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Ar galima kritikuoti ?
Prieš porą savaičių atspausdinę skaity

tojų laiškų Skiltyje Pilko piliečio pastabas 
dėl spaudoje pasitaikančių mūsų veiksnių 
kritikos, norėtume pakviesti kitus mūsų 
skaitytojus taip pat pasisakyti šiuo svar
biu klausimu. „Europos Lietuvis“ yra vie
nas tų laikraščių, kurie kaip įtik neturi sa
vų korespondentų, visur prieinančių ir su
gebančių surasti tiesą. Todėl dažnai spaus
dina mažai žinomų korespondentų infor
macijas, kartais ir apie svambius įvykius, 
įdomius mūsų skaitytojams.

Taip atsitiko ir aną savaitę, kai atspaus
dinome korespondenciją apie VLIKo Sei
mą, posėdžiavusį 1978 m. gruodžio 9-10 
dd. Čikagoje. Apie tą įvykį paties VLIKo 
informacijos tarnyba suteikė šiek tiek ži
nių tik po mėnesio. O Seime kažkas atsi
tiko, ką visuomenė turėtų žinoti, tuo la
biau, kad ši svarbi organizacija yra visuo
menės remiama.

Pilkas pilietis teisingai sako, kad kar
tais „mūsų grupelės mėgina tempti ant sa
vo kurpalio“ tam tikrus asmenis, bet dar 
blogiau, kai jos tai daro su organizacijo
mis, kurios turi tarnauti ne tik visai išei
vijai, bet ir tautai.

Kaip žinome, pagal statutą Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo komitetas (VLIKas) 
yra „Lietuvos laisvės kovos vienin
ga vadovybė laisvame pasaulyje“. Ją šiuo 
metu sudaro 15 organizacijų, tampriau ar 
laisviau savo kilmę vedančių iš jungtinės 
ir vieningos kovos veiklos prieš Nepri
klausomos Lietuvos okupantą pačiame 
krašte. VLIKą mes vertiname kaip vado- 
vaujantį organą tebekovojančios lietuvių 
tautos laisvajame pasaulyje Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti. Tad VLIKui pri
klauso auktštos pareigos ir sunki atsako
mybė prieš visą tautą.

Žinome, kad ne visi išeivijos susigru- 
pavimai yra patenkinti dabartine VLIKo 
struktūra. Kai kas siūlo pakeitimus, bet, 
kaip teisingai .Dirva“ sako, mes ligšiol ne
randame visiems priimtino pakaitalo, ku
ris pajėgtų apjungti ir vadovauti visai lie
tuvių visuomenei laisvajame pasaulyje, 
vieningai siekti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo ir kad faktiškai ir efekty
viai pavaizduotų tą mūsų vieningą laisvės 
kovos tęstinumą nuo pačių Lietuvos oku
pacijos pirmųjų dienų. Tai yra labai svar
bus šiandien ir ateityje faktas. Negali tai 
simbolizuoti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, nežiūrint jos galimo pajėgumo ar 
demokratiško visuotinumo, nes ji yra išei
vijos kūrinys. Turint tai omenyje, VLIKo 
svorio ir orumo išlaikymas ir jo rėmimas 
tampa neišvengiama būtinybe.

Deja, Čikagoje įvykęs Seimas parodė, 
kad ne visos grupės vienodai suprato šios 
organizacijos pagrindą: būti daugumai 
priimtina laisvės kovos vieninga vadovy
be. Tam tikros grupės bandė „temti ją ant 
savo kurpalio“, kitos protestuodamos at
sisakė dalyvauti VLIKo Tarybos posėdy
je, kuris turėjo išrinkti Valdybą ir pirmi
ninką. Todėl Tarybos posėdis turėjo būti 
atidėtas vienam mėnesiui. Kas po to atsi
tiko, mes dar neturime žinių, bet aišku, 
kad VLIKas buvo pastatytas ant labai sli
daus kelio.

Kiekvienas pilkas žmogus šiuo atveju 
pasakys kad tokį kai kurių grupių elgesį 
ne tik galima, bet ir reikia kritikuoti. Tai 
yra spaudos uždavinys.

Nauja konferencija
HELSINKIO NUTARIMŲ VYKDYMUI SEKTI

Š. m. sausio 26-27 d. d. Aarau mieste, 
Šveicarijoje, įvyko konferencija, kurią 
sušaukė „Europinės Helsinkio Grupės“ 
paruošiamasis komitetas. Jis susidarė 
Ziueriche priėš maždaug vienerius mietus. 
Jo tikslas — sudaryti Vakarų Europoje 
organizaciją, kuri sektų Helsinkio nutari
mų vykdymą ir koordinuotų atskirose 
valstybėse esančių komitetų veiklą Ibei pa
dėtų tiems komitetų nariams, Ikiuirie yra 
nukentėję dėl savo veiklos.

Konferencijoje Aairau dalyvavo apie 
100 atstovų, kurie atstovavo kone visoms 
valstybėms, pasirašiusioms Helsinkio su
sitarimus. Kaip bendras visų trijų Balti
jos valstybių atstovas konferencijoje da
lyvavo Berne, Šveicarijoje, gyvenąs dr. 
Albertas Gerutis.

Gana gausiai buvo atstovaujami rusai 
disidentai. Tarp dalyvių paminėtini Vla
dimir Maksimov, Kronid Liubarski, Tat
jana Chodorovič, Natalija Gorbanevskaja, 
Liudmila Aleksiejeva, Boris Weil ir krt.

Konferencijoje ypač išsamiai' išdisku
tuota padėtis Sovietų Sąjungoje ir Mask
vai pakliautose Satelitinėse valstybėse. 
Konstatuota, kad sovietų bloko valstybėse 
sistemingai pažeidžiamos žmogaus teisės, 
garantuotos Helsinkio aktais. Tuos aktus 
sudarius, žmonių būklė ten ne tik nepage
rėjo, bert, priešingai, dar pablogėjo. Bel
grade konferencija dar kartą akivaizdžiai 
įrodė, kad Maskva ir jos užvaldytų kraš
tų vyriausybės nesilaiko Helsinkio įsipa
reigojimų. Turėdami tai prieš akis,. Aarau

ARMĖNAS NUTEISTAS MIRTIMI

Sausio 29 d. prof. Andrei Sacharovas 
paskelbė, kad jis sužinojo apie armėno, 
Stepen Zadikjan, teismo, įvykusio sausio 
26 d., nuosprendį. Apkaltintas bombos 
sprogdinimu Maskvos metro traukinyje, 
Zadikjan buvo nuteistas mirtimi. Bombos 
sprogimas įvyko 1977 metų pradžioje, o 
Zadikjan buvo areštuotas tik tų metų lap
kričio mėn. Pagal Sacharovą sprogimas 
galėjo būti avarijos pasekmė. Jeigu tai 
buvo teroristų darbais, tai kodėl jokia or- 
gainizacijla neprisipažino (kaip pap raistai 
daroma)? Zadikjan, buvęs studentas, yra 
32 metų amžiaus.

So v. Sąjungoje mirties bausmė gali bū
ti įvykdyta ainba neįvykdyta, neinformuo- 
jamt publikos. Nėra statistinių duomenų, 
kiek būna egzekucijų kasmet, nei kokiu 
būdu egzekucijos įvykdomos.

Sausio 31 d. sovietų žinių agentūra 
TASS pranešė, kad Stepan Zadikjiain. ir 
dlviejų kitų armėnų egzekucijos buvo įvyk
dytos.

MASKVOJE SUIMTI TOTORIAI

Saiulsio 31 d. sov. milicija suėmė 60 toto
rių Maskvoje po to, kai jie atsilankė į Ko
munistų partijos vyriausiąją būstinę. To
toriai protestavo dėl negauto leidimo grįž
ti į savo tėvų žemę Kryme. Kaip žinia, to
toriai buvo Stalino ištremti į vidurinę 
Aziją.

DAUGIAU VIETOS SIUNTINIAMS

■Kelis metus užtirulkiuisi pašto rūmų sta
tyba Vilniuje pagaliau baigta. Kaip pra
neša „Tiesa“, sausio 11d. „naująją Vil- 
nliaus ryšių kompleksą aplankė draugai P. 
Griškevičius, N. Dybenka... Su komplek
su juos supažindino respublikos ministras 
K. Onaitiiis“.

Rūmai yra pastatyti Vilniaus senamies
tyje, L. Giros gatvėje. Juos sudaro trys 
korpusai, kuriuose įsikūrė daugelis įmo
nių, telefonų centrinė, informacinė tarny
ba ir pati ryšių ministerijai. Viename iš 
korpusų yra didžiausias Sov. Sąjungoje 
tarptauitiniilų pasikalbėjimų punktas — 
■apie 100 telefonų. Be to, čia yra spaudos 
parduotuvė ir erdvus paštas. Siuntiniams 
i8lduio|ti čjia |į dengt asl sandWst-automiatais.

Sov. Sąjungoje siuntinių į namus nepri- 
sitato. Kiekvienas turi atsiimti iš pašto.

SVETUR GYVENANTIEJI DISIDENTAI 
SOLISTUI VACLOVUI DAUNORUI

Jau buvo rašyta, kad tarptautinio dai
nininkų konkurso Tulūzoje laureatas so
listas Vaclovas Daunoras, nebepakęsda- 
mas Lietuvoje jam sudarytų sąlygų, pasi
prašė leisti išvažiuoti į Vakarus.

Ta žinia paskatino tris JAV įgyvenan
čius disidentus — Joną Jurašą, Tomą 

konferencijos dalyviai nutarė įsteigti or
ganizaciją, kuri visuomeninėje (nevaldi- 
nėje) plotmėje sektų Helsinkio nutarimų 
vykdymą, keltų viešumon pažeidimus ir 
intervenuotų pažeidimų atvejais tiek na
cionaliniuose, tiek intemacionailiniuoee or
ganuose. Vienas artimiausių steigsimos 
organizacijos uždavinių bus pasiruošimas 
Madrido konferencijai, kuri kaip Belgra
do konferencijos tęsinys šaukiama 1980 
metais.

Aarau konferencijoje nutarta įsteigti 
specialinę teismo instanciją, pavadintą 
Helsinkio Tribunolu, kuriam bus pavesta 
nagrinėti Skundus dėl Helsinkio nutarimų 
pažeidimų.

Konferencijos metu išsamiai pasisaky
ta idėl 1980 metais rengiamos sporto olim
piados. Dalyviai nurodė į tai, kad Maskva 
siekia olimpiadą panaudoti propagandos 
tikslams, panašiai kaip 1936 m. Berlyno 
olimpiada pasitarnavo vokiečių nacional
socialistams.

Ta proga dr. A. Gerutis atkreipė dėme
sį į tai, kad 1980 m. olimpiada vyks ne tik 
Maskvoje, bet ir Estijoje, kur Piritą, tik 
6 kilometrus niuo sostinės Talino, organi
zuojama olimpinė regata. Ji ketinama pra
dėti liepas 21 d., taigi kaip tik tą pačią 
dieną, kai prieš 40 metų okupantų suda
rytieji iškamlšiniai „liaudies seimai“ įvyk
dė Maskvos įsakymą paversti Baltijos ne
priklausomas valstybes sovietinėmis res-

(Nukelta į 4 psl.)

Venclovą ir Aušrą Mariją Jurašienę — 
paskelbti „Drauge“ šitokį atvirą laišką 
dainininlkui:

„Neseniai išgirdome apie Tavo sprendi
mą palikti Tarybų Sąjungą, o tuo pačiu, 
deja, ir mūsų visų tėvynę Lietuvą. Patys 
esame šį sprendimą padarę, todėl turbūt 
kaip niekas suprantame Tavo dlabartinę 
būklę. Tavo žingsnis yra lemtingas, ir jo 
pasekmių niekas negaili numatyti. Krašte, 
kuriame Tu gyveni, o mes prieš kiurį lai
ką gyvenome, šitoks žingsnis kartais tam
pa vienintele priemone išsaugoti žmogiš
kąjį orumą. Neverta jo daryti vardan kar
jeros, 'bet yra dalykų, daug svarbesnių už 
karjerą. Linkime nesustoti pusiaukelėje, 
nes patirtis rodo, kad tai labiausiai pra- 
žūtiniga. Vakaruose Tavęs irgi lauks pro
blemos, bet jų sprendimas viisadia priklau
sys nuo Tavęs paties! O tai yra svarbiau
sia. įMės niekada nesigailėjome ir nesigai
lime dėl savo pasirinkimo. Tikimės, kad 
Tu irgi nesigailėsi.“

TRIJŲ DISIDENTŲ SUSITIKIMAS 
VOKIETIJOJE

Gruodžio 10 d. Bonnoje, Vokietijoje, 25 
organizacijos surengė demonstraciją, ku
rioje paminėta žmogaus teisių sukaktis. 
Lietuviams atstovavo 27 demonstrantai iš 
Romuvos, kurie atsivežė lietuvišką tri
spalvę ir 10 plakatų. Kalbėjo žmogaus tei
sių draugijos pirm. prof. H. Nitsche, ypač 
pabrėždamas Rytų Vokietijos vykdomą 
prekybą žmonėmis — už dideles markių 
sumas išteidžiamia į užsienį.

Kalbėjo taip part V. Bukovskis ir T. 
Venclova (jo pasisakymą į vokiečių kal
bą vertė Kęstutis Ivinskis).

Tą pačią dieną „Konitalkt“ redakcijoje 
tavo sukviestas trijų disidentų pokalbis 
su „Deutsche Wellie“ radijo atstovu. Po
kalbio 'tema buvo: „Ką altneš 1979 m. So
vietų Sąjungai ir 'jos disidentams?“ įkal
bėjimas (rusų kalba) panaudotas radijo 
transliacijai į Sov. Sąjungą.

Pokalbyje M. Makarenka reiškė mintį, 
kad Sov. Sąjunga, norėdama nukreipti ša
lin žmonių ncpalsitienkinimą, gali mestis į 
karinius nuotykius. V. lEbkovskiui atrodė, 
kad: goy. Sąjunga bijo ilgo karo su Kini
ja iilr nientoįrės duoti žmonėms ginklo į ran
kas. T. Venclova kalbėjo apie padėtį Lie
tuvėje, spėdamas, kad disidentinis sąjū
dis gali štipreti. Nors gali būti ir aukų, 
bet to sąjūdžio stiprėjimas galįs atnešti ir 
teigiamų dalykų.

POPIEŽIUS GALI VAŽIUOTI Į LENKIJĄ

Kazimierz ■ Karol, Lenkijos Religijos 
ministras, yra pasakęs, kad nėra jokių po
litinių nlei diplomatinių priežasčių, kurios 
galėtų kliudytu popiežiaus kelionei į Len
kiją. Pasikalbėjime su italų laikraščio 
„Carriere Dellia Serą“ korespondentu jis 
pridėjo: „Mes žinome, kad Jonas Paulius 
II yra pareiškęs norą atvažiuoti gegužės 
mėnesį. Tačiau jo atvažiavimo data diar 
nenustatyta“.

Karol nesutiko su kardinolo Franz Koe
nig, Vienos arkivyskupo, teigimu, kad po
piežiaus kelionė į Lenkiją „gali sukelti 
psichologinį žemės drebėjimą visoje Rytų 
Europoje“.

LENKŲ-SOVIETŲ DISIDENTŲ 
SANTYKIAI

Zbigniev Romiaševski, lenkų disidentų 
sąjūdžio narys, sausio 20 d. buvo nuvykęs 
į Maskvą ir kalbėjosi su Andirej Sacharo
vu, žymiausiu rusų disidentu. Jie tarėsi 
dėl sovietų, lenkų ir čekų disidentų veik
los suderinimo. Tai pirmas tiesioginis ry
šys tarp Lenkijos ir Rusijos disidentų.

ČEKOSLOVAKIJA STATYS 
BRANDUOLINĖS ENERGIJOS STOTĮ

Nepaisant Austrijos protestų, Čekoslo
vakija vis dar žada statyti keliais branduo
linės energijos stotis arti Austrijos sienos. 
Praeitą rudenį austrai referendume nu
balsavo prieš jiau pastatytos branduolinės 
jėgainės paleidimą savo krašte.

V. PETKAUS ADRESAS

Naujas Viktoro Petkaus adresais (žiiūr. 
„E. L.“ Nr. 4) yra toks:

Viktoras 'Petkus, 422950 Tatarskaya 
ASSR, g. Chistopol UE-148 st-4. USSR.

ŠACHAS APKALTINO CARTERĮ

Irano šachas, dabar viešįs Maroke, ap
kaltino JAV prezidentą Carterį dėl Irano 
žlugdymo. Jis taip pat apkaltino ir savo 
padėjėjus, kurie jo valdymo metu slėpė 
faktus nuo jo.

„Elta-Press“ apie popiežių
Romoje italų kalba leidžiamas „Elta- 

Press“ biuletenis (Nr. 11, 1978 m.) rašo:
„Kai spalio 16 d. vakare šv. Petro aikš

tėje buvo iškilmingai pranešta apie Kro
kuvos kardinolo Karolio Voitylos išrin
kimą naujuoju popiežium, dėl netikėtu
mo ir staigmenos kurį laiką užviešpatavo 
visiška tyla, kuri buvo tuoj pertraukta 
triukšmingu plojimu, kai romiečiai ir 
daugelio kitų tautų žmonės, ten dalyvavę, 
suprato Bažnyčios istorinį posūkį. Tačiau 
tas nustebimas, sumaišytas su susirūpini
mu, truko kiek ilgiau tarp lietuvių, kiek 
tėvynėje, tiek i rišeivijoje. Iš vienos pusės 
jiie baiminosi naujų varžtų iš sovietų pu
sės katalikiškosios lietuvių tautas atžvil
gių; ils antros — 'dėl netolimoje praeityje 
buvusios įtampos tarp Lietuvos ir Lenki
jos, Pilsudskiui 1920 im. užgrobus Lietuvos 
sostinę Vilnių; be to, ligšiol neišspręsti 
kai kurie teritoriniai ginčai, taip pat baž
nytinio pobūdžio, kėlė susirūpinimą lietu
vių tautoje, įsitikinusioje, kad Maskva pa
sinaudos šia proga atgaivinti senas aist
ras, siekdama pasėti nepasitikėjimą ir ne
santaiką tarp dviejų tikėjime, kultūroje ir 
kančioje broliškų 'tautų. Faktinai jos per 
per lamžiuls sudarė ir dabar tebesudaro 
paskutinįjį krikščioniškų ir demokratinių 
Vakarų bastioną prieš totalitarinę, ateis
tinę ir imperialistinę Rusijos valstybę. 
Tačiau Lietuva, dėl savo geopolitinės pa
dėties, visuomet nukentėdavo daugiau ne
gu Lenkija. Kokį svorį galėtų turėti len
kas popiežius lietuvių rezistencijai prieš 
Kremliaus pastangas nukrikščioninti ir 
suirusihiti kraštą? Ar jis ištiestų tėvišką 
ranką Bažnyčios vaikams Lietuvoje, tiek 
daug nukenltėjusiiems, ar tepasitenkins be
prasmišku 'dialogu Su tuo, kas įžūliai kal
ba kitų vardu?

Šios illr kitos mintys kėlė rūpesčio lietu
viams, pirmoje eilėje tiems, kurie gyvena 
pavergtoje tėvynėje. Bet didingas didžio
jo varpo, karaliaus Žygimanto Augusto 
dovanoto Krokuvos miestui, gaudimas, 
kuris paprastai sujuda tiktai ypatingomis 
progomis, buvo girdimais per radiją ir 
Lietuvoje. Jis nudžiugino tautą, lyg norė
damas pasakyti, kad ir Lietuva kažkokiu 
būdu dalyvauja lenkų tautos džiaugsme, 
lyg naujame popiežiuje lietuviai katalikai 
įsigijo ne tiktai popiežių, bet taip pat Tė
vą, Brolį ir Gynėją.

Toks galvojimas pavirto tikrove, kai 
tiktai naujasis popiežius, nulipęs į Vati
kano bazilikos grotas pasimelsti prie Pir
mojo Apaštalo karsto, panorėjo taip pat

SefitųnioS
— Kairieji Italijos teroristai sausio 29 

d. nužudė Milano prokuroro padėjėją 
Emilio Alessandrini. Trys ar keturi tero
ristai, važiavę automobiliu, paleido seri
ją šūvių į teisininką, kai jo automobilis 
buvo sustojęs prie semaforų.

— Esamos santvarkos priešininkai tęsia 
protesto dlemonstraciijas Irano miestuose. 
Sausio 29 d. Teherane jie buvo įrengę gat
vėse barikadas, sukėlė gaisrus, padegda
mi kinematografus ar gėralų parduotuves.

— Baigiantis įtransporto darbininkų 
streikui D. Britanijoje, įsustreikavo ligo
ninių ir miesto išvaros personalas, reika
laudamas 'aukštesnių atlyginimų.

— JAV buv. prezidentas R. Niksonias 
buvo pirmą kartą pakviestas į Baltųjų 
Rūmų banketą, suruoštą Kinijos min. 
pirm, pavaduotojo Tong garbei.

— Švedijos statistiniai 'duomenys rodo, 
kad šiame aukščiausio gyvenimo standar
to krašte 1977 m. buvo 1.626 savižudybės. 
Autokatastrofose žuvo 1.073 žmonės.

— Komunistinė Kinija žadia nustoti per
sekioti buv. pasiturinčių piliečių, ūkinin
kų ir miestų nuosavybės savininkų šeimas, 
kurios ligi šiol buvo priverstos dirbti fizi
nį darbą. Tie, kurie 1950-ųjų mėtų laiko
tarpyje nebuvo likviduoti, galės atgauti 
lygias teises su kitais Kinijos piliečiais.

— Per 700 kiniečių dalyvavo demons
tracijoje Pekinige, ‘kur kalbėtojai sakė, 
kad jie nebijo minti gindami savo konsti
tucines teises, 'kurias nuolat pažeidžia ko
munistų partijos pareigūnai.

— Sirija ir Irakas, dvi valstybės, kurios 
ruošiasi susijulngti, nutarė pradžiai įsiteig
ti bendras užsienio reikalų, gynybos ir in
formacijos ministerijas.

— Amerikos ir kitų Vakarų valstybių 
ambasados Teherane perspėjo savo pilie
čius, kurie neturi ypatingų įsipareigojimų 
Irane, artimiausiu laiku apleisti kraštą.

— Italijos komunistų partija atsisakė 
toliau tremti parlamente krikščionių de- 
mokraitų partijos vyriausybę. Komunistai 
reikalauja vietos min. kabinete.

Sausio 31 d. atsistatydino Andreotti va
dovaujamas ministerių kabinetas.

— Neapolio ligoninėje, dėl kažkokios 
paslaptingos ligos, kelių pastarųjų mėne
sių laikotarpyje mirė 53 kūdikiai. Jie visi 

sustoti maldai ne tiktai lenkų koplyčioje, 
Skirtoje Čenstakavas Madonai, beit taip 
pat ir lietuvių, dedikuotoje Gailestingumo 
Motinai, kuri per keturis šimtmečius yra 
garbinama Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
mūro sienos vartuose, vadinamuose Auš
ros Vartais, žinomuose ir Lenkijoje Ostra- 
bramos vardu. Tai buvo aiškus ženklas, 
kad kenčianti lietuvių katalikų tauta yra 
arti Jo širdies.“

„Elta-Press“ paminėjo taip pa t antrą 
staigmeną lietuviams. Tai popiežiaus pa
sakyti žodžiai liet, žurnalistams, kad „pu
sė mano širdies yna Lietuvoje“, ir kad jis 
'turįs lietuviško kraujo. lEet jis galutiniai 
laimėjo lietuvių širdis, kai per inaugura
ciją jis pasakė lietuviškai: „Mano nuošir
dus sveikinimas įbroliams lietuviams. Bū
kite laimingi ir ištikimi Kristui!“ Tai bu
vo pirmas kartas Bažnyčios istorijoje, kai 
toks sveikinimas buvo popiežiaus nukreip
tas tiesiai į lietuvių tautą. Tas giliausiai 
sujaudino visus lietuvius, kur jie bebūtų. 
Būdamas lenku jis pavadino lietuvius 
broliais, o kaip popiežius jis paragino lie
tuvius likti ištikimais Kristui, gerai Žino
damas, kiek jiems kainavo ir tebekainuo
ja ita ištikimybė.

Aprašęs popiežiaus nuoširdų pasikalbė
jimą su Lietuvos vyskupais ir paminėjęs 
„Le Monde“ korespondento pranešimą 
apie nuotaikas Lietuvoje, „Elta-Press“ 
prieina prie anais laikais Adomo Mickevi
čiaus pasakytų žodžių. Biuletenis sako, 
kad stebint šių dienų Europos nenuilsta
mais pastangas susivienyti, tenka pripa
žinti, jog A. Mickevičius turėjo teisingą 
viziją. Šiuo metu gimsta visų krikščioniš
kų tautų vienybė dėl laisvės, bet, deja, 
dar ne dėl tikėjimo. Tad' popiežiui Jonui 
Pauliui II teks sukanalizuoti (tą procesą į 
teisingą tikėjimo ir laisvės kelią, į dvi su
dėtines dalis, kurios per amžius jungė 
brolius lietuvius ir lenkus, ir tebejungia 
juos ligšiol, nors kiekvienas iš jų nuėjo 
gyventi po savo stogu. Vakarų Europai ti
kėjimas reikalingas, kad būtų stipri, o 
Rytų Europai, — kad išliktų gyva. Jos abi 
su pasitikėjimu žiūri į Bažnyčią ir popie
žių.

KARDINOLO SKRYBĖLĖ LIETUVAI
Ramoje leidžiamas „Elta-Press“ (Nr. 

12, 1978), liet, informacijų biuletenis ita
lų kalba, praneša, kad popiežius Jonas 
Paulius H yra padovanojęs Marijonų 
šventovei — Aušros Vartams — Vilniuje 
■savo kard indišką skrybėlę.

DIENOS
buvo kilę iš Neapolio ir Vezuvijaus 'apy
linkių.

— Muencheno prokuratūra pranešė, kad 
sausio 31 d. buvo suimtas dlr. F. Cremer, 
Bavarijos parlamento soc. dem. partijos 
atstovas, įtariamas šnipinėjimu Rytų nau
dai.

— Aiži m prezidentu, vieton neseniai 
mirusio (Eioumedienne, yra išrinktas pik. 
Benjedčld Chadli, ligi šiol buvęs Oran ka
ro apygardos viršininku.

— Turkijos teroristai nušovė Istambulo 
gatvėje žinomiausio turkų laikraščio „Mil
liyet“ redaktorių A. Ipeckį.

— Britanijos policija suėmė 32 asmenis, 
įtariamus teroristine veikla.

— Pagal Budapešte leidžiamą žurnalą 
„Mokslas ir Gyvenimas“, pasaulinį savi
žudybių rekordą yra pasiekusi Vengrija. 
Kiektvienlam šimtui tūkstančių mirčių ten 
tenka 40 savižudybių.

— Sovietų poeto Jevgenįj Jevtulšenkos 
žmona Jan Butler pagimdė sūnų Aleksan
drą lEouimiemouth ligoninėje, Anglijoje. 
Poetais dalyvavo prie 'gimdymo.

— Sov. Sąjunga kasmet pagamina 2.100 
tankų T-72. Ateinančiais metais gamyba 
bus padidinta iki 3.250.
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Metmenyse
ŠILTI ŽODŽIAI APIE DU DIDŽIUOSIUS

Išėjo ,kūrybai ir analizei“ skirtųjų 
„Metmenų“ žurnalo Nr. 36, kuriame kūry
ba spausdinama V. Bogutaitės (eilėraš
čiai), M. Katiliškio (proza), A. EIskaus 
(vitražai ir A. Kašubiemės straipsnis apie 
A. Elskaus kūrybą) ir Ž. Mikšio (pieši
niai).

Didžiąją dalį šio numerio sudaro „ana
lizė“. A. J. Greimas rašo apie Aušrinę ir 
Laimą — aipie gyvenimo ir mirties, likimo 
ir laimės sampratą lietuvių mitologijoje, 
R. Šilbajoris — apie A. J. Greimo įnašą į 
šiuolaikinį pasakojimo teorijos supratimą.

Apžvalginėje žurnalo dalyje D. Valiukė- 
niairtė bando išaiškinti Tomo Venclovos 
poeziją, ir jai, gerai įsisavinusiai ameri
kietiškos kritikos metodus, puikiai toks 
dambas sekasi. Ligi šiol, rodos, tai pirma
sis rimtas bandymas supažindinti skaity
toją su poetu, kurio rinkinys „98 eilėraš
čiai“ jaiu senokai buvo išleistas.

R. J. Misiūnas rašo apie racionalizmą 
ir nacionalizmą sovietų disidentų mąsty- 
mle, A, Hermann apie dainų įtaką į J. Bo- 
brovskio lyriką, Z. Krukonienė apie J. 
lEialio knygą „Lietuvių dainos Amerikoje“.

O pabaigai palikau du dar neišvardintus 
dalykus, tur būt, dėl to, kad jie man pasi
rodė patys įdomiausi šį kartą. Kostas Ost- 
rauškas rašo atsiminimus apie Vincą Krė
vę. K. Ostrauskas turėjo laimės ne tik 
klausyti Krėvės paskaitų, kai šis dėstė 
'Pensilvanijos universitete, bet ir bendrau
ti su didžiuoju rašytoju ir, va, pabėrė net 
21 puslapį atsiminimų. Daug kur dar ra
šytojas domėjosi, nemaža tų atsiminimų 
nuotrupų papildys jo charakteristika, o 
pacituokim čia, kaip jį ir Ostrauską kar
tą pasikvietė .amerikiečių armijos majo
ras:
„Susėdom. Staiga nei iš šio, nei iš to, tar
si pro šimtus garsiakalbių, trenkė Raudo
nosios armijos choras — „Ot kraja do 
kraja...“ Reiškia, mūsų majorui ir mu
zikinė -kultūra nesvetima, -kuria jis nuta
rė ir -savo svečius palinksminti, žiūriu, 
Krėvė net pastiro. Paškui, tarsi apdujęs, 
apsidairė, lyg bandydamas susigaudyti, 
kur esąs ir kas čia dedasi. Pagaliau atsi
gavo, -timptelėjo mane už rankovės ir pra
bilo lietuviškai — garsiai, tartum norėda
mas perrėkti visą armijos chorą: Na-, ir 
pataikėm. Aš tų dainuškų esu prisiklau
sęs iki valiai! Važiuojam, Astraudkai, na
mo, —ir jiau kyla nuo sofos“. K. Ostraus
kui pasisekė jį apraminti, o majoras pa
prašytas maršus pakeitė lengvesnėmis to 
paties choro melodijomis, bet Krėvė nebe
atgavo nuotaikos, ir jie tgreit išvažiavo, 
o grįžtant:

„Tarsi ištrūkęs iš nelaisvės namų, Krė
vė pakeliui visą laiką, nekreipadmas jo
kio dėmesio į mudviejų vairuotoją, lietu
viškai vienu ilgu, monologu dėstė mian apie 
-almerikiečių ir Amerikos naivumą >bei poli
tinio išprusimo stoką — pradedant -grio
viakasiu ir baigiant prezidentu. -Girdit, ko
kie miaijorai, tokie ir -generolai. Lengva, la
bai1 lengva įsivaizduoti, kas Ameriką iš
tiks, kai žūtbūtinėj kovoj -atsidurs...“

Antras labai įdomius dalykas yra Auš- 
ros-Marijos Jurašienės -apie Balį Sruogą. 
Ji atskleidžia naujų faktų apie -skaudžius 
paskutiniuosius rašytojo gyvenimo metus, 
kai jis grįžo leisgyvis iš vokiško koncen
tracijos lagerio, jausdamasis .kaltas, kad 
liko -gyvas“. Lietuvoje valdžią savo ran
kose laikančiųjų jis buvo žeminamas. Ge

ležinė cenzūra, sako, buvo pakibusi virš 
dar nebaigto .Dievų miško“, Sruoga „va
landų valandom išsėdėdavo prie kabineto 
durų, laukdamas, kol tuometinis Rašytojų 
Sąjungos pirmininkas Petras Cvirka pri
ims jį. Bet Cvirka delsė ir neskubėjo“.

Sruogos kūriniai net ir po 20 metų po 
rašytojo mirties negalėjo dar būti vaidi
nami be specialaus kultūros ministerijos 
leidimo .Jo „Milžino paunksmę“1972 m. 
pastatęs neprofesionalus -teatras ir sujau
dinęs Vilniaus visuomenę:

„Ant Tauro kalno gargariškuose Profsą
jungų rūmuose spektaklį parodė dramos 
būrelis, kurio -spiritus movens ir pagrin
diniai aktoriai buvo Lituanistikos institu
to ibendradlarbiai, buvę Vilniaus universi
teto lituanistai. Spektaklis buvo mėgėjiš
kais, silpnokas, .bet -turėjo dvasinės kultū
ros, o diar daugiau pietizmo ir emocinės ši
lumos. Įdomiu buvo stebėti publikos reak
ciją. Į didelę 1200 vietų salę su-sirinko se
ni inteligentiški veidai ir daug jaunimo. 
Salė buvo pilna, ir taip per visus spektak
lius. Publika klausėsi Sruogos monologų, 
sulaikiusi kvėpavimą. Senyvos damos 
traukė iš rankinukų baltas nosines. Kaž
kas netoliese sukūkčiodo... Keista, bet 
žiūrėdama į tuos neprofesionalius entu
ziastus, tarpais graudžiai juokingus kara
liškuose rūbuose ir poetiškose mizansce
nose, -bene pirmą kartą pajutau Sruogos 
žodžio naują gyvybę scenoje, aštriai įžie
biančią charakterių aistrą -ir kaip -didžiu
le banga viską užliejančią meilę Lietuvai. 
Sruoga skambėjo ir šiuolaikiškai, ir jau
dinančiai, iššaukdamas netikėtą rezonan
są...“

Tada šio straipsnio autorė ir pagalvoju
si;, kad gal ir teisybę bus sakę jos teatro 
vadovai, kad tikriems, ne valdiškiems 
Sruogos dramų pastatymams „reikia sun
kiai gaunamo specialaus leidimo šalyje,
kur ir tėvynės meilė yra normuota.“
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Dail V. Jokūbaičio „lietuvių sodyba“ 
Rytų europiečių suruoštoje tautinio meno 
parodoje 1949 m. Edinburge. Fotografijo
je stovi iš kairės į dešinę: lietuvių drau-

gas škotas John F. Stewart, H. žmuidzi. 
nienė, M. Balkauskaitė, vysk. Werner, E. 
Jakutienė ir nežinoma mergaitė.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKŲ SVARBA

Jaiu niuo 1972 metų okupuotoje Lietuvo
je eina pogrindžio leidinys, pavadintas 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.

Jos pasirodymas buvo didelė -staigmena 
ne tik mums, išeivijos lietuviams, -bet ir 
patiems okupantams bei jų talkininkams 
prisitaikėliams lietuviams.

Išvilkimas viešumon kronikose konkre
čių faktų su pavardėmis ir vietovėmis 
apie juodus okupantų ir jų talkininkų dar
belius Ibu-vo jiems ypač nemalonus. Tad 
nenuostabu, kad buvo įkinkytas Saugumas 
ir visa okupantams tarnaujanti prisitaikė
lių -armija tam pogrindžio leidiniui likvi
duoti, o leidėjus nubausti taip, kad nėbe- 
mėgintų to darbo imtis.

i'Eėt lietuvių -tauta išugdė didvyrius ne 
vien -anais senais istoriniais laikais, jų at
sirado ir šiandien, kada okupantai sten
giasi visus pavergtuosius taip nužmogin
ti, kad bet kokia idealizmo kibirkštėlė bū
tų visai užslopinta.

Ir taip pačiu sunkiausiu mūsų tautai 
momentui, pačioj juodžiausioj priespaudos 
nakty Liet. Kat. Bažnyčios kronika atėjo 
su savo vien dvasiniais ginklais, lyg jau
nutis Dovydas prieš savo priešą Galiotą 
ir jiį nugalėjo.

Liet. Kat. Bažnyčios Kronika pasiekė 
Vakarų pasaulį, ir šiandien jos išverstos į 
daugybę kalbų, skelbia apie lietuvių kan
čias ir jų teisių mindžiojimą pavergtoje 
-tėvynėje.

Daugelis kitataučių stebisi mūsų brolių 
dvasine stiprybe ir pasiaukojimą kilniems 
Katalikų Bažnyčios ir Tautos reikalams. 
Jų vardai: -N. Saidūnaitė, V. Petkus, B. Ga
jauskas, Plumpa ir daugybė kitų — jau 
yna žinomi visoje Europoje ir Amerikoje.

-Bet tam 'kronikų išpopuliarinimiui, iš
vertimui į kitas kalbas ir jų išleidimui 
yra .reikalinga ne vieno ar kelių lietuvių 
talka, o šimtų ir tūkstančių. Tai ne kelių 
pasišventėlių žmonių darbas, o daugelio, 
kurie savo dambų ir lėšomis prie to prisi
dėtų. 'Deja, pas mus išeivijoje kol kas tos 

plačios talkos dar neatsirado. Dirba dau
giausia keletas pasišventėlių, bet šiandien 
jiau atėjo laikas įsijungti į tą darbą pla
tesnėms lietuvių masėms.

Ypač Chicagoje yra gera proga tą dar
bą paremti, kadangi čia veikia Liet. Kat. 
|Eiažnyčios Kronikoms Leisti Sąjunga, be
sirūpinanti kronikų leidimu lietuvių kal
ba (jau išleistas IV tomas), anglų kalba I 
ir ispanų kalba I tomas. Angliškasis ver
timas, nugalėjus daugybę įvairių kliūčių, 
pasirodys jau šiomis dienomis. Jų oficia
lus leidėjas yra Loyolos universitetas Chi
cagoje. Tačiau vertimu, lėšų sutelkimu ir 
jų -išplatinimu rūpinasi minėtoji sąjunga 
ir įprašo visų lietuvių kad ir nedidelės tal
kos -air aukos. Jeigu jos nariai kreipsis su 
prašymu tą darbą paremti, neatsisakyki
me, -bet parodykim -bent dalį to idealizmo, 
kokiu dega jos leidėjai: okupuotoje -tėvy
nėje.

Be to, tenka pažymėti, kad Liet Kat. 
Bažnyčios Kronikoms -Leisti Sąjunga jau 
parūpino I tomo ispaniškąjį vertimą, ku
ris irgi yra spaustuvėje ir dar šiais metfai-s 
■bus išleistas. Taip pat tuoj bus pradėta 
versti ir į prancūzų 'kalbą. Tie visi darbai 
negalės būti atlikti be talkos daugelio ge
ros valios tautiečių, jaučiančių dalį įsipa
reigojimų už suplanuotų darbų sėkmingą 
įvykdymą.

Todėl junki-mės visi, kuo galėdami, prie 
šio kilnaus patriotinio žygio, nes darbo 
rankų niekad nebus perdaug.

A. P. B.

DAINOS IR GIESMĖS PAGAL 
BERNARDO BRAZDŽIONIO KŪRINIUS

Jau -ir iki šiol muzikai yra sukūrę ne
maža d-ainų ir giesmių mūsų iškiliojo poe
to Bernarda Brazdžionio žodžiams.

Dabar arti dvidešimt tokių kūrinių yra 
parašęs d-r. Juozas Briedis. Jis muzikinę 
interpretaciją sukūrė -B. Eir-azdžionio eilė
raščiams „Ak, norėčiau grįžti“, „Atsisky
rus“, „Vakaro malda“, .Benamių daina“. 
„Aklasis“, „Atminimų miestas“, „Auksa
kalys“, „Elegija“, ,,-LopSinė dukrelei“, 
„Malda už tėvynę“, „Mažoji motina“, 
,;Mes užmiršome“, „Motina“, „Prie eže
ro“, „Protėvių žemė“, „šiaurės pašvais
tė“, „Tėviškės duona“, „Vaikystės takai“, 
„Valandos“. Kaip matome, tai vis labiau
si ai ■populi-arūs patriotiški eilėraščiai-, ku
riems sukurta muzika, ir dir. J. Briedis ti
kisi, kad lietuviai dainininkai dažniai tuos 
kūrinius įtrauks -į savo programas.

O kol ka-s jis, pariedamas talkininkų, Či
kagoje surengė J. Briedžio-B. 'Eirazdžionio 
koncertą, kuriame buvo atlikti tie kūri
niai. Dain-avo-giedojo koncerte solistai D. 
Stankaiitytė, R. -Mastienė ir A. Brazis. Į 
koncertą buvo iš Kalifornijos atvykęs ir 
.poetas Bern. Brazdžionis.

Jaunystė yra laiminga, nes ji -gali ma
tyti grožį. Eiet kas, galįs matyti grožį, nie
kad nepasens.

Franz Kafka

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Technikos Žodis Nr. 3, 1978 m. liepa- 
rugsėjis. -PLIAS ir ALIAS organas. Lei
džia Amerikos Liietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Čikagos skyrius. Red. V. 
Jautokas.

Pasaulio Lietuvis Nr. 46/110, 1978 m. 
gruodis. PL1& mėnesinis žurnalas, leidžia 
PLB Valdyba, redaktoriai: R. Kasparas ir 
R. Sakadlotskis, Čikaga.

Su lietuviais 
pasaulyje

MIRĖ PLK. KAZYS ALIŠAUSKAS

Sausio 17 d. Čikagoje, ilgesnį laiką sun
kiai sirgęs, mirė pulkin-iinkas K. Ališaus
kas, Lietu-vos nepriklausomybės kovų sa
vanoris, spaudės darbuotoj as, Lietuvių 
Enciklopedijos bm-dradarbis ir karo sky
riaus redaktorius. Parengė ir išleido Lie
tuvos laisvės kovų istorijos I d-alį, apiman
čią kovas su -bolševikais ir bermontiniin- 
kais. Paruošė, -bet nebaigė suredaguoti II 
dalies. A. a. K. Ališauskais -buvo gimęs 
1898. III. 29 d., Meškuči-uose, Marijampo
lės apte.

MIRĖ DAILININKAS JUOZAS 
PAUTIENIUS

Gruodžio 20 d. Cicero, Illinois, mirė dai
lininkas Juozas Pautienius. Velionis Kau
no men-o mokyklą baigė 1924 -m. Lietuvoje 
mokytojavo ir bendradarbiavo spaudoje, 
dvidešimt metų -tapybą atidėjęs į šalį. 
Grįžo prie dailininko darbo tik išeivijoje. 
A. a. Juozas -Pautienius buvo gimęs 1900. 
IV. 16 šiaiudladūšių k., Marijampolės -aps.

I. MERO ROMANAS PRANCŪZIŠKAI

Sausio 29 d. prancūzų dienraštis „Le Fi
garo“ -atspausdino Icchoko Mero romano 
„'Lygiosios užtrunka akimirką“ recenziją. 
Romanas, kuriame -apraišomi žydų pergy
venimai. vokiečių okupacijos metu, para
šytas lietuvių kalba ir (išverstais į 14 kal
bų.

(Aprašęs romano turinį, recenzijos auto
rius, Paul Giniewdki, baigia: „Kritikais 
privalo būti nuosaikus -savo žodyne. Žo
dis šedevrais neturi būti nuvalkiotas... Ta
čiau Mero dokumentąrinė ikmyga-roma- 
nias-pasakėčia yra šedevras... Iš knygų 
apie karą -ji stovi tanp geriausiųjų... Gal 
aukščiau jų, nes ji apima, mažesniu žo
džių kiekiu, visas jų idėjiais.“

KNYGA APIE VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ

Vilniaus universiteto 400 m. jubiliejaus 
proga Australijoje fouls išleista knygelė 
anglų kalba -apie mūsų senąją Alma Ma
ter. Leidinio redaktorius A. Zuibras.

NAUJA ALTOS VALDYBA

Amerikos Lietuvių Taryba (ALTA), 
'kurios centras yra Čikagoje, turi naują 
vadovybę. Po ilgai trukusių derybų 
ALTOS pirmininku išrinktas dr. K. Šid
lauskais, o jo pavaduotoju dr. J. Valaitis.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS
Sydnėjuje buvo surengtos visą savaitę 

užtrukusios Australijos lietuvių dienios, į 
kurias buvo -aitvylkiulsli koncertuoti Cleve- 
lando „Grandinėlė“. Jos koncetras sutrau
kė -apie 1.500 žiūrovų (ansamblis dar da
vė koncertus operos rūmuose ir Martin 
Plaza australų publikai).

Dienų proga lietuvių organizacijos turė
jo savo sąskrydžius ar suvažiavimus. -Be 
„Grandinėlės“ koncerto, buvo meno ir 
tautodailės ir pašto ženklų parodos, teaitro 
„Atžalos“ spektaklis, tautinių šokių šven
tė, diaiinų šventė, Naujųjų metų sutikimas 
net trijose vietose.

Kazimieras Barėnas

Jaučio sveikata
Sakysim, kad supuolimas, o jeigu norite, 
tai galvokite, kad žmogaus troškimas iš
sipildė: mūsų Marijonas pateko po auto
mobiliu! Mums tai buvo nebe naujiena, o 
smūgis. Kelias dienas susitikdami tarpu
savy įtik apie tą jo nelaimę ir tebekalbėjo
me. Tegu Edna, o paskui Dorotė buvo jį 
truputį atitolinusios nuo mūsų, bet mes 
pasiilgome to šnekučio tuoj pat, kai tik jis 
atsidūrė ligoninėj ir nepasirodė fabrike. 
Jis buvo dalis mūsų pačių! Tuoj nusku
bėjome jo lankyti. Pirmomis dienomis dar 
jis buvo apsvaigęs, pilnas, tur būt, skaus
mų ir prikimštas juos marinančių vaistų, 
tai pastenėdavo ir nesileisdavo į šnekas. 
Kai atsigavo, prieš mūsų akis sušvito se
nasis pažįstamas.

— Nieko man nėra, — pragydo jis, — 
Koją, va, čia, nulaužė, ir porą šonkaulių 
aptriuškino. Nieko, greit būsiu sveikas ir, 
žiūrėkit, porą tūkstantėlių uždirbsiu. Po
rą, o gal ir trejetą.

Štai mūsų Marijanas! Išdulkėjo mums 
■gailestis, kai išgirdome tokias jo kalbas. 
Gailesčio vietą širdyse ir pasikalbėjimuo
se užėmė nuostaba. Argi tas vaikinas ty
čia lindo po automobiliu, kad gautų pini
gų? O ką su juo? Gal ir taip. Kai po mė
nesių pertraukos pradėjo atšlubuoti į fab
riką, mes po truputį grįžome į tą temą. 
Tyčia ar ne? Jis tik šypsojosi, bet tiesiai 
neatsakinėjo. Išgėręs ėjo, nesigina, o kas 
už tokius akimirksnius visiškai atsakin
gas? Žmogus tuomet nepilno proto, kojos 
valdo jį, o ne jis kojas.

— O'dabar šlubas, lazda ramstaisi, — 
barėme į.

— Tuoj lazda bus nereikalinga, — išsi
sukinėjo jis,

— Atkentės! senatvėje, kai visi lūžimai 

I ims skaudėti iš naujo, — gąsdinome mes, 
bet Marijonas buvo neįveikiamas.

Senatvėje? Jam juokinga. Jam svarbu 
ne senatvė, o dabar pagyventi be rūpesčio, 
ar užteks pinigo iki savaitės galo. Kai jis 
gaus porą tūkstančių arba net tris...

Ne, lūkesčiai neišsipildė. Šįkart jam pa
siūlė tūkstantį, bet Marijonas su pasibjau
rėjimu atmetė tokį pažeminantį ir įžeidžia
mą advokato ėjimą. Porą tūkstančių — 
taip, jis čia pat pagalvotų ir gal priimtų, 
o jeigu ne — tegu būna teismas. Jeigu už 
žmoną gavo pustrečio, tegu tada ėjo klau
simas ir dėl dviejų gyvybių, argi jis vie
nas tiek m-aža tevertas? Jis irgi žmogus, 
ir praišau skaitytis.

Po teismo gailėjosi, kad gaus nepilną 
tūkstantį. Jo advokatas ne nujautė, bet 
žinojo, kuo kvepia ieškinys, nes įrodyta, 
kad vairuotojas lėkė nedideliu greičiu, ir, 
rodos, tereikėjo mažo trupučio, kad Ma
rijoną pakaltintų pasikėsinimu nusižudy
ti. Ar jis suknapsėjo ir griuvo? Jei taip, 
tai kuo gi kaltas vairuotojas? Dar gra
žiau, kad vairuotojo advokatas surado liu
dininką, kuris vos nesujaukė visa ko. Ma
rijonas, sako, ne griuvo, o tiesiog atsigulė 
gatvėje, per girtumą gal įsivaizdavęs, kad 
jau pasiekė lovą. Po tokių liudijimų dar 
gauti arti tūkstanties svarų — tikras lai
mėjimas, ir už tai turėtų būti nesunku ir 
ranką teisėjui pabučiuoti, bet mūsų vaiki
nas rodo nepatenkintą veidą. Vis dėlto ir 
koja, ir šonkauliai, ir tas gulėjimas ligo
ninėje, o gal senatvėje i'š tikro atsilieps ir 
skausmą savo jis turės nešioti lazdele pa
siramsčiuodamas, vaikščiodamas ant trijų 
kojų.

Abejonės ir nepasitenkinimas išgaravo, 
kali -advokatas atsiuntė čekį. Šįkart Mari
jonas jau nebesvyravo, kur padėti pinigus, 
ir nebeklausinėjo patarimų. Nunešė juos 
į paštą, kaip ir anuomet, ir knygutę gavo 
savo vardu ir rodė mums gėrėdamasis, kad 
pirmą kartą gyvenime ir Dagilis šį tą tu
ri. Mums buvo truputį ir graudus tas jo 
džiaugsmas ir kaišiojimas mum panosėn 

pašto banko knygutės, nes didžioji dalis 
jau gyvename nuosavuose nameliuose, o 
jis, vargšas...

— Gal da-bar pirksi namus, Marijonai? 
— klausinėjome vienas per kitą, kaip pa
pūgos.

— Kas? Ar aš? Vienute jau nupirkau, ži
note gi.

Namus? Jam neužtektų pinigų, nes na
mai pabrango, o pramiegoti gana ir sveti
mų nemų. Lova yra, nugriūti!, ir jeigu ry
tą anksčiau pramerkti akis, tai virtuvėje 
nubėgęs prasiverdi arbatos, o vakarais jos 
ir nereikia, nes alaus barai atidaromi kaip 
tik tuomet, kai fabrike sustabdomos maši
nos, gerk, kiek nori, skystimėlis Skaidrus, 
gintarinės spalvos, kaip karoliai Magdu- 
tės Ulvydaitės su kuria jis prieš būrį me
tų šokdavo Intrighame tautinius šokius. 
Gaila, matyt, mūsų Marijonui tos gražius 
karolius atsivežusios mergaitės, jei net ir 
dabar ją prisimena, nors ji ištekėjo ir iš
plaukė į Kanadą. Jei nieko jai nejaustų, 
tai tikriausiai ir nebeatsimintų ir nekal
bėtų, o jam Magdutė vis ant galo liežu
vio, net ir jos karolius, vargšas, tebema
to, kai geria alų.

Taip, Marijonas geria. Sočiai jis atsige
ria, ir veidas jo papurto gal dėl to, kad jo 
amžiaus metai tokie aiteina, o gal ir nuo 
tų daugybės bokalų alaus. Lazdos jau se
niai padėtos — koja sugijo, ir gyvenimas 
vėl pasidarė kasdieninis, kaip poteriuose 
minimoji duona. Gal ir ne toks tas gyve
nimas — dabar jis stipriau pakrypęs iš 
kasdieninių vėžių. Kai pašto banke pini
gų kol kas ilki valios, tai nesistebime, kad 
mūsų tas vaikinas kurį nors rytą nepasi
rodo fabrike. Matyt, padaugina iš vakaro, 
tai apsunkusia galva nėra noro keltis, dar 
valandėlę traukia nušnarpšti ir dar valan
dėlę, kol sveikata pagerės ar prieš vidu
dieni atidaromuose baruose bus galima ją 
paremontuoti. Nebe tie jau laikai, kai prie 
fabriko buvai lyg šunelis grandinėm pri
rištas pagal tuos iš Vokietijos važiuojant 
pasirašytus įsižadėjimus. Dabar jau trin 

traiva, kaip sako Marijonais, proščaj so- 
vietskaja daliokaja Moskva. Neateisi — 
negausi už tą dieną atlyginimo, o prieš 
formaną išsimeluoti tokiam vaikinėliui pa
tys niekai: sakyk, kad sulaužytą koją vi- 
naktį baisiai gėlė ir dar per dieną iki pat 
vakaro, arba kad po krūtine kažkas grau
žėsi ir dabar dar vis nenurimsta, ir pri
žiūrėtojas patikės ir pakinknos galvą, ro
dydamas užuojautos pilną veidą. Mums 
aišku, kad ne koja kalta, nors linktume 
patikėti, kad kasdien išsiurbčiojami alaus 
kiekiai gali graužti skilvį. Bet kas gi 
mums? Marijanas seniai išaugo iš vaikiš
kos paauglystės, o kai jis nedirba, tai 
bent viena mašina stovi, jeigu prievaizdas 
nes-u-randla atliekamos merginos iš kito 
skyriaus atsiųsti mums padėti. Jam malo
niau baruose po kelių 'bokalų vakarais kar
tu su draugystę mėgstnačiu rusu sumosuo
ti rankomis ir šuktelėti tą trim tr-a-va arba 
pakilesniu balsu užtraukti Mat rodnaja, 
Radionovna, boji šly pod Caricine.

Reikalai nei gerėjo, nei blogėjo, :r sa
vaitės bėgo, rodos, lėtai, o dar pamačiau 
mėnesiai ir metai. Marijonas taip pat, ro
dos, lėtai gėrė, bet sulaukėme tokios die
nos, kai jis suirzęs mums prisipažino:

— Išsibaigė pašte pinigai. Nežinau, kas 
dabar bus.

— O kas? Gauni gi atlyginimą fabrike!
— Ką tas atlyginimas! Kiškio ašaros!
— O ką? Ar mes milijonus gaunam? Iš 

tų pačių grašių, žiūrėk, nusipirkom na
mus visi.

— Namus ir aš pirkau vienus. Ar neat
simenat? Viso miesto namų gi nenupirk- 
siu, ir kam man jie.

— Mes...
— Mes, mes ir mes! — Marijonas nebe

įstengė nuslėpti savo irzlumo. — Jūs tai 
jūs, o aš tai aš. Aš jums sakiau, kaip mes 
Vokietijoje gėrėm keturiolika...

— Taip, atsimenu. Visi arba mirė, arba 
apako. Žinom, žinom! Tik tu vienas likai 
gyvas ir akių nepraradai, nes jaučio svei
katą turi.

— O ką jūs turit? Namus? Baisus čia 
dalykas tie namai!

Tokie susikirtimai jokia paguoda Mari
jonui. O kas gi žino, gal jam ir nereikia 
gražių žodžių, kurie nieko nepadės. Jei 
jis skundžiasi, kad pinigai išsibaigė, tai 
žodžiais gi nepapildysi jo einamosios są
skaitos pašte. Gerai diar, kad- mes prilkal- 
binom jį nusipiriotii švarkelį, kai gavo tą 
nepilną tūkstantį svarų. Vienas per kitą 
tada gundėme, apžiūrinėdami jo alkūnes 
ir stengdamiesi pralaužti jo abejingumo 
kiautą. Jis, žinoma, trūkčiojo pečiais ir gy
nėsi:

— Man ir taip gerai. Kur aš čia labai 
einu? Tik į fabriką ir į barą.

Tačiau mūsų įkyrumas palaužė ji, ir ma
tau, kad didžiuojasi visi, kurie tik kada 
nors užsiminė Marijonui apie tą švarką.

Išbaigęs leisti pasidėtuosius pinigus, jis 
kiumėjo kartu su mumis, vis padejuoda
mas, kad diena iš dienos eik ir eik aplink 
mašinas, šluostydamasis prakaitą karšty
je. Vargas, ne (gyvenimas!

— Reikės ką nors daryti.
— Ką? Ar vėl lįsi po 'automobiliu?
— O ką, jei lįsiu? — rodos, juokavo jis. 

— Kauliukai sugijo, ir užmiršau. Sakiau, 
kad mano sveikata o-ho-ho, atlaiko viską, 
ugnį ir vandenį ir gatvės grindinį.

Taip, Marijonas netrukus žuvo. Kai jį 
laidojom, kelios mūsų moterys apsiverkė. 
Vargšas tas, nebagėlis... Ir mes, vyrai, ap- 
gailėjom jį. Be Marijono gyvenimas tuš- 
tesnis pasidarė, ir nyku, kad jis, va, vaikš
čiojo, kalbėjo, ir nebėr jo. Ir kai mes ap- 
kalbėdavom jo mirtį, tai be juokų ir be pa
tyčios. Matyt, vaikinas galvojo, kad kau
lai ir šį kartą atlaikys automobilio smū
gį, ir sustojo gatvės vidury ar sudribo, 
kaip aną kartą. Gal įgautų tūkstantį, du ar 
pustrečio, jei ne ta galva, kuri per stip
riai trinktelėjo į kietą grindinį, o jeigu 
vairuotojas ir kalčių kalčiausias, tai joks 
advokatas vistiek jau nebegalės atsiųsti 
pinigų, nes niekas jų nebelaukia.

(Pabaiga)
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Estijoje kalbama mirties tema
Kai kuriems vakariečiams žurnalistams 

pasiseka ne tik Maskvos gatvėse pasidai
ryti ia>r oficialiose įstaigose pasikalbėti su 
pareigūnais, kurie į 'klausimus visada at
salto partijos argumentais, bet gauti leidi
mą užsukti ir į kurį nors pavergtąjį 'kraš
tą. Štai „Los Angeles Times“ atstovas Dan 
Fisher aplankė Taliną ir savo reportažą 
apie tą kraštą pradėjo sakydamas, kad Es
tija turėtų švęsti 60 m. sukaktį, kai jos 
85.000 karių armija išgrūdo karų išvar
gintą Raudonąją 'armiją per Peipus ežerą, 
tą istorinę Rytus ir Vakarus skiriančią li
niją, ta po 800 metų, ligi ltd vis dimiinuoja- 
mla stipresnių kaimynų, pradėjo 20 metų 
trukusį nepriklausomą gyvenimą. Tačiau 
tos švenltės proga nebūsią jokių paradų, 
prakalbų nei fejerverkų.

Apie milijono estų tauta tuo trumpu 
laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų, 
sako, tautiškai nepaprastai susąmonėjo, 
ir jos kultūra sužydo. O šiandien esama 
pavojiaus, kad ji užmirštama, Kremliaus 
ideologijos ir čia pagal sovietinį stilių 
ypač gero gyvenimo užliūliuojama. Vienas 
jaunas intelektualais jam pasakęs: „Nepri
klausomos tautos idėja miršta. Socializ
mas sužlugdys estų kultūrą“.

Sovietų istorikai Estijos laisvės kovas 
dir tą porą nepriklausomybės dešimtmečių 
vadina įbuiržulazinės diktatūros laikotar
piu. Baltijos valstybių nepriklausomybė 
ir Stalino 1940 m. įvykdytoji tų kraštų 
okupacija sovietų vadams ir praktiška ir 
ideologine prasme yra jautrūs dalykai, 
nes neįveikiamuose pažaboti etninių ma
žumų tautiniuose jausmuose jie įžiūri di
džiulį pavojų savo komunistinei kontro
lei. Bet koks bandymas Estijos nepriklau
somybės (laikotarpį aptarti kitaip, o ne 
kaip nukrypimą nuo „istorinio“ Baltijos 
sąjungos Su Rusija likimo, laikomas anlti- 
sovietiniu ir dėl to nusikalstamu. Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos prijungimas laikyti
nas vietinės darbo klasės kovų 'išdava. Es
tas Fisheriui sakęs, kad! vienintelis būdas 
išlaikyti gyvą nepriklausomybės idėją yra 
galiniais, tai jei vyresniosios kartos žmo
nės kalbės vis apie tai su savo šeimomis ir 
draugais, žmonės bijo kovoti, o, be (to, 'juos 
užliūliuoj'a išskirtiniai pažymėtinas neso
vietinis gyvenimo ibūdas.

Fabrikuose Estijoje uždirbama 10 pro
centų daugiau negu Rusijos uždarbio vi
durinis. Kolchozuose uždarbiai dar geres
ni. Pareigūnai tokiam Taline skundžiasi 
ne tiek dėl to, kad trūksta burtų, kiek dėl 
garažų, kur 'būtų 'galima sutalpinti 40.000 
privačių automobilių. Toks Kijevas yra

REZOLIUCIJA
1978 m. gruodžio 10 d. laisvasis pasau

lis minėjo TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS 
TEISIŲ DEKLARACIJOS paskelbimo 30- 
ties metų sukaktį. Ta proga Lietuvių Mo
terų Klubų Federacija paruošė specialią 
rezoliuciją, kurią išsiuntinėjo JAV Prezi
dentui Jimmy Carter, Valstybės Sekreto
riui Cyrus Vance, Jungtinių Tautų Gene
raliniam Sekretoriui Kurt Waldheimui, 
JAV senatoriams ir kongresmenams.

REZOLIUCIJA palb/ėžila:
KADANGI 1978 m. gruodžio 10 d. pasau

lis minės 30-ities įmetu sukaktį nuo TARP
TAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLA
RACIJOS padkelbimo;

KADANGI po to, kai šioji deklaracija 
buvo pasiralšyta, pasiaukoję žmonės ir iš
tisos tautos trijų dekadų laikotarpiu ne
paliaujamai kovojo, kad deklaracijoje iš
dėstytos 30 pastraipų žmogaus teisės bū
tų įgyvendintos ir praktikuojamas:

KADANGI Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencijoje Helsinky
je dalyvavusių valstybių atstovų, jų tar
pe iir Sovietų Sąjungos, pasirašytasis su
sitarimų aktas teikė daug vilčių ypač 
žmogaus teisių atžvilgiu;

KADANGI kai kurios valstybės, ypač 
Sovietų Sąjunga, ne tik nevykdo Helsin
kio susitarimų, bet, priešingai, žiauriai 
persekioja visus, kurie drįsta kelti balsą 
prieš žmogaus teisių niekinimą ir pažei
dimą Lietuvoje, Ukrainoje, Kaukaze ir 
pačioje Rusijoje; tie kovotojai už žmo
gaus teises yra brutaliai persekiojalmi, 
teisiami, jiems primetami išgalvoti nusi
kaltimai!, kurių jie niekad nėra padarę, jie 
tremiami į sovietines koncentracijos 'sto
vyklas, jų šeimos tardomos, persekioja
mos;

KADANGI išskintų Šeimų nariams So
vietai neleidžia išvykti į laisvojo pasaulio 
kraštus pas kitus savo šeimos narius —- 
žmonių pas savo vyrus, vaikų pas tėvus;

'KADANGI aukščiausia ir pagrindinė 
visų žmogaus .teisių teisė —■ žmonių ir 
tautų — laisvas apsisprendimas yra griež
tai paneigta -Lietuvoje nuo 1940 metų, ją 
Okupavus Sovietams, —

TODĖL lietuvės moterys, įsikūrusios 
laisvojo pasaulio kraštuose, nutarė: vie
ningai ir sutartinai remti pavergtosios 
Lietuvos ir jos žmonių pastangas išsilais
vinti iš Sovietų okupacijos ir atgauti lais
vę ir nepriklausomybę ir

prašo:
1. kad būtų daromi žygiai išskirtų šei

mų susijungimo reikalu;
2. kad TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS 

TEISIŲ DEKLARACIJOS 30-ties metų su
kakties proga būtų reikalaujama amnes
tijos visiems sąžinės kaliniams už Geleži

penkis kartus didesnis ir turi apie tiek 
pait automobilių. Taline kas vienuoliktas 
gyventojas turi automobilį — didžiausias 
procentas visoje Sov. Sąjungoje. Gegužės 
devintosios kolchoze į pietryčius nuo Ta
lino gyvena 350 šeimų, ir 150 jų turi au
tomobilius. Talino 'gyventojai žiūri Suomi
jos televizijos. Yra naktinių klubų, resto
ranų ir diskotekų ir dar įtokių, kurie „'be
veik buržuiaiziškai nuodėmingi“, kaip rašo 
reportažo 'autorius. Vienas maskvietis sa
kęs: „Talinas yra laisviausiais Sov. Sąjun
gos miestas“.

Tačiau savo ruožtu nemaža dalykų pri
mena, kad Estija yra griežtoje Maskvos 
kontrolėje. Pvz.., jeigu estų laivininkai no
ri išplaukti iš Talino įlankos, tai 'privalo 
turėti sovietinį tarptautinį pasą ir specia
lų pažymėjimą, liudijianitį jų politinį pa
tikimumą. Vykdama įmantri rusinimo .pro
grama. Kadangi Estijoje 'gimimų skaičius 
yra vienas žemiausių Sov. Sąjungoje, tai 
nuolat 'trūksta darbo jėgos. Plečiant pra
monę, jiai aptarnauti privežama rusų ir 
kitokių tautybių slavų. Pagrindinė sritis, 
kuri vadinama ,įkultūrinę invazija“, yra 
pramoninis ruožas netoli Baltijos jūros 
pagal 'Marvos ir Talino geležinkelio liniją. 
„Kalip Jungtinėse Valstybėse, kur geležin
kelio linijos buvo panaudotos prieš indė
nus“, pajuokavęs estas. Problemą suda
ranti nebe rusų, bet estų kalba, nes dau
gumas vyriausybės ir partijos pareigūnų 
nepajėgia ja susikalbėti, nors sakoma, 
kad jie yra estai. Toks pareigūnais yna ir 
Arnold Koop, dabartinis garsiojo Tartu 
universiteto rektorius, gimęs kažkur apie 
Leningradą. Tame universitete dukart vy
ko didžiulės riaušės, ir valdžia, matyt, nu
sprendė, kad jiis yra estų nacionalizmo ži
dinys, tai po 1970 m. riaušių atsiuntė 
KOopą, kuris padidini politinę kontrolę ir 
panaikino sociologijos skyrių. Dabar tą 
universitetą stengiamasi padaryti nebe es
tiškų, bet sovietinių studijų centru. „Jei 
taip 'atsitiks, tai du trečdaliai studentų bus 
rusai“, sakė viėnas studentas. „Tai bus 
mirtis mūsų universitetui ir mūsų kultū
rai“.

'Sovietiniai pareigūnai vis stengiasi tvir
tinti, kad jiems labai rūpi išlaikyti estų 
kalbą. Pavyzdžiu, kaip rūpinamasi palai
kyti, o ne sunaikinti tautinę kultūrą, nu
rodomi įkas ketveri metai rengiamieji di
džiuliai dainų ir šokių festivaliai. lEiet es
tų intelektualai tai laiko vien tik dekora
cija. Intelektualai tiki, kad neįmanoma iš
saugoti estų kultūros, kai nuolat iškraipo
ma istorinė tikrovė apie Estijos nepriklau
somybės laikus.

nės uždangos, kurių vienintelis „nusikal
timas“ yra tas, kad jie myli savo kraštą 
ir rūpinasi, jog nebūtų pažeistos žmogaus 
teisės;

3. kad JAV valdžia per Jungtines Tau
tais ar kitais institucijas pasmerktų Sovie
tų kolonializmą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, kad būtų tiriama Pabaltijo kraš
tų dabartinė padėtis ir reikalaujama lais
vės ir in.epriklausom.ybės 'Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai.

Rezoliuciją pasimaišė:
Margarita Samatienė, LMKF Pirminin
kė,
Eugenija Treilmanienė, LMKF Sekreto
rė.
Žilos rezoliucijos nuorašai pasiųsti vys- 

ikupui V. Brizgiu i, Lietuvos iDplomatijos 
Šefui mini. S. Lozoraičiui, Lietuvos Gene
raliniam konsului A. Simučiui ir Lietuvos 
Gen. konsulai J. Daužvardiened ir konsu
lui V. Čekanauskui, Lietuvos Atstovui Va
šingtone S. Bačkiui, VLIK pirm. dr. K. 
Valiūnui, ALT pirm. dr. K. Bobeliui, PLfE' 
pirm. V. Kamantai, organizacijų veikė
jams.

Po kelias kopijas šios rezoliucijos pa
siųsta LMKF klubams, kurie jas išsiunti
nėjo savo valstijų senatoriams ir kongres- 
mianiams.

LMKF Informacija

KIENO IŠRADIMAS YRA ELEKTROS 
LEMPUTĖ?

Ne, šįkart kalba eina ne apie kokį nors 
Ivanovą ar Kursanovą. Kadangi šiais me
tais sukanka šimtmetis, kai buvo pradė
tos tos lemputės gaminti, tai britai ir ame
rikiečiai varžosi dėl išradimo garbės. Bri
tai sako, kad ją išrado sir Joseph Swan, 
ir jie iškilmingai paminės tą sukakttį. O 
kadangi patentas buvo įregistruotas Tho
mas Aiva Edison vardu, tai 'amerikiečiai 
dar iškilmingiau pasirodys.

Iš tikro dr vienas ir kitas jie darė tyri
mus. Ne įtik jie vieni — dar ir kituose 
kraštuose buvo tokių vyrų, kurie stengė
si lemputę pagaminti. Žinodamas, kad 
Edisonas daro didelę pažangą, Swanas sa
vo išradimo nepatepta vo. Jis sudarė su 
Edisonu bendrovę, kuri patobulino išradi
mą ir tam reikalui išleido anuomet dar di
delę vertę turėjusių 40.000 dolerių.

Britai nepatenkinti, kad dabar visa iš
radėjo garbė atiduodama Edisonui, todėl 
ryžtasi patys vieni minėti savo tautietį 
Swanią.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Bais mamą nuėjo pats direktorius, o man 

auklėtoja liepė atvesti tėvą.
(Iš mokinių pokalbio)

Skaitytoju CaiStiai
O, KULTŪRA, KIEK DAUG ŽODŽIŲ 

TAVO VARDAN!

Krašte, kuriame aš gyvenu, pastaruoju 
laiku pasipylė eilės visokių įstaigų, pasi
vadinusių Kultūros Centrais. Semdamiesi 
iš seno kultūros lobyno, šie neo-kultūri- 
ninkai stato ant kojų iš naujų medžiagų 
ir metodų, naujų garsų ir žodžių rytdienos 
kultūrą, ryšy su naujais koncepitiais, po
linkiais ir .įkvėpimais. Finansiniai remia
mi to paties vardo miniiisrterijų, jie bando 
belstis į duris ne vien tik įsitikinusiųjų, 
bet ir Itų, kurie nutolę nuo veiklos 'bet 
kokioje gyvoje funkcijoje, įsikibę į foteli- 
niį gerbūvį, susiurbia visa, ką patiekia 
įspaudą ir televizija, rezervuodami sau 
teisę tik kritikuoti... žodžiais.

Priklausau vienai iš tų organizacijų ir 
aš, ir vis statau paraleles ieškodama paly
ginimo su mūsų kultūrinių grupių veik
la.

(Neaipteigindama tokių minčių, dalyva- 
vau Ir Lietuvių Kultūros Draugijos suva
žiavime gruodžio 1 d. Vokietijoje. Parsi
vežiau daug įspūdžių.

Ši draugija, kilusi iš gerų minčių, ir be
veik reikalingumo, kažkodėl pametė savo 
steigėjus ir jų paruoštus statutas, dėl ku
rių buvo diskutuota visą pusdienį.

Pradžioje L. K. D-ja pritraukė nemaža 
susidomėjusių ir tapusių nariais, bet kaž
kodėl ir šie jos nesekė. Narių tarpe yra 
gerai išsilavinusių specialistų, mokslinin
kų. Yra ir kitų, neturėjusių laimės išsikel
ti iš dilinto piliečio stovio, (bet su norais 
prieiti arčiau tos kultūros, mokytis, nors 
ir senstant... Tokių dviejų kategorijų 
žmonių kontaktai turėjo duoti naudingų 
vaisių.

'Bet laltsitiko kažkas nesklandiaus, nesu
virškinamo.

Dalyvaiujialnt paiskuitinilame susirinkime 
norint nenorint į akis krito kai kurie fak
tai. Pirmas — tai draugijos narių skai
čiaus imiažėjimaiS.Antras — jaunimo trū
kumas. Nolrs nevisai, publikos prieky 'sto
josi ekonomistas Edi. Dresleris su paskai
ta. Įdomi ir nauja tema. Tačiau nevisai 
patenkino ji klausytojus, pergyvenusius 
visokias buities sąlygas, ir nelabai susi- 
gaudiančius, kur prasideda asmeniški pa
sisekimai, ir kur gyvenimo vėjų mėtymai. 
lEiett jiaumaisiis paskaitininkas yra sveikinti
nas už tai, kad sutiko sėstis ant vieno suo
lo su kita kairia.

Iš jaunųjų tarpo skaitau ir aktorę D. 
Krištupaitytę, kuri vakare meistriškai de
klamavo prie žvakučių. Net stebėjausi, 
kad jos pasirinkti 'autoriai, kaip S. Nėris, 
J. Marcinkevičius, praėjo kaip niekur nie
ko.

Beit salėjo jiaiunimo nebuvo. Ir E. Dres
leris pasakė nelaimingus žodžius: trūku
mas patrauklumo.

Trečias faktas — tai būvimas tikrai 
stiprių kultūrinių pajėgų. Jas radau prof. 
J. Griniaus paskaitoje, supažindinime su 
lietuvių rašytoju Vydūnu.. Ir prelato J. Ce- 
iiešiaus pamoksle, tame sugebėjime išves
ti žmogaus samprotavimą -stipria filosofija 
į šviesą iš gilių (teologinių labirintų .

Šitomis kultūrinėmis išraiškomis būtų 
galėjęs _ir užsibaigti tas 1978 m. gruodžio 
mėn. 'suvažiavimas. Bet protokolas turėjo 
savo reikalavimus ir, deja, nebuvo gali
ma apsieiti be paskutinio punkto: L. K. D- 
jos veikla, jos perspektyvos.

Apie nuveiktus darbus iš D-jos valdybos 
niekas nepasdisakė. Buvo leista pasisakyti 
natriams, 'kurie galėjo laisvai išreikšti pa
stabas, duoti pasiūlymus. Iš to kilo vien 
tik nesutarimai, ginčai iki asmeniškumų. 
Gal iš visa to išeis kas nors geresnio, ne
žinia. Nieko konkretaus ateičiai, nieko kū
rybinio ir nepramatyta.

Atsisveikinant viena dalyvė sakė: — 
būna suvažiavimų ,kad skirstantis jaučia
mas kažkoks vidinis pasitenkinimas, 
džiaugsmas; bet būna kitų, kad jaučiama 
tik tuštuma...

Pradedant naujus metus norisi tikėti, 
kad kitą sykį mūsų suvažiamimas užsi
baigtų skambesnė gaida, turtingiau, kul
tūringiau.

Tai tokie mano linkėjimai iš Belgijos.
St. Baltus

BITELĖS

Radijušas skelbia ir rašo spaudoje, 
Kad mūs tėvynainius lageriuos 

lioduoja.

Tai yra neginčytina tiesa, kuri ateina iš 
okupuotos Lietuvos įvairių įvairiausiais 
kanalais, dr mes visa tai žinome. Bet žino
ti, tylėti ir nieko neveikti, kad sustabdžius 
okupanto žvėriškus darbus, skaitau, yra 
mirtina nuodėmė ne tik prieš Dievą, bet 
ir prieš pasaulį.

Anaiptol, ne visi mes esame pesimistai. 
Kai kas atkreipia dėmesį į šią ypatingą 
padėtį. Antai, pažvelgus į „E. L.“ Nr. 3, 
randame aukotojų sąrašėlį, kur yra pa
žymėta, kad Londono moterų d-ja „Dai- 
nava“ipaaukojo stambią sumą nukentėju
sių pagalbai. Vėl ten randame p. A. Gal- 
buogienės stambią sumą, ir Ikitų.

Šios moterys yra garbingos tuo, kad jos 
yra darbščios kaip bitelės ir stoja be ato
dairos į kovą: viena už visas, o visos už 
vieną. Jos gerai žino, kad lageriuose yra 
ne tik vyrų, beit taip pat nemaža ir mote
rų.

Tai sakau: garbė šioms moterims, ku
rios pirmosios išėjo organizuotai ir pavie
niui gelbėti! mūsų seserų ir brolių, pate

kusių į Rusijos lagerius, ištiesdamos jiems 
netuščias 'baltas rankeles. To mūsų vyrai 
nleįstengia padaryti, vis dar snūduriuoda
mi tūpčioja vietoje, į šiuos ir kiltas mūsų 
visų tautai svarbius reikalus atgręždami 
nugarą.

Nemažai jau yra DBLS skyrių , ypač 
šimitiniiių, kurie gyvuoja gana 'gražiai, bet 
jų nesimato aukotojų sąrašuose.

Taip pat laikraštyje būna paskelbta vi
sa litanija parengimų. Gražus dalykas, 
bet neparodoma, kuriam tikslui.

Tą patį galima pasakyti ir apie klubus, 
'kurie pastaruoju meta pradėjo dygti kaip 
grybai po lietaus, o pozityvios paramos 
tautos labui mažai tematyti.

Daugiau ar mažiau visų žvilgsnis kryps
ta į to vargšo ipensininko abrinėlį. žino
ma, pastarasis niekieno neraginamas pats 
surankioja iš savo abrinėlio paskutinius 
trupinius, ima ir paaukoja šiam ypatin
gam reikalui šiuo ypatingu metu.

Baigiant kažkaip norisi sušukti:
„Kelkis broli jau iš miego, 
Kaip žemelė iš po sniego.

Tiesk ir tu baltą rankelę, 
Kaip ištiesė ją tavo seselė 
Lonldono „Dainava“, 
Na ir jų va!“

Petras širmonis

AR GALĖTŲ LIETUVIŲ BŪTI KITOKIOS 
VALIOS, O NE GEROS?

Pragyvenau 82 mietus 'Savo amžiaus ir | 
34 m., įkali pradėjau išeivijos gyvenimą.

Žmonių įsakoma: kas klausia, tas ne
klysta, ir pasiklausęs, toliau nueisi'. Tai 
ir aš, būdamas senesnio amžiaus, įprisilai- 
kau tų žmonių posakių. Ko patsai nežinau, 
kiltų pasiklausiu. Per slavo 'gyvenimą ne
teko sužinoti, kad lietuvių tarpe būtų žmo
nių kitokios valios, o ne geros. O ypač gy
venant nutolus nuo tėvynės. Paaiškėjo, 
kai Kalėdų ir Naujųjų Metų proga laik
raštyje atspausdinami sveikinimai, nors 
jie dr nebūna skaitlingi, bet vis įtiek (būna. 
PalsirodO ir tokių sveikinimų, sveikinan
čių -tik „geros valios“ lietuvius. Tai ir nė
ra suprantama. Kaiip spręsti, kokios yra 
Valios lietuvis: ar iš veido, ar iš kalbos? 
Ar įgali ibūiti lietuvių, gyvenančių išeivijo
je, kitokios valios, kai visi laukia laisvos 
Lietuvos? O skirtingų minčių ir Skirtingų 
nuomonių yra nemažai.

(Bijau, kad nepatekčiau, į tą sąrašą lie
tuvių, kurie laikomi kitokios valios, o ne 
gerbs. Todėl ir iškeliu tokį klausimą, o 
kam yra žinoma, tas gal panorės paaiškin
ti per „E. L.“ 'skaitytojų laiškus, o gal ir 
patsai „E. Lietuvis“ paaiškins?

J. Liobė

DIDELIS EINA TAIKYTIS SU MAŽU

Prancūzija kadaise turėjo Afrikoje ne
maža kolonijų. Vienos jų gavo nepriklau
somybę geruoju, o kai kurios turėjo ir pa
kovoti (Alžyras). O 1958 m. prez. de Gaul- 
le‘is joms pažadėjo 'duoti paramą, jei pri
silaikys prancūzų franko zonos ir kitokių 
Prancūzijos reikalavimų. Tačiau Guinejos 
marksistas vadas, dabartinis prezidentais 
Sekou Touirė sugebėjo paveikti savo vals
tybės gyventojus, kad jie balsuotų prieš tą 
pasiūlymą. Tada pagal prez. de Gaulleito 
įsakymą prancūzų policija ir valdininkai 
nukarpė visus telefonus, sudegino bylas, 
prancūzų bankai atsisakė finansuoti pre
kybą ir ibet kokiais statybas. Guineja liko 
palti viena tvarkytis, tuo tarpu jos kaimy
nai, padedami Prancūzijos, kėlė savo eko
nomiją.

Į pagalbą buvo atėję rusai, ibet jų tiks
las buvo įsitvirtinti vakarinėje Afrikoje, 
ir Sekou Tourė juos išvarė, kai jie pradė
jo įsiusti į Guineją sniegui valyti mašinas 
ir panašius gaminius.

Dabar, po 20 metų, atėjo laikas susitai
kyti. Į Guineją nuvažiavo prez. Giscard 
d‘ Estalng, ir jį ten sutiko dainuodamos ir 
šokdamos ir vėliavėlėmis mosuodamos 
minios. Prancūzijai Guineją labai reika
linga, nes joje yra be galo dideli' boksiito 
ištekliai. Tačiau prez. Giscard atvažiuo
damas žadėjęs pirmiausia šnekėti ne apie 
boksitą, bet apiė žmogaus teises.

Sekou Tourė per tuos 20 m. savo kraš
to gyventojus šio to išmokė, būtent, di
džiuotis, kad jie yra guinejiečiai, kurie 'be 
jokios paramos pajėgia išsiversti. Tačiau 
Amnestijos (internacionalas prez. Tourė 
vadina vakarinės Afrikos Stalinu. Jis ne
gali sutarti nė su kaimyniniais kraštais, 
nes jie priima ir globoja atbėgančius jo 
opozicijos narius. Jis kalėjimuose laikąs 
gal net iki 4.000 politinių kalinių. Nemaža 
žymių guinejiečių per tuos metus yra din
gę, kaip spėjama, 'buvę nužudyti.

BUS NUGRIAUTAS HITLERIO RŪSYS
Muenchene yra tokia alinė Eurgerbrau, 

kurios rūsyje rinkdavosi Hitleris su savo 
pirmaisiais naciais, ten politikuodavo ir 
net buvo sudarę suokalbį nuversti valdžią.

Ta alinė išsilaikė iki šid. Bet dabar 
Loewenbrau alaus darykla, kuriai tas pa
statais priklauso, nutarė nugriauti jį kar
tu su aplinkiniais senaiils namais ir statyti 
ten butus, parduotuves ir kavines.

TEISĖ VESTI — 25 ŽIURKIŲ LAVONAI

Javos salojte išleistas potvarkis, pagal 
kurį jaunuolis tik tada gali vesti, jei gaus 
pažymėjimą, kad atitinkamai įstaigai yra 
pristatęs 25 žiurkių lavonus.

LIETUVOJE
KALENDORIUS GAMTOS BIČIULIAMS

Lietuvoje išleistas kalendorius gamtos 
'bičiuliams, kuriame populiariai aprašomi 
draustiniai, Kuršių nerija, senieji medžiai, 
raudonoji knyga, Ignalinos nacionalinis 
parkas, Žuvintu rezervatas. Kalendorius 
papuoštas nuotraukomis, jame spausdina
ma eilėraščių apie gamtą.

TAUTŲ DRAUGYSTĖS ORDINAS
Sov. Sąjungos Aukščiausiosios tarybos 

prezidiumas apdovanojo Lietuvos valsty
binio akademinio d'ainų ir šokių ansamb
lio „Lietuvos“ vyriausiąjį baletmeisterį 
Juozą Lingį tautų draugystės ordinu už 
nuopelnus vystant choreografijos meną 
ir ryšium su jo gimimo 60 m. sukaktim.

LIETUVIŲ GAMINTI FILMAI 
MASKVOJE

Maskvoje buvo surengta Lietuvos kino 
studijos gamintų filmų dekada — kino 
teatruose buvo rodomi filmai „Dulkės sau
lėje“, „Sodybų tuštėjimo metas“, „Gra
žuolė“, „Eglė — žalčių karalienė“, doku
mentinės kino juostos.

REEMIGRANTUI KULTŪROS VEIKĖJO 
GARBĖS VARDAS

Po karo Ills Pietų Amerikos grįžusiam ra
šytojui 'Linui Valbasiui suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio kultūros veikėjo garbės var
das.

VILNIAUS ŠILTNAMIŲ DARŽOVĖS
Vilniaus šiltnamiuose 1978 m. 'buvę iš

auginta 3.500 tonų daržovių — 80 tonų 
daugiau kaip 1977 m.

Bronė Raltkevič priskynusi daugiau kaip 
po 24 kilogramus agurkų iš kiekvieno 
kvadratinio metro, o , komunistinio darbo 
spartuolė“ Genė čižilkienė beveik po 14 
kilogramų pomidorų iš kvadratinio met
ro.

Šiais mėtais daržovėms būsią paskirta 
apie 20 ha, daugiau negu pernai.

CUKRINIUS RUNKELIUS PRIĖMĖ, BET 
CUKRAUS NEDUODA

Kauno rajono Pagynės paukštininkystės 
tarybinio ūkio vyr. agronomas J. Kazėnas 
per „Valstiečių laikraštį“ ieško teisybės. 
Tas ūkis prikasęs cukrinių runkelių po . 
332 centnerius iš ha, dar pristatęs 1.000 
cnt. daugiau negu buvo numatyta. Tikėta
si, kad Kauno rajono kooperatyvų sąjun
ga už tai duos „lengvatine kaina“ cukraus 
tiems runkelių augintojams.

„Takiau najkoopsąĮjlungos pirmininko 
pavaduotoja A. Orincevičienė“, rašo tas 
agronomas, „atsisakė išduoti cukrų, pa
siūlė vėl kreiptis į fabriką“.

„Po dviejų kelionių į Kėdainių cukraus 
fabriką ir į Kauno rajkoopsąjungą taip ir 
neišsiaiškinome, kur mūsų ūkio cukrinių 
runkelių 'augintojai tari gauti cukraus“, 
baigia jis skundą.

SU ŠOKOLADO IR RIEŠUTŲ ĮDARU
Šiaulių „Rūtos“ fabrikas pradėjo ga

minti naujas saldainių rūšis su šokolado 
įdaru.

Ligi šiol buvo gaminama 17 rūšių. Da
bar dar papildyta 6 niaujiais gaminiais — 
„Smaližiumi“, „Dagilėliu“, „Aidu“ Iir ki
tais.

AUKŠČIAUSIAS GVAZDIKŲ 
ĮVERTINIMAS

Panerto tarybinio ūkto išauginti gvaz
dikai tarptautinėje parodoje Rytų Vokie
tijoje susilaukė aukščiausio įvertinimo.

Panerto gėlės kitose parodose esančios 
laimėjusios nemaža diplomų ir medalių.

Gėlių ūkis 1958 m. pardavęs už 6 tūkst. 
rublių, o 1978 m. jau už 800.000 rublių.

ORDINAS UŽ GALVIJŲ PENĖJIMĄ
Šilutės rajono Žemaitkiemio tarybinia

me ūkyje 30 metų galvijus peni Augustas 
Kairys, kuriam dabar įteiktas darbo rau
donosios vėliavos ordiniais.

Jo prižiūrimi veršeliai diabar priaugą 
per parą po 800-900 gramų.

PIRMOJI TECHNIKĖS MECHANIKĖS 
DIPLOMĄ RIETAVE ĮSIGIJUSI 

MOTERIS
Rietavo tarybinio ūkio-technikumo ne

akivaizdinis skyrius jau išleidęs tryliktą
ją laidą. 55 tą laidą baigusiems išduoti 
diplomai.

Diplomą gavo šįkart ir viena moteris — 
inž. Monika Sinkevičienė, pirmoji moteris, 
baigusi šio instituto neakivaizdinį skyrių.

VILKAI, KURIUOS IŠGĄSDINO 
RAUDONOS VĖLIAVĖLĖS

Taurų girininkijos apylinkėse pradėjo 
siautėti vilkai. Surengta jų medžioklė, ku
rią „Tiesoje“ Iz. Šimeliams taip aprašo:

„Medžiotojai apsupa kvartalą, įkuriame 
dažniausiai slankiodavo vilkai. Žvėrys pa
juto pavojų, pamatę raudonas vėliavėles, 
ėmė blaškytis. Jaudinosi ir medžiotojai, 
netgi G. Seržantovičius, iki šiol 'savo są
skaitoje jau turįs septynis nušautus vii- ' > 
kus. Deja, šį kartą jam nepasisekė. Seną 
vilkę nušovė Mickūnų girininkas P. Koz
lovskis. Netrukus miško pakraštyje vėl 
driokstelėjo šūvis. Vilniaus miškų chemi
jos ūkio direktorius Z. Vaškevičius nudo
bė taip pat seną vilkę, šalia buvęs vilkas 
pabėgo“.
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Lietuvių Kronika
D. Britanija

PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Vasario 10 d. — Vasario 16 d. minėji
mas Gloucesiteryje YMCA salėje.
Vasario 10 d. — 19 vai. Neprikl. šven

tės minėjimas Derbyje, „Duke of York“ 
viešbutyje.

Vasario 10-11 d. d. — BellshiU 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 17 d. — 19 vai. Nepriklausomy

bės šventės minėjimais Sodyboje.
Vasario 18 d. — Iškilmingos pamaldos 
Lietuvių bažnyčioje, Londone.
Vasario 17 d. — 18 vai. Vasario 16 d. 

minėjimas Manchesteryje, liet, klubo na
muose.

Vasario 18 d. — 15 vai. DBLS skyr. na
rių susirinkimas Miaidenheade.

Vasario 24 d. — šv. Onos blynų balius 
Sporto ir Soc. klubo salėje, Londone.
Vasario 24 d. — 18 vai. Nottinghame, 

ulkranhiiečiių klube liet, moterų dujos bly
nų balinis.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

K, Norkairtė — 11.00 sv., P. Kaminskas 
ir J. Veniskūnas — po 6.00 sv., M. Talka- 
čiauskas — 5.00 sv. ir J. Liaugaudas — 
2.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
A. (Skamarauskas — 20.00 sv., L. Son

gaila, A. Kadžionis, J. Siauka, P. Krasaus
kas ir J. Vosylius — po 3.00 sv., J. Vens- 
kūnais, K. Zdlramys ir J. VaraSkevičius — 
po 2.00 sv., K. Molis — 1.50 sv., M. Talka- 
čiauškais ir J. Dirvoniskis — 1.00 sv. ir J. 
Micuta ir J. Liobė — po 50 p.

Ačiū.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
IŠVYKA I PRANCŪZIJOS ĮŽYMYBES

Ją ruošia patogiu autobusu „šaltinis“. 
Truks 11 dilemų. Kelionė, maistas, viešbu
čiai tik 144 išvarai. Lankysis Lisieux, Liur- 
dle (2į d.), Arse, Paraiy-te-Moniial, Nevers, 
Paryžiuje ir kitur. Išvyks ruigpiūčio 12 d. 
iš Londono per P. Bulaičio kelionių įstai
gą. Grįš ruigip. 22 d. Nedelsiant užsirašyti 
ir atsiųsti 10 sv. depozito: kun. S. Matulis, 
16 Hound Rd., West Bridgford, Notting
ham NG2 6AH. Telef. 0602-865738.

PARAMA PERSEKIOJAMIEMS UŽ 
LIETUVIŲ TAUTOS IR ŽMOGAUS 

TEISIŲ GYNIMĄ

šeštadienį, vasario 24 d,, 2 vai. po pietų, 
Mianchesterio Lietuvių klube, 121 Middle
ton Rd. yra šaukiamas DBLS-gos Para
mos skyriaus steigiamasis susirinkamais.

Dienotvarkėje yra numatyta aptarti Pa
ramos slkyr. įstatus, organizacinę sudėtį, 
veiklos apimtį ir jos metodus. Taip pat 
tikimasi išsirinkti pirmą Skyriaus valdy
bą.

Visi lietuviai, kurie norėtų susipažinti 
su Paramos Skyriaus užsibrėžtais tikslais 
ar prisidėti prie jo darbų, yna maloniai 
kviečiami susirinkime dalyvauti.

Rimantas šova

Londonas
TRADICINIS BLYNŲ BALIUS

Moterų Šv. Onos draugija ruošia blynų 
balių, kuris įvyks vasario 24 d., Šeštadie
nį, 343A Victoria Park Rd. E2. Nuo 8 iki 
12 vai. vak. Įėjimas 1 sv.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEEDSE — vasario 11 d., 3 vai. ,p. p., Ho

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

Mišių Auka už Tėvynę.
NOTTINGHAME — vasario 11 d., 11.15 

vai., Liet, žadinyje.
KETTERING® — vasario 11 d'., 14 vai., 

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

St. John's.
NOTTINGHAME — Vasario 16 <1., 19 vai., 

Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — vasario 18 d., 11.15 

vai., Liet, židinyje. Pamaldos už Lie
tuvą.

DERBYJE — vasario 18 d., 14 vai., Brid
ge Gate.

ECCLES — vasario 11 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE —- vasario 25 d., 12.30 

vai. ■

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

ŠeBtadiiieniį, vasario 17 d., 6.30 vai. vak., 
Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A 
Victoria Park Road, London E9, IV-tajam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui 
remti „Pagalbinis komitetas“ rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės Šventes minėji
mą.

Programoje: Lietuvos Atstovo Vinco 
Balicko žodis. Meninėje dalyje pasirodys: 
Londono tautinių Šokių „Lietuva“ grupės 
jauniai, Simučio Šovos vadovaujama 
■akordeonistų grupė, Londono vyrų oktetas, 
Moterų choras, solistais Justas čemis ir 
Londono mišrus choras, vadovaujamas 
Justo Černiaus.

Visi Londono ir apylinkių lietuviai1 kvie
čiami dalyvauti. Minėjimas bus įžanga į 
būsimą Jaunimo 'kongresą.

IV Kongresui Remti Pagalbinis 
Komitetas

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
PAMALDOS

įSekmiadiėniį, vasario 18 dienią, 11 vai. 
rylto lietuvių šv. Kazimiero šventovėje, 21 
The Oval, Hackney Road, London E2, bus 
iškilmingos pamaldos paminėti 61-siiais me
tines.

Pamaldas užprašė Lietuvos Atstovas D. 
(Britanijai Vincais 'Bailokas su Ponia.

Šios pamaldos tebūnie įsikirtos mūsų so
lidarumui įsu Lietuvoje persekiojamais Me- 
itiuviiaiis alšredik'šti.

Visi kviečiami dalyvauti pamaldbse.

PATIKSLINIMAS

(Mus prašo patikslinti, kad sausio 21 d. 
Lietuvių Namų klubo narių susirinkime, 
be visų paminėtų žinutejte („E. L.“ Nr. 4), 
klubo valdybos vicepirmininku buvo iš- 
rinlktas V. Piščikas.

Bradfordas
NAUJA „VYČIO“ KLUBO VALDYBA

Sausio 28 id>. klubo visuotinis susirinki
mas išminko niaują vaidybą:

pirmininkais — V. Gurevičius, vicepirm. 
— A. Traišką, sekr. — S. Grybas, iždinin
kas — P. Jalkūbėnias, kult. reik, vadovais — 
A. Bučys, adiminlistr. — J. Tamošiūnas ir 
narys —■ A. Guldąs.

.Revizijos komisdlja: A. (Brazdeikis, P. 
'Zundia ir V. Rudelis.

V. Gurevičius

MIRĖ V. GREBLIKAS

Sausio mėn., eidamas gatve sugriuvo ir, 
nuvežtas ligoninėn, po operacijos mirė 
Vincas Greblik®s. Velionis buvo atsisky
ręs nuo lietuvių ir įgyveno pas lenką, tad 
lenkų kunigais ir palaidojo. Jis nedirbo 
apfe 17 m. ir pragyveno iš ligonių pašal
pos. (Buvo kilęs iš Išlandžių km., Krosnos 
vai., Marijampolės aps. Palaidotas lErad- 
fordo kapinėse.

V. G.

Nottinghamas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, 6.30 vai. vafk., 
ukrainiečių klubo salėje, 30 Benltinck 
Rd., yra rengiamas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas.

Programoje: dir. S. Kuzminsko paskelta 
ir meninė programa, įkurtoje pasirodys 
„Gintaras“, jaunimais ir senimas.

Vėliau — visų bendras pasilinksmini
mas ir šokiai prie geros muzikos. Veiks 
baras ir laimei išbandyti loterijai.

Visas vakaro pelnas 'skiriamais IV Jau
nimo Kongresui.

Kviečiami vietos ir apylinkių lietuviai 
įsu draugais gausiai atsilankyti, nes pro
grama bus įvairi ir įdomi. Vietos užteks 
visliems.

Vasario 18 d., sekmadienį, 11.15 vai. 
'Lietuvių Židinyje iškilmingos pamaldos 
už Tėvynę. Mišių metu giedos „Gintaras“. 
Atsilankykime! Tegul Dievas lengvina 
mūsų įskriiaiudias čia ir Tėvynėje.

DBLS skyr. valdyba

Manchesteris
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyrius vasa
rio 17 d., šeštadienį, 18 vai., Manchesterio 
Lietuvių Socialiniame (klube rengia 

VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita, kurią skaitys 

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

Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
minėjime dalyvauti. Klube bus visiems, 
tiek jiauniimui, tiek seniesiems vietos. Tad 
ligi malonaus pasimatymo klube vasario 
17 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. Pradžia 6.30 vai.

Programoje: DBLS pirm. J. Alkio pa
skaita, vietos jaunimo ratelio, Wolver- 
hamptono „Vienybės“, ir Nottinghamo 
„Gintaro“ pasirodymas. Šokiams gros ge
ra kapela. IBiaras veiks iki 12 vai.

Prie salės Oxford' Str. ir Sherboume 
Str. yra vietos automobiliams sustatyti.

Derby
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

D|E(LS Derby skyrius vasario 10 d>. ren
gia Lietuvos Nepriklausomybės paškelbi- 
mo 61 metų sukakties

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvykis „Dulke 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 
ratelyje.

Skyriaus valdyba

Maidenhead
PRANEŠIMAS

Maidenhead .skyriaus metinis susirinki
mas ir arbatėlė įvyks 3 vai., sekmadienį, 
vasario 18 d., Rays Šoriai Club, lEiack- 
moor Laine, Maidėnhead, Berkis.

Maidenhead skyriaus valdyba

Liet. Sodyba
MINĖJIMAS SODYBOJE

DBLS Sodybos skyrius vasario 17 d., 
šeštadienį, 19 vai., rengia Nepriklausomy
bės šventės minėjimą ir ta pačia proga 
šaukia visuotinį skyriaus narių susirin
kimą .Bus renkama niauja valdyba. Pro
gramoje palskaita, pasikalbėjimai, šokiai. 
'Sekančią dietią, sekmadienį, 11.30 vai., šv. 
Mišios už Lietuvą.

'Maloniai kviečiame mūsų ir kitų sky
rių narius ibei svečius gausiai laltsilankyti.

Skyriaus valdyba

Škotija
NAUJŲ NAMŲ ATIDARYMAS

Bellshill Lietuvių Institutas baigė įreng
ti savo nialujus 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 minėjimas naujuose Instituto 
namuose.

Prancūzija
ATVAŽIAVO IŠ VILNIAUS

Alain ir Edita Rechner, neseniai atva
žiavę ils Lietuvos, įsikūrė Paryžiuje. Pran- 
cūzs Alaain Rechner dėstė prancūzų kal
bą Vilniaus universitete, o lietuvaitė Edi
ta bovo jo stuidlentė. Jie Vilniuje ir apsive
dė.

STUDENTAI IŠ JAV

Šiuo meltu Lidija Majauskaitė ir Dalia 
Bilaišytė studijuoja Paryžiuje, o Raimon- 
dlas Palškamskais Grenoblyje. Visi trys -at
vykę iš JAV.

PAŠA ULYJE
SACHAROVO BADO STREIKAS

Sausio 31 Id. A. Sacharovas paskelbė 
bado Streiką kai|p protesto ženklą prieš 
Stepan Zaidikjan ir kitų dviejų armėnų 
egzfelkurįįjįas. Alkialdiemlilkas rimtai abejoja 
dėl teismo nuosprendžio teisingumo. Jiis 
pasakė, kad, kiek jam žinoma, ‘Zaldikjan 
nebuvo .Maskvoje to atsitikimo, kuriuo jis 
apkaltintais, mietu. Be to, pasak Sacharo
vo, Zadikjian buvo nusistatęs prieš smur
to 'varto.jilmą. Zadlkjan, praleidęs penke
rius metus koncentracijos lageryje (1967- 
1972 m.), Ibuvo žinomas disidentų tarpe.

Atrodo, kad, artėjant dimpiaidlai, Sov. 
Sąjungos valdžia šiuo veiksmu nori už
kirsti kelią bet kokiai „teroristų“ veikiai.

TRIUMFALINIS CHOMEINI GRĮŽIMAS

Vasario 1 id. Teherane 3 milijonai Ajato- 
la Chomeini pasekėjų sutiko musulmonų 
vadlą praleUdusį 14 metų tremtyje.

Kalbėdamas tą pačią dieną didžiose ka
pinėse Teherane, jis pavadino dabartinę 
valdžią nelegalia ir prižadėjo sudaryti 
naują valdžią. Irano 'ministras pirminin
kas dr. lEiachtijaras, atsiliepdamas į šiuos 
Chomeini žodžius, pasakė: „Nėra ko 'rū
pintis dėl tokios kalbos. Toks ir yra Cho- 
mėinfi. Jis yira laisvas kalbėti, bet jam nė
ra laisvės veikti“.

(Atkelta iš 1 psl.)

NAUJA KONFERENCIJA 
publikomis ir įjungti jas į Sovietų Sąjun
gą.

Aarau konferencijos dalyviai nutarė 
imtis atitinkamos akcijos, kad įtiek olim
piados dalyviai Maskvoje, tiek ypač Esti
joje būtų supažindinti su tikrąja padėtimi 
sovietų 'užvaldytuose kraštuose. Ypač bus 
nušviesta, kaip Maskva, pasiremdama 
Stalilno-Hiitleiito paktu, militariškai oku
pavo lEialtijos valstybes ir jas pavertė sa
vo kolonijomis.

Konferencijos metu svarstytas klausi
mas, ikad Nobelio taikos premija būtų pa
skirta Sovietų Sąjungoje susidariusiems 
Helsinkio komitetams, šia proga dr. A. 
Gerutis iškėlė sumanymą, kad šalia Mas
kvoje esančios Helsinkio grupės kandida
tais į Nobelio taikos premiją 'būtų įsak
miai .paminėtos lietuvių, ukrainiečių, 'gru
zinų ir kitos tautinės Helsinkio grupės. 
Buvo malonu konstatuoti, kad visi Aarau 
konferencijos dalyviai, įskaitant ir rusų 
disidentas, pritarė tam mūsų tautiečio pa
siūlymui.

Lygiu būdų konferencija priėmė dr. Ge
ručio sumanymą, kad Europinės Helsinkio 
Grupės vadovybės nariais būtų pakviestas 
ne tik rusų akademikas Sacharovas, bet 
ir dėl Helsinkio aktų pažeidimų nukentė
ję tautinių grupių nariai: lietuvis Vikto
ras Peikus, ukrainietis Rudenko, gruzinai 
ir kt. Paminėtomis 'sovietinių persekiojimų 
aukos negalint dalyvauti Europinės Hel
sinkio Grupės posėdžiuose, kaip Viktoro 
Petkaus antrininkas numatytas Tomas 
Venclova, ukrainiečio Rudenko vietoje 
igten. Grigorenko ir kt. šis pasiūlymas bu
vo visais balsais priimtas. Pasiūlymą vie
ningai parėmė ir rusų disidentai.

Pagaliau dlš Aaraui konferencijos nutari
mų reikia paminėti pasiūlymą pasiųsti 
sveikinimą sovietinių persekiojimų au
koms, specialilškaii paminint lietuvį Vikto
rą Petkų.

Tarp rusų disidentų, dalyvavusių Aarau 
konferencijoje, buvo Boris Weil, šiuo me
tu gyvenąs Paryžiuje. Iš 'dir. A. Geručio 
pasikalbėjimų su juo paaiškėjo, kad' jis 
ilgesnį laiką buvęs toje pat priverčiamojo 
darbo stovykloje Sibire, kurioje buvo ka
linamas Viktoras Petkus. B. Weil nepa
prastai palankiai atsiliepė apie mūsų tau
tietį, sovietinių persekiojimų kankinį. 
Wteil piažadėjo parašyti apie susitikimus 
su V. Petkum savo aitsiminiitaius. Taip pat 
kaita šiuo metu Paryžiuje gyvenanti rusų 
disidente Tatjana Chodorovič papasakojo, 
kad Viktoras Petkus ir Tomas Venclova 
ją ir kitus rusų disidentus lankę Maskvo
je, kai' šie ruošėsi steigti lietuvių Helsin
kio grupę. T. Chodorovič kartu įsu lietu
viais disidentais automobiliu apvažinėju- 
si Lietuvą ir, tarp kitų, aplankiusi oku
pantų internuotuosius lietuvių vyskupus.

LIETUVOS TIKINTIEJI GYVENA 
DIDELĖJE PRIESPAUDOJE

Tokio pavadinimo didelį Peter Jochen 
Winters straipsnį sausio 20 d. išspausdino 
Vokietijos ,.Frankfurter Allgemeine Zei- 
tanig“, kaip tik prie® Sov. 'Sąjungos užsie
nio reikalų ministerio Gromykos pasima
tymą su popiežium Jonu Paulium II. 
Straipsnis iliustruotas vysk. J. Matulaičio- 
Labuko atvalizdlu.

Straipsnyje kaip tik spėjama, kad ta 
proga popiežius kels katalikų padėties 
Sov. Sąjungoje klausimą. Arkiiv. Caisairo- 
lis dar 1971 m. važinėjo į Maiškvą, beit jo 
pastangos nedavė vaisių — katalikų pa
dėtis nepagerėjo. O naujasis popiežius, įtik 
išrinktas, Idiavęs suprasti, kad jis stengsis 
pagerinti santykius tarp katalikų ir vals
tybės Baltijos respublikose, anksčiau (Len
kijos valdytuose .rytitaiuose rajonuose, 
Gudijoje ir Ukrainoje. Įvesdinimo iškil
mėse jis ir lietuviškai prakalbėjęs, žino
damas, kad1 lietuviai gali per Lenkijos te
leviziją išgirsti, ką jis sako. Po kelių die
nų privačioje audiencijoje jis priėmė Lat
vijos iapašt'afliilškąjį administratorių Vai- 
vods ir Lietuvos vyskupus Povilonį ir 
Krikščiūną.

Toliau Straipsnyje pasakoj ama, kaip 
Stalinio laikais administracinėmis priemo
nėmis buvo žiauriai susidorota. Lietuvo
je su katalikų Bažnyčia, kiek 1940 m. bu
vo kunigų liir klek jų dabar yra. Priespau
da esanti sunkesnė kaip tokioje Čekoslo
vakijoje. Primenamas lietuvių 'katalikų 
praišymas įBrežnevu'i ir Wald'heimui su 
17.000 parašų, „Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronika“, Lietuvos unijiniai ryšiai su 
'Lenkija, papasakojama Vilniaus okupaci
jos istorijla, Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Lietuvos ir grąžinimas Hitleriui ir t. 
t.

■Bažnyčios padėtis apžvelgiama nuo baž
nytinės provincijos įsteigimo. Po karo 
vyskupai, kurie nepasitraukė, buvo suim
ti, įkalinti ar nužudyti. Papasakojama, 
kas idlabair administruoja lE'ažnyčios reika
lus.

Straipsnio autorius galvojia, kad tam 
tikras posūkis įvykęs, kai Rytų Berlyno 
vyskupui kardinolui Bengsch buvo leista 
penkioms įdienotais atvažiuoti 1975 m. į 
Lietuvą. 1977 m. lankėsi Lietuvoje trys 
Rytų Vokietijos vyskupai. Po to pradėjusi 
gerėti padėtis kunigų seminarijoje —• da
bar jau Kaune teologiją studijuoja 72 
(lanksčiau ibuvo 'tik 32). Leista buvo at
naujinti setainarijos bažnyčią ir pastaty
ti klierikams 25 vietų bendrabutį. Viltis 
esanti, kad pasikalbėjime su Gromyfca ir 
Lietuvos klausimas būsiąs paliestas. Apie 
tą paltį (batiką popiežius turėjęs paskirti au
dienciją ir kardinolui Bengsch, jau pažįs
tančiam Lietuvos Bažnyčios reikalus.

PASITARIMAI AMERIKOJE
IV PLJK Informacijos komisijos pirmi

ninkė Marytė Dambriūnai'tė-šmitienė su 
vieninteliu savo pavaduotoju buvo išvykę 
Kalėdų atostogų į Ameriką, kur turėjo 
visą eilę pasitarimų.

Andrius ir Marytė Šmitai, viešėdami 
Vašingtone, susitiko su IV PLJK stovyk
los komisijos nare Elena Bradūnalite ir 
aptarė 'stovyklos programą, kurioje ypa
tingas dėmesys bus atkreiptas į papročių 
puoselėjimą.

IV PLJK pirmininkais Andrius šmotas 
Amerikoje tarėsi su įvairiais asmenimis 
kongrėso reikalais. Sausio 5-8 d. d. jis lan
kėsi Čikagoje. Sausio 6 di. PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas jį ir PLJS pirmi
ninkę Gabiją Juozapavičiūtę nuvežė į 
„Draugo“ redakciją, kur kalbėjosi su re
daktorium kun. Garišva. Po to nuvažiavo į 
„Margutį“, kur Petrulis įrekordavo pokal
bį su A. Smitu apie kongreso ruošos dar
bus. Popiet su G. Juozapavičiūte ir sito- 
vyklols komisijos pirmininku kun. A. Sau
laičių Jaunlilmio Centre aptarė stovyklos 
techninius klausimus ir programą.

Vakare į Jaimimo Centrą susirinko re
gistracijos komisija, kai kurie lėšų telki
mo komisijos bei PLB valdybos nariai, iš 
viso 24 .asmenys. (Eiuvo aptartos techniš
kas problemos, ypatingai liečiančios regis, 
traciją kongresui ir turistų dalyvavimo 
galimybės.

Išsiaiškinta, kad kongreso atstovais ir 
dalyviais, t. y. jiaiunuoliai niuo 16-35 metų 
amžiaus, kurie (dalyvaus kongreso Stovyk
loje St. Mary's College Londone ir užda
ryme Franlkfurte/Koeniigsteine, pilnai rū
pinsis ruošos komitetas. Koenlgsteine jie 
tas laipniakvydimti „Haius der Begegniung“ 
nialmiuose, kur vyks jaunųjų įkūrėjų vaka
ras, užbaigos laktas ir iškilmingos pamal
dos.

Turistai tiek Londone, tiek ir Frank
furte turės apsistoti viešbučiuose, už ku
riuos patys turės apsimokėti vietoje. Bi
lietus į koncertą ir atidarymo balių-šokius 
Londone bus galima gauti .Lietuvių Na
muose, o Vokietijoje bilietus į jaunųjų 
kūrėjų vakarą (liepos 27 d.), koncertą 
(liepos 28 d.) ir užbaigos balių (liepos 28 
d.) bus galima gauti prie įėjimo. Dalyvau
jantiems organizuotose ekskursijose vieš
bučiai ir bilietai į parengimus Vokietijoje 
buis rezervuoti.

Sekmadienį, sausio 7 d. A. Šmitas da
lyvavo PLB posėdyje, į kurį taip pat bu
vo atvykę dr. Paulius, Finansų komiteto 
pirmininkas, A. Lauraitis, kuris rūpinasi 
Skridimais į Europą ir (kt. Vėl trumpai ‘bu
vo 'aptarti techniški (klausimai ir nutarta 
registracijos terminą skridimams iš Ame
rikos į kongresą pratęsti iki vasario 16 d., 
tai reiškia, suderinti įsu pačio kongreso 
registracijos terminiu. Taip pat aptarta 
(kultūrinė programa, į kurią nutarta 
įtraukti visų kontinentų jaunus lietuvius 
menininkus. K Kanados kviečiama „Vo
lungė“, iš JAV-bių — „Šilainė“, o iš pie
tų Amerikos (bus stengiamasi iškviesti 
„žibutes“ (mergaičių oktetas iš Argenti
nos). Dar laukiami pasisakymai iš atski
rų kraštų 'dėl Jaunųjų Kūrėjų vakaro.

Po PUB posėdžio A. Šmitas atskirai 
kalbėjosi su Finansų komiteto iždininkais 
Mečiu Šilkaičiu ir Šarūnu Valiuliu dėl 
bendro aitsidkaiitymo. Trumpai aplankęs 
taip pat Jaunimo Centre tuo pat metu po
sėdžiaujantį Vasario 16-tos gimnazijos rė
mėjų komitetą, A. Šmitas po pasikalbėji
mo su „Pasaulio Lietuvio“ redaktorium 
Romu Sakadoiskiu baigė pasitarimus ir 
sekančią dieną išvyko į Vašingtoną.

SPORTININKAMS
IV PLJ Kongreso metu Toronto lietuvių 

..Aušros“ sporto (klubas ruošiasi atvykti 
Europon su vynų krepšinio komanda ir 
dviem mergaitėm stalo teniisistėmils. Jie 
norėtų sulošti rungtynes su lietuvių ko
mandom, taip pat su anglų, italų, prancū
zų bei vokiečių sportininkais. „Aušros“ 
krepšinio komanda yra gero lygio, o stalo 
tentisistės Birutė Plučaitė ir Gloria Nešu- 
kiaiitytė yna Kanados valstybinės moterų 
stalo teniso rinktinės narės. Europos lietu
viai sportininkai, kurie norėtų tokiose 
rungtynėse varžytis, prašomi susisiekti su 
K. Šapočfcinu, PPSK 'Aušra, 1011 College 
Street, Toronto 4, Ont., Canada.

PADĖKA
Jaunamo kongresui aukojo E. ir J. Vil

činskai — 40.00 svarų.
Širdinga padėka

Finansų Pakomisė D. Britanijoje

ATITAISYMAS
V. Igmaičio straipsnyje (,,E. L." Nr. 4), 

trečioje skiltyje, 25 eilutėje iš viršasu, vie
toje žodžio „sugadintą“, turi būti — ,gie- 
sugadinitą“.

Dr. S. Kuzminsko straipsnyje „Vienu 
laibai svarbiu lietuvių tautos reikalu“ („E. 
L.“ Nr. 5), penktame paragrafe iš vir- i 
šaus, iškrito viena eilutė.

Pirmas sakinys turėtų (būti toks:
„Štai pagal T. Venclovą Lietuvos išeina

masis taškas bet kurioms deryboms lieka 
1920 m. sutarties sienos, t. y. sienos prieš 
Želigovskio invaziją“.

Už klaidą atsiprašome straipsnio auto- 
rių Ir Skaitytojus. Red.
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