjoras Bronislav Dambrovs- 
ki, Lenkijos Episkopalinės Konferencijos 
sekretorius, yna pasakęs, kad lenko išrin
kimas i popiežius visai pakeitė padėtį.

Reulterio telegramų agentūra pranešė, 
kad Gromykos pasikalbėjime su popie
žium, kuris truko dvi valandas, buvo pa
liestas dabartinės Lenkijos —■ Sov. Sąjun
gos sienos de facto pripažinimo klausimas. 
Esą popiežius pasiūlęs Gromyka! įsteigti 
niaują arkivyskupiją visai Lietuvos teri- 

bet lietuvių dvasiškijai išeivijoje vistiek 
rūpi („Tėviškės Žiburiai“, Nr. 2, 1979 m., 
vedamasis) „išjungti Vilniaus arkivysku
piją iŠ Lenkijos provincijos“, ir ji siūlo 
tuo reikalu kreiptis į popiežių. Nors atski
ros bažnytinės provincijos Lietuvoje įstei
gimas būtų labai pageidaujamas, esamose 
sąlygose tas gali turėti nepageidaujamų 
pasekmių. Mūsų supratimu, bet koks nau
jas Vatikano susitarimas tuo klausimu su 
Maskva neišvengiamai reikštų Šventojo 
Sosto pripažinimą Lietuvos inkorporacijos 
J Sov. Sąjungą. Jeigu mes maldaujame 
kiekvieną demokratinę valstybę, prašyda
mi nepripažinti Lietuvos inkorporacijos į 
Sov. Sąjungą, tai kodėl turėtume stumti 
šventąjį Tėvą padaryti tą mūsų laisvinimo 
bylai žalingą darbą?

Ar ne geriau būtų buvę, jeigu visus pa
siūlymus dėl Lietuvos valstybinių sienų ir 
Bažnyčios administracinių ribų keitimo 
atidėtame iki to laiko, kada Lietuva vėl 
bus nepriklausoma valstybė? 

įtorijiai, pakeičiant ligšiolines bažnytinės 
.provincijos rūbais ir paskiriant Lietuvos 
katalikų Bažnyčios galva vieną iš Lietu
vos vyskupų. Tą lietuvių vyskupą popie
žinis Jonas Paulius II planuoja pakelti į 
kardinolus.

Pasikalbėjimais su Gromyka Vatikane 
vylko privačiai, todėl šios žinios yra. neofi
cialios.

GARANTIJOS PRAKTIKOJE

Pakeliui į Meksiką, popiežius Jonas 
Paulius II lėktuve kalbėjosi su žurnalis
tais. Paklaustas, ar socializmas galėtų iš
spręsti Pietų Amerikos kraštų socialines 
ir ekonominės problemas, popiežius atsa
kė, kad tas klausimas turi būti studijuo
jamas. Eiet jeigu tas „socializmas“ yra 
toks, kokį jis miaitė Lenkijoje, tai jei jis 
nesuderinamas su krikščioniška pažiūra į 
žmogų, tad' įteks socializmas negali ibūti 
priimtinas socialinėms .problemoms spręs
ti.

Į sugestiją, kad socialistinės vyriausy
bės garantuoja visišką tikėjimo laisvę, po
piežius atsakė, kad garantijos turi būti 
įrodytos praktikoje.

BULGARIJOS SANTYKIAI SU 
VATIKANU

Politikos stėbėtojiai Sofijoje teigia; kad 
Bulgarija, kurioje .gyvena 100.000 katali
kų (gyventojų skaičius aštuond milijonai), 
nori, kad 'Vatikanas padėtų, jai atšvęsti 
1300 metų valstybės įkūrimo sukaktį. Va
tikano archyvuose yra daug dokumentų, 
(liečiančių (Bulgarijos istoriją. Kalbos apie 
airtimesnius santykius tarp Vatikano ir 
Bulgarijos (prasidėjo po lEulgarijos užsie
nio reikalų ministerio, Peter MUadenov, 
privačios audiencijos pas popiežių praei
tą mėnesį.

Bulgarijoje, be kitų religijos suvaržy
mų, neleidžiama leisti religinės spaudos ir 
draudžiama bažnyčiai pasireikšti labda
rystės -air kultūros srityse. Kažin, ar Bul
garija silekls tų artimesnių santykių po 
Brežnevo apsilankymo Sofijoje?

GAISRAS MASKVOJE

9 aukštų gyvenamuose namuose, Mas
kvoje, sausio 20 d', kilo gaisras. Namas 
yra toje pat gatvėje, kur yra ir Amerikos 
ambasada. To namo devintame aukšte so
vietai buvo įrengę elektroninius įrengi
mus, kuriais buvo siunčiamos mikroban
gos į lAlmerikos ambasados ruimus. Tos 
bangos kliudė .amerikiečiams palaikyti ra
dijo ryšį su Vašingtonu ir neigiamai vei
kė į tamiauitojių sveikatą. Atrodo, kad 
gaisras sunaikino tuos aparatus.

PLB VEIKLA

PLB Valdybos posėdis įvyko sausio 9 
d. Jaunimo Centre Čikagoje. Svarstyti 
įvairūs Jaunimo Kongreso įrengimo ir lė
šų įteikimo reikalai. Jaunimo Kongreso 
atstovų, dalyvių ir turistų registracija, ga
vus papildomų žinių iš Europos ir esant 
didėliam susidomėjimu i š. Amerikos lie
tuvių tarpe, pratęsiama iki 1979. m. vasa
rio 16 d. Finansų Komitetas jau pasiruo
šęs aukų vajuj, kuris netrukus prasidės, 
šiame specialiame posėdyje dalyvavo IV 
PLJ Kongreso Rengimo Komiteto pirmi
ninkas Andrius Šmitas iš Vokietijos, PLIS 
pirm. Gabija Juozapavičiūtė iš Kanados. 
PLB valdybos pirm. Vytautais Kaimanltas, 
nariai V. Kleiza, A. Juodvalkis, D. Koje- 
lytė, (A. Paulius, R. Sakadolskis, A. Sau- 
laitis, M. šilkaitis, reikalų vedėjai D. Kor- 
zonlienė ir S. Girnius, VLIKo ryšininkas 
prie PLB valdybos VI. Šoliūnas, ir Finan
sų Komisijos nariai A. Laurinaitis ir L. 
Stončiūtė.

Nauja Pasaulio Lietuvių administratorė 
yra Dalina Kojelytė, PLB sekretorė. Šias 
pareigas ji perėmė iš 'buvusio administra
toriaus Stasio Džiugo, kuris per eilę metų 
rūpestingai tvarkė Pasaulio Lietuvio ad
ministraciją. PLjEl valdyba jam išreiškė 
didelę .padėką už jo darbą.. Pasaulio Lie
tuvio administracijos ir redakcijos adre
sas yra 5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
IL 60636, telef. (312) 778-2200.

PLB Inf.
MIRĖ NELSON ROCKEFELLER

Nelson Rockefeller, buvęs JAV vicepre
zidentas, mirė New Yorke sausio 26 d. Jis 
buvo 70 m. 'amžiaus.

TENG HSIAO.PING VAŠINGTONE
Kinijos ministro pirmininko pavaduo

tojas Teng Hsiao-ping, atvažiavo į JAV 
sausio 28 d. Tai .pirmas Kinijos kom. ly
derio oficialus vizitas JAV.

Protestas
DAR APIE TIKINČIŲJŲ TEISĖMS 

GINTI KOMITETĄ

Lapkričio 22 d. Maskvoje įvykusioje 
spaudos konferencijoje užsienio žurnalis
tams buvo pranešta apie Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Komiteto Įsteigimą Lietuvoje. 
Konferencijoje dalyvavo trys iš penkių 
naujojo komiteto steigėjų Lietuvos (kuni
gai — Alfonlsias Svarjndkas, Juozas Zdlefos- 
kis ir Sigitas Tamlkevičius. Kiti du komi
teto nariai yra kunigai Vincentas Vetavi- 
čius ir Jonas Kaunedkias, baigęs semina
riją -.1977 m. Jiems talkininkavo stačiati
kių kunigas Gleb Jakuniin, vienas Krikš
čionių Komiteto TSRS Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti steigėjų 1976 m. Apie naująjį komi
tetą plačius pranešimus paskelbė Reute- 
nio, UPI, Agence France Presse ir kitos 
tarptautinės žinių agentūros.

Kunigas Svarinskais Vakarų reporte- 
riamls pareiškė, kad 'Lietuvos katalikai pa
sveikino Jono Pauliaus Antrojo pareiški
mą, kad „Tylos Bažnyčia daugiau nety
lės“. „Lietuvoje niekad nebuvo Tylos Baž
nyčios,“ sakė Svarinskas. „Kai kurie mū
sų žmonės galvoja^ kad mes turime (tyliai 
kalbėti .apie savo reikalus, bet mes nori
me juos garsiai iškelti.“ Svarinskas, Tam- 
kevioilus ir Zdebskis įteigė, kad 70-75 nuo
šimčiai Lietuvos gyventojų yra praktikuo
jantieji katalikai, nors valstybė pripažįs
ta, kad jų 'Skaičius siekia 50 nuošimčių. 
Tūkstančiai lietuvių vakarinėje respubli
kos dalyje, pagal Svarinską, galėjo maty
ti1 popiežiaus įvesdinimo iškilmes per Len
kijos televiziją. „Mums visiems buvo la
bai smagu“, teigė Svarinskas. „Vakarietis 
negailėtų mūsų suprasti. Dabartinis Popie
žius gali suprasti“.

Vakarų žurnalistams perduotame pa
reiškime grupė prašo popiežiaus palaimi
nimo. Ten pat sakoma: „Ilgą laiką mes 
buvome vadinami ‘Tylos IE'ažnyčia‘ net kai 
mūsų nelaimės garsiai Šaukė padėti, kai 
buvome persekiojami ir (kovojome... Su
prasdami savo atsakomybę prieš Dievą ir 
Bažnyčią... mes, Lietuvos (kunigai, nu
sprendėme pradėti kalbėti ir ginti Šven
tas Bažnyčios ir tikinčiųjų teises“.

Svarinskas pranešė, kad Lietuvoje dar
buojasi 711 kunigų., veikia 628 (bažnyčios, 
iš 'kurių 95 neturi 'kunigo. Jis pabrėžė, (kad 
trūksta kunigų. Tėra tik viena seminarija 
Kaunie, paruošusi šiemet įtik dešimt kuni
gų, nors šiemet jau mirė 17 kunigų, o per
nai 23. Taigi, nėra kam nė mirusiųjų pa
vaduoti; Mūsų kunigų amžiaus vidurkis 
siekia 60 metų, sakė Svarinskas. Pasak jo, 
yra trigubai daugiau norinčių įstoti semi-

SeĮilųnioS
— 'Romoje mirė K. Papee, nuo 1939 iki 

1972 m. buvęs Lenkijos ambasadorius prie 
Šv. (Sosto. Vatikanui nutraukus santykius 
su egziline vyriiausylbe, K. Papee liko gy
venti Ramoje. Vatikanas dar neužmezgė 
diplomatinių santykių su Lenkijos komu
nistine vyriaulsybe.

— Afganistano egzilų žiniomis, jų kraš
te vyksta stiprus pasipriešinimas prieš 
naują komunistinį režimą, kurį remia 
Sov. Sąjunga. Kalnuotos respublikos ry
tuose (Afganistano reguliari kariuomenė 
kovojia prieš antikomunistinius partiza
nus, kurie nukovė 5 sovietų karininkus, 
„karinius patarėjus“.

— Sausio 24 d. Varšuvoje kand'. Višins
kis 'susitiko su (Lenkijos komunistų parti
jos lyderiu Giereku ir kalbėjosi dėl popie
žiaus numatomo vizito gegužės mėn. Len
kijoje.

— Nusigliinkillavimo konferencijoje, (kiu
ri buvo atnaujinta Ženevoje, Prancūzijos 
užs. reik. mįnisteris pareiškė, kad Pran
cūziją ir toddiau tęs atominių ‘ginklų ban
dymus. Kinijos ‘delegatas iš viso konfe
rencijoje nedalyvauja.

— Sov. Sąjungos spauda pagaliau pa
skelbė ankstyvesnį prez. Brežnevo perspė
jimą Britanijos min. pirm. Callaighanui, 
jog karinių lėktuvų pardavimas Kinijai 
„vangu ar gali būti įkaitomas paprasta 
prekyba“. 'Ginklų tiekimas Kinijai kom
plikuoja tarptautinę padėtį ir griauna 
tautų pasitikėjimo pagrindus.

— Kinijos valdžia pradėjo persekioti 
žmogaus teisių diisildentus. Pekinige ant 
„dėmėkraitijos sienos“ per pastaruosius du 
mėnesius ‘bemaž kasdien pasirodydavo 
nauji disidentų plakatai.

— Suomijos mieste Vinrait gaisras su- 
niaikiho senelių prieglaudą. Per gaisrą žu
vo 26 'seneliai.

— Pagal Amerikos žvalgybos paskelb
tus duomenis, Sov. Sąjunga išleidžia gink
lavimuisi 45% daugiau negu JAV-bės.

— Sovietų poeto Jevgenij Jevtušenkos 
trečia žmona, anglė Jan, grįžo į savo tė
viškę gimdymui. Gimęs Anglijoje, kūdi
kis turės teisę į britų pilietybę, šia proga 
ir poetas taip pat atvyko į Angliją.

— Sausio 22 dl. Vflk. Vokietijos televizi
ja pradėjo rodyti amerikiečių pagamintą

Maskvai
nlarijon, negu valdžia leidžia priimti. Žur
nalistų paklaustas, ar kunigai vadinasi di
sidentais, kunigas Svarinskas atsakė, kadi 
tas žodis Lietuviui netinka. „'Lietuvoje 
kiekvienas yra disidentais, sakė jis. „Pas 
mus ne disidentų mažai, ibet kolaborantų. 
Mūlsų religinis atgimimas, teigė jis, stip
rėja,' ir itai ypač jiaiučiama jaunime. Ateiz
mas Lietuvoje nėra populiarus. Nors vai
kų religinis mokymas draudžiamas, apie 
50 nuošimčių miestiečių ir apie 95 nuo
šimčiai kaimo gyventojų tuokiasi bažny
čioje ir beveik visi palaidodami su bažny
tinėmis apeigomis“.

'Naujoji Lietuvos tikinčiųjų teisėms gin
ti ‘grupė, kaip pranešė UPI, įsteigta lap
kričio 13-ją čir jau pasiuntė ne vieną pro
testo raštą valdžios organams. Ji taip pat 
kreipėsi į popiežių, prezidentą Carterį ir 
Anglikonų Bažnyčios vadovą, Canterburio 
arkivyskupą, ragindama siekti tarptauti
nio susitarimo tikybos teisėms ginti.

(ELTA)

JAU MASKVA DIRIGUOJA ORO 
KONCERTUS

Taįp pavadintas „Die Welt“ laikraščio 
korespondento Hermanno Jaegerio 
straipsnis, atspausdintas 1979 metų sausio 
10 d. Rašydamas apie niaują Ženevos ra
dijo bangų pertvarkymą, jis tvirtina, kad 
susilpnintos Vaklarų Vokietijos radijo sto
čių transliacijos. Tačiau Rytų Europoje 
padėtis kaip tik pagerėjo. Rytų Vokietijos 
transliacijos savo krašto gyventojams 
dienos metu geriau sukoordinuOtos — sto
čių galingumas ilki 1.000 kiW. Šios srities 
žinovai teigia, kad vakarais Rytų Europa 
valdo radijo bangas-Palyginus mažoje Če
koslovakijos teritorijoje veikia keturi 
siųstuvai ( vidutinėmis bei ilgosiomis ban
gomis) 1.500 kW galingumo, o be to, yra 
ir kitų siųstuvų iki 750 kW. Panaši padė
tis Lenkijoje, Vengrijoje ir mažoje Alba
nijoje. Maskva aiškiai vyrauja su savo 
transli'aiciidbmis (Europai: vodu|ttnėmis bdi 
ilgosiomis bangomis (siųstuvų galingumas 
iki 1.000 kW).

STUDIJŲ SAVAITĖ

Kaip jiau Ibuvo pranešta, 26-ji Europos 
Lietuviškųjų Studijų Savaite įvyks š. m. 
liepos 21-27 d. d. Belgijoje, LouvainJa- 
Neuve universiteto miestely, netoli Briu
selio.

Netrukus bus paskelbtos registracijos 
sąlygos ‘ir savaitės prbgrama.

DIENOS
filmą „Holocaust“ apie žydų žudynes Hit
lerio laikais.

— Rusų muzikas Mstislav Rostropavič, 
pasirinkęs su savo žmona operos daininin
ke Galtoa Višnevskaja gyventi Vakaruose. 
Šiuo metu jis diriguoja Vašingtono simfo
niniam orkestrui. Sausio 23 d. jis apkalti
no sovietus, kad jie neišleidžia jo ‘seserį 
Veroniką lišvykti į 'Ameriką koncertuoti.

— Irano šachas su žmona, trumpai vie
šėjęs .Egipte, persikėlė į Maroko.

— Sausio 24 d. Genovoje, Italijoje, 
„raudonųjų brigadų“ teroristai nušovė 
darbininką Guido Rossą, profesinių są
jungų atstovą Italsider fabrike, dirbusį 
ten mechaniku. Tai pirmas atsitikimas 
Italijoje, kad komunistų teroristai nužu
dė komunistą.

— Britanijos transporto darbininkų 
streikas, kuris tęsiasi jau dvi savaites, pa
darė krašto ūkiui milijoninius nuostolius. 
Iždo miniisteris D. Healey, kalbėdamas 
parlamente, perspėjo profesines sąjungas, 
kad patenkinus jų reikalavimus, turės pa
kilti .reikmenų kainos ir būtų padidinti 
darbo pajamų mokesčiai.
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Stasio Santvara Rubajatai
Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklopedi

jos Leidykla paskutinėmis 1978 m. dieno
mis išleido iškiliojo mūsų poeto Stasio 
Santvaro septintąją lyrikos knygą Ruba
jatai (viršelis ir iliustracijos diail. Vytau
to K. Jonyno; 184 psi.; kaina 7.50 dol.).

Kadangi to paties leidėjo rūpesčiu 1977 
m. pabaigoje išėjo kita, šeštoji, S. Santva- 
ro lyrikos knyga, pavadinta „Dainos ir 
sapniai“, tai iš šalies kai kam, kas neturės 
progos paimti į rankas šių knygų, gal su- 
sidiarys įspūdis, kad poetas labai daug ku
ria, ypač pastaraisiais metais. Aiškumo 
dėlei galima pasakyti, kad į aną šeštąją 
knygą buvo sudėti eilėraščiai, rašyti dau
giausia 1947-1967 m. Tai, žinoma, ne visas 
tų 20 metų kūrybinis kapitalas, dalis jo 
buvo atspausdinta kituose rinkiniuose, o 
i „Dainas ir sapnus“ sukaupta meilės lyri
ka.

„Riulbajataa“ jau yra naujausia poeto kū
ryba, atnešanti ir naudą, lietuvių literatū
roje, galima sakyti, visiškai ligi šiol ne
praktikuotą formą, stilių ir dvasią. Kiek
vienais rubajatas — tik keturios eilutės, 
kuriose ir turi sutilpti visa kūrėjo norimo
ji išreikšti mintis, nuotaika. Tai lyg savo
tiški aforizmai, iš kurių sunkiasi ironija, 
liūdesys, nusivylimas, kritika, pažiūras į 
tam tikrus gyvenimo reiškinius, į praeina
mybę ir 'amžinybę. Kai knygoje yra net 
337 tokie ketureiliai .rubajatai, tad galima 
įsivaizduoti, kiek čia minčių, kandžių ir 
lengvų, kiek Itoms mintims išreikšti įvai
riausių priemonių, ne tik bendrinių, bet 
daug ir lietuviškai santvariškų. štai pa
vyzdėlis:

Nėra prasmės, sakau gi jum — liūdėt 
nėra prasmės: 

Raudom nenuigalėsnm rūpesčių ir 
sielvartų .grėsmės! —

Užkurkim daužą, kepkim puotali 
■ungurius ir antis, — 

Testinga mum tiktai velykinės
giesmės!..

Antys kaip antys, bet tuos ungurius 
Stasys Santvaras, greičiausia, bus atsine
šęs nuo (Seredžiaus į savo poezijos puotą, 
ir jie, taip pat ir antys labai tinka šiam 
rubajatai, teikia jam kažkokio stiprumo, 
kad pats raginimas atsisakyti raudų būtų 
vyriškesnis.

Tačiau pasiskonėję kol kas tuo vienu 
optimizmu įgyventi raginančiu, pasižiūrė
kime, iš (kur iš viso ta rubajatų forma ki
lusi. Kaip iiir .daugumais poezijos formų 
(sonetai, trioletai, tercinos ir t. t.), ruba- 
jata's kaip forma buvo pradėtas naudoti 
kažkur kitur, ne lietuvių poezijoje. Stasys 
Santvaras į juos tik įdėjo savo turinį — 
jausmus ir mintis, o gal ir jo nusiteikimai 
buvo šiek tiek kai kuriais atvejais pana
šūs į Omaro Chajamo, persų poeto, gyve
nusio apie 1034-1123 m. Persų poetas, ru
bajatų pradininkas, savo ketureiliuose 
(kvietė imti į ranką vyno taurę, naudotis 
'duonos kepalu ir džiaugtis moterų drau
gyste pasaulyje, kiuris jam kėlė intelektua
linį skepticizmą, panteistinę mistiką, epi- 
kurieftišką fatalizmą ir melancholiją.

Mes taip pat įgyvename ne kažin kaip 
šviesiame palsaulyje, todėl ir nenuostabu, 
kad S. Santvaras, štai, viename rubaijate 
jį .aptaria tamsiai, dar šaukdamasis ir į 
brolžudžių apniktą savo tautą, kad ji ir 
tokiose sąlygose išlaikytų taurumą:

Valdžių karūnom dangstosi .grobikai, 

.niekšai, žmogžudžiai, 
Net šventovėse pragydo ir klastų, ir 

veidmainiavimų gaidžiai.
Mana tauta, tu išlaikyki laisvės 

ilgesio taurumą,
Nors ir tave kasdieną įžūliau apninka 

brolžudžiai!
O štai pora rubajatų, kurie yra lyg ko

kie nedideli, turinio pilni išvirkštiniai 
himnai demokratijai:

O demokratija, eilių gėlėm tave 
įkaišysiu —

Tavojoj prieglobsty mes renkame 
viršaitį ir 'šalityšių! —

Paskui tautos tarnai iš tų pačių daržų 
Dar prisirauna dovanų, algų ir kyšių!

Sunku žmonėm išbėgti iš prakeikto
malto:

Tai kenčia nuo despotų jite, tai nuo 
apgaulių dlemdkrato! —

Lakštingalų .gerklėm vadeivos laisto 
žodžių medų, 

Kol įlenda j sąžinę ir vargšų kišenes 
iškrato.

.Nemaža yra rinkinyje rubajatų, kuriuo
se lapd'ainuojiamos pasaulio tamsybės ir 
niekšybės, nesuderinamos su tuo, kas do
rų žmonių skelbiama nuo amžių:

Motina ir tėvas mus kiekvieną bara:
Turime taikoj gyvent, kailp žmogui

dera! —
Betgi kas gyvojoj žiemėj pasikliovė 

išmintim?.'.
Dėl bepročių užgaidų mes nuolat 

jojame į karą!

Verda melo pragarai prie žemės 
irstančių krantų —

Despotai apsikarstė bombom ir 
blevyzgom lig dantų.

Laisvė — cinikų ir niekšų .apšmeižta
Pelenė! — 

Žmogau, kokiam žvėry dabar atgimsi 
tu?

Ir niekšybės 'su tinkamos kiekviename 
žingsnyje, todėl poetas net ir piktų žodžių 
nepagaili pasmerkti jų vykdytojams, štai, 
kad ir šitokiame rubajate — pasikalbėji
me su Dievu:

Ar (girdi bernų klegėjimą saulėtam: 
pamary?

Ar Tau širdies nesolpa, kad pakaušiai 
jų kiauri.? —■ —

Siautėja vand!ala.i, teršia žalią žemės 
veidą — 

■Vargiu /tokių galvijų siela gali būti 
nemari.

Tik retai kas nors šviisteli ir nudžiugina, 
kaip kiad tas .atvirukas iš Vilniaus:

Atskrido atvirukas man. su Vilniaus 
katedra šlovinga, 

O čia .už lango šalta, lyja, sninga...
Ir ėmė kaist širdis, sugrįžuls į 

vaikystės miestą,
Ir nutvieskė bejausmę prieblandą 

šviesa džiaugsminga!
Rubajatai, kokius rašė Omaras Chiaja- 

unials ir kokius mums dabar padovanojo 
Stasys Santvaras, be abejo, netiktų įkurti 
jauniems poetams, Ikurie dar neturi gyve
nimiško patyrimo ir negali būti pajėgūs 
išmintim ir kandumu apspręsti gyvenimą 
ir pasaulį. S. Santvaro .amžius, sakytume, 
jiau yra rubajatų amžius, ir jei jis ryžosi 
į nedideli ketureilio kevalą dėti vis po 
sultingą branduolį, tai mes ir sulaukėme 

brandžios poetinės dovanos, filosofiškai 
patyrimu pagrįstos. Jam yna išeitis iš vi
sokių padėčių, net ir šiame biauriamie pa
saulyje, nes

Ar tu gimei anksti, iar gimsi tu
vėlai —

Į nebūtį išneš tave šventi ar nusikaltę 
angelai! — 

Antros jaunatvės nenupirks
vargdieniai, 

Bet jos negaus .ir tortais apsikrovę 
asilai.

Poetais filosofiškai abejingais ir dėl savo 
likimo:

Suvalgiau man likimo įsikirtą aviną ir 
jautį — 

.Kokia vilionė gundytų toliau
keliauiti?..

Visi, kurie many žalojot žmogų, 
lėbaufcit smagiai! —

Gi man vis tiek, ar būti, iar nebūti,
■air šunlio Šėką pinuti.

O kol dar vaizdingai itebevalgamas avi
nas .ar .jautis Ir šunlo šėkas pjaunamas, 
poetas, kaip ir amas prieš daug amžių įgy
venęs persas, kalba apie meilę ir vyną, ži
noma, nepajėgdamas išspręsti klausimo, 
kokia prasmė gyventi:

Nejaugi mes .tiktai ateiti ir išeiti 
esame sutverti? — 

Buvimo prasmę .paika paprastom 
svarstyklėm sverti------

Tik meile džiaugtis reikia, žaisti 
kvepiančiom kasom: 

šioj pelkėj tik metus-kitus gal dar 
pajėgsima uodus įšerti!..

Protingi moka moteris mylėt ir .gerti 
vyną —

Ir patys jie tą gausų derlių godžiai 
skinia...

Nors daug .sunkių .bylų yra žmogaus 
lemty —

Išgerkim:, nes vis tiek pavirsime į
.smėlį ar :į šlyną!

iMiinltingi, vaizdingi tie ketureiliai, ir ne
bežinai'., kurį pasirinkti, kuriuo pasigrožė
ti, >ties kuriuo susimąstyti.

Stasio Santvaro „Rubajatai“ lietuvių 
poezijoje yra ne įtik ypatinga naujiena, bet 
kol kas ir unikumas. Naujiena, pirmiau
sia, yra ta varžanti., mažo formato, ver
čianti salvo mintį ar jausmą glaustai išsa
kyti mubajato .forma. O glaustumas reika
lauja ir atitinkamų vaizdingų, stiprių žo
džių.

Tiesa, savo „Pelenuose“ Santvaro bi
čiulis Faustas Kirša taip pat naudojosi 
ironijla, satyra, .reiškėsi kaip idėjų ir min
ties poetas. Tačiau F. Kirša naudojosi žy
miai laisvesne forma, jiils nesukaustė sa
vęs taip griežtai. Be to, F. Kirša savo poe
moje, pradėtoje Lietuvoje gana anksti ir 
baigtoje jau svetur, išlaikė iki galo jo 
ankstyvajai poezijiai įprastą simlbotistltniį 
stilių, kuris ne kartą aptemdo mintį. Sta
sys Santvaras savo .rubajatuose visiškai 
aiškus, nors ir jis niuo pat pirmųjų jau
nystėje sukurtų eilėraščių buvo vienų 
krikštlijiaimas simbolistu, kitų neosimbo- 
li'stu.

S. Santvaras yra sukūręs tokių puikių 
eilėraščių, kurie bus patelkę į mūsų poe
zijos .aukso fondą. Su. „Rufoajatais“ jis 
.atėjo visiškai atsinaujinęs ir atnešė stam
bų unikumą.

K. Barėnas

ATSIMINIMAI IŠ ANGLIAKASIŲ 
GYVENIMO

Čikagoje („Draugo“ spaustuvėj) .spaus
dinama Stepo Paulausko knyga „Gyveni
mo vangiai“.

Tai atsiminimai iš angliakasių gyveni
mo Belgijoje. Dalis tų atsiminimų buvo 
spausdinta „Europos Lietuvyje“.

Dabar ir palis jų autorius jau .gyvena 
Čikagoje.

PREMIJA UŽ FILMĄ APIE S. KUDIRKĄ

Amerikos katalikų televizijos ir radijo 
darbuotojų sąjungos kasmet skiriamąją 
vadinamąją Gabrielio premiją už 1978 
metus gavo ta stotis, kuri .rodė filmą apie 
Simą Kudirką, ir ta, kuri leido „Holo
caust“.

Tols premijos skiriamos už temas, iške
liančias žmogiškąsias vertybes.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Moteris, Nr. 5, 1978 m. rugsėjis-spalis. 
Lietuvių moterų žurnalas. Leidžią. Kana
dos liet. kalt, moterų duja, Toronto.

Lietuvių Dienos, Nr. 9, 1978 m. lapkri
tis. Iliustruotas žurnalas liet, ir anglų kal
bomis. Leidžia A. F. Skirtus, Los Angeles, 
JAV.

STASYS SANTVARAS

Kristus šviečia. Kristus skelbė meilę, nešė 
tiesą.

Deja, dar nepavyko jam žmogaus širdy 
uždegti šviesą! —

Niekšybė šėlsta! Vagys ir grobikai 
smaugia žmogų ir tautas!

Turbūt pats Dievas mūsų dvasion įsodino 
biesą.

***
Nuo pat aušros, pakinkęs traktorių ar 

sartį,
Eini tu piktžolėm apžėlusių dirvonų arti.
O ką, o Broli, tu už savo prakaitą

pelnai? — 
Belaisvio duonos trupinį ir slogų dvasios 

kartį.

Nedaugei mum dienų gyvent paskirta — 
Jaunatvėje už lango blėsta lelija ir 

mirta! —
Tad lenk, o Broli, ligi dugno vyno ir 

pagundų saiką —
Teišveža tave į Ten nuo laimės girtą!

***
Bičiuli, man gerokai nesmagu jau į tave 

žiūrėti:
Tu vis bandai pripilti vandenio į rėtį!..
O gal gi tu ir nevisai beprotiškai darai — 
Nebloga viltį ir svajonių šiam gyvenime 

turėti!
***

Broli, tu be reikalo vargsti ir kankinies: 
Niekas dar nerado šio gyveninio 

šaknies! —
Vieno būro bernui — esame galvijai.
Kitas aiškina, kad mes nešėjai dieviškos 

ugnies. 
*#*

Palovis pilnas batų, stalčiai — marškinių, 
O spintoj dar didesnio grožio gaminių! — 
Kai teks basam išeit kitan pasaulin — 
Tą turtą vargo bus pasiųsti po velnių.

(iš knygos „Rubajatai“)

Su lietuviais 
pasaulyje
VEIKALAS APIE LIETUVIŲ 

PAPROČIUS
Lonldlonieitiis Romas Kinka gyvendamas 

Čikagoje paruošė pirmą knygą anglų kal
ba apie lietuvių liaudies papročius ir įtra- 
dilcijas. Veikalais, pavadintas „Lithuanian 
Customs alnd Traditions“, bus išleistas 
šiais metais 'Balzako Lietuvių Kultūros 
Muziejaus Čikagoje. Jis padalintas į dvi 
palgrinld'mes dalis, apimančias kalendori
nes 'šventes ir šeimos tradicijas. Papročių 
aprašymai pagyvinti vertimais iš tauto
sakos ir gausiai pailiustruoti nuotrauko
mis.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS VIENYBĖS 
PAMINKLAS

Gruodžio 3 d. Bostone buvo iškilmingai 
atšvęstos didelės pabaigtuvės didelio dar
bo — per 26 metus buvo baigtos leisti dvi 
enciklopedijos, 36 tomai „Lietuvių Enci
klopedijos“ dr 6 tomai „Encyclopedia Li- 
thuianica“.

Šitam įvykiui įvertinti „Tėviškės Žibu
riai“ paskyrė gruodžio 14 d. numerio ve
damąjį „Darbą vainikuojant“. Enciklope
dijų išleidimas laikomas nepaprastu įvy
kiu, kad leidėjo Juozo Kapočiaus magne
tizmas patraukė į save malijonrJnes suma.' 
lėšų, iškiliausius intelektualus ir tūfcstan 
čius prenumeratorių.

Vedamajame i enciklopedijų leidimą ši
taip dar pažvelgiamą', kaip į išeivijos vie
nybės paminklą:

„Gausių sukakčių sraute dažnai pager
biame vien laiką, nors jis ir tuščias būtų. 
Jei žmogui suėjo kapa air daugiau metų, 
garsiai trimituojiairrie, ruošiame iškilmes, 
perkame dovanas iir liaupsiinaim, Dėl to 
nekartą šitokios iškilmės skamba kaip se
nas, bet tuščiais indas. Visai kitaip buvo 
su „Lietuvių Enciklopedijos“ bei „Ency
clopedia Liituanica“ pabaigtuvių iškilme. 
Joje buvo išaukštintas ne laikas, o darbas 
ir jo vykdytojai. Tai teikė visai iškilmei 
reikšmingą tarinį. čia nebuvo nė vieno 
tulščio .akordo, netikro ar pagyrūniško žo
džio, kaip ir dera darbo vainikavimo šven
tėje. iBe to, buvo pabrėžtas vienijantis 
darbo pobūdis (dr. J. Girnius, vienas iš 
LE .redaktorių, filminiame pranešime). 
Tuo metu, kai išeivijos baruose daug kas 
grūmėsi dėl politikos, dėl partijų, dėl gar
bės... „Lietuvių Enciklopedija“ jungė 
įvairių pažiūrų žmones ir pajėgė nugalėti 
pasitaikančius Skersvėjus. Tuo būdu LE 
išeivijos gyvenime buvo pozityvus veiks
nys, pajėgiantis jungti net ir tuos žmones, 
kurie daugelyje .sričių edina skirtingais ir 
met prieštaraujančiais ikelilais. Tuo būdu 
LE yra lietuvių išeivijos vienybės pa
minklas. .aiškiai rodantis, kad išeivija sa
vo .pagrinduose yra vieninga. Tik reikia 
miindauiginio užmojo žmonių, sugebančių 
atrasti vienijančius pagrindus įvairialy
pėje visuomenėje“.

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ FONDAS
Kolumbijoje '.susidarė grupė veiklių pra

dininkų, kurie ryžosi įsteigti savo Lietu- 
,vių fondą.

Per trumpą laiką jiems pasisekė surink
ti tam fondui 68.000 pezų, pasižadėjimų 
gauta 57.000 pezų.

Kazimieras Barėnas

Jaučio sveikata
Netekęs žmonos, mūsų tas vaikinas nustojo 
kalbėti apie plieno fabriką ir pradėjo gy
venti viltimi, kad jis už žmoną per teismą 
gaus 'krūvą pinigų. Nežinau, ką tuomet 
galvojo mūsų moralistai, kurie mėgsta pa
sverti kiekvieną savo artimo veiksmą ir 
žodį. Mirė žmona, o žiūrėk, apie ką galvo
ja ir kalba Marijonas! Tačiau visi klausosi, 
ir niekas nesako; vaikine, kokia gi tavo ta 
širdis, jei joje .meilės žmonai viletą užėmė 
pinigų troškimo karštinė? Tuir būt, ir kitų 
širdyse pinigas didesnis už žmogų, tai tyli 
net ir Stimburys, kuris daugiau negu kiti 
mėgsta artimui įgnybti už nukrypimus nuo 
tiesos kelio.

Teismo laikui artėjant, Marijoną tiesiog 
ėmė krėsti busimojo laimėjimo drugys. Jis 
ir kalbėdavo dabar daugiausia vien apie 
tuos pinigus, kurie jo laukia, visi seni jo 
gyvenimo atsitikimai nuėjo užmaršltini. 
Vairuotojas kaltas — jis partrenkė Edną 
ties pėstiesiems praeiti skirtu taku, ir grei
čiu važiavo neleistinu, ir gyvybės aukos 
net dvi, ir jaunavedį paliko vieną, vos tik 
sukūrusį šeimą ir pradėjusį normalų suau
gusio žmogaus gyvenimą. Teismas taip jam 
kraus, tam vairuotojui, kad jis ilgus me
tus čiaudės, šitaip buvo įsitikinęs Mari
jonas-,risitaip jam sakė advokatas. Iš tiesų 
kaltinamajam atstovaująs advokatas ne
laukė teismo ir pasiūlė Marijonui pustre
čio tūstančio svarų, imk .rizikuok, kad gal 
tiek ir negausi, nes Edna ėjo juk iš baro, 
tai šiokia tokia švelninanti aplinkybė vai
ruotojui. Pasižiūrėjęs į galvą linksintį sa
vo advokatą, žmogus sutiko ir pradėjo ne
kantriai laukti čekio ir rūpintis, kur tuos 
pinigus turės padėti, nes kišenėj juk nesi- 
nešiosi.

lAlpėe tuos pinigus jis, matyt, kalbėjo nuo
lat ne vien tik mums, -bet visiems pažįs
tamiems. Mes jam patarėme arba banke 

atsidaryti einamąją sąskaitą, arba įnešti 
paštan, 'bet jis neapsispręsdamas tik kryp
telėdavo galva. Dar praėjo kiek laiko, ir 
jis pats mums pasakė, kur dės pinigus.

— Dorotė sako: „Nešk į paštą“, — tokį 
sprendimą jis mums paskelbė.

—■ Dorotė? — dvigubai nustebome. Argi 
jis tik viena ausim klausėsi, kai mes aiš
kinome, kokios naudos jis turėtų laikyda
mas pinigus banke ir kokios pašte? O da
bar ta Dorotė...

— Amžiną atilsį Ednos geriausia drau
gė, — nustebusiems jis mums paaiškino, 
nors ir nenuramino mūsų. Argi mes jam 
tuščiomis kalbėjome?

— Ar mes tau nesakėm? Ar užmiršai?
— ypač rūsčiai puolė jį Stimburys, kuris 
banke laikė pinigus, bet nusimanė ir apie 
pašto taupomąsias kasas.

— Sakėt, sakėt. Aš nė nesigiriu, sakėt,
— teisinosi Marijonas, matyt, jausdama
sis kaltas, kad apie tą Dorotės patarimą iš
sižiojo.

Greit mums pradėjo aiškėti, kad visa 
krūva neatsvertų jam storulės Dorotės: ji 
užėmė Ednos vietą, matyt, ir širdy ir kiše
nėje. Dorotė kai kuriais vakarais iš kaž
kur atskubėdavo prie fabriko vartų jo pa
sitikti, ir jie dingdavo artimiausiame 
dkensg-altvyje. Jau rečiau mūsiškiai jį be
užtikdavo baruose, ir spėjome, kad tai bus 
Darotės įtaka.

— Atrodo, kad jau nebeišgeri, — dar vis 
domėjomės jo gyvenimu.

—• Nustojau.
—■ O kada -vėl pradėsi? Negi sausas ir 

vaikščiosi?
— Niekada nepradėsiu. Su Dorotė suta

rėm... .
Kadangi meilė yra visagalė ir Dorotės 

vardas nuolat Marijono lūpose, tai mes 
galvojome, kad viskas eina į gerą pusę. 
Kasdien vozodamasis su Edna po barus, 
jis palaipsniui juk brido prapultin ir net 
susilaukė tragedijos. Išganymas, matyt, 
vaikinui bus Dorotė, jlei pasistengs jį nu
sausinti.

Dorotė vistidk, matyt, negalėjo visą lai

ką Marijano išlaikyti akyse. Vyrai užtiko 
j;į vieną vakarą jau stipriai įšilusį ir snū- 
duiriluiojiainitlį miesto tolimesnio rajono bare.

— Kaip gi tu čia dabar? — tuoj pristo
jo prie jo Vitartas, kurį irgi kažkoks ga
las ten nunešė su airike, matyt, slapstėsi 
nuo kitos merginos.

— Ėjau pro šalį...
— Matyt, nuo Dorotės slapstaisi. Pės

čias iš fabriko čia tikrai neatėjai.
Jis turėjo dėl to dar ir fabrike atkentėti 

iki soties. Ak, tu nebegeri, geras vaikelis? 
O ką, jeigu Dorotė sužinotų, koks tu sla
pukas ir kaip ją apgaudinėji?

— Netyčia užsukau, tai ir visikas. Ėjau 
pro šalį, — teisinosi jis, o netrukus po to 
išpažino, kad pirks namus ir dar ne bet 
■kokius o erdvius. Dorotė tokį sumanymą 
jam pasiūlė, jis pritarė, o namai tokie, kad 
galės pinigų jiems uždirbti, — net aštuo- 
ni kambariai. Jeigu jis paiste ar banke lai
kytų pinigus, kuriuos gavo už Edną, tai 
procentai sudarytų' tik ašaras, o ne 'pelną. 
Dorotė sėdės namie, nuomos kambarius, 
savo įnamiams duos pusryčius ir vakarie
nę, ir tuo būdu pinigų jie glėbiais susi- 
glemš į kišenę.

— Sveikata daug reiškia, bet ir gera 
galva ne paskutinėj vietoj, — gyrėsi mums 
Marijonais nauja 'tiesa, kurią jis dabar, at
rodo, ryžtasi grįsti savo gyvenimą.

Namai nupirkti įnamių juose pilna, ir 
Dorotė šeimininkauja. Jie su Dorotė, tie
sa, kol kas nekelia vestuvių, o šiaip sau 
gyvena, ir gana. Nepraėjo dar metai, kai 
mirė Edna, o Dorotė griežtai prisilaiko ka
talikiškų papročių, ir nuodėmė būtų, jei jie 
skubėtų susituokti, kai velionės mirties at
minimas tebėra toks gyvas.

Pinigai, matyt, gerai plaukė iš namų, 
jei Marijonas jau balsiai svajojo mesti 
fabriką. Jis ką nors prasimanytų dirbti, 
gal nusipirktų krautuvėlų, kurioje parda
vinėtų rūkalus ir saldainius. Mes ir vėl ty
čiojomės iš jo.

— Tu juk su pirkėjais nesusikalbėsi! 
Gir-gir-gir, gar-gar-gar, kaip žąsis, ir iš
eis žmogus iš krautuvės, nesuprasi, ko jis 
norėjo.

— Suprasiu, nebijokit.
Pamažu mums paaiškėjo, kad Dorotė 

galvoja apie krautuvėlę. Pašte liko pinigų, 
namai nešė pinigus, o jaunoji moteriškė 
nori praturtėti. Viena tik kilotis, kad Ma
rijonas netinka nei krautuvėlėn, nei gy
ventojams namuose tvarkyti ir valgydinti, 
tik fabrike plūktis jam vieta. Jis ir aptilo, 
užmetęs neįvykdomas svajones ir grįžda
mas į senąjį kelią —■ užeidinėti į barus. 
Mes jo tos Dorotės arčiau niekas nepaži- 
nojom, ir jei Marijonas vieną rytą atėjo 
nagais apakėtu veidu, tai galėjom visaip 
tą jų nesusipratimą aiškintis: gal jis tik 
išgėrė, gal pasigėrė, gal ir susimušė. Jis 
pats tvirtino:

—■ Patamsy darže nusibrozdinau, — kuo 
mes netikėjom. Trys ruožai nubraukti išil
gai veido, medžio šakos nemokėtų šitaip 
taisyklingai pataikyti, kad tarp linijų būtų 
vienodi atstumai.

Vestuvių su Dorotė iškelti Marijonas 
nesuspėjo. Galėtume sakyti, kad jį ištiko 
nauja tragedija. Bet tragedijose kas nors 
žūna, taigi mūsų vaikino nelaimę reikėtų 
kitaip aptarti. Marijonas atėjo į fabriką, 
tiesa, nei gyvas, nei miręs, tokio nusimi
nimo apimtas, ir dabar mums atsivėrė 
akys, kokio aukšto laipsnio kvailys tas 
•mūsų brangusis tautietis. Dorotė jam vi
siškai apsuko galvą, ir namai buvo nu
pirkti jos vardu. Kai jis pinigus dėjo į 
paštą, tai ta patikimiausia patarėja įtiki
no jį. kad nemaža keblumų susidarys, kai 
jie pirks namus, jei viskas eitų jo vardu. 
Juk Dorotė bėgs pas advokatus, Dorotė 
namų pardavimo agentui mokės užstatą ir 
baigiamąją sumą, nes tu, vaikine... Taip, 
taip, tas vaikinas atlaikė prieš trylika, kai 
jie gėrė nuodingą spiritą, jis moka mums 
pasekti gražių pasakų, bet ne jam rūpin
tis namų pirkimu, jis čia niekada nesusi
lygins su apsukria airiuke. O protingu jo 
niekas nepavadins, jei namai ir pinigai — 
viskas Dorotės vardu.

— Asile tu, asile neraliuotas, kvaily tu 
paskutinis!! — puolėm jiį iš visų pusių, kai 
pasisakė, kad Dorotė jį dišvijo. Kaltas jis, 

aišku, neg pareidavo išgėręs. Kaltas ne 
prieš mus, prieš save, neis ką gi mes, sve
timi jam, ir mūsų žodžiai — šiaip sau bur
bulas, pučiamas iš neturėjimo ką veikti.

— Gal dar grįši, —■ Antanas Vitartas 
guodė.

— Aš? Niekados. Net ir raktą iš kišenės 
ištraukė ir prigrasino nė kitoj pusėj gat
vės ties tais namais nepasirodyti.

— Ką tu darysi?
Tuščias Antano klausimas! Jei boba su

gebėjo kvailelį taip iš pačių pagrindų su- 
virkdyti, itlaii, tur būt, ir teisme jis nieko 
negautų, tik prikištų pinigų, kurių neturi. 
Jis pats smerkia kvailumą. Kad nors, sa
ko, būtų man likę tie keli šimteliai, kurie 
laikomi pašte, o dėl nemų — velniai jų 
nemato! Dideli namai — dideli rūpesčiai, 
o jis nori nesudėtingo .gyvenimo. Svarbiau
sia tik tie pinigai, kurių jis neteko. Kad jis 
tuos galėtų atsiimti, tai užmiršti! Dorotę 
ir nepasižiūrėtų niekada net į tą pusę, kur 
stovi jos namai. O kai nėra vilties prieiti 
prie anų pinigų, itai jis lengva širdimi at
sisakė neseniai savo .gyvenimui nusistaty
tosios taisyklės, kad ne .sveikata neikia 
užsitikrinti ir šlventadienę duoną, o pri
versti pinigą dirbti už tave. Mes vėl iš
girdome jo seną svajonę eiti į plieno fab
riką, Bet jis kalbėjo apie plieną ir raivė- 
si, ir mes supratome. Kurie ėjo, tie jau 
seniai kilnoja sunkias plokštes. O teksti
lės fabrike nėra nepakeliamo darba, ir taip 
metai iš metų žmogus įpranti. Kad kaip 
nors lengviau prasimanyti -pinigo! — štai 
ką reiškia Marijono raivymasis, kai jis 
pakalba apie plieno fabriką ir atsidūsta.

■Dalbar mums rūpėtų priminti Marijonui, 
kad pro jo švarko pradilusias alkūnes jau 
pradeda šviesti įjuodęs baltas pamušalas, 
apskurai apibrizgai, vargše, sakysime, ir, 
matyt, tą vieną drabužėlį ir teturi, tą patį 
šiokiadienį ir išeiginį, bet jeigu išvijo 
žmogų tuščiom kišenėm, tai kam mes dar 
sunkinsim jam gyvenimą? Tegul, gal atsi
gaus, tada pakankinsim liežuviais dėl al
kūnių.

(bus daugiau)
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Vienu labai svarbiu lietuviu 
tautos reikalu

(tęsinys iš įpr. savaitės)
Dabar grįžkime prie „Eur. Liet.“ veda

mojo. Jame siūloma tartis. Jeigu taip, tai 
reikėtų taip ipat aiškiai pasakyti, kam to
kį pasiūlymą įteikti ir koks tas pasiūlymas 
turėtų (būti.

Vedamajame siūloma tartis su baltgu- 
džiais. Deja, į tuos pačius plotus yra ki
tas, žymiai pajėgesnis pretendentas — 
Lenkija, valdžiusi juos 25 metus, sulenki
nusi juos ir nemananti nuo jų -atsisakyti. 
Žinoma, i-šminltingi-aiusia būtų tartis su 
esamu betarpiu kaimynu —■ baltgudžiais; 
bet jie irgi nėra pėsti — jų užmačias sie
kia Vilnių (ir net gal visą Lietuvą?!), nes 
Visi Lietuvos kunigaikščiai, anot jų, buvo 
baltigudžiai. Taigi, įprileiskime, kiaid -suras-
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tumėm, kas sutiktų su mumis tartis. Koks 
būtų lietuvių pasiūlymas? Pagal vedamo
jo mintį, sienos turėtų būti nustatomos pa
gal tautines vietoves, tai išeitų, kad nuo 
želigovskijiados pagrobtų ir valdytų kraš
tų jau ‘iš anksti reikėtų atsisakyti, nes ten 
(beveik visa su maža išimtimi kalba lenkiš
kai. Atseit, siūlomųjų pasitarimų išeina
masis taškas būtų dabartinėj Tarybinėj 
Lietuvoj esantis Vilniaus kraštas, kurį 
lenkai vis dar mėgina daugiau sulenkinti. 
Ir štai priėjome prie akivaizdžios, Lietu
vai labai pavojingos nesąmonės: tarsimės 
dėl turimojo Vilniaus krašto.

Geriau paskaitykime, ką T. Venclova 
sako prabėgom savo paskaitoje: „Aš nesu 
linkęs šioje paskaitoje kvestionuoti juri
dinių ribų...; pakitimų Rytų Europoje at
veju, manytima, tai ir bus tasai taškas, 
nuo (kurio mes turėtume pradėti, bet kur 
nebutiniai turėtume baigti“.

Štai pagal T. Venclovą Lietuvos išeina- 
1920 m. sutarties sienos, t. y. sienos prieš 
1920 m. sutarties sienos, t. y. cienos prieš 
Želigovskio invaziją. Tas pats tokiu būdu 
galioja ir Lietuvos pietų sienai įsu Lenki
ja. Ir tikrai šiuo metu mes kitokio protin- 
gesnio išeinamojo taško (bet kuriomis dery
boms negalėtumėm surasti, kad ir norė
tumėm.

Šią Lietuvos rytų sienų padėties apžval
gėlę baigdamas, norėčiau pakartoti: jeigu 
Lenkijos suplanuotos klastingos želigov-s- 
kijados nebūtų buvę, tai Želigovskio oku
puotieji plotai, kurie iki jlam ateinant bu
vo lietuvių* lilr „tuteišų“ apgyventi, būtų 
■gražiai ir laimingai įsisavinę lietuvių kul
tūrą, šiandien būtų Tarybinės Lietuvos ri
bose, dr jokios sienų problemos nebūtų. 
O kas gal dar svarbiau, tai Lietuva ir 
Lenkija būtų nuoširdūs draugai ir daug 
galėtų padaryti gero rytų Europoje sau ir 
kitiems. Lai lenkai apie tai susimąsto ir 
pagalvoja, dar yra daug laiko, iki reika
las taps aktualus; lai prisipažįsta, kad že- 
ligovškijada buvo jų didelė klaida.

***
O ką siūlo „Eur. Liet.“ vedamasis Ka- 

raliauičiaiuis srities prijungimo prie Lietu
vos reikalu? Vedamasis tai nutyli, tartum 
tokio klausimo išvis nebūtų. Bet jis yra 
— j ils svarstomais krašte ir išeivijoj.

Kiek man žinomia, (krašte vis daugiau 
linkstama į tai, kad Karaliaučiaus sritis 
turi būti Lietuvos dalis. Ta pačia krypti
mi vieša lietuvių nuomonė vystosi ir išei
vijoje. Tik išeivijoje yna dar perdaug to- 

-fcių, kurie norętų, kad pirma mokslo vy
rai suvažiuotų, apsilsvarstytų, o vėliau su
rašytų labai storą knygą (o gal vienos ir 
neužtektų), kurią mes, menkesni žmoge
liai, vartytumėm pagarbiai, tartum Šv. 
Raštą, ir škaitytumėm, kuriame kaime ir 
prieš kiek šimtmečių lietuvis buvo apsi
lankęs ar ne, ir iš to įtik pasidarytumėm 
sau pagrįstas išvadas, kurie kaimai -ar 
valsčiai turėtų priklausyti Lietuvai, o ku
rie ne. Vieni bijo rusų, kiti vokiečių, treti 
išvis bijo visa ko, kam*, girdi, tie visi be
reikalingi rūpesčiai ir „klapatai“, kad ga
lima ralmiai ir laimingai įgyventa ir Jonai
čių lužbaliuose. Patys drąsiausieji norėtų 
Karaliaučiaus srities, bet bijosi Karaliau
čiaus.

Bet niekas dar nėra pastebėjęs, kad Ka
raliaučiaus srities (taip pat ir Karaliau
čiaus) padėtis pagrindinai ir iš esmės yra 
tiek pasikeitusi, kad jokie mokslininkai, 
jokite buvę laiultoritetai mums šiame reika
le pddėti mažai tegali. Šiandien Karaliau
čiaus sritis yra rusų užimta niekieno že
mė.

Pasiukaitykime, ką T. Venclova, kuris 
ten buvo, pasakoja apie K. 'sritį: „Kada iš 
Rytprūsių įvažiuoji į Lietuvą, jautiesi, 
kaip išvažiavęs iš visiškai laukinio kraš
to, kur liko tik vokiškų pastatų griaučiai, 
■pusalkani ir girti gyventojai... Karaliau
čiaus sritis yra dabar pats keisčiausias 
kraštas pasaulyje. Jis yra -nustumtas ne į 
akmens, bet -į žalvario amžiaus būseną... 
Lietuvoje teko girdėti gandų, kad ten yra 
likęs vienas kitas žmogus iš prieškarinių 
laikų. Neseniai pravesta gyventojų statis
tika priskaičiuoja jų 54.“

(štai kokia yra toji Karaliaučiaus sritis! 
Kai Sovietų imperija pradės byrėti, tai 
tame laukiniame krašte gal ir beliks tie 
54 mohikanai (paskutinieji iššaudytos, iš
vežtos, sutaikintos padermės žmonės) su 
dabartiniais 25 tūkstančiais lietuvių. Mas
kvai nauiji žemės platai visai neįdomūs — 
ji turi daugiau negu reikia savų. Jai įdo

mus yra tik uostais — Strateginis punktas 
tolesnei ekspansijai į pasaulį. Rusų -gyven
tojai ten tai karinės įgulols ir darbininkai. 
Tai ir viskas.

Tad aišku, kad* Sovietų Sąjungai by
rant, Karaliaučius ir visa sritis pasidarys 
tuščia niekieno žemė. Jos kaimynystėje 
bus dvi valstybės — Lenkija, kuri neturi 
jokių istorinių, ekonominių ar kultūrinių 
saitų siu Karaliaučiaus sritimi, ir Lietuva, 
kuri turi visus minėtus saitus, ir todėl tai 
yra Lietuvos tąsa. Vokietij-a nebegalės 
dalugiau grįžti į šią sritį, nes bus atskirta 
niuo jios 600 km ilgio Lenkijos ploto. Tuo 
būdu susiduriama įsu labai nepaprasta, 
-nii-dkilelno nenumatyta situacija, (kurioje 
mokslininkų -tomai mažai mums tegali pa
dėti. Nuoga tiesa- be jokių pagražinimų, 
tailp šiandien atrodo. Rusų įguloms iš Ka
raliaučiaus pasiitraiuku-s, atsiradę tušti nie
kieno plotai turės būti kieno nors užpildy
ti. Užpildys tas. kuris bus tam geriausiai 
ir atkakliausiai pasiruošęs. Bet kurie dve
jojimai, (bet -kurie dvejojimais pagrįsti 
ilgi svarsttymai yra griaunantieji veiks
niai šiame sunkiame kely į tikslą.

**♦
Kokios išvados iš šių -samprotavimų 

apžvalgos? Šiuo tarpu jos pusėtinai liūd
nos.

Nematau, kad lietuvių tarpe atsirastų 
bent vienas-, kuris paneigtų reikalingumą 
aiškintis su lenkais ar bialtgudžiais. Čia 
mūsų pusėje problemos nėra. (Problema 
yra anoje įpusėję. Tiek baltigudžiai, tiek 
lenkai nori tik gauti iir nieko neduoti (net 
vietos lietuvių pamaldoms Seinų katedro
je),; tiek baltigudžiai, tiek lenkai mano, 
jog lietuvių tauta tokia maža ir tokia be
reikšmė, kad neverta savos nepriklauso
mos valstybės. Tad aišku, kol vyrauja toks 
Lietuvos kaimynų nusistatymas mūsų tau
tos atžvilgiu, nėra su kuo tartis bet kuriuo 
rimtesniu klausimu. Lenkų-tūteilšų atžvil
giu, vienintelis reikšmingesnės tautinės 
mažumos Lietuvoje atžvilgiu, šiandien te
galima pasakyti, kad tinkamiausias pa
vyzdys šiai mažumai tvarkytis būtų ne 
Turkija, kaip „Eur. Lietuvis“ mano, bet 
Šveicarija.

Bet laiko (dar yra. Lietuvos sienų klau
simas nebus 'dar sprendžiamas šiandien ar 
ryt. Tačiau pasaulis, kuriame gyvename, 
(keičiasi galvotrūkčiais. Neniumatytini įvy
kiai įgali pakeisti ir mūsų kaimynų nuotai
kas, gali palengvinti (arba pasunkinti) 
klaulsimų sprendimą, gali iškilti nauji ir 
išnykti senti... Todėl naudinga laikas nuo 
laiko paskatinti peržiūrėti mūsų seną po
litinį -inventorių ir sudaryti galimai niau
ją, Todėl „Eur. Liet.“ iniciatyva yra labai 
pagirtina.

(Eiaigdiamas norėčiau tik pridurti: kaip 
bus, kaip nebus, bet... Lietuvos sienų rei
kalas -įvykių bėgyje yra pasidaręs toks 
painus, kad jis negalės (būti išnarpliotas 
be kokio nors tarptautinio tarpininkavi
mo. Todėl nepaprastai svarbu, kad visos 
atsakingos organizacijos (VLIKas, ALTa, 
PLB ir t. t.), visa lietuvių spauda (ne tik 
užsienyje, bet kiek įgalima ir Lietuvoje) 
turėtų vieną ir tą patį busimosios Lietuvos 
žemėlapio supratimą, kad visi veiktumėm 
ir įtakotumėm pasaulio opiniją viena ir 
ta pačia kryptimi; kad būtų vietas ir tas 
pats išeinamasis taškas deryboms, svars
tymams, eventualiems pakeitimams tarp
tautiniame forume. Nesusiderinimais, įvai
rumas šiuo klausimu yra kelias į pralai
mėjimą.

(Pabaiga)

PAVOJINGIEJI ZILSAI
Praeitų metų pabaigoje Maskvos gatvė

je žuivo suomė, Suomijos orinio susisieki
mo vedėjo *žm*ona. Ji važiavo savo vyro 
vairuojamame Volvo markės automobily
je, kuris susidūrė su kažkokio sovietinio 
pareigūno Zil markės automobiliu. Net 
nežinia, kas tuo Zil važiavo — tai valsty
binė -paslaptis. Įstaigos neišduoda neit šo
ferio pavardės. Tos rūšies automobilių 
langai paprastai užtamsinti ar uždangsty
ti. Tokios markės limuzinais, kurių per 
metuls pagaminama tik (apie 50, paprastai 
važinėja Brežnevas, ipolitbiuro nariai, kai 
kurie ministerial ir aukštieji vyriausybės 
ir komunistų partijos ipareigūnai.

Kai toks Zil pasirodo 'Maskvos gatvėje 
(jie viši yra juodos -spalvos), tai visi pės
ti ir važiuoti keleiviai turi išbėgioti :į ša
lis. Jie lekila greit ir nepaiso jokių raudo
nų šviesų. Tų automobilių, kurių reikia 
bijoti, vis dėlto pasisuka gatvėse nem-aiža 
— jie si-ūva tarp Kremliaus ir miesto ir 
valstybinių įstaigų ir vežioja tuos aukš
tuosius į įstaigas ir namo, jų žmonas ir 
vaikus į specialias parduotuves ir į vasar
vietes užmiestyje. Dažnai tokius „skuban
čius“ lydi policija ir iš gatvių į Skersines 
gatves sugrūda visus autobusus, trolibu- 
sus, sunkvežimius ir visa, kas tik pakeliui 
pakliūva*.

Kita -automobilių- marke, Čaika, važinė
ja vyresnieji valdininkai, respublikų par
tijų vadai ir stambesnių departamentų 
viršininkai. Tie automobiliai taip pat juo
di ir privatiems pirkėjams nepardavinėja
mi. Jų pagaminama apie 1.000 kasmet.

Volgomis važinėj'a fabrikų direktoriai, 
įkyrių -vedėjai, aukštieji valdininkai ir 
KGB. Volgą -už 10.000 rublių gali įsigyti ir 
privatus pilietis.

Atrodė, kad ČaikomiE ir Volgomis žmo
nes suvažinėjusieji gali būti traukiami at
sakomybėn.

MIRUSIEJI
A. A. KAZIMIERAS JUODŽBALIS

Sausio 2 d. po ilgės ir sunkios ligos, Ma- 
racay miesto ligoninėje, Venecueloje, mi
rė buv. nepriklausomos Lietuvos karinin
kas Kazimieras Juodtžbalis. Sausio 3 d. jis 
buvo palaidotas šio miesto naujose kapi
nėse.

Velionis buvo gimęs 1904. I. 30 Mari
jampolėje. Tenai praleido ir savo vaikys
tės bei jaunystės diien-as. Baigęs Marijam
polės gimnaziją, įstojo Lietuvos Karo Mo
kyklon, kurią baigė 1927 m. sausio 25 d. 
9-tąja laida, jaunesniojo leitenanto laips
niu Visą laiką -tarnavo 5-jame pulke įvai
riose pareigose. Iš kariuomenės pasiliuo- 
sav-o Raudonaiali! armijai okupavus Lietu
vą.

1931 m. rugpjūčio 30 d. vedė Kauno Pa
vasario gimnazijos -abiturientę Skolastilką 
Jakulbavičiūtę. Šioje santuokoje gimė du 
sūnūs: Vytautas ir Algimantais, kurie jau 
yra -sukūrę savo šeima-s ir augina savas 
atžalas.

Velionis Kazimieras, artinantis frontui, 
kaip ir daugelis tūkstančių kitų lietuvių, 
pasitraukė su šeima į Vakarus ir laikiniai 
buvo apsigyvenęs Vokietijoje, Ravensbur- 
go lietuvių stovykloje.

1948. X. 14 atvyko Venecueion ir, susi
tvarkęs emigracinius dokumentus, dirbo 
visą laiką Maracay popieriaus fabrike. 
Buvo ramaus ir mielai sugyvenamo būdo. 
Todėl ir paskutiinėn kelionėn, nors ir to
lokai nuo miesto centro, palydėjo didokas 
būrys lilėtuvių bei vietinių (gyventojų ir 
buv. bendradarbių. O jojo amžino poilsio 
vietą, ‘Maracay kapinėse, papuošė apie 20 
gyvų gėlių vainikų ir -pasiliekančiųjų žo
džiai: — Ilsėkis ramybėje, Tave priglau- 
dlusioje, -svetingoje Venecuelos žemėje.

V. Venckus

A. A. BIRUTĖ KIBURIENĖ

Čikagos -Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se palaidota (Eirutė Kiburienė, kadaise 
gyvenusi Britanijos Nottinghame.

Birutė Kilbuirieinė-Kryževičiūtė, -gimusi 
1924. XI. 28 Tveruose, Telšių aps., pra
džios mokslus 'išėjusi ten pat Tveruose, 
Kaune 1941 m. -baigusi „Aušros“ gimtezi- 
ją, 'kurį laiką dar studijavusi Prekybos 
institute Šiauliuose, 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus. Po karo gyveno Luebecke, ten 
1946 m. ištekėjo už Juozo Kiburo, o 1947 
m. atvažiavo į Angliją ir apsigyveno Not- 
tinghame. Ten buvo -įsijungusi į lietuvių 
moterų draugijos veiklą.

1961 metais Kiburų šeima persikelia 
gyventi į J. A. Valstybes ir įsikuria Brig- 
ton Parko -kolonijoje, kur dauguma gy
ventojų lietuviai. Juozas -gauna valstybinį
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiint

Skaitytoju Caioftai
KAI JOGAILA LAIMĖJO ŽALGIRIO 

MŪŠĮ...

Pirmiausia nuėši-rdus bravo „Europos 
Lietuviui“ ir širdingas ačiū A. Bartkuvie- 
nei už parašymą, ir pirmajam už atspaus
dinimą iškaitytojo laiško dėl „Pono Tado“ 
eilutės.

Mano nuomone, atspausdinimas laiško 
tokia tema pabrėžia „E. L.“ žurnalistinį 
subrendimą ir maloniai jį skiria nuo Ame
rikoje leidžiamųjų 'lietuviškų laikraščių, 
kurie tik gadina popierių, -tarp savęs plūs- 
d-almiiesi.

A. Bairtkuvienės iškeltoji tema, manau, 
jau nė vienam lietuviui bus sukėlusi diau-g 
rūpesčių.

Pradėsiu niuo Mickevičiaus.
1958 m. rudenį, klausydamasis vienos 

tarptautinių profesinių sąjungų paskaitos 
(paskaitininkas buvo lenkas), labai nuste
bau, kai jiils, tarp kitko, paminėjo Micke
vičių kaip lenkų rašytoją!

O man gi Lietuvos mokyklose buvo įkal
ta į ga-lvą, kad Mickevičius yra lietuvis 
rašytojas.

Mano ginčas su- tuo paskaitininku lenku 
baigėsi septynių tautybių klausytojų aki
vaizdoje tuo, kad lenkas, kaip daugiau iš
silavinęs (vienos prof. sąj. -generalinis 
sekretorius), -man, kaip kvailesniam, nu
sileido. ..

-Kitą tokį pat skaudų patyrimą pergyve

darbą ,o Birutė pardavėjos Marshall Field 
Co. didelėj kompanijos krautuvėj. Gyveni
mas ėjo normalia vaga. Vaikai užaugo, 
baigė mokslą, sukūrė savo šeimas. Tėvams 
vaikų rūpestis atpuolė. Tad 1978 m. apsi
sprendė persikelti į Ark-anso valstybę, įsi
gijo nuosavybę, Juozas persikėlė ten, o 
Birutė dar pasiliko savo darbovietėje Či
kagoje. Kai staiga pajuto skausmus, dak
tarai nustatė, kad jau laibai įsigalėjusi li
ga — vėžys. Operacija jau buvo -pavėluo
ta.

Gruodžio 20 d. sustojo plakusi lEiiruitės 
širdis. Jos kūnais atvežtas į Čikagą. Gruo
džio 22 d. atsisveikinta -su velione. Pirmie
ji atsisveikino sūnaus Algio draugai-poli- 
cijos tarnautoj aii, priklausantieji šv. Judo 
d-jiai, ir jų kapelionas sukalbėjo rožinio 
dalį. Po jų atsisveikinimo žodį tarė Angli- 
jos-Briltanijos klubo vardu J. Šidlauskas 
ir J. Jokubka, Brighton Parko B-nės apy
linkės -vardu Žadeikis ir Brighton Parko 
namų savininkų vardu Galeckais.

Gruodžio 23 d. Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje 
buvo atlaikytas gedulingos pamaldos. Ja-s 
atlaikė prel. D. Mozeris, kun. Kireilis ir 
kun. Kiškūnas. Po pamaldų nulydėta į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, k*ur prie kapo 
sugiedota Marija, Marija. Kad nebūtų to
kia sunki svetima žemelė, lant jos karsto 
buvo užberta ilš Lietuvos atvežtos žemės.

Paliko nuliūdę vyras Juozas, sūnus Al
gis su žmona, dukra Danutė su vyru, anū
kas Kristupais ir dvi seserys Lietuvoj, Sta
sė Jucienė ir Ada Girči-uvienė.

J. Vinciūnas

PAVOGTAS PAŽAISLIO PAVEIKSLAS

Iš patikimų šaltinių -Romoje gautomis 
žiniomis, (didžiausioji Pažaislio šventovės 
brangenybė — stebuklingasis Dievo Moti
nos paveikslas — šiemet buvo nežinomų 
piktadarių pavogtas. Sovietams užėmus 
Lietuvą, 'garbingoji Lietuvos šventovė bu
vo Išniekinta, ir ten esantis vienuolynas 
paverstais psichoneurologine ligonine, vė
liau; turistine baze. Dabar pastata-i tvar
komi Čiurlionio dailės muziejaus. Dvasi
nės vyriausybės rūpesčiu stebuklingasis 
Dievo Motinos paveikslas buvo .perkeltas 
į Kauno katedrą — baziliką ir ten saugo
mas (bei tikinčiųjų gerbiamas. Nežiūrint 
įvairių atsargumo priemonių, neįkainoja
mos meninės vertės stebuklingasis pa
veikslas buvo piktadarių išplautas ilš rė
mų ir dingo be žinios. Bandymai surasti 
piktadarius, kaip įprasta tokiais atvejais, 
nledavė jokių rezultatų.

Pažalilslio Dievo Motinos paveikslą šios 
šventovės -steigėjui Lietuvos (kancleriui 
Kristupui Pacui 1661 m. padovanojo po
piežius Aleksandras VII. Atvežtas į Lietu
vą paveikslas greitai pagarsėjo stebuklin
gomis malonėmis ir buvo visų Lietuvos ti
kinčiųjų labai gerbiamas. Kasmet liepos 
2 d. Marijos Aplankymo šventės proga į 
Pažaislį suplaukdavo gausybė maldininkų 
iš visos Lietuvos. Po 1831 m. sukilimo Pa
žaislis atiteko ortodoksų vienuoliams. Die
vo Motinos paveikslas tačiau liko savo 
vietoje ir toliau buvo žmonių -garbinamas. 
1914 m. bėgdami iš Lietuvos -rusai vienuo
liai išsivežė ir paveikslą Rusijon. Tik 1928 
m. pavasarį, -pa-gal 1920 m. taikos sutartį 
su Ruisijiai, paveikslas buvo grąžintas Lie
tuvai. Atitinkamai restauruotas Kaune, 
jis -vėl buvo patalpintas į pirmykščių savo 
vietą Pažaislyje gražioje baroko stiliaus 
paminklinėje šventovėje. Či*a jis ir išliko 
ilki paskutiniųjų laikų, t. y. iki perkėlimo 
į Kauno katedrą, iš kurios jis dabar ir bu
vo pavogtas. Viso pasaulio lietuviai kvie
čiami protestuoti ir melstis, kad Švenčiau
sios Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, 
stebuklingasis paveikslas vėl būtų -sugrą
žintas į 'jos šventovę -Pažaislyje ir galėtų 
teikti paguodą visai kenčiančiai Lietuvai.

Kl. Razminas („Tėviškės Žiburiai“)

nau prieš (keletą mėnesių. Vėžio ligos pa
sėkoje buvau vokiečių invalidų draudimo 
įstaigos pasiųstas kelioms 'savaitėms poil
sio. Patekau į Bad Mergenitheim. Eesidio- 
mėdamas to miesto istorija, pastebėjau, 
k*ad tas miestas yna buvęs kryžiuočių šta
bo tvirtove ir dlar ką tik po Žalgirio mū
šio. Na, ką gi darys neapkiauitęs lietuvis 
tokiame mieste, kuiri-s yra -susijęs -su Žal
girio mūšiu ir (kryžiuočiais? Ogi tuojau į 
muziejų. Vaikštau vieną dieną — neuž
tenka. Nueinu kitą dieną ir artėju virpan
čia Širdimi prie to skyriaus, kuriame yra 
ir patys Žalgirio mūšio eksponatai. Ir 
koks apmaudas! Pačių kryžiuočių rašoma, 
kad tą mūšį laimėjo Lenkijos karalius 
Jogaila. Apie Vytautą nė žodžio.

Išėjau iš to muziejaus su labai -karčiu 
skoniu gerklėje, tai užsukau ten pat į res
toraną iir (dideliu konjako stiklu (tą kartu
mą nuploviau. Tepaigalvojau tik apie man 
Lietuvos mokyklose (suteiktąsias žinias.

Kadangi pradžios mokyklą baigiau be 
jokios nuosavos knygos, tik paisiškolinda- 
mias jas iš (kitų vaikų, t-ai vis pajusdavau 
iki šiol neišmatuojamą -apmaudą, kai kil
davo įkalba apie išsilavinimą. Bet, aplan
kęs tą muziejų, net pagalvojau, jog gal ir 
gerai, kad pradžios mokykloje nuosavų 
(knygų neturėjau. Kitaip gi -būčiau dar 
daugiau neteisingų žinių prisigėręs.

Jonas Petraitis, Vakarų Vokietija

LIETUVOJE
AR MOKSLEIVIAMS GALIMA DĖVĖTI 

MEBZTINIUS, KAI ŠALTA?

Vilnietė pasiskundė „Tiesai“, kad- mo
kyklos vadovybė jos nestiprios sveikatos 
dukteriai neleidžia ateiti į pamokas su 
megztiniu net ir per didelius šalčius — ga
lima dėvėti tik uniformą.

„Tiesa“ ta proga rašo, kad tokių skun
dų buvę ir daugiau gauta. O švietimo mi- 
niisterio pavaduotojas po išvedžiojimų, ką 
reikia daryti, kad klasėse būtų šilta, pri
ėjo tokios išvados:

„Mergaitės, kai labai šalta, gali megzti
nį užsivilkti ir ant uniformos. Apskritai, 
mokytojai (turi labai jautriai atsižvelgti į 
esamas sąlygas, rūpintis vaikų sveikata. 
Mokinio išvarymas iš mokyklos, 'kad jis 
altėjo ne taip apsirengęs, — nusižengimas 
mokytojo etikai“.

KUO DIDŽIUOJASI VILNIAUS 
UNIVERSITETO REKTORIUS?

Artėjant 400-osioms metinėmis, „Tiesa" 
atsispausdino Vilniaus universiteto rekto
riaus prof. dr. J. Kubiliaus apžvalginį 
straipsnį, kuriame jis, be kita ko, rašo:

„Dideli universiteto nuopelnai ne tik 
Lietuvos, bet ir -kaimyninių kraštų, ypač 
Baltarusijos, Lenkijos mokslui ir kultūrai 
Čia dirbo ir mokėsi daugelio valstybių pa
siuntiniai, kuriems Šis mokslo židinys pa
dėjo geriau pažinti ir -Lietuvą, jos kultū
rą, žmones. Todėl mes nesistebime, o di
džiuojamės, kad universitetas brangus ir 
rusams, ir lenkams, ir baltarusiams, ir 
latviams, taip pat -tolimiems ispanams, ita
lams ir ikrt. Niekas taip nepuošia 'aukštosios 
mokyklos, kaip internacionalinės tradici
jos. Jas tęsia ir mūsų tarybinis universi
tetas, kuriame kartu su lietuviais dirba 
profesoriai rusas -dr. V. Šugurovas, balta- 
rulsis dr. A. Antanavičius, žydas dr. Ch. 
Kibarskis, docentai — armėnė M. Zaikar- 
jan, ukrainietis P. Ivinskis, lenkė H. No- 
nevič. Universitete mokėsi penkiolikos 
tautybių -studentai, ir visi jie vieninga, 
darni šeima, nes tikslais tas pats — dirbti 
tarybinei liaudžiai, žmonių gerovei“.

ALANTOS GANDRAS

Visas būrys baltųjų gandrų pakilo toli
mam skrydžiui. Tik vienas jų niekaip ne
galėjo atsiplėšti nuo žemės.

Pagailo šio vargšo gandro Alantos tary
binio ūkio gyventojams. 'Sugavę jį, parsi
nešė namo. Badas nugalėjo baimę, išdidu
mą, if gandras ėmė vaišintis — varlėmis, 
valbdTate, mėsos gabalėliais. Susipažino su 
vištomis, nubaudė -aštrialbalsį gaidį ir ėmė 
lankyti visus kiemus iš eilės — pamatęs 
kur ką dirbantį ir prisistato. ‘Gandrą pa
milo -visi, nors ilgakojis kartais pasirody
davo ir įkyrus, ir įžūlus. Labiausiai jis su
sidraugavo su vaikais, o iš vaikų — su 
vienu berniuku. Kiekvieną rytą, prieš iš
einant berniukui į mokyklą, gandras jo 
laukdavo prie durų. Gal kad visada vai
šindavo lašiniais?

Sulaukęs vasaros, gandrais vėl pradėjo 
mokytis skraidyti. Suko viis didesnius ir 
■didesnius ratus, o liepos pabaigoje — pna- 
dingo. Gal susidraugavo su savo -giminai
čiais, (gal toliau pasitraukė...

J. šeštokas („Tiesa“)

„RUSŲ ŽIEMOS“ FESTIVALYJE 
MASKVOJE

Į Maskvoje rengiamąjį tradicinį „Rusų 
žiemos“ festivalį buvo -nuvažiavęs ir „Lie
tuvos“ akademinis dainų ir šokių ansamb
lis, apie kurį ten sakyta, kad jis yra vie
nas geriausių Sov. Sąjungoje.

KAMERINIS Į JAV

Prof. Sauliaus Sondeckio vadovaujama
sis Lietuvos kam-erini-s orkestras atvažia
vo koncertuoti į JAV.

JAV jis žada surengti apie 30 koncertų.
Tai jau dvidešimt pirmoji orkestro iš

vyka iš Lietuvos. Jam yra tekę koncertuo
ti ne tik tokiuose vadinamuosiuose socia
listiniuose -kraštuose, kaip Rytų Vokieti
ja iar Kuba, bet ir Anglijoje, Austrijoje, 
Suomijoje, Vakarų Vokietijoje, Kanadoje, 
Liuksemburge.

B. SRUOGOS „PAVASARIO GIESMĖ“ 
PANEVĖŽIO SCENOJE

J. Miltinis Panevėžio teatre pastatė Ba
lio Sruogos -dramą „Pavasario -giesmė“.

VANAGUPĖJE ŽEMDIRBIAMS ILSĖTIS

E. Uldukis „Tiesoje“ iš Palangos rašo, 
kad Vaoagupėje praeitą vasarą ilsėjosi 
apie pustrečio tūkstančio žemės ūkio dar
buotojų. Ten esą ilsimasi ir žiemą.

Toje Vatagupėje, kuri dabar į savo po
ilsio namus sutalpinanti vilenu metu 750 
žmonių, *da*r esąs statomas 250 vietų kor
pusas, baigiamais įrengti klubas, veiksiąs 
gydomasis (baseinas su pašildytu jūros 
vandeniu.

VIETA 12.000 KIAULIŲ

Švenčionių rajone pastatytas „Vilijos“ 
tarpūkiinis kiaulių auginimo kompleksas, 
kuriame sutilps 12.000 kiaulių. Tai būsian
ti 14 ūkių nuosavybė.

Dar prieš baigiant statybą 'buvę į jį per
kelta 600 veislinių kiaulių.
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Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Vasario 10 d. — Vasario 16 d. minėgii- 
nias Gloucesteryje YMCA salėje.
Vasario 10-11 d. d. — Bellshill Lietuvių 

Instituito 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

N. (Butkus — 10.00 sv., E. Tamašauskas 
ir K. Tamošiūnas — po 5.00 sv., J. Vaiva
da (Belgija) — 70.00 DM.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. A. D. Britanijoje

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
J. Kalvis — 5.50 sv., K. Tamošiūnas ir 

ir P. Remėza — ipo 5.00 sv., R. Gustainis 
ir J. Plepys —po 3.00 sv., A. Andriušaitis 
ir P. Morkūnas — po 2.00 sv., A. Česnaus
kas — 1.00 sv.

Ačiū.

DAR GALIMA GAUTI

Dr. Jono lEiasana-vičiaus „Dėliai Vasa
rio 16 d. 1918 m. Lietuvos Nepriklausomy
bės paškelbiimo“ antroji laida, 32 psl. 1. c. 
Knygelė su iliustracijomis, išleista „Nidos“ 
1978 m.

Knygelę dar galima gauti Lietuvių Na
muose, Londone. Kaina su persiuntimu — 
1 sv.

Londonas
DISCO ŠOKIAI

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

TRADICINIS BLYNŲ (BALIUS

Moterų šv. Onos draugija ruošia blynų 
bailių, kuris įvyks šeštadienį 345A Victo
ria Park Rd. E2. Niuo 8 iki 12 vai. vak. Įėji
mas 1 sv.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas Londone vyks šia tvarka:

Vasario 17 d., šeštadienį, tradicinis mi
nėjimas Sporto ir Socialinio klubo salėje.

Vasario 18 d. iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero 'šventovėje.

Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

Liet. Sodyba
ŠVENTĖS SODYBOJE

Gruodžio 16 d. Sodybos skyrius vėl pa
minėjo (DLK Vytaultą-Alėksiandlrą. Ta 
Šventė, irodosi, pasidarys Skyriaus tradiri- 
rjia. Minėjimas praėjo labai sklandžiai,'dė
ka gausiai ‘atsilankiusių tautiečių, tauti
nių šokių vedėjos Jurienės 'ir jos jaunimo 
pasišventimo bei pastangų, šeimininkės B. 
Sruabaitienės kruopštaus pasiruošimo ir 
ugningai energingo bilietų platinimo.

Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkais 
J. Navickas, kviesdamas paskaitininku 
kun. A. Gerybą. Paskaitoje išgirdome apie

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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 įbažn,
BRADFORDE — vasario 18 d., 12.30 vai: 

Mišių Auka už Tėvynę.
NOTTINGHAME — vasario 4 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — vasario 4 d., 15 

vai., St. Wulstan's.
NOTTINGHAME — vasario 11 d., 11.15 

• vai., Liet. Židinyje.
KETTERINGE — vasario 11 d., 14 vai., 

St. Edward's.
NORTHAMPTON!!—vasario 11 d., 16 vai., 

St. John's.
NOTTINiGHAME — Vasario 16 d., 19 vai., 

Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — vasario 18 d., 11.15 

vai., Liet Židinyje. Pamaldos už Lie
tuvą.

DERI-'YJE — vasario 18 d., 14 vai., Brid
ge Gate.

Vyltauto Didžiojo tautiškumą, toleranciją, 
politinius ir karinius gabumus. Tas didy
sis Lietuvos vyras Valdine gyvą esminę 
rolę taip pat it tarptaiultinėje (bei bažnyti
nėje politikoje. Lietuvos istorijos lapai 
būtų visiškai kitokie, jeigu karaliaus vai
nikas būtų palietęs jo garbingą ir užsitar
navusią galvą.

Labai pritaikytus žodžius tarė Z. Juras 
ir J. Alkis. Salės sienas puošė lietuvių me
nininkių nutapyti Vytauto ir Kęstučio pa
veikslai. Viilsa tai gyvai priminė mūsų 
tautos garbingą praeitį ir, kaip Z. Juras 
pabrėžė, dabartinius Lietuvos dldlvyrius 
pavergtoje Tėvynėje, kurių mes niekada 
neturime užmiršti.

Lietuviai ir kitataučiai žavėjosi p. Ju
rienės jaunimo šokių grupe. Tų jiaiuinųjų 
ratelio pastangos ir entuziazmas aiškiai 
parodė, tad mūsų jaunimas dar nėra nu
miręs, bėt stengiasi, -atsiradus progai, pri
sijungti prie mūsų tautinio-kultūrinio gy
venimo 'ir troškimų.

Sekė linksmoji dalis: šokiai, pasivaišina
mas, bičiulysčių atnaujinimas. Kai kas 
nuoširdžiai ir su labai geru pagrindu gal
voja, kad' Ši) pastaroji dalis ‘turėtų būti i!š- 
leiiSta šv. Advento metu. Bet reikia prisi
minti, kad per Adventą mes ne vien įtik 
susikaupiame laukdami Kristaus atėji
mo, bet ir džiaugiamės Jo artėjančio gi
mimo švente. Šis minėjimas buvo taip pat 
ir tautiečių susiartinimo švenltė, kurioje 
pynėsi susikaupimo, ,prisiminimų ir labai 
gerai suprantamo žmogiško -džiaugsimo gi
jos.

Sekančią dieną — sekmadienį — kape
lionas atnašavo šventą auką už Lietuvą ir 
jos vaikus. Per pamokslą priminė ir mo
tiną, išleidusią savo sūnų ginti Tėvynės, ir 
pavargusį savanorį kovos lauke. Lietuva 
daug kentėjo ir tebdkenčiia, bet jai nieka
da netrūko didžiadvasių žmonių. Tikėji
mas amžinąja Teisybe ir tautos ateitimi 
yra jos išganymas ir viltis.

Šv. Kalėdų laikotarpis yna geros valios 
ir nuoširdumo metas. Šitokį krikščioniš
kai lietuvišką nuoširdumą parodė Daina- 
vietės Sodybos pensininkams ‘dosniomis 
dovanomis ir pakviesdamos juos bei jų 
kapelioną arbatėlei į p. Vartalų namus. 
Tali nebuvo paprasta arbatėlė, bet tikrai 
nuoširdus pasiidlaliniim-as lietuviška meile 
ir draugiškumu, kaip viena dainaviečių 
pasakė, jaunomis širdimis gyvenimą ma
čiusiuose (kūnuose. Vakaras praėjo ‘greitai 
taip sapnas. Visi jautėsi kaip viena šei
ma, nors toli nuo 'Lietuvos, bet mintyse 
taip arti Tėvynės. Kiekvienas papasakojo 
kokią istoriją, dažniiausiiai linksmą, išsky
rus kapelliloną. Jis kažkaip išsigando, bet 
mėgino atsilyginti, (tardamas trumputį žo
dį.

Tai buvo neužmirštamas vakarais. Ačiū 
Jums, idlainavietės. Linkime Jumis Dievo 
laiminamų Naujųjų Metų.

A. G.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

M. L S. klubo valdyba įsavo namuose 
vasario 4 id., sekmadienį, 3 vai. p. p. kvie
čia visuotiną metinį savo narių susirinki
mą, kuriame klubo valdyba ir R. Komisi
ja padarys pranešimus ir bus išrinkta 
naiujia valdyba bei R. Komisija.

Kvorumui nesusirimkus minėtą valandą, 
susirinkimas bus atidėtas vieną valandą, 
o po to pravestas, neatsižvelgiainit į susi
rinkusių narių skaičių.

Anksčiau skelbtas -susirinkimas dėl 
transporto darbininkų streiko ir tirštos 
miglos neįvyko.

Visus marius kviečiame dalyvauti.
Klubo valdyba

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
DBLS-gos Manchelsterib Skyrius vasa

rio 18 d., 18 vai., Manchesterio Lietuvių 
Socialiniame klube rengia

VASARIO 16 D., MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita, kurią _ įskaitys 

DBLS-gos Boltono skyriaus pirm. H. Vai- 
nys.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
miiriqjime dalyvauti. Klube bus visiems, 
tiek jiauniimui, tiek seniesiems vietas. Tad 
ligi malonaus pasimatymo klube vasario 
18 d.

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
d. minėjimą, 'kuris įvyks YMCA gražioje 
salėje, London Rd. Pradiža 6.30 vai.

Programoje: DBLS pirm. J. Alkio pa
skaita, Vietos jaunimo raitelio, Wblver- 
hanptono „Gintaras“ pasirodymas, šo
kiams gros gera kapela. Baras veiks iki 
12 vai.

Prie salės Oxfford Str. ir Sheiiboume 
Str. yra vietos automobiliams sustatyti.

_________EUROPOS LIETUVIS

PAVYKUSI EGLUTĖ

DBLS Gloucester-Stroud Skyriaus su
ruošta Kalėdų eglutė sutraukė pilnutėlę 
salę svečių. Juos pasveikino Skyriaus 
pirm. A. Kučinsfkienė, palinkėdama vi
siems laimingų 1979 m. Svečiai ir jauni
mo ratelis sugiedojo keletą kalėdinių gies
mių, o tautinių šokių grupė pašoko ir pa
dainavo. Kalėdų senelis — J. Vilimas at
vyko su pilniu maišu dovanėlių jaunie
siems.

Iškritęs sniegas, deja, privertė anksčiau 
išsiskirstyti.

J. Vilimas

Vokietija
LANKĖSI LIETUVOJE

Dr. Aldona Petrikienė lankėsi Lietuvoje 
ir parsivežė iš tėvynės į Kielio miestą sa
vo gerąją mamytę. Ruterbergai susilaukė 
viešnios iš Lietuvos. Juos, 85 metų sene
lius, lanko dukrelė iš Kauno.

NAUJA LIETUVIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Hamburgo Lietuvių moterų draugija tu
rėjo visuotiną susirinkimą, kuriame buvo 
išrinkta nauja valdyba. Teresė Lipšiienė 
išrinkta pirmininke ir palikta valdyti fi
nansus. Vicepirmininkės vietą užėmė Da
lia Malinauskienė, o sekretorės ir reikalų 
vedėjos pareigos atiteko Ievai Banevičie
nei. Susirinkimas padėkojo dr. Liucijai 
Pašaitienei už ilgametę veiklą, pirminin
kaujant tir tvarkant ‘draugijos reikalus. 
Jai ‘buvo įteikta rožių puokštė.

ADVENTO IŠKILMĖS HAMBURGE

Hamburgo Moterų Draulgija, vadovau
jama T. Lipšienės, turėjo advento iiškil- 
mes Lietuvių Centre, Holzdiamm 22. Vai
kams buvo parodytos skaidrės apie Kris
taus gimimą, o paskiau pravesta paišybos 
pamoka. ‘Geriausi piešiniai buvo premijuo
jami. Pirmą vietą laimėjo Melanija Mika
lauskaitė, D. lElaliulytė ir I. Vemerytė. 
Įteiktos joms dovanų 'knygutes, dovanotos 
Luko.

Gyd. L. Pašaitienei buvo padėkite už il
gametę globą bei veiklą su lietuvėmis mo
terimis Hamburge. Jai dovanų buvo įteik
tas visas glėbis gyvų gėlių. Tą ceremoni
ją atliko ir padėkos žodį tarė Lipšienė ir 
Fr. Lukas.

Vyšniauskaitė pravedė vaikų žaidimus, 
o -giesmėms vadovavo E. Baiiulienė. Vai
šės buvo suneštinės, gražios, geros, ’sočios.

Skautiškuoju keliu
Mūsų mieli skautiškos idėjos rėmėjai, 

daugumoje gyveną ils pensijos, nenutrau
kiamai remia Rajono skautišką veiklą. 
Mus sveikindami su metinėmis šventėmis, 
tartu: su ‘gražiais bei padrąsinančiais žo
džiais, malonėjo prisiųsti Rajono skautiš
kai veiklai tęsti paramą:

R. Spalis, Halifax, — 6.00 sv., A. Kuka- 
naiuskas, Kettering, — 9.00 sv. ir 1.00 sv. 
L. S. Fondui, K. Plutas, ‘Lietuvių Namai, 
— 10.00 sv., J. H. Struogin-iis, Lietuvių Na
mai, — 15.00 sv.

Visiems skautiškos idėjos rėmėjams 
nuoširdus ‘ačiū.

Ačiū taip pat už kalėdinius sveikinimus 
ir linkėjimus.

LSS Anglijos Rajono Skautų Vadija

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Vasario 3 d., 6 vai., šeštadienį, ukrainie
čių 'klube, 80 Molesworth Str., šaukiamais 
DBLS-gos Rochdale skyriaus narių meti
nis susirinkimias.

Visus narius ir prijaučiančius prašome 
gausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Derby
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

D|ElLS Derby skyrius vasario 10 d. ren
gia Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo 61 metų sukate ties

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvykis „Duke of York“ vieš

bučio patalpose (Burton Rd., Derby) 7 
vai. vakaro.

-Maloniai kviečiame visus vietos bei 
apylinkės tautiečius ir svečius į šį minėji
mą gausiai atsilankyti. Visi ‘turime jaus
ti pareigą bei atsakomybę savo gimtajam 
kraštui. Prisiminkime ir pagerbkime tą 
garbingą savo Tėvynės sukaktį bendrame 
raitelyje.

Skyriaus valdyba

Maidenhead
MIRĖ VLADAS VARNECKAS

Širdies smūgis paguldė į amžinybę Mai
denhead skyriaus steigėją ir kaisiniinką vos 
sulaukusį 57 m. Vladas .gimė Kupiškiuose. 
Atvykęs į Angliją dirbo žemės ūky ir vė
liau saldainių fabrike. 1958 m. vedė airių 
kilmės katalikę ir susilaukė dukrelės.

Ketvirtadienį, 18. I. 79 m. Maidenhead 
šv. Juozapo bažnyčioje susirinko gausus 
būrys lietuvių. Po gedulingų mišių VI. 
Viaimiedko kūnas ‘buvo palydėtais į Slough 
krematoriumą. Tebūna j«am lengva Angli
jos žemė.

PRANEŠIMAS

Maidenhead' skyriaus metinis susirinki
mas ir arbatėlė įvyks 3 vai., sekmadienį, 
vasario 18 d., Rays Social Club, IBlack- 
moor Lane, Maidėnhdad, Berkis.

Maidenhead skyriaus valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems lietu- 
vffiams už ‘dalyvavimą mano vyro Vlado 
Varniecko laidotuvėse, už prisiųstais gėles 
iir išreikštas užuojautas.

Nuliūdusi žmona Maureen ir duktė 
Jane

Škotija
NAUJŲ NAMŲ ATIDARYMAS

Bellshill Lietuvių Institutas (baigė įreng
ti saivo nlaiujius namus ir vasario 10 d. 18 
vai. įvyks tų namų iškilmingais ‘atidary
mas.

Vasario 11 d. 14 vai. bus iškilmingos mi
šios vietos bažnyčioje, o po pamaldų — 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimais naujuose Instituto 
namuose.

CHORO KONCERTAS

Sausio 20 d. Hamilton Town Hali 'salėje 
'buvo. suruoštos THE INTERMISSION IN 
ASSOCIATION WITH MISSION POOL 
tarptlaiutini|S koncertas, kuriame buvo pa
kviestas dalyvauti ir šv. Cecilijos choras.

Tame koncerte dalyvavo škotų, airių, 
ukrainiečių ir lietuvių Sv. Cecilijos cho
ras, ir itailp palt trys ‘solo dainininkės, ne 
kartą matytos 'televizijoje: skotės daini
ninkės Oonia Dever ir M. McLean ibei te
levizijos žvaigždė Josephine McQueen. 
Didžiulė miešto salė 'buvo pilnutėlė publi
kos, panorėjusios pasiklausyti to didelio 
ir nepaprasto koncerto, užtrukusio net 
penkias valandas.

Šv. Cecilijos choras pasirodė ypatingai 
gražiai su lietuviškomis dainomis dr kalė
dinėmis giesmėmis. Choro vadovas Pr. 
Dzidolikiais prielš kiekvienos dainos daina
vimą supažindino publiką įsu tos dainos 
reikšm® ir prasme. Visos padainuotos dai
nos ir kalėdinės (giesmės publikos buvo la
bai šiltai ‘sutiktos.

Jau ne pirmą kartą šv. Cecilijos choras 
pasirodo tokiuose aukšto lygio pasirody
muose britų visuomenėje. Reikia išreikš
ti didėlę padėką šv. Cecilijos chorui ir jo 
vadovui Pr. Dzidolilkui už įdėtą diaribą, ir 
palinkėti mieliems choristams sėfkmės 
dirbti ir dainuoti lietuviškais dainas.

J. B.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Mama, mane pavadinai paršeliu. Ar par

šelis yra didėlės kiaulės vaikas?
(Vaiko klausimas)

1979 m. sausio 30 d. Nr. 5 (1445)

IŠ BRITANIJOS PAGALBINIO 
KOMITETO VEIKLOS

Paskutiniame Pagalbinio Komiteto po
sėdyje buvo apsvarstyti įvairūs kongreso 
ruošos Veikalai. Susiduriama su sunku
mais, nežinant tikro skaičiaus asmenų 
(ypač ^senimo“), kurie atvažiuos i Londo
ną Kongreso metu.

Numatoma, kad bus apie 450 jaunuolių 
iš visų kraštų ir gal apie 750 turistų vien 
iš Amerikos. Kiek bus iš Britanijos ir ki
ltų kraštų? Sales, autobusus, nakvynes ir 
kt. reikia jau dabar užsakyti, nes vėliau 
nebus galimia gauti. Liepos mėnesį Lon
donas yra pilnas turistų.

Nemažai tuo reikalu jiau yra padaryta. 
Jaunimo stovyklai patalpos jau yna užsa
kytos. Koncertui salė irgi yra užsakyta, 
bet, jeigu bus tiek daug turistų, kaip sa
koma, salėje nesutilps. Todėl nutarta įduo
ti pirmenybę Britanijos lietuviams, jeigu 
jie i!š -anksto nusipirks bilietus. Taip pat 
yra ‘užsakyta salė 'šokiams. kuri sutalpins 
600 ‘asmenų. -Galvojama nuomoti didesnę 
įšalę Igerame viešbutyje, bet ten leidžiami 
šokiai tik su maistu, kas vieniam asmeniui 
gali kainuoti nuo £10 iki £13.

WeStminsterio katedra davė sutikimą 
laikyti mišias sekmadienį, liepos 15 d., 2 
Vai. p. p. Ten bus vietos visiems. Tuo lai
kui katedroje vyks vadinamoji „gėlių pa
roda“, kurioje viso pasaulio valstybės tu
ri savo gėlėmis išpuoštus stendus. Daug 
turistų lanko itą parodą, tald reikia mums 
pasinaudoti proga ir paruošti bei platinti 
informaciją apie Lietuvą. Informacija 
anglų spaudai irgi turės būti paruošta.

Iš užsienio 'altvaižtavutsiemisi lietuviams 
ruošiamas informacinis leidinys apie šio 
krašto lietuvius ir jų institucijas.

Aukų lapai yra išsiuntinėti, ir laukia
ma gausių aukų. Visi lietuviai kviečiami 
būti ypač dosnūs, paremdami mūsų jau
nimą.

Sekantis Pagalbinio Komiteto posėdis 
bus sekmadienį, kovo 4 d., 12.30 vai. p. p., 
klebonijoje.

DB ATSTOVAI Į IV PLJK

iterio; Ona Virbiokaitė, geografijos studen
tė, iš Manchesterio; Romas A. Juozelskis, 
inžinerijos studentais, iš Nottinghamo; 
Virginia Juraitė, teisininkė, ils Londono; 
Danguolė Zaveckaiitė, studentė, iš Ndbttag- 
hamo. Kandidatais liko K. R. Juras iš 
Londono ir A. Važga-uskas iš Nottingha- 
mo. Balsų skaičiavimo komisiją sudarė 
'kun. S. Matulis, MIC (Nottinighamas), R. 
Navickas (Manchesteris) ir A. Damlbriū- 
nas (Washington's, J1AV).

AUKOS

P. L. Jaunimo Kongresui -aukojo: A. Mi
liūnas — 40 sv., Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis (per A. Vainorių — 30 sv. ir Dzūkas — 
5 -sv.

IV PLJK REGISTRACIJA

Registracijos anketomis gauti visi D. 
Britanijos j'aunuoliaii, -ės -tarp 18 ir 35 me
tų amžiaus, 'kurie norėtų Kongrese daly
vauti, prašomi kreiptis į Aleksą Vilčins
ką, 2 Ladbiroke Gardens, London Wil 
2PT. Registracija turi pasibaigti iki 1979 
m. vasario 16 dienos.

Ketvirtąjį PLJ Kongresą sudarys kelios 
dalys. Dalyvauti visose dalyse nėra būti
na, registruojantis galima pasirinkti vie
ną .ar daugiau tų dalių. Pirmoji' dalis bus 
kongresinė „stovykla“, kuri vyks Straw
berry Hill, Surrey, Londono priemiestyje. 
„Stovyklos“ metu visi kongresininkai bus 
nuvežti į 'koncertą ir šokius liepas 14 d. 
ir į Šv. Mišias Westminsterio 'katedroje 
liepas 15 d. Pati „stovykla“ truks nuo lie
pos 11 d. (ilki 18 d. Šiuo metu „stovyklos“ 
kaina (įskaitant visus -parengimus Lon
done) yra £85. Tikimasi šią kainą įsum-a- 
žinJti -Britanijos jaunimui iš visuomenėje 
surinktų aukų (aukas renka Pagalbinis 
Komitetas).

Po „štovykUos“ visi atstovai važiuos 
Studijų dienomis į Altenlburgą, netoli lElon- 
nos, Vokietijoje. Kiti ihonigresflninkai gai
lės pasinaudoti ekskursijomis, kurios iš
vyks i'š Ostend Belgijoje liepos 19 d. ir 
grįš į Koenigstein ą prie Frankfurto liepos 
27 <1. Iš Strawberry Hill į Ostend visi kon- 
gre-sininikiai keliaus kartui, pirma autobu
sais, vėliau keltu per Lamanšą. Šiuo me
tu galima pasirinkti kurią nors iš šių ke
turių ekskursijų:

-a. Pranloūz'įjla>-ItaffijlarlŠveiiciairiljla-VokieĮti- 
ja — DM500-£135

b. Prancūzija-Vokietija — DM500-£135
c. Beflgijia-Olanidij-a-Vokietija — DM500- 

£135
d. Belgįjja-Pranicū'z.-ljla-šveiOa-iLijla-Volkie- 

tijia — DM350-£95.
Į kairias įskaitoma autobusas, nakvynės 

dr pusryčiai vidutinės klasės viešbučiuo
se (kambariai dalinai su dušais ir išvietė
mis) ir miestų apžiūrėjimas su vadovais. 
Neįskaityta pietūs nei vakarienės. Reikia 
taip palt pridėti transportą iš Strawberry 
Hill aki kontinento, o tai kalimuos apie £12.

Kam patiks, galės ne ekskursiją pasi
rinkti, bet dalyvauti Europos Lietuviu Stu
dijų Savaitėje Belgijoje liepos 21-27 d. d. 
Tai kainuos DM350-£95.

Visos ėksku-rsijos pasibaigia Koendgstei- 
ne, Kongreso uždarymo metu. Uždarymo 
iškilmės bus liepos 27-29 d. d., ir jas suda
rys jaunų kūrėjų vakaras (Koenigsteine), 
koncertas ir šokiai (Frankfurte). Viso sa
vaitgalio kaina su nakvyne, visais paren
gta ails ir transportu į Frankfurtą dr atgal 
bus DM155-£42.

Kas norės po Kongreso dar pasivažinėti 
po kontinentą, gėlės pasirinkti kurią nors 
iš šių trijų ekskursijų:

e. V<Jkietija-Austrijia-Italij‘a (liepos 30 
d. — rugp. 7 d.) — DM500-£135

f. Prancūzija - Italijia - Austrija - Vo
kietija (liepos 30 d. — -ruigp. 8 d.) — DM 
480-£130

g. Pratocūzija-šveicarija-Vokietija (lie
pos 30 d. — rugp. 6 d.) — DM360-£98.

Ekskursijose ir uždarymo iškilmėse Vo
kietijoje galės dalyvauti taip pat ir vy
resnieji, ne vien tik j aunimas. „Stovykla“ 
buls tik jaunimui, -bet į Londono parengi
mus kviečiami visti, nežiūrint į amžių. Vy
resnieji, kurie nori pasinaudoti ekskursi
jomis po Europą, taip pat prašomi regis
truotis pas Aleksą Vilčinską, viršuj minė
tuoju -adresu iki vasario 16 dienos. Vokie
tijos renginių kainos svaraus gali patsi- 
keistli — tai priklausys nuo svaro sterlin
go — vokiškų maiikių kurso.

aVč

NAUJA ANGLIKONŲ KLUBO 
VALDYBA

L. Venckus „Naujienose“ raišo, kad Či
kagoj veikliai reiškiąsis lAnglijos-Britani- 
jos lietuvių klubas išsirinko niaują valdy
bą, kurią dabar -sudaro pirm. J. Šidlaus
kas, vicepirm. V. Paliulionis, kasta J. Jo- 
kubka, parengimų valdovas K. Rožanskas, 
jo talkininkai S. Rudokas ir P. Rumšą, 
valdybos nariai Laurinaitis ir V. Straz- 
niickats; revizijos komisija — B. Brazdžio
nis, V. ‘Palubeckas ir J. Šlajus.

Klubo biuletenį ir toliau redaguos J. Jo- 
kubkia, administruos V. Paliulionis.

Reportažo autorius užsimena, kad Lon
done jau esanti baigiama leisti knyga 
apie lEritanijos lietuvius, o kadangi! klubas 
yra mecenatas, tūkstantine dolerių prisi
dėjęs prie išdeldimio, tai spėja, kad Čika
goje gal būsiąs surengtas to leidinio pri
statymas. Taip pat kelia mintį, kad klu-

D. Britanijos Jaunimo Kongreso atsto
vų rinkimai buvo užbaigti 1979 m. sausio
20 d. Nottilnghame, DBLS ‘Lituanistinio bas galėtų išleisti ‘knygą ‘apie gyvenimą 
Skyriaus ‘susirinkime. Pagal balsų daugu- Anglijoje pokario metais, o tokia kaip tik 
mą ‘išrinkti sekantieji: Jonas K. Podlvods- eina dabar „Naujienų“ atkarpoje (L. 
kis, elektronikos inžinierius, iš Manches-) Venckaus .Artimoji Anglija“).
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