
Vilties diena
Lietuviai pasaulyje mini Vasario šešio

liktąją, Lietuvos valstybės atstatymo pa
skelbimo šešiasdešimt pirmąsias metines. 
Tai dvasinio atsinaujinimo ir susikaupi
mo diena. Ji primena gaivališką Lietuvos 
vyrų bei moterų tikėjimą į teisę kurti ne
priklausomą valstybę. Ji primena okupa
ciją, užgniaužusią to tikėjimo apraiškas. 
Ji primena sovietinio režimo represijas ir 
smurto.

Tačiau Vasario šešioliktoji yra ne liū
desio, o vilties diena. Tauta pavergtoje tė
vynėje įvairiausiais būdais kovoja už savo 
žmogiškąsias ir valstybines teises: masi
nis pogrindžio katalikų bažnyčios sąjūdis, 
neseniai susikūręs komitetas tikinčiųjų 
teisėms ginti, Helsinkio pasižadėjimų vyk
dymui stebėti grupė, plati pogrindinė 
spauda ir kitokia savihaiida. Tokie pa
saulio dėmesį atkreipę reiškiniai yra tik 
ledkalnio viršūnė. Jie liudija ne bejėgę, 
rankas nuleidusią tautą, o dvasiniai už
grūdintą, nebijančią rizikuoti bei aukotis.

Mūsų, pasaulio lietuvių dalyvavimas 
šioje lilkiminėje kovoje yra ne tik pras
mingas, bet reikalingas ir būtinas.

Šios kovos dalininkais galime būti 
įvairiais būdais. Vienas svarbus uždavinys 
yra padėti Lietuvos politkaliniams. Balys 
Gajauskas, Viktras Petkus, Nijolė Sadū- 
naitė ir šimtai kitų savo drąsiu pavyzdžiu 
ir kančia liudija tautos gyvastingumą ir į 
tautą nukreiptą dvasinį bei fizinį terorą. 
Šiuo metu jie yra nutildyti, o primesto
sios santvarkos slopinami Lietuvos žmo
nės neturi priemonių balsiai juos užtarti. 
Tai yra mūsų, laisvėje gyvenančių lietu
vių uždavinys.

Pasaulio lietuviai! Lietuvos politkalinių 
išlaisvinimui kreipkime kiekvienos dienos 
rūpestį, skirkime išteklius ir jėgas, šią Va
sario šešioliktąją pasiryžkime jiems padė
ti. Reiškime jiems solidarumą laiškais. 
Kelkime jų būklę pasauliui. Skatinkime vi
sus, lietuvius ir nelietuvius protestuoti 
prieš Lietuvos politkaliniams daromas 
skriaudas.

Prisimindami septyni šimtai dvidešimt 
šeštuosius metus nuo Lietuvos karaliaus 
Mindaugo vainikavimo ir šešiasdešimt pir
muosius metus nuo Lietuvos valstybės at
statymo, turime didžiuotis garbinga tau
tos praeitimi. Turime drauge su Lietuvos 
žmonėmis tikėti tautos laisvės rytojumi. 
Bet didžiuotis ir tikėti nepakanka, kai 
mūsų broliai ir seserys prašo ir laukia pa
galbos.

Pasididžiavimas tautos praeitimi ir ti
kėjimas jos nepriklausoma bei laisva atei
timi tebūna mums stiprybės šaltiniai dar
bams Lietuvos gerovei.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

JUODA IR BALTA PROPAGANDA

Stoaitamltiifeji sovietinę Lietuvos spaudą 
gerai žino, pro kokius režimo propagan
dos koštluivus praleistos žinios apie užsie
nius ten spausdinamos. Teigiamai pasisa
koma Ipapra'stai apie tuos kraštus, kurių 
režimams Maskva yra palanki. O šiaip 
rankiojami vis tokie atsitikimai, kurie 
neigiamai nušviečia padėtį. Dabar sovie
tinės spaudos akys nukrypo į (Eiritaniją, 
nes čia esaimia geros dirvos pasireikšti to
kios rūšies propagandai, mėgstančiai dar 
ir iškiriaiiipyti, išpūsti1 faktus. Medžiagos to
kiai propagandai duoda streikai.

Streikai esą tokie visuotiniai, kad jie 
alpėmė visą kraštą ir suiparalyžavo ekono
miją. Prasidėjusi tikra klasių kova prieš 
kapitalistus ir prieš juos remiančią ir glo
bojančią vyriausybę. Sov. Sąjungoje, prie- 
šilnigai, nesą streikų, ne.s čia sutampą vy
riausybės ir liaudies interesai.

Apie Britaniją Tassas praneša, 'kad kaž
kur Surrey apmokoma antiteroristinė 
slalpta armija, iir policija kaip tik tokiu lai
ku, kai kraštas apimtas klasių kovos ir kai 
konservatoriai reikalauja panaudoti ka
riuomenę prieš streikininkus ir p.'lketiniin- 
kuis. Tokioms žinioms panaudojami vieno 
kito įasmens prasitarimai, kad ir visame 
krašte gali būti taip panaudota kariuome
nė, kaip ir šiaurės Airijoje: už geresnį gy
venimą kovojantieji darbininkai gaili bū
ti paskelbti teroristais ir sabotažo vykdy
tojais.

Vieniais „Pravdos“ korespondentas para
šė savo pranešime iš Loindono, kad jis jau
čiąsis, taryitum rašytų iš fronto apie mū
šius. Tas laikralštis, be kita ko, pakaltino 
britų spaudą ir kitus žinių šaltinius, kad 
Sėja paniką. Masinės žinių skleidimo prie
monės esančios valdančiosios klasės ran
kose, dėl to per jais šmeižiami streikinin-

Jonui Lauciui Lietuvoje mirus, 
jo brolį Izidorių Landų, mūsų 
klubo narį, užjaučiame ir kartu 

liūdime.

Bradfordo Vyties klubo 
valdyba ir nariai

JAV VYRIAUSYBĖS SVEIKINIMAS KINIJA PUOLA VIETNAMĄ

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties proga dr. S. A. Bačkis, Lietuvos 
Charge d“Affairs Vašingtone, gavo iš JAV 
Valstybės Sekretoriaus Cyrus Vance se
kančio turinio laišką:

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
šešiasdešimts vienerių metų sukakties pro. 
ga, turiu garbę JAV vyriausybės ir tautos 
vardu (perduoti Tamstai ir lietuvių tautai 
geriausius linkėjimus ir šilčiausius svei
kinimus.

Lietuvių kilmės' Amerikonų pasididžia
vimas savo tautine kultūra aiškiai rodo vi
sur gyvenančių lietuvių stiprų tautinio su
sipratimo jausmą. Leiskite man šia proga 
pasveikinti Lietuvių tautą dėl jos nenu
krypstamo pasišventimo mylėti savo kraš
tą, asmeninę laisvę ir žmogaus teises.

Nuoširdžiai Jūsų 
Cyrus Vance

NUŽUDYTAS AMERIKOS 
AMBASADORIUS

Vasario 14 d. Kabute, Afganistano sos
tinėje, keturi ginkluoti vyrai milicininkų 
uniformoje suėmė Amerikos ambasadorių 
Adolfą Dubs, kai jis važiavo automobiliu 
į savo įstaigą. Nuvežė jį į viešbutį,, kur, 
atvykus 'daugiau saugumo pareigūnų, įvyko 
susišaudymas, per kurį buvo nukautas 
ambasadorius ir du ginkluoti užpuolikai.

Amerika pareiškė Sov. Sąjungai griežtą 
protestą dėl KGB agentų vaidmens, duo
dant nurodymus Afganistano pareigūnams, 
kurie nušovė ambasadorių. Amerikos dip
lomatai matė viešbutyje keturis rusus, ku
rie prieš susišaudymą davė Afganistano 
milicininkams ginklus.
Afganistano sukilėlių vadas užtikrino, kad 
jo organizacijos nariai nedalyvavo amba
sadoriaus nužudyme. Tai buvęs Maskvos 
kontroliuojamo režimo sąmokslas.

NUTEISTAS 
UKRAINIEČIU DISIDENTAS

Vasario 10 d. akademikais Sacharovas 
pranėšė, kad ukrainiečių disidentas Vassi- 
li Ovsienko buvo neseniai sov. valdžios 
nulbaiuistas sunkiųjų darbų stovykla tre
jiems metams. 1977 m. Ovsienko buvo pa
leistas ilš stovyklos, kur iškalėjo ketverius 
metus už „priešsovietiinę veiklą“. Pagal 
Sacharovą tikroji Ovsienko kaltinimo 
priežastis šį kartą buvo jo ryšių palaiky
mas su ukrainiečių Helsinkio grupės na
riais.

kai ir gyventojuose sėjama panika — 
Steingiiaimadi supiiudyti tarpusavy clairbi- 
ninkus vienus prieš kitus. O darbininkai 
nesą jokie niekšai, kaip juos vaizduoja 
laikraščiai .ir televizija. Jie tik reikalauja 
pakelti aitlyginimus, kad jų šeimos galėtų 
suvesti galus su galais, ir kovoja ne vien 
tik už save, bet iuž visus dirbančiuosius.

Valdančioji klaisė dar negalinti susigy
venti su tuo, kad Britanija neteko impe
rijos, ir nepajėgianti .atsispirti „tautinio 
išsilaisvinlimo sąjūdžiams". Didinant ka
rinį biudžetą, didėjąs ir 'bedarbių skai
čius, infliacija, mokesčiai.

Kadamgi retai kas viešai prasitaria, kad 
Streikus skatina komiuinistų partija ar Sov. 
Sąjunga, tai sovietinės spaudos korespon
dentai tiesiog su žiburiu ieško tokių pasi
sakymų. Vienam 'sovietiniam, laikraštinin
kui vis dėlto pasisekė nutverti tokį pam
fletą. kuriame tvirtinama, kad Sov. Są
junga (bando paimti į savo rankas Vakarų 
kraštų profesines sąjungas. Tokį pamfle
tą Britanijoje išleido kažkoks lan Grei- 
gas, leidėju įrašydamas menkai težinomą 
„Užsienio reikalų tyrimo institutą". Kad 
reikalas iš tikro rimtai atrodytų, sovieti
nis korespondentas paskelbė, kad tas pam
fletas yra „Tarptautinių ryšių instituto" 
direktoriaus pavaduotojo darbas. Deja, 
tokio instituto iš viso nėra.

Savo ruožtu sovietinė spauda nuolat 
skundžiasi, kad Vakarų spauda rankiojan
ti ir skelbianti apie Sov. Sąjungą vien tik 
neigiamybes ir iškraipanti faktus. Vienas 
tekių pastaraisiais mėnesiais sovietų 
spaudos dėmesio susilaukusių tariamųjų 
iškraipymų yra sovietų karinių pajėgų 
vaidmens nusakymas. Vakaruose iš tikro 
dažnai prasitariama, kad Sov. Sąjungos 
nežmoniškas .apsiginklavimas sudlaro grės
mę pasauliui. Rusiškame „Komunisto“ 
žurnale net generolui 'buvo pavesta įrodi
nėti, kad Vakarų „buržuaziniai ideologai 
ir politikai iškraipo tikrąjį sovietinių ka
rinių pajėgų vaidmenį, tvirtindami, kad 
tai sudaro grėsmę kitoms valstybėms“ 
Toks tvirtinimas esąs primityvus ir ne
moksliškas.

Vasario 17 d. anksti rytą Kinijos kari
nės pajėgO'S pradėjo didelį puolimą prieš 
Vietnamą, prie (kurio sienos jau ilgesnį 
laiką vyko ginkluoti susidūrimai. Kovos 
vyksta 700 .km ilgio fronte. Vietnamas 
kreipėsi į JTO Saugumo tarybą ir prašė 
Sov. Sąjungos karinės pagalbos. Vietna
mas turi savitarpės pagalbos sutartį su 
Sov. Sąjunga.

Sov. Sąjunga perspėjo Kiniją sustabdy
ti puolimą, „kol idlar nevėlu“.

REVOLIUCIONIERIAI UŽPUOLĖ JAV 
AMBASADĄ TEHERANE

Vasario 14 d. Teherane, Irano sostinė
je, marksistų partizanai apšaudė iš auto
matinių šautuvų Amerikos ambasadą ir, 
nugalėję sargybinius, įsiveržė į ambasa
dos rūmus. Personalą išgelbėjo Ajatolah 
Chomeimi milicija, atvykusi po pusantros 
valandos, kada ambasadorius William Sul
livan ir kiti amerikiečiai buvo partizanų 
suimti ir rūmuose padaryta daug nuosto
lių. Per susišaudymą žuvo keli žmonės ir 
buvo sužeisti du JAV kariškiai.

Vėliau į ambasados rūmus atvyko dr. 
Ibrahim Jazdi, Irano min. pirm, pavaduo
tojais revoliucijos reikalams ir bendė iš
narplioti ginčą tarp įvairių ginkluotų gru
pių, kurios dabar „tvanko“ miestą.

Ginkluotos partizanų grupės gauinia įsa
kymus iš kelių politinių organizacijų, ku
rios ruošiasi kovoti su kitomis „iki galuti
nės pergalės“. Tokiai padėčiai esant, už
sieniečiams pavojinga išeiti į gatvę. Ame
rikos ir britų .ambasadų personalas laukia 
pirmos 'galimybės išslkiristi į užsienį, kai 
tik bus atidarytas aerodromas.

Naujoji Irano valdžia yra įimtai susirū
pinusi dėl pavojingos padėties, susidariu
sios po sukilimo, kada civiliai gyventojai, 
komunistai ir teroristai išgrobstė didelį 
kiekį ginklų. Nors dabar yra įsakyta gink
lus sunešti į mečetes, bet bijoma, kad kri
minalinis elementas įsakymo neklausys. 
Per sukilimą iš kalėjimų buvo paleisti vi
si kaliniai, įskaitant ir kriminaliinius nu
sikaltėlius.

SUŠAUDĖ 5 GENEROLUS

Vasario 16 d. Teherane buvo paskelbta, 
kad Irano revoliucinis teismas nuteisė 
.mirties bausme 'penkis generolus ir vieną 
buvusį parlamento atstovą. Ajatolah Cho- 
meini aprobavo teismo sprendimą ir nu
teistieji 'buvo sušaudyti. Irano radijo ir 
televizijos žiniomis, lilgšiol minties bausme 
nuteistų yra benit 20.

SPROGIMAS VARŠUVOJE

Vasario 15 d. banke Varšuvos miesto 
centre įvyko sprogimas, kuriame žuvo 32 
žmonės iir 78 buvo sužeisti. Nors tikslesnių 
žinių nėra, galvojama, kad tai galėjo bū
ti disidentų darbas. Tačiau yra galimybė, 
kad tai buvo pačios lenkų policijos provo
kacija prieš dlisidemitus.

DEMONSTRACIJA PARYŽIUJE

Vasario 3 d. Paryžiuje 150 žmonių da
lyvavo demonstracijoje prie Sovietų am
basados, protestuodami prieš trijų armė
nų „skandalingą egzekuciją“, įvykdytą 
sausio 30 d. Žymusis prancūzų filosofais 
Jean Paul Sartre reikalavo iš naujo ap
svarstyti procesą, pagal kurį armėnai bu
vo nuteisti mirties bausme. Protestą įtei
kė sov. ambasadoriui.

ŠVEDIJOS DIPLOMATO „NESURANDA“ 
PER 33 METUS

Švedijos vyriausybė dlar kartą paprašė 
Maskvą, kad pagaliau surastų diplomatą 
Raoulą Wallenibergą, kuriam karo metu 
pasisekė sulaikyti dešimtis tūkstančių 
Vengrijos žydų, kted jie nebūtų išvežti į 
Aulšvitcą. Budapešte, kaip sausio 31 d. ra
šė vokiečių „Dile We!lit“, sausio 17 d. jis vis 
prisienamas tarp „mūsų laikų didvyrių“.

1945 m. jis pateko i sovietinės armijos 
rankas ir dingo. Į prašymus suieškoti jį 
Maskva iš pradžių atsakė, kad jį nužudė 
vengrų naciai. Vėliau buvo sakyta, kad jis 
1947 m. mirė Maskvoje. Tačiau buvo atėję 
žinių, kad jis sėdi Lubiankos, paskui — 
kad 'Lefortovo kalėjime, o 1975 m. sakyta, 
kad Vorkutos lageryje. Pagaliau rusai ir 
patys ėmė sakyti, kad jis yra kažkur įka
lintas. bet vistiek nerandama jo.
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JONUI PAULIUI II

Jūsų Šventenybe!

Mes, Lietuvos kunigai, ir tikintieji, 
sveikiname Jus išrinkimo Aukščiausiuoju 
fiažnyčicis Ganytoju ir Jūsų inauguraci
jos iškilmių proga linkime Jums šv. Dva
sios Šviesos ir Jo meilės ugnies vadovau
jant Bažnyčiai šiais dorovinio smukimo ir 
kovojančio ateizmo laikais.

Mes tikimės, kad Jūsų asmenyje tiek 
Lietuva, tiek ir kitos tautos, kuriose per
sekiojamas tikėjimas, sulauks stiprios pa
ramos ir uolaus žmogaus ir tikinčiųjų tei
sių bei laisvių gynėjo, kad Kristaus Evan
gelija nevaržomai galėtų pasiekti kiekvie
ną tiesos čir meilės trokštančią širdį. Šią 
mūsų viltį ypač sustiprina žinojimas, kad 
Jumis yra labai gerai pažįstamos mūsų są
lygos ir. kad kovodami už tikinčiųjų tei
ses, esalte įgiję didelę patirtį.

Labiausiai mes viliamės, kad Jūsų va
dovaujama nauja Vatikano diplomatinė 
kryptis įkvėps mums gilios pagarbos ir 
pasitikėjimo Apaštalų Sostu ir nestums 
Rytų kraštų tikinčhfflių ir dvasiškuos į pe
simizmą bei pasyvumą dėl daromų ateis
tams diplomatinių nuolaidų. Jūs mus su
žavėjote 41 Eucharistiniame kongrese, va
dovaudamas pamaldoms už tautas, kurio
se 'persekiojamas tikėjimas. Savo drąsiu 
žodžiu Jūs gynėlte jų 'teises, iškeldamas ir 
Lietuvos tikinčiųjų drąsą, kovojant už 
Kristų ir Bažnyčią.

Jūs savo pirmoje kalboje kardinolams 
priminėte už tikėjimą kalėjimuose ken
čiančius asmenis. Juk visa eilė mūsų tau
tos -sūnų ir dukrų — Petras Pluimpa, Ni
jolė Sadūnaitė, Ona Pranskūinaitė, Vladas 
Lapieniis ir kt. — kenčia lageriuose bei 
tremtyje už Kristų.

Muis pasiekė žinios, kad jau savo pir
muose pareiškimuose pasakėte, jog Jūsų 
pusė širdies priklauso Lietuvai. Jūs pa- 
reiškėlte norą aplankyti savo Tėvynę Len
toj ą ir 'Sovietų Sąjungą. Mes labai norė
tume, kad ta proga aplankytumėte ir ka
talikiškąją (Lietuvą. Jūs turėsite progos 
pamatyti lietuvių pamaldumą ir ištikimy
bę Bažnyčiai bei jos vyriausiam Ganyto
jui.

Jūsų pasakytą lietuvišką sveikinimą 
mes priėmėme kaip įvertinimą mūsų su

Segios DIENOS
0 Rodezijos juodieji partizanai, kurių 

bazės yra kaimyninėje Zambijoje, vasario 
13 d. Sam-7 raketomis nušovė Rodezijos 
keleivinį lėktuvą, skridusi iš Karibos į 
Salisbury. Visi 54 keleiviai ir penkių žmo
nių 'įgula žuvo.

Panašiu būdu toje pat vietoje buvo nu
šautas Rodezijos keleivinis lėktuvas 1978 
m. 'rugsėjo 3 d., kada žuvo 38 keleiviai:.

0 Vasario 13 d. Teherane ginkluoti su
kilėliai suėmė buv. min. pirm. dr. Šapour 
Bachtijarą ir nuvežė į „liaudies“ kalėji
mą. Manoma, kad suimtasis bus apkaltin
tas 'UŽ kariuomenės naudojimą revoliuci- 
jlai sustabdyti.

0 Ugandos radijas pranešė, kad Tan
zanijos kariniai daliniai kovoja Ugandos 
teritorijoje apie 150 ta nuo Kampalos, to 
rytų Afrikos krašto sostinės.

0 JAV gynybos min. lElrown, atvykęs į 
Izraelį pasitarimams su min. pirm. Begi
nu, pasakė, kad Izraelis ir JAV tuiri ben
drus strateginius interesus Vid. Rytuose. 
Abi valstybės siekia tam rajonui pasto
vumo ir gerbūvio.

Didelis kiekis amerikoniškų ginklų, 
kurie yra laikomi slaptųjų kategorijoje, 
buvo perduota Iraniui. Pasikeitus valdžiai, 
yra pavojaus, kad tols paslaptys gali pa
tekti į priešo rankas.
• „Izvestijų“ korespondentas .Londone 

Oleg Vasiljev, prisipažinęs pavogęs Lon
dono Oxford Street krautuvėje vieną po
rą 'pirštinių, teismo nubaustas 200 svarų 
sterlingų bauda. Pirštinių karna — 16 sv.

0 Nuo gegužės 23 d. ilki birželio 10 d. 
Lonld one vyks Sovietų paroda „Gyveni
mas ir darbas Sov. Sąjungoje“.
• Prancūzijos ambasados naujuose rū

muose Maskvoje, ištaigingame vestibiuly
je sugriuvo 25 m ilgio balkonas. Iškilmin
gas rūmų atidarymas 'buvo numatytas at
einantį mėnesį. Prancūzijos prezidentui 
atvykus į Maskvą.
• Sov. Sąjunga ruošia projektus už

tvenkti keliose vietose Mėlynojo Nilo upę 
ir nukreipti vandenį laukų drėkinimui. 
Tuo projektu yra labai susirūpinęs prez. 
Sadatas, nes Egiptas nustotų Nilo upėje 
trečdalio vandenis.

0 Britanijos karalienė Elžbieta II va
sario 12 d. pradėjo lankyti Persijos įlan
kos valstybes: Kuw>aiitą, Bahreiną, Saudi 
Arabiją, Junig. Arabų emiratus ir Omaną. 
Kelionė užtruks iki kovo 2 d. 

dėtų aukų už Kristų. Priimdamas audien
cijoje mūsų vyskupus, Jūs iš naujo paro
dėte tėvišką palankumą Lietuvos 'tikintie
siems.

Dievas tikrai išklausė mūsų maldų ir 
šiandien jaučiamės nepamiršti labiau kaip 
bet kada anksčiau. Lydėsime ir ateityje 
nuoširdžia malda Jūsų gyvenimo 'bei veik
los žingsnius ir (lauksime efektyvios para
mos.

„LKB Kronika“ Lietuvos kunigų 
ir tikinčiųjų vardu

KŪRYBINIS GENOCIDAS LIETUVOJE 
TEBEVYKSTA...

Nuo pat pirmųjų 'sovietinės okupacijos 
metų Lietuvoje visokiausiais būdais yra 
draskomos, pjaustomos, deginamos ir ki
taip naikinamos lietuviškos ir kitokiomis 
kalbomis knygos, kurios savo turiniu, a<t- 
Skiromis mintimis bei idėjomis trukdo 
okupantui ir vietiniams kolaborantams 
įgyvendinti pragaištingus jų planus Lie
tuvoje — lietuvius moraliai palaužti ir po 
to visus juos nutautinti.

Toks lietuviško žodžio persekiojimas ir 
jo fizinis naikinimas tebevykdomas ir da
bar. Tiesa, ne visada tas spausdintas žo
dis būna okupantui „nusikaltęs“. Jis gali 
praeiti ir pro (trigubos Oaiuitoriaus, redak
toriaus ir valstybinio cenzoriaus) cenzū
ros fitaius. Tačiau ir po to jis gali būti su- 
inlaflkiimltas. Suir.li ilkinltas spiečiai tais įsaky
mais, jei 'autorius vėliau kuo nors valdžiai 
nusikalto ir iš viso nepatinka. Taip šį kar
tą atsitiko ir su rašytojui ir poetu T. Ven
clova, drąsiu Žmogaus teisių Lietuvoje gy
nėju, KGB persekiojimų priverstu emi- 
gruldtti į JĄV.

Žemiau pateikiame gėdingus dokumen
tus, išsiuntinėtus bibliotekų direktoriams 
ir knygynų vedėjams, atskleidžiančius ne
logiškumą ir .kultūrą“ (bei moralę tų, ku
rių iniciatyva panašūs įsakai bei patvar
kymai yra leidžiami.

Pridedamų dckulmentų išsiuntimo da
tą, jo numerį, įsakymo egzemplioriaus nu
merį ir gavėjo adresą praleidžiame.

Naudotis tarnyboje
egz. Nr.
Vyriausioji valstybinių paslapčių spau

doj saugojimo valdyba prie Lietuvos TSR
(Nukelta į 4 psl.)

0 Visa britų spauda pranešė, kad Syd- 
nėjaus priemiestyje, Australijoje, lietuvis 
Stepais Petrošius su žmona gyveno per 
pastaruosius 28 metus urve, „slapstyda
miesi“ nuo sovietų agentų. Jie maitinosi 
uogomis, šaknimis ir kt Dabar, žmonai 
mirus, 81 m. amžiaus vyras perkeltas į 
prieglaudą.

0 Vasario 10 d. Liublianoje mirė Jugo
slavijos viceprezidentas Edvard Karelj, 
kuris tikri ausiai būtų perėmęs prezidento 
pareigas Tito pasitraukus ar mirus. Svar
biausias Jugoslavijos komunistų partijos 
teoretikas, velionis išryškino „nešališku
mo“ liniją, kurias Jugoslavija jau laikosi 
beveik 30 metų.

0 (Piritų pramonės ministrui Varley iš
vykus prekybos deryboms į Kiniją, Sov. 
Sąjunga atšaukė savo prekybos delegaciją, 
kuri panašiems deryboms turėjo atvykti į 
Londoną.

0 Irano revoliucinę vyriausybę pripa
žino Sov. Sąjunga. JAV-bės ir kitos vals
tybės.

0 Istarr.ibule teroristai nušovė jauną 
darbininką. Jis yra jau 90-toji Turkijos 
teroro auka šiais metais.

0 Rytų Berlyno 'karo teismas nuteisė 
Valk. Vokietijos pilietę Sigurd Weber ka
lėjimu iki gyvos gaivos už šnipinėjimą 
Vak. Vokietijos naudai.
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Anapus rytojaus
Naujasis Jurgio Jankaus romanas

Štai ir vėl susitink ame su Jurgiu Jan
kum. Mat, praeitų metų pabaigoje „Atei
ties“ leidykla išleido stambų (didesnio 
formato dir smiuiteuis Šrifto knygos 296 pus
lapiai) jo remiamą, pavadintą Anapus ry
tojaus (kas norėtų įsigyti, kaina minkš
tais vtir&liais 7 dol., kietais — 9 dėl.).

Skaitytojai paprastai laukia naujų J. 
Jankaus knygų, nes jis yra meistras, o 
meistrą savo profesijoje patyrusį visi 
mieliau priima negu gizelį. Dvi piaskuti- 
nės jo (knygos buvo apsakymų ir apysakų 
rinkiniai (Užlkalmdiis 1973 m., Ir nebeipasi- 
matėm 1977 m.). Paskutinis jo romanias 
(Namas geroj gatvėj) buvo išleistas 
1954 m., teigi prieš daug jau metų. Ralšiy- 
toljo gerbėjams maujiasis romanas bus to
kia naujiena, kuri vers palyginti ir siu tuo, 
su kuo ankstyvesniuose kūriniuose buvo 
susidurta, ir pasiskonėti dabartiniu dar
bu.

Ligi šiol apie J. Jankaus (kūrinius vis 
būdavo sakoma, kad rašytojas yra intri
gos meistrais ir kad jis, ypač stambesniuo
se darbuose, nevengia įvesti ir (kriminali
nio etemie.Tto. Šiame romane skaitytojas 
taip pat susidurs su dviem nužudymais, 
bet visa esmė ir naujiena yra kur kitur. 
Dabar, kaip dlš (laikraščių žinome, didžiųjų 
kiriaišltų atitinkamų smičių įmoksliniilnfcai, o 
kartais gal tik šarlatanai, daro visoikiau- 
sius tyrimus, kurių tikslas yra per tinka
mai parinktus itarpiniirikus-mediiumus su
sisiekti su buvusių ar busimųjų amžių 
žmonėmis ar įvykiais. Sakysim, užhipno
tizuoji tokį tarpinoln&ą, ir jliB tau atkuria 
visą Titaniko ’tragediją, net ir neskaitęs, 
kaip ten kals buvo. Kam visa tai reikalin
ga? Pirmiausia, žinoma, įdomu, kad tokie 
nuostabūs dalykai galimi. Antra, sako, 
kad! net tokiuose (kraštuose, (kuriuose 
draudžiamas ir baudžiamais visokis misti
cizmas, tokie biapldymal taip pat praktii- 
kuojiami, nes (tikimasi, kad, gal būt, tuo 
buis galima pasinaudoti režimams išlaikyti 
ar imperijoms sulstipirinti ar dar kažko
kiems visuomenei nežinomiems galams.

žmonių kuriamoji fantazija šia linkme 
yra jau daug kO pasiekusi. Štai televizijos 
serijoje „Star Trek“ kapitono Kinko va
dovaujamo erdvės laivo žmonės nuskren
da į įvairius amžius, į tuos, kurie buvo, 
ir į tuos, kurie bus!

Gražiu, labai Stilingu žodžiu Jurgis 
Jankus naujajame romane pajudiną (kaip 
tik tokią modernią mokslinės fantazijos 
problemą, lietuvių literatūroje visiškai 
šviežią. Tai istorija Petro Miksos, (kuris, 
naktį grįždamas iš fabriko (tokiu metu, (kai 
Amerikoje siautė pūga ir sniegas baisiai 
užvertė visą miestą, kažkaip įlindo į pus
nį. Silpnu (balsu (besišaukiantį pagalbos, jį 
užtiko jauna negrė, ligoninės slaugė. 'Li
goninėje atgaivintais, jiis pradeda matyti 
haliuciniacijlas, nebe visada pajėgdamas 
atskirti realybę niuo miražų. Svarbiausia, 
kad tose jo haliucinacijose laikas nebe vi
sada yna mūsiškė dlitena — jis nusitęsia 
šiek tiek 'atgal, bet daugiausia į priekį. 
Milkša savo miražiniais regėjimais lyg ir 
■įsigyja pranašystės galią, jeigu juo kas 

tikėtų čir neįtartų 'išėjusiu iš proto. Tuo 
sugebėjimu susitikti su praeitim jis, žino
ma, (būtų panašus į tuos užhipnotizuotus 
bandymų tarpininkus, kurie atsibudę -pia- 
piasakoj(a kiurį nors istorinį praeities epi
zodą.

Istanijia sudėtinga, (kaip ir dera laukti 
iš intrigos meistro Jurgio Jankaus. Vienu 
kitu atsitikimu skaitytojas gal nesuras at
sakymo, (kada .i'š tikro šis ar tas altisitiko, 
bet paslaptingus dalykus vaizduojančioje 
knygoje gal taip ir reikia. Sakysim, 'Mik
sa pasakoja, (kad -jiis, grįždlaimiais iš fabriko 
per sniegą, išgirdo pagalbos šauksmą tos 
slaugės Klaudijos, kiuri vėliau jį išgelbėjo. 
Parsiveda namo, abu su žmona globoja 
ją, (bet tą Klaiuidiją ’kažkas nužudo jų na
muose. Kada jis turėjo tą viziją? Tur būt, 
kad netekęs sąmonės, tysojo ligoninės lo
voje. o pramerkęs akis, kaip tik pamatė 
tą Klaudiją, kurią vėliau kažkas iš tiesų 
nužudė (pagal pasakojimus į romano pa
baigą, .dir. Goldbengas, kuris taip pat vė
liau buvo ’nužudytas).

GąjSdlilnlainčiių ar pranašingų vizi-jųjįa- 
liiucinacijų MiikSa turėjo daug. Ligoninėje 
jis susidūrė su stambiu negru, kurį įtarė 
Klaudijos nužudymu ir kuris paskui iš
virto lyfg ir į kitą negrą. Albu jie pasiro
dydavo iMiikšai, o pirmasis (kiaiskiairt išigąs- 
dlindavo ir Versdavo pagalvoti, kaip nuo 
jo apsiginti. Matydavo jis (krabus, ropo
jančius stogais ir skambinančius Čiurlio
nį, juoda derva jlaim užliedavo gatves, 
žlembs metu žaliuojančius medžius ir ža
liais lygulmias. Jeigu tie matymai neturėtų 
pranašingų nukrypimų už žmogui įpras
tos laiko plotmės, J. Jainkus, tur būt, ne
būtų nė romano rašęs, nes sakoma gi, (kad 
nesveiką galvą turinčio žmogaus nėra 
prasmės padaryti meno (kūrinio herojum. 
O Miksos haliucinacijos išpranašavo ne 
tik Klaiu|d!iij’os, bet ir dr. Goldfbetngo mirtį, 
taip pat ijų -apimtam j am teko pasikalbė
ti su prieš pusmletį mirusia slauge Glori
jai, dlalr nemačiusiam pamatyti, kais yra 
Klauldijos kambaryje ar klebono spintose. 
Pagaliau dir Milkšcls žmona persiima haliu
cinacijų 'įspūdžiais: ir vyras ir ji j>aiu ma
to, kaip knygoje vienas dedikacijos įrašas 
pasikeičia į kitą. Nuostabus tasai iš pus
nies ištraukto sergančio žmogaus pasaulis, 
ir nei gydytojas, nei klebonas negaili at
sakyti, kas yra. Kai dėl tų neprainiašingų 
haliucinacijų!, tai gydytojas bando šitaip 
išaiškinti: „Kažin kas nekontroliuoja sme
genyse cirkuliuojančios elektros 'srovės. 
Visą laiką genai, gerai, ir staiga į kokias 
smegenų ląsteles (šiauna srovė. Lyg dvi 
elektros vielas vieną su kita sujungtum.“

Haliucinacijos-miiražai romane yra visa 
ko centras. Haliucinaciijo'S ir jų aiškini
maisi. Tačiau šalia to vyksta ir realus, 
kasdieninis (gyvenimas. Rašytojas meis
triška ranka pavaizduoja negrų gatvelę, 
įkuria nlaktiimiils turi ’praeiti Miksa ir (ku
rioje ligi haliucinacijų pradžios jam ne
pažįstama gyveno Klaudija ir Big lEiill ir 
geroji senutė negrė Rosi. Taip, nepagai
lėta puslapių (ir realiam gyvenimui1, Jan
kui įpralstu žodžiu ir stilium sukuiriamiam, 
vis dedant detalę prie detalės.

Po Čikagos dangum
Žiauri žiema. Jei blogai buvo 1967 me

tais, tai Šiemet Čikagoje dvigubai daugiau 
iškrito sniego jau nuo Naujųjų Metų išva
karių. Didžiausios pusnys ir visą judėji
mą sustabdė sausio 12-16 d. d., o neapsa- 
ikomlais šaltis — 17 laipsnių žemiau nulio 
F. Visą savaitę neveikė mokyklos, sutri
kęs paštas, susisiekimais labai sunkus, 
žmonės maišinių negalėjo ilgai išvilkti iš už
pustyto (sniego. Dėka energingo mero Ba- 
laimdlfc suorganizuoto valymo Čikaga pra
deda atsigauti. Bet štai, sausio 24 d. vėl 
sniego pūgos. Ir daugelio mūsų organiza
cijų rengti parengimai neįvyko, laikraščiai 
atėjo po kelių dienų. Nepaprastai daug lie
tuvių mirė — nevienas dėl to baugaus 
sniego valymo prieš savo nalmus, ar maiši
niais stumdami, peršaldami kelyje į dar
bus. Daug įmonių neveikė.

Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinėje 
vyksta gyvais veikimas. Vasario 4 d. buvo 
mietinės narių susirinkimas, o vasario 24 
d. bus Užgavėnių balius, kovo 4 d. —■ Vla
do Butvilo minėjimas. Visi įvylkdiai savo 
namuose. Vasario 16 minėjime nariai da- 
lyvaujja įkartu su ALTo įrenginiu, o vasa
rio 11 d. pamal'dto-s Gimimo par. bažnyčio
je, uniformuoti ir su vėliavomis. Gen. 
Daukanto Jūrų šaulių kuopa irgi juda sa
vo veikloje. Sėkmės!

Parapijų padėtis. Mes džiaugėmės at
vykę piirmia’i'SiJais metais, Ikiad- Čikagoje esą 
net 12 lietuviškų parapijų. Kas liko po 30 
metų? Vos 'tiiik trys stipriau gyvuojančios, 
kitos panaikintas, juodžiams atiduotas. 
Dair' gyvybės ženklus rodo šv. Jurgio, 
Bridigpioirte, šv. Kryžiaus, Town of Lake. 
Kai kuriose dar yra lietuvių kunigų, bet 
nebėra lietuvių. Ir Marquette Park Gimi
mo parapija stebėtinai mialžėja. Dejuoja
me, kad pamaldose beveik jaunimo nesi- 
mlaito! Tali (kur gi katalikiškas jaunimas ei
na melstis? Dalis, Sakysite, Jaunimo Cein.-

Kas mėgsta mistiką, tuos žmogaus gali
mus pasivaikščiojimus anapus rytojaus ir 
anapus vakardienos, šį romaną priims 
kaip mielą (dovaną, šviežią rašytojo žodį 
ir į niaują sritį nukreiptą žvilgsnį. Kam 
-mistika tolimesnė ar visiškai svetima, pa
sidžiaugs bent tuo karališku J. Jair.lkiaus 
paišymo meistriškumu. O gal kas nors ir 
iš tų, kurie aibėj ingi dėl galimybi ų vailkš- 
čioitti t'airp dabarties, įpraeliltiieš ir ateities, 
užsikirės rašytojo sugebėjimu valdyti žo
dį ir juo nerealius dalykus paversti rea
liais ir įtikės į šią mistiką, kas čia dabar 
žino.

Apskritai gal diar reikėtų pridėti, kad 
•mūsų maišytojai, davę nemaža realistinių 
kūirilniiių, atidavė taip pat duoklę ir istori
niams siužetams. O dabar pradedą sukti į 
dar neilšt'intiuis pasaulius. IE|. Pūkdevičiūtė 
viename romane pavaizdavo žmogų, (kuris 
nuolat susitinka su sužmoginta mirtim. 
E. Cinzas ryžosi! ąitlslkleisti gyvenimą žmo
gaus, kuriam yra telkę paragauti to gar
siojo nlalrlkotiko LSD. J. Jankus taip pat 
nukreipė žvilgsnį į visai naują sritį, mū
sų beletristų diar ligi šiol visiška1! nė ne- 
pialčiu pilnėtą.

K. Barėnas 

tre, kuris priklauso skautams ir ateitinin
kams, o kur kitas jaunimas? Suiameriko- 
nėjo? Taip, jis mūsų išauklėtas mūsų pa
čių mokyklose, o ilietuiviiškaii nemoka nei 
melstis, nei lietuviškų pamaldų išklausy
ti! Kas gi kaltas? Patys parapijų ir mo
kyklų vadovai ir mes patys tėvai. Ar yra 
Gimimo -parapijoje ir kitose parapijose 
vaikučiams lietuviškos pamaldos? Nėra. 
Kodėl? Tiesa, seniau tėvai kovojo, neit pi
ketavo prie bažnyčios šiuo reikalu. Tai 
nieko nepadėjo. Nėra net jaunimo chore
lio, kiuris pagiedotų šv. Mišiose! Taigi iš
vada aiški — po mūsų neliks nei vienos 
lietuviškos bažnyčios, mokyklos — susirū- 
pįinikiime ateitimi!

Pasaulio Jaunimo Kongreso eiga skel
biama mūsų spaudoje, per radiją ir tele
viziją. Čikagoje didelis jo veikėjų centras 
-— čia pinigų vajaus komitetas, vedamas 
dr. Pauliaus, ir registracijos centras. Kas 
nori, gali važiuoti į Europą su kongreso 
paruoštom ekskursijom. Visi trokštame, 
kad tais kongresas pavyktų ir dedame cen
tus, kad sutelkus nors dalį lėšų. Praėjusį 
rudenį jaunimas suruošė demonstracijas 
Vašingtone — pajudino visuomenę ir su
kėlė lėšų, ir po visa ko net liko virš 24 
tūkšt. dolerių pelno.

LŽS-gos konsulo Daužvardžio fondo ko
misija paskyrė ir paskelbė laimėtojus, ku
rie daugiausia dirbo spaiu-dloje ir radijo 
programose.

Tačiau telko nustebti, kad iš 30 veikian
čių 'radijo lietuviškų programų nerasta ki
tų idirbaničių ir veikiančių, kaip jaunuolis 
A. Regis, kuris paskutiniais metais laibai 
miažaii tedlinbo radijo srityje. O juk yra 
dlaiuigiau ’radijo programose dirbančių, bai
gusių žurnalistikos mokslus. Kažin kais yra 
netvarkoj. Juk negalima kasmet laimin
gais daryti tūlos pačius kandidatus. Dau
gybė yna iir spaudoje dirbančių jaunuolių, 
kurie verti paskatinimo šiame darbe.

Bal. Brazdžionis

PAMINKLAI S. KAIRIUI IR 
K. BIELINIUI BUS ŠIAIS METAIS

Jau ilgesnis laikas, kaip pasaulyje tarp 
lietuvių renkamos -aukos paminklams, ku
rie bus pastatyti tautinėse lietuvių kapi
nėse Čikagoje amt liieltuvilų veikėjų prof. 
Stepono Kairio dir Kipro Bielinio kapų.

Dabar jiaiui esą paruošti paminklų pro
jektai — S. Kairiui archit. A. Kerelio, K. 
Bieiinliui inž. J. Kovo, ir paminklai būsią 
pastatyti (šilais mietais.

Atsiusta paminėti
Lietuva Nr. 4/178, 1978 m. spali s-gruio- 

dlis. Filatelistų d-jos biuletenis. Red'. E. 
Petrauskas, adim. K. Rož-ainisk-as, 3450 W. 
62nd St., Chicago, Illi. 60629, USA.

Archivum Historiae Pontificiae Nr. 16. 
1978. Gregoriano universiteto leidinys, 
Roma. Turinyje prof. P. Rabikausko, S. I., 
studijia -apie Vlitaiiaiuis universiteto įsteilgi- 
mią 1579 m.

Su liptuviaifi 
pusaulyįe

„GRIGALIAUS RELIKVIJOS“ LATVIŲ 
KALBA

Pasinaudodamas vos tik išėjusia 'knyga 
„Kilogramas cukraus“, rūpestimigasis lie
tuvių literatūros populiarintojas latviuo
se Janis Zarins jau suskubo joje išspaus
dintąjį K. Barono apsakymą „Grigaliaus 
relikvijos“ išversti į savo kalbą.

Apsakymas būsiąs spausdinamas žurna
lo „Treji Varti“ kovo-balandžio mėn. nu
meryje.

J. Zairiinš d-ar tikisi išversti ir kitą apsa
kymą i'š tos knygos. Jo verstų benlt treje
tas K. Barono apsakymų iš kitų rinkinių 
jau -anksčiau buvo išspausdinta latvių li- 
teratūros-kultūros žurnaluose, tarp kita 
ko, ir tuose pačiuose „Treji Varti“.

„MUSŲ PASTOGĖ“ IR JOS VAIDMUO 
SUKAKTIES PROGA

Australijos Lietuvių bendruomenės sa
vaitraštis „Mūsų Pastogė“ atžymėjo savo 
30 metų sukaktį, ir redaktorius ta proga 
vedamajame šitaip nusakė to laikraščio 
vaidmenį:

„Šalia informacijos per visus tuos tris- 
dleščimt metų turėjo dar ir kitą misiją ,— 
instruktuoti, kaip mes turėtume gyventi 
ir dirbti, kad ir čia lietuvybė vystytųsi, 
kad ji turėtų tęstinumą ir ateičiai. Ir šitą 
misiją Mūsų Pastogė atliko, galima saky
ti. be didesnių priekaištų. Tai liudij-a mū
sų bendruom-einės iki šianldliie gyvastingu
mais, pastangos kaskart vis tobulėti, sie
kiai naujiems užsimojimams. Ir šita pras
me Mūsų Pastogė suvaidino lemiamą 
vaidmenį. Įtaigojami -nuotaikų -mūsų ben
druomenės vadovai dažnai pasiduodavo 
rezignacijai, norėdami pailsėti ant atsiek
tų laurų, bet Mūsų Pastogė 'buvo tas va
riklis, Ikūris kėlė ir atvėrė naujus -darbo 
ir veiklos akiračius, skatino siekti aukš
čiau ir daugiau. Ir galbūt Mūsų Pastogės 
veržlumo ir kūrybinių jėgų pastangomis 
šiandie Australijos Liet. Bendruomenė yra 
piasltekiusi tokio lygio, kad ji daugeliu at
vejų statoma pavyzdžiu kitoms lietuvių 
bendruomenėms plačiame pasaulyje. Dau
gelio pasaulio žymiųjų lietuvių veikėjų 
vizitai Australijoje, solistų, sportininkų, 
meninių vienetų, kaip Gyvataro ir Kana
dos ar Grandinėlės iš Cleveland© pasiro
dymai Australijoje liudija, kad mūsų ben- 
druomelnlė verta tokių vizitų, kad ji yra 
dėmesio centre ir kad ateity planuojama 
dlair didesnių ir svarbesnių parengimų ir 
susitikimų (Australijoje“.

„’Mūsų Pastogę“ 1949 m. pradžioje ėmė 
leisti A. Baužė, o vėliau perdavė Bendruo
menei. Iš pradžių ją redagavo J. Žukaus- 
Zumeris, 1953. XI-1958. VII. 7 J. Kalakaus- 
kas-Kalakonis, po jo J. Vėteikis. 1961 m. 
pabaigoje tas pareigas perėmė dabartinis 
redaktorius V. Kazokas, išdirbęs iki 1970 
m. pabaigos. Tada grįžo dr. A. Mauragis, 
o nuo 1975 m. pradžios vėl pakviestas Vin
cas Kazokas.

E?

Baltu tautu ateities problema
VYTAUTAS ALANTAS

3. Balsai apie aisčių susijungimą istorijoje 
ir mūsų laikais

Aukščiau pastebėjau, kad viena iš prie
žasčių, kodėl aisčiai nesukūrė bendros 
valstybės, buvo toli numatančių politikų 
bei didelir karo vadų stoka. Tačiau ne vi
sai taip: vienas tokių vadų atsirado: čia 
turiu galvoje karalių Mindaugą, tačiau ir 
tam dideliam valstybininkui visų aisčių 
po viena vėliava suburti nebepavyko, nors 
jis su žemaičių kunigaikščių Treniota, kaip 
rašo savo istorijoje dr. V. Daugirdaitė- 
Sruogienė (Lietuvos istorija, 88 psl.), pla
navo sukurti baltų valstybę, į kurią įeitų 
visos prūsų, lietuvių ir latvių žemės ir iš 
visur kryžiuočiai būtų išvaryti. Gal būt, 
Mindaugas per vėlai išėjo į Lietuvos are
ną, gal aisčių priešų -galybė buvo per di
delė, gal pagaliau lietuvių, prūsų ir latvių 
savitarpio politinis bei psichologinis susi
skaldymas jau buvo per giliai įsišaknijęs, 
ir jis nebepajėgė apvaldyti jų išcentrinių 
poveržų, o greičiausiai visi tie veiksniai 
kartu nulėmė aisčių likimą ta linkme, kad 
Lietuvos valdovui tepavyko išgelbėti tik 
aukštaičius, žemaičius ir jotvingių dalį, 
tuo tarpu kai prūsai dingo vokiečių ban
gose, jotvingius nukariavo kaimynai, o lat
viai Livonijos ordino valdomi nuėjo sa
vo keliu.

Slinko amžiai. Likusieji aisčiai — lie
tuviai ir latviai — dingo iš politinės rytų 
Europos arenos ir vegetavo svetimų val
domi. Niekur nebegirdėti balsų apie ais
čių vienybę nuo XIII iki XIX amž. t.y. 
maždaug per 600 metų. Mūsų gadynėje 
pirmieji balsai apie paskutinių aisčių su
sijungimą pasigirdo pirmam Pasauliniam 
karui besibaigiant. Pirmasis tą balsą pa
kėlė dr. Jonas Šliūpas, kuris lyg aidu po 
keleto šimtų metų atsiliepė į Mindaugo 
svajonę sujungti visas aisčių žemes į vie
ną valstybę. 1918 m. daktaras išleido Ame
rikoje knygą: Lietuvių latvių respublika ir 
šiaurės tautų sąjunga. Jis ją parašė diar 
pasauliniams karui nepasibaigus, būtent, 

1917 m. nuvažiavęs iš Amerikos per Sibi
rą į Stockholmą, kur įvyko tautinės sro
vės lietuvių veikėjų konferencija. Savo 

’knygoje, iškėlęs Lietuvos didingą praeitį, 
į kurią jis žiūrėjo romantiko akimis, pa
brėžęs, kad, nežiūrint kokia bebūtų Rusi
jos santvarka, — respublika ar monarchi
ja, —■ „rusai vis tiek nekęs kitataučių“, o, 
■kalbėdamas apie vokiečius, pastebėjęs, jog 
„kas vokiečiui gera, tai mums nuodai", 
autorius prieina išvadą, kad „reikia kurti 
lietuvių latvių respubliką, kuri ne impera- 
lizniu ir užkariavimais remsis, bet demo
kratija, nes mes esame demokratai“. (Ma- 
mon pabr.).

Toliau, pabrėždamas mažų tautų reikš
mę pasaulio kultūrai bei civilizaiij-ai, dak
taras sako, kad „lietuvių latvių respubli
ka pasauliui ne pragaištį, bet naudą neš
tų“. Lietuviams ir latviams sava valstybė, 
jo žodžiams tariant, esanti sine qua non, 
kitaip sakant, yra gyvybinė būtinybė. Lyg 
ir atkirsdamas tiems Skeptikams, kurie 
abejojo, ar baltų tautos, atgavusios nepri
klausomybę, būtų pajėgios išsilaikyti eko
nomiškai, dr. Šliūpas nė kiek neabejoja, 
kad tokia respublika turėtų pakankamai 
ekonominių resursų išsilaikyti, o jei, jo 
žodžiais tariant, trūktų technikų, tai ,,par
važiavę iš Amerikos mūsų broliai ir sese
rys spragą užpildytų“.

Įdomi dr. J. Šliūpo projekto ta vieta, kur 
jis sako, kad latviai kito kelio neturį, kaip 
tik grįžti į „genlties prieglobstį“, kitaip sa
kant, politiškai dėtis su Lietuva. O toje 
bendroje valstybėje latviai turėsią autono
miją, nes tuo laiku, autoriaus žodžiais, lat
viai ir estai tebegalvoję apie autonomiją 
rusų imperijos ribose, bet jis tikėjosi juos 
netrukus tielk subręsiant politiškai, kad ir 
jie imsią reikalauti nepriklausomybės... 
Galop, susikūrus lietuvių latvių respubli
kai, dr. J. Šliūpas svajojo apie šiaurės tau
tų sąjungą, į kurią įeitų švedai, norvegai, 
danai, latviai, estai, lietuviai ir suomiai.*

Išgyvenę nepriklausomybės laikotarpį, 
antrą Pasaulinį karą ir vėl netekę laisvės, 

mes daug patyrėme bei pasimokėme, tad 
ir dr. J. Šliūpo anuomet mestas lietuvių 
latvių vienybės šūkis šiandien mums tu
rėtų būti ne tik „svajonė“. Jei iš vienos 
pusės kai kurie jo samprotavimai skamba 
nerealiai, pvz., jo siūloma šiaurės tautų 
sąjungą, — Skandinavijos tautom abso
liučiai nėra jokio intereso sieti savo liki
mą su Pabaltijo tautoms, — tai kita ver
tus jo keliama lietuvių latvių vienybės 
idėja po visų skaudžių sukrėtimų bei pa
tyrimų, man rodos, šiandien turėtų susi
laukti mūsų kur kas didesnio ir rimtesnio 
susidomėjimo. Galimas dalykas, kad dr. J. 
Šliūpas savo pranašiška intuicija bus iš
kėlęs pačią opiausią, sakyčiau, likiminę 
paskutiniųjų aisčių egzistencijos problemą.

Būta ir kitų lietuvių latvių vienybės 
Skelbėjų tuo įmetu. 1919 m. J. Tumas- 
Vaižgantas išleido Vilniuje knygutę, pava
dintą Aplink Baltiją. Jau tais laikais Vaiž
gantas buvo karštas lietuvių latvių vieny
bės Šalininkas.

Panašius projektus anuo metu puoselė
jo ir O. V. Milašius Paryžiuje. Mūsų bu
vęs atstovas Paryžiuje min. S. Bačkis sa
vo straipsnyje apie O. V. Milašiaus veiklą, 
paskelbtame 1959 m. prancūzų kalba išė
jusioje knygoje O. V. Milosz tarp kita ko 
raišo, kad Milašius jau 1919 m. pradžioje 
kėlęs Pabaltijo valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos — santarvės idėją. Tų me
tų pradžioje Milašius skaitė Aukštųjų po
litinių bei socialinių studijų institute pa
skaitą tema: Lietuvos Latvijos Federacija. 
Vėliau žurnale Revue Baltique Milašius 
rašė apie sąjungą, į kurią įeitų iš vienos 
pusės Švedija, o iŠ kitos — Pabaltijo vals
tybės. Baltijos jūra, jo nuomone, turinti 
tas valstybes ne skirti, o jungti. Tačiau dar 
kiek vėliau savo studijoje Baltijos valsty
bių santarvė Milašius jau kalba tik apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos santarvę. At
rodo, kad Milašius kurį laiką svyravo tarp 
dviejų galimybių: Pabaltijo tautų sąjun
gos su Švedija ir vien tik Pabaltijo tautų 
federacijos. Tie samprotavimai primena 
dr. J. Šliūpo minimą šiaurės tautų sąjun
gą ir vėliau karštai propaguotą prof. Pakš
to Balto-'sikandijos idėją.

4. Vienybės idėja liko podukra

Atgavusios nepriklausomybę po pirmojo 
Pasaulinio karo, Pabaltijo valstybės nuėjo 
kiekviena savo keliu. Apsvaigusios savo 
laisvės kovų laimėjimais, grumdomosios su 
vidaus sunkumais, pagaliau liūliuojamos 
karą laimėjusių vakarų demokratijų skel
biamu ,,amžinosios taikos“ šūkiu, kurio 
didžiausias garsiakalbis Tautų Sąjunga, 
Pabaltijo tautos nekreipė dėmesio į savi- 
tarjpio glaudesnį suartėjimą.

Latvija ir Estija buvo laimingesnės ta 
prasme, kad atgavo savo žemes, o Lietu
vai vėl teko susidurti su savo žemių su
jungimo problemomis, kurios maždaug pri
minė Mindaugo laikus. Atsimintina, kad 
Mindaugas nebetiesė rankų į visą Prūsiją, 
—bent apie tai nieko nesako istoriniai šal
tiniai, — bet yra faktas, kad jis labai rėmė 
sukilusius prūsus. Mes, atgavę nepriklau
somybę, irgi nebereiškėme pretenzijų į vi
są Mažąją Lietuvą, bet irgi faktas, kad at
kakliai turėjome kovoti dėl Klaipėdos kraš
to prigydymo prie Lietuvos kūno. Vėlgi at- 
simintina, kad per laisvės laikotarpį mes 
turėjome grumtis dėl savo sostinės ir Vil
niaus krašto atgavimo. Tuo būdu dėl savo 
teritorinių problemų mes buvome blogi 
partneriai latviams ir estams, kurie laikė
si nuošaliai ir vengė ieškoti kelių į glau
desnę Pabaltijo tautų santarvę. Be abejo, 
tai buvo didelė, gal, sakyčiau, ir lemiama 
psicholiginė kliūtis glaudesniam politiniam 
vienetui susikurti Pabaltyje. Kas norės dė
tis su kaimynu, kuris turi kivirčių su ki
tais, didesniais kaimynais?

Tiesa, reikia pasakyti, kad su latviais ir 
estais mes „bendradarbiavome“. Buvo su
organizuotos lietuvių - latvių ir latvių-lie
tuvių draugijos, kurios kasmet suvažiuo
davo Kaune ir Rygoje. Ta proga kalbėto
jai paberdavo daug gražių žodžių apie bro
liškas tautas, vienbalsiai nubalsuodavo iš
mintingai Skambančias rezoliucijas ir... 
išsiskirstę viską pamiršdavo. Atsimenu, 
man pačiam teko dalyvauti Rygoje, viena
me latvių - lietuvių draugijos suvažiavi
me. Besiklausant tų „broliškų“ kalbų, jau
tėsi lyg ir oratorių varžymąsi nepasakyti 
žodžio, kuris nepatiktų vyriausybei. Mat, 
tiek Lietuvos, tiek Latvijos oficialūs 

sluoksniai žiūrėjo į tokius suvažiavimus 
pro pirštus, lyg į tam tikrą nerimtą žaidi
mą, nors, tiesą sakant, ne kitaip laikėsi ir 
abiejų tautų viešoji nuomonė. Lietuvių 
latvių vienybės nuoširdžių šalininkų bei 
draugų buvo nedaug. Ir tie šalininkai, kaip 
išsitarė Bronys Raila 1948 m. vakarų Vo
kietijoje ėjusioje Mintyje, ,įbuvo privers
ti konstatuoti, deja, liūdną tiesą, kad mū
sų Aestorum gentes amžių bėgyje susikū
rusios ir patekusios į skirtingą istorinį, po
litinį, socialinį ir kultūrinį likimą, ilgai
niui virto atskiromis tautomis su savais 
ir natūraliais egoizmais, su savomis nacio
nalinėmis ambicijomis ir nebe visuomet 
suderinamais charakteriais. (Mūsų fede
ralizmo konspektas, Vienybė žodžiuose ir 
širdyse, Mintis, 1948 m.).

Laikraštininkai, rašytojai, teatralai, ka
riuomenės atstovai, žemės ūkio, koopera
tyvų darbuotojai, studentai ir visokių ki
tokių organizacijų bei įstaigų atstovai lan
kydavosi vieni pas kitus, paposėdžiauda
vo, kai ką nutardavo, užkąsdavo ir nu- 
gerdavo ir, grįžę namo, sakau, viską pa
miršdavo. Tokio pobūdžio „bendradarbia
vimas“ vyko tarp visų trijų Pabaltijo vals
tybių.

Ne ką glaudesnis bendradarbiavimas vy
ko ir visų trijų valstybių viršūnėse. 1934 
m. Lietuvos iniciatyva Ženevoje buvo pasi- 
ra'šyta Lietuvos, Latvijos ir Estijos santar
vės ir bendradarbiavimo sutartis, kurios 
tikslas buvo plėsti ,,solidarios santarvės ir 
solidaraus draugingumo dvasią“. Tai bu
vo tik nieko neįpareigojanti žodžiai, netu
rėjo jokios praktinės reikšmės. Kai atėjo 
lemiamas momentas gintis, maskoliška 
meška, be niekur nieko, paglemžė Pabal
tijo tautas vieną po kitos lygiai taip pat, 
kaip XIII amž. kryžiuočiai prarijo 10 prū
sų kilčių irgi vieną po kitos.

žodžiu, psichologinis klimatas visose 
trijose Pabaltijo valstybėse jų nepriklau
somybės laikais ne tik nebuvo palankus 
politiškai glaudėti, bet galima sakyti, at
virkščiai: visų trijų kraštų viešosios nuo
monės bei vyriausybių apakimas buvo to
talinis... Vienybės idėja buvo užmiršta po
dukra. Jei valdyti reiškia numatyti, tai to 
numatymo nebuvo nė iš tolo.

(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Ar tu, kuris nužmoginai žmogų jr neda
vei jam kitokių galimybių, kaip kad tap
ti gyvuliu; ar tu, kuris sunaikinai jo sie
lą ir užgesinai jo paskutinį vilties spindu
lį, tartum ištrėmęs jiį į amžinos tamsos 
prakeiktųjų pasaulį,

•ar tu esi tikras, kiaid prakeiktasis, .ku
riam tu pataikavai, neatsigręš ir nepakels 
kardo prieš tave patį?!

Kas yra mūsų nepriklausomybės ir lais
vės tvirtovė? Visos tavo įmantriai parvež
tos kartuvės, visi tavo dvokiantieji kalė
jimai, visos vergavimo stovyklos, visi ta
vo durklai ir šautuvai gali būti nukreipti 
prieš mus, bet mes liksime nenugalėti, nes 
meilė laisvei neužgesinamai degs mūsų 
širdyse; ji yra mūsų nenugalima tvirtovė.

Mėgindamas ją sunaikinti. tuo pačiu 
metu tu sėsi sėklą sau sunaikinti. Kalda
mas vergystės pančius kitiems, tu ruoši 
savo kūną, kad jis tiktų juos dėvėti tau 
pačiam. Pratęs sunkiais vinimis pakaltais 
batais mindžioti laisvę kiltų, tu įsimerki 
■mirčiai ipats save.

Tokiais žodžiais ir tokiomis mintimis 
derėtų mums visiems lietuviams prabilti 
į Kremlių vasario mėn. proga.

♦ **
O igafl. šie žodžiai per žiaurūs ir įspėji

mai pernelyg dramatiški.? Gal geriau derė
tų paberti užuojautos jausimų saują arba 
išlieti porą didelių krokodilo ašarų? Su- 
praškime, juk šiuo metu Kremlius yra 
labai painioj ir nepavydėtinoj padėty, Ki
nijai pradėjus ruoStis kelionei į Maskvą. 
Spėjama, kad ši ruoša truksianti 20 me
tų. Bet kas žino — o gal tik dešimt? Tuo 
tampu tik viena yna aiškiu ir tikra, kadi la
gaminai kelionei jau ruošiami ir žada bū
ti, 'lietuviškai tariant, „ekspres-liulksus“.

Taigi, ką daryti?
Mes, lietuviai Didž. Britanijoj, taip pat 

Amerikoje, Australijoje ir visoje vakarų 
Europoje, gal įgalėtume duoti Kremliui 
tik vieną patarimą — užplanuoti didelius 
gėlynus Maskvos aerodromo laukuose, o 
geležinkelio stotį „Maskva“ visuomet lai
kyti papuoštą tam atvejui, jeigu svečias 
atvyktų netikėtai, gerokai prieš numato
mą laiką. Lietuviai Lietuvoje gal turi ir 
kitokių, geresnių patarimų.

Deja, šis mūsų kad iir nuoširdus patari
mas, aišku, Kremliui nepatiktų. Atrodo, 
kad Kremliaus didvyrių galvosena galė
tų vystytis šiuo metu tik dviem kryptim
— 1. atviro karo (vadinamojo įprevenity- 
vinio karo) prieš Kiniją ir 2. slapto vi
suotinio karo prieš vakarų pasaulį apla
mai ir Kiniją išskirtinai.

Prisiminkime. Bene prieš šešetą ar dau
giau metų, kada Sovietų valdžios ištrem
tas Solženicinas atsirado vakarų pasau
lyje, jlis nedelsdamas, gal net sėdėdamas 
ant dar neiškrautų lagaminų, parašė la
ibai illlgą laišką Kremliaus vadams (taip 
jiiis dir buvo adresuotas) ir perdavė jį va
karų spaudai.

Šio laiško tarinys turėjo nustebinti bet 
kurį laiško skaitytoją. Kiekvienas jų juk 
laukė Solženi'cilną pasisakant apie žmo
gaus teises, žmogaus priespaudą Sovietuo
se, žmogaus kankinimą kalėjimuose bei 
darbo Stovyklose ir t. t. Bet ne. Mažiausia 
du trečdaliai jo labai lilgo laiško buvo 
Skirti vien šauksmui, įtikinėjimui ir mal
davimui, kad Kremliaus vadai liautųsi 
svarstę Sovietų ikaro galimybes prieš Ki
niją. Anot Solženicino, teks karas būtų 
kelias į šventosios Rusijos pražūtį.

Tokio tarinio laiškas buvo nemaža 
staigmena Vakarams, nes jis parodė, kad 
jau anais laikais Sovietų-Kinijos karo ga
limybės buvo gyvai svarstomos Kremliaus 
vadovų slaptuose kalbinėtuose. O kaip 
šiais, mūsų įgyvenamaisiais laikais?

Neabejotina, fcaid Sovietų karo prieš Ki
niją klausimas svarstomais dabar dar 
kruopščiau ir dar (gyviau, bet... blaivi 
realybė šiais, lk.a:|p ir ainiais, laikais, atro
do, nepaisalkeituisi — liko labai priešinga 
tokio karo galimumui. Prileisk,imie, kad 
techniškai Sovietai karą ir laimėtų, it. y. 
rusai įsiveržtų į Kiniją, ir sumuštos kinų 
armijos kapituliuotų. Bet organiškai So
vietai baigtų karą smarkiai jį pralaimėję
— tūkstantis milijonų kinų visitiek liktų, 
tik diar veiklesniais ir aršesniais priešais 
negu prieš karą; o Sovietai, kad ir laimė
ję, baigtų karą nusilpę, nebepajėgūs su
valdyt! jau dabar sunkiai suvaldomų sa
telitų dir įsigiję tūkstantį milijinų dau
giau aktyvių priešų. Rulsų tauta pamažu 
nukraujuotų, nes priešų būtų tiek daug, 
kad nė vienais jų nebijotų vaikščioti su 
atlenktais peiliais.

**♦
Tad atrodo, kad esamoje visiškai nau

joje (tarptautinėje situacijoje Kremliaus 
valdams belieka tik vienas būdas kovoti 
prieš Kinijos numatomąjį įsigalėjimą — 
slaptas ir netiesioginis, t. y. suaktyvinti 
Sovietų politinio pogrindžio tarptautinės 
agentų armijos veiklą, sumanijai pasiren
kant silpni ausi a i apsaugotais, ibet Vaka
rams ir Kinijai gyvybingiausias vietas sa
vo puolimo taškais; vienius puolant iškart 
ir netikėtai, įkilus — pamažu, pastoviai ir 
užmadkuotai. Galutinus tikslas — izoliuo
ti Vakarus nuo Kinijos, palaipsniui para- 
ližuojant Vakarų pajėgumą, visų pirma 
pramoninį ir finansinį.

Ir, štai, Kremliaus vadai pasistato prieš

save niaują politinių šachmatų lentą, pa
siruošę labai sudėtingiems ėjimams. Prie
šingoje lentos pusėje, norės jie ar nenorės, 
turės atsisėsti Valkatai. (Tarp kitko, deja, 
šiuo metu Vakarai neturi jokio šachmatų 
čempiono; prieš 3 metus turėjo Filšerį, 
aerikietį, bet ir šis, laimėjęs milijoną do
lerių, išsikraustė iš proto).

Lošimas jau prasidėjo.
***

Rusai, nelaukdami Vakarų, įvykdė pir
mąjį ėjimą — Vietnamo padedami, lai
mėjo Kambodiją. Tuo būdu Vietosimas 
tariamai (padidino savo (teritoriją, o rusai 
tikrai pasiėmė Vietnamą saivon įtakon ir 
gerokiaJii pasistūmėjo, pradėdami supti Ki
niją iš pietų. Kremlius gali juoktis —• dar
bias atliktais Švariai ir beveik nepastebi
mai, o ijieigu ir pastebėta, tai pavėluotai.

Šiia proga gal ir pravartu pastebėti, jog, 
ikarui Vietalaime pasibaigus, šių laiškų 
skiltyse buvo „pranašauta“, kad Vietna
mas turės tik dvi galimybes — anba susi- 
tviantkyti savarankiškai Jugoslavijos pa
vyzdžiu, arba tapti Sovietų satelitu. (Piais- 
taroji galimybė šio laikraščio užsienio ko
respondentui atrodė realesnė).

Antras ėjimas taikomas į Persijos įlan
ką, kur suteka visi (išskyrus Venecuelos 
ir Libijos) didžiausi pasaulio žibalo šal
tiniai. Čia nepaprastai genai suorganizuo
ta pėstininkų žygiuoitė iškart nubraukė 
nuo lentos karalių. Karalių (patį šachą) 
pašalinus, pėstininkų itarpe, (priešingai 
šachmatų lošimo taisyklėms, kilo maiš
tas... bet tai kaip tik atitinka politinio 
šachmatų lošimo taisykles. Dabar tik be
lieka įstebėti, kiek rusai bus pajėgūs susi
doroti su maištaujančiais pėstininkais. Tai 
gali užtrukti ilgesnį laiką. (Elet Sovietai 
■neturi laiko laukti tuščiai.

Tuo tarpu rusai atvirai ir žiauriai vei
kia Afganistane, 'kuris susisiekia su Ki
nija ir 'Persija. Vakarai ilgoką laiką guo
dė save, kiald Sovietams nepasiseks užval
dyti Afganistano dėl ten esančios gana 
gausios ir labai priešrusilškai musistačiu- 
sios karingos tautelės — patan. Kaip tik 
šiuo mietu Sovietai 'užsimojo ipaitaniečius 
išnlaikiniti: juos areštu ojla tūkstančiais, 
sugrūda į traukinius, išveža į kalnus ir 
ten sušaudo. Mažai kam pasiseka pa
sprukti per sieną į Pakistaną.

Pakistane savo ruožtu laukiamą dide
lių riaušių, jeigu buvęs, diaibar įkalinamas 
valstybės prezidentas Butto bus pakartas. 
Tokiu atveju, kaip spėijaima, Pakistanas 
galėtų skilti net į tris dalis.

■Pagaliau pravartu prisimiiniti, kad ryti
nė Turkijos dalis, kuri susisiekia su Per
sija, taip pat nebuvo pamiršta. Ten ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose staiga sukilo 
„kiaurieji“ ilr pradėjo piauti tam visai ne
pasiruošusius „dešiniuosius“. Sukillimlais 
buvo, matyt, teks rimtas ir pavojingas 
visam kraštui, kad vyriausybė turėjo pa
skelbti visuotinį Ikaro stovį, laikomą iki 
šiandien.

Šią įvykių apžvalgą baigiant, įdomu pa
stebėti, kad riaušės Turkijoje kaip tik su
tapo su pirmomis riaušėmis Persijoj (Ira
ne), o Kremliaus galva, Leonid Brežnev, 
staiga išvyko atostogų ne, kaip įprasta, į 
Jaltą, Ibet į Bulgariją, arti Turkijos sie
nos! Truputį buvo persistengta, ar nė?!

Tačiau įvyktai nesustos. Dirva jiems pa
ruošta. Jie riedės toliau, gal neit pasieks 
■silpnesnes Vakarų Europos vietas, pvz., 
Italiją ar D. Britaniją. Tuo tarpu įgi ste
bėkime, ar žibalas suliepsnos, o gal kurs- 
■tytoljiais bus pristabdytas.

#♦*
Lietuvio lapiną stytoui.
Lietuvių tautos pagrindines vertybes 

(raštą, mokslą ir ■meną) susiuvau į 'Lietu
vos trispalvę vėliavą. Čia pat tik pridur
siu, kad, tai darydamas, negalvojau apie 
raštą tik mumis paltiiems, apie mokslą tik 
mumis patiems dir aipie meną tik mumis pa
tiems. Ne. Galvojau aipie raštą, mokslą ir 
meną visų pirma tokio siektino lygio, ku
riuo lietuvių tautos genijus reikštųsi ir 
spinduliuotų toli už Lietuvos ribų.

Tokiai vėliavai plėvesuoti reikalingas 
aukštais stiebas. Tuo stiebu turi ir gali bū
ti tik darbas. Baits darbas turi būti labai 
aukšto lygio, matuojamo posakiu: 'geriau
siai atliktas įdaubas 'dar nėra pakankamai 
geras, t. y. kad ir geriausias darbas pa
lieka diar truputi vietos geresniam.

Iš to seka. kad mano įsirvaizduojamoj 
Lietuvoj turėtų vyrauti darbo kultas, it. 
y. uždedant jam pareigą būti geresniu už 
geriausią, darbui taip pat priklauso pa
garba, (aukštesnė už aulkšč'iaulsią. Toliau 
ilš to taip palt seka, kad Lietuvos valstybė 
turėtų būti tvarkoma darbo demokratijos 
paigrimdlaiis.

Iki palsilmatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

IS „ŠLUOTOS“ HUMORO
Mūsų kolūkiuose yra daug žmonių, ku

rie save aukoja duonai.
(Iš pasisakymo)

Lietuvos kamerinis orkestras
GASTROLIAVO AMERIKOJE

Garsusis Lietuvos Kamerinis cnl'.resitras, 
kurtis yra plačiai apkeliavęs visą Europą 
■ir ten pasiekęs užtarir.laiuito įvertinimo, 
sausio 16 d1. atvyko į JAV, kur yra numa
tyti 25 koncertai. Šis kolektyvas yria pir- 
multilniis nie tik iš (Lietuvos, bet ir ilš viso 
Palbaltlljė, pelnęs [galimybę pasirodyti 
Amlerilkoje komerciniu pagrindu. Menii- 
ndlnlkus ilš Vilniaus pakvietė Columbia Ar
tists Management Inc. ibenidirovė, o kon
certas įvairiose vietovėse rengia tos ben
drovės skyrius — Community Concerts 
Assn.

Atvykęs į Vašingtoną, ijiaiu sekančią die
ną jis pasirodė Ctarkslville, Tenn. Svečių 
iš Vilniaus pialsirodymiai vyksta beveik 
kiekvieną dieną įvairiose Amerikos vals
tijose, idažntausūai iruedidteJliiuose miestuo
se, tačiau sugebančiose sutraukti gana di
dėlius publikos būrius.

Į Čikagą vilniečiai .buvo atvykę vasario
2 d. iir apsistojo miesto centre Pick Con
gress viešbultyjle ir iš čia važinėjo į šiau
rinius priemiesčius koncertuoti. Vasario
3 d. jie pasirodė Wiaiukegane, o sekančią 
dieną — Arlington Heights, Ill.

Ypač daug žiūrovų sutraukė pirmasis 
jų čia pasirodymas •— Wiaukegane. Į jį su
sirinko 1.500 žiūrovų, jų tarpe galėjo bū
ti aipie 150 lietuvių. Po Išio koncerto nedi
delė vietinių lietuvių kolonija (suorganiza
vo gražų priėmimą svečiams iš Vilniaus, 
į kurį altlsillankė vietinės LB .apylinkės vei
kėjai ir kitų organizacijų darbuotojai. Pa
našių, kiek mažesnių priėmimų būta ir 
pačioje Čikagoje, vienas jų įvyko Jauni
mo centro kavinėje, o kiti daugiausia pri
vačiuose namuose. Kai kurie orkestrantai 
čia turėjo giminių, tai laisvą laiką praleis
davo su jais. Iš abiejų pusių bendravimas 
buvo nuošilrdluis ir draugiškais.

Tiek Wiaukegainie, tiek Arlington Heights

Lietuvos gyventoju surašymas
Lietuvoje trečias po antrojo pasaulinio 

karo visuotinis gyventojų sumaišymais pra
sidėjo š. m. Sausio 17 d. ir buvo atliktas 
per 8 dienias, t. y. iki sausio 24 d. Pirmie
ji du surašymai įvyko 1959 ir 1970 metais 
(Nėpriklausomoje Lietuvoje visuotinis gy
ventojų surašymas buvo 1923 m.). Vadi
namasis kriitin'is surašymo momentas — 
tiksliai surašyti gyventojus galima tik at
spindint jų Skaičių tam tikru laiko mo
mentu — buvo iš sausio 16-osios į 17-ąją 
12 valanda nakties- Visi 'gyventojai tarė
jo atsakyti į 11 klausimų: giminystės ry
šys su šeimos galva, lytis, gyventojų ka
tegorija (nuolatiniai ar esamieji, t. y. gy
ventojai, surašomoje vietovėje buvę kriti
niu surašymo momentu), amžius, šeimy
ninė padėtis, tautybė, gimtoji kalba ir ki
ta Sov. Sąjungos tautų kalba, kurią ap
klausiamasis gerai mok®, išsimokslinimas, 
mokymasis, pragyvenimo lėšų šaltinis. At
rankiniu ■būdu buvo atsakoma į 5 klausi
mus: darbovietė, užsiėmimais, visuomeni
nė grupė, migracija (gyventojui reikėjo 
atsakyti, kiek laiko gyveno šioje vietovė
je), ir oterims — pagimdytų vaikų įkai
čius.

Ištisinio stebėjimo klausimai (į kuriuos 
visi gyventojai turėjo atsakyti) iš esmės 
tie patys kaip :ir 1970 m. Tačiau 1970 m. 
atrankinio stebėjimo klausimų (buvo sep
tyni, o šiais metais tik penki. Nėra- klau
simo apie sezoninį darbą, o vietij trijų 
klausimų apie migraciją paliktais vienas. 
Įtrauktas naujais klausimas moterims dėl 
pagimdytų vaikų skaičiaus. Atsakymi į 
šį klausimą, be abejo, leis geriau išaiškin
ti demografinę Lietuvos padėtį.

Dar viena ypatybė 1979 m. gyventojų 
surašyme, tai medžiagos apdorojimas. Da
bar viename dokumente sujungtas sura
šymo lapas ir informacijos techninis nešė
jas. Surašymo programa išdėstyta ant 
Specialaus blanko, kuriame į pačius pa
prasčiausius klausimus duodami ir galimii 
■atsakymai. įSurašinėtojui tik lieka minkš
tu pieštuku užtušuoti langelius prie ati-

SKAITYTOJŲ LAISKAi

PRAŠO PAGALBOS

Teko įskaityti „Daily Telegraph“ (10. I. 
1979) korespondento iš Maskvos žinutę, 
kad Irena Gajauskienė, nuteisto lietuvio 
disidento 'Balio Gajausko žmona, laišku 
kreipėsi į prezidentą Oairterį ir prašė, kad 
užtartų jos vyrą, kuris praėjusių metų ba
landžio mėnesį ir vėl buvo nuteistas 10- 
čilai metų .sovietinės darbo stovyklos už 
antisoviėtinę veiklą. Šiuo mietu lElalio Ga
jausko kančią suinku žodžiais ir apsakyti.

■Balys Gajauskas jau 25 metus yr® išbu
vęs sovietinėje darbo stovykloje (1948- 
1973). Disidentiniai šaltiniai sako, kad Ba
lį Gajauską kaltino už tai, jog jis padėjo 
Aleksandrui Ginisbungui tvarkyti Aleks
andro Solženicino įsteigtą fondą, kurio lė
šomis buvo šelpiamos nubaustų disildėntų 
šeimos.

Būtų laibai gražu, kad ir mes rašytume 
prezidentui laiilškus ir prašytume, kad jis 
išklausytų Irenos Gaj auškienės pįrašymo 
ir užtartų (Sovietinės tironijos darbo sto
vykloje kenčiantį mūsų tautietį Balį Ga
jauską.

J. Vaidutis 

orkestras davė pasaulio klasikų kūrinius, 
bet tarp jų .buvo ir du lietuvių autorių 
veikalai — Čiurlionio Variijacijos lietuvių 
liaudies dainų temomis ir F. lElajoro (ku
rio sesuo įgyvena Čikagoje) — tokaita. 
Koncertuose skambėjo Henry Purcell, D. 
Šolstakovičiaus, Čaikovskio, W. A. Mocar
to ir kitų muzikų kūriniai. Publikai ne- 
nuilstalmai įplojiant, svečiai .abiejose vie
tose buvo priversti duoti porą dalykų Ibi- 
sui.

Iš Čikagos vasario 5 d. svečiai pajudėjo 
į Michigano valstiją, kur Jacksono mies
te dar tą patį vakarą vėl turėjo duoti kon
certą. Nuo Vašingtono jie keliauja tuo 
pačiu, „Caravan“ vardu pavaidlinitu auto
busu ir Amerikoje sukars apie 7.000 my
lių.

Menininkai i:š 'Lietuvos jau spėjo pa
justi nemažą nuovargį, nes didžiąją dlalį 
laiko reikia praleisti autobuse ir koncer
tų salėse, o taip pat ir įvairiuose priėmi
muose, dėl to poil’Jsiui laiko beveik nelie
ka. Tačiau jie įdžiaiugfiaisi, kad gali garsin
ti Lietuvos vardą toli nuo savo tėvynės. 
Tiek koncertų programiniuose leidiniuose, 
tiek laikraščių recenzijose jų kolektyvas 
pristatomais ,Lithuanian Chamber Or
chestra of Vilnius“ vardu.

Grupę sudaro 22 orkestrantai ir jų 
maestro — Saulius Sondėckis. Taip pat 
keliauja ir keli palydovai — vienas jų yra 
Lionginais Palžūsils (čia eina vertėjo parei
gas), kiuris yra gerai pažįstamais Kanados 
lietuviams ilš Expo — 67 laikų.

Paskutinis orkestro koncertais Ameriko
je bus vasario 16 d. Union, N. J., netoli 
nuo New Yorlko. Valsiairio 18 d. jie pajudės 
■atgal, o vasario 20 id. įgrįš į Vilnių.

Šiemet jų dar laukta kelios ilgesnės iš
vykos — į Jugoslaviją, Prancūziją, Suo
miją ir kitur.

Ed. šulaitis

tinkamų atsakymų. Atsakymus į kitus 
klauisimus reikėjo užrašyti žodžiu, o sta
tistikos darbuotojai vėliau juos užšifruos. 
Lietuvos centrinės statistikos valdyboje, 
panaudojant specialius optinius skaitymo 
įrenginius, surašymo lapų informacija bus 
perkelta į ELM magnetines juostas. Šios 
bus perduodamos į įSov. Sąjungos centri
nės statistikos valdybos centrinį skaičia
vimo centrą, kur bus gauti galutiniai gy
ventojų surašymo duomenys.

„MOKSLO“ LEIDYKLA 1979 METAIS

„Mokslo“ leidykla Vilniuje Šiais metais 
pradėsianti leisti serijas „Kultūros pėdsa
kais“, „Sužinok ar išmok“, išleis „Vilniaus 
universiteto iistomijos“ III tomą, taip pat 
vienlaitomius veikalus apie Vilniaus uni
versitetą rusų ir .anglų kalbomis,enciklo
pedinio pobūdžio veikalo „Lietuvos flora“ 
paskutinį, šeštąjį, tomą.

Numatoma išleisti knygų žemės ūkio 
klausimais, gydytojams skintų specialybi
nių knygų, įvairių praktinių žinynų („Te
kintojo žinynas“, „Jaunojo mechanizato
riaus žinynas“), knygų šeimininkėmis, so
dininkams, automobilistams.

Būsią išleisti didžiuliai, daugiau kaip 
100 leidybinių liahkų lietuvių-anglų, ang
lų-lietuvių, lenkų-lietuvių kalbų žodynai, 
medicinos terminų žodynas, Lietavilško- 
sios tarybinės enciklopedijos IV ir V to
mai.

KAUNO LIGONINĖ

Buv. Kauno universiteto klinikos dabar 
yra išplėstos dėšimityje korpusų (blokų) 
ir vadinamos Respublikine Kauno Kliniki
ne ligonine, kurioje yra 1.900 lovų.

Čia įsteigia 40 istaicijonarinių skyrių, 23 
jų 'speoializuoti. Ligoninėje dirba apie du 
tūkstančiai (gydytojų ir vidurinio medici
nos personalo.

Naujuose korpusuose įsikūrė neurochi- 
rurgai, akušeriai ir genekologai, vaikų li
gų Specialistai, kardiologai ir okulistai.

Liigofniinės patalpose, specializuotuose 
kabinetuose, (dirba tokie žinomi medikai, 
kaip akademikas Z. Jainuškevičiius, profe
soriai J. Blužas, J. Brėdikis, A. Baubinie- 
nė, A. Lukošeivičiūtė ir daugelis kitų.

'Pažymėtina, kad kardiologas prof. J. 
lElužas buivo atvykęs į Vakarus 1971 me
tais. Jam (buvo sutelkta „Jungtinių Tautų 
Sveikatos Organizaciijios (stipendija gilin
tis širdies ligų srityje, Vakarų ligoninių 
kardiologinėse klinikose, či'a, Britanijoje, 
praleido apie 4 mėnesius — 3 mėnesius 
praleido garsioje Londono St. Thomas li
goninėje ir 1 mėni. Ediniborough Royal In
firmary ligoninėje.

K. T.

SVETIMOMIS KALBOMIS

Antru leidimu Maskvoje 100.000 tiražu 
rusų kalba išleista V. lE'uIbnio romanų tri
logija „Alkana žemė“, „Po vasaros dan
gum“ ir „Nesėtų rugių žydėjimas“.

Estijoje (40.000 egz. tiražu) išleistas V. 
Petkevičiaus romanas „Apie duoną, meilę 
ir šautuvą“.

Rytų Vdkiėtijoje išėjo L. Jacinevičtaus 
apysaka „'Rūgštynių laukas“.

Bulgarai išleido K. Sajos knygą vai
kams „Ei, slėpkitės!“

MIRĖ DOC. V. VERBICKAS

Kaune mirė vienas iš pirmųjų Lietuvos 
aukštosios molkklos dėstytojų, technikos 
fakulteto docentas inž. Valerijonas Ver
bickas.

Gimęs 1885. XII. 10 d. Panevėžyje, 1915 
m. baigė Petrapilio . civil, inž. institutą. 
Nuo 1922 m. dirbo Lietuvos universiteto 
technikos fakultete. 'Po karo likęs ■Lietu
voje, dirbo Kauno politechnikos institute 
docentu.

GRANITINIAI PAMINKLAI IR KITOKIE 
PATARNAVIMAI

„Valstiečių laikraštyje“ spausdinamas 
toks skelbimais:

„Panevėžio buitinis gyventojų aptarna
vimo kombinatas JEiuitis“ paminklų dirb
tuvėje (Ramygalos g-vė Nr. 139, tel. 3-12- 
50) priima užsakymus granitinių pamink
lų gamybai. Užsakymai atliekami per 
trumpą laiką. Kviečiami naudotis šiomis 
palstaugomis“.

Greita spausdinamas gyventojų žiniai 
kitas skelbimas:

.Kupiškio rajono buitinis gyventojų ap
tarnavimo kombinatas gamina įvairios 
spalvos granitinius paminklus (nuvežimui 
į kapines ilšniulamojia automašiną), remon
tuoja, idažo lengvuosius aiuitoimolbiliuls, pa
dengia antikoroziniais miškiniais dugną, 
uždarais ertmes, restauruoja padangas, šli
fuoja visų markių automobilių lalkūninius 
velenus.

Galima įsigyti šuliniams žiedų“.
Tokie skelbimai! Lietuvos spaudoje — 

retenybė.

SIMONAITYTĖS ATMINIMO
ĮAMŽINIMAS

Praeitais metais mirusios rašytojos Ie
vos Simonaitytės atminimui įamžinti 
Klaipėdos miesto viešajai bibliotekai su
teikiamas jos vardas, Vilniuje Ibus pasta
tytas antlkapiis-pamlinklas 'ant jos kapo, 
Klaipėdoje jos vardu bus pavadinta niau
ja gatvė.

O Priekulėje bus įrengtas jos gyvenimui 
ir kūrybai pavaizduoti skirtas muziejus,

VIRVIŲ NĖRA

Virvė —■ labai paprastas daiktas. Tačiau 
pabandyk be jos išsiverkti. Ypač reikia 
virvių fermose. Teiravomės parduotuvėise, 
LTSR valstybinio gamybinio techninio že
mės ūkio lalprūpinimo komiteto rajoninėse 
'bazėse. Visur tas pats atsakymas — nėra.

G. KALVAITIS, Kėdainių rajono Dar
bo raudonosios vėliavos ordino „Rytų auš
ros“ kolūkio galvijų fermos vedėjas.

(„Valstiečių laikraštis“)

BŪK ŽMOGUS...

Daug mietų Martynas Pinikus dirbo 
kolūkyje veterinarijos sanitaru. Atėjo mie
tas ilr į užtarnautą poilsį.

Susirinko specialistai, bendradarbiai, 
profsąjungos komiteto atstovai Martyno 
pagerbti. Gėlių, vardinį laikrodį atminčiai 
įteikė.

Užvis smiagiausja buvo girdėti kolūkio 
pirmininko žodžius:

— Tau, Pinkau, visuomet durys bus 'at
viros. Reikės, — 'kreipikis, padėsime.

Kol didelių įbėdų nebuvo, tol nevarstė 
Martynas kontoros durų. Tačiu kantą vi- 
diuiry baltos žiemos susirgo karvutė.

— Pirmininke... — kabineto tarpdury
je stovėjo Martynas. — Toks reikalas... 
Ar negalėtumėt duoti mašinos karvutei 
pavėžėti...

— Pinlkau, — išsisukinėjo pirmininkas. 
— Pats juk sanitaras, supilk vaistų, gal 
pasveiks. Su mašinomis dabar striuka. 
Nepyk, būk žmogus. Užeik po poros die
nų.

Nelindo Martynas daugiau į akis pirmi
ninkui. Sutiko vairuotoją Joną Kazlauską, 
įbruko kišenėn penkrublę ir pasakė: JEūk 
žmogus“...

Karvutę tas nuvežė kur reikia.
R. Lekutytė („Valstiečių laikraštis“)

PROFESORIAI — OPEROS SOLISTAI

Kauno politechnikos instituto Klaipė
dos Skyriaus elektrotechnikos vedėjais A. 
Bielskis, kaip „Tiesoje“ rašoma, bevelk 
visuose to miesto liaudies operos spektak
liuose dainuojia pagrindines partijas.

Toje operije taip pat dainuoja instituto 
dėstytojai E. Ambrasienė, S. Šniukšta, S. 
Kudaratutskas, N. Silienė. Kai kurie dėsty
tojai dalyvauja studentų chore.

RESPUBLIKINĖ BIBLIOTEKA

1963 m. iš Kauno į Vilniuje pastatytus 
naujus rūmus perkeltoji Lietuvos respub
likinė biblioteka dabar turi 4 milijonus 
spaudinių. Per metais ji gauna 180.000 
spauldind ų.

Joje dirba 300 bibliotekininkų, iš jų 178 
su aukštuoju mokslu.

„VOLUNGĖ“ JAU 308-ASIS 
SAVIVEIKLININKŲ KOLEKTYVAS

Ljgi šiol Panevėžyje 'buvę 307 kolekty
vai, kurie jungia daugiau kaip 7 tūkstan
čius saviveiklininkių. Astuoni tų kolekty
vų yra gavę liaudies kolektyvo vardą.

Dabar sukurtas naujas kolektyvas — 
prekybos valdybos moterų choras, kuriam 
duotas „Volungės“ vardas.
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4 EUROPOS LIETUVIS

Europos _
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Vasario 24 <1. — šv. Onos blynų bailius 
Sporto ir -Soc. 'klubo salėje, Londone.

Vasario 24 d. — 18 vai. Nottinghame, 
ukrainiečių klube liet, moterų d-jos bly
nų balius.

Vasario 24 d. — 14 vai. Manchesterio 
liet, klube DBLS tautinės paramos sky
riaus steigiamasis susirinkimas.

Kovo 3 d. — 19 vai. Liet. Namuose, 
Londone, pasitarimas politinės veiklos 
Mausimais.

Kovo 31-balandžio 1 d. — DBLS meti
nis suvažiavimas ir LNIEi susirinkimas.

AUKOJO TAUTOS FONDUI

Stasė 'P'učir.skienė — 5 sv.
Nuoširdžiai 'dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
J. Pumeris — 10.00 sv., B. Narbutis ir 

A. 'Ručinskienė — ipo 3.00 sv., J. Pakalnis, 
J. Kandells — po 2.00 sv., J. Tarulis — 
1.92 srv. 'ir V. Menauskias — 1.50 sv.

Ačiū.

jos 'klebonas čir Londono tautinių šokių 
„Lietuva“ grupė sudarė globos ratelį šiai 
mokyklai.

PI.IEi valdybos Švietimo vicepirmininkas 
Antanas Saulaitis, S. J., atsiuntė mokyk
lai lietuvių kalbos vadovėlių, kuriuos at
vežė Europon vykstantis PUB Valdybos 
Vykdomasis pirmininkas Vaclovas Kleiza. 
Ačiū jiems!

Pamokos vyksta šeštadienio rytais niuo 
10.30 — 12.30 vai. parapijis svetainėje, 
21 The Oval, Hackney Road, E2.

Vyresniųjų klasei, kurioje yra jauni
mas jau užbaigęs universitetus arba einąs 
vidurines mokyklas, vadovauja Romas 
Kinka.

Jaunių klasei, kurioje mokosi pradžios 
mokyklos mokiniai, yra naudojamas vie
nas (klebonijos kambarys. Šiai klasei vado
vauja Gailutė Domeikaitė.

Visi, kas nori išmokti lietuvių kalbos, 
šios mokyklos vedėjų yra labai laukdami.

Būna dienų, kada mokyklos mokiniai 
pasilieka tautinių šokių grupės repetici
joms ar dainavimo panxfcams.

Džiugu, kad pora jaunuolių atiduoda 
savo laisvalaikį mūsų jaunumui. Tebūnie 
jiems tėvų ir mokinių padėka.

S. Kasparas

DBLS SUVAŽIAVIMAS

NORĖJO APIPLĖŠTI KLUBĄ

Vasario 3 d. 'apie 4.30 vai. p. p. į lietu
vių klubą atvyko 5 vyrai, kurie norėjo iš
plėšti klubo kasą. Klubo pirm. V. Kups
tys, įtardamas juos, paklausė, ar jie yra 
klubo nariai. Vietoj atsakymo buvo skau
džiai 'apmuštas. Kad sukeltų paniką ir vi
si išbėgiotų, du jų plytomis išmušė klubo 
salės ir šoninių durų langus. Vienas ten 
buvusių anglų spėjo laiku pašaukti poli
ciją, kuri tuoj atvyko keturiomis maišinė
mis ir apsupo klubą. Visus penkis pasise
kė pagauti. Pas vieną rado pistoletą. Nu
kentėjo klubo pirmininkas ir buvo sukru
vintas vienas po'icininkas. kurio įšalimas 
buvo numuštas ir sudaužytas radijo apa
ratas. Jie atvyko pavogta mašina, kurioje 
policija rado peilių, kirvių ir kitokių plė
šimui reikalingų įrankių. Vėliau vienas 
detektyvas išsireiškė, kad jau kelinti me
tai, kai jie tos gaujos ieško.

A. P-kis

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

šeštadienį, vasario 24 d., 5 vai. p. p., 
Manchesterio lietuvių klube yr® šaukia
mas filatelistų draugijos susirinkimais.

Dienotvarkėje draugijos valdybos rin
kimas, sekretoriaus pranešimas aipie paš
to ženklų prekybos 'stovį Anglijoje ir mu
gė.

Visi draugijos mariai ir kiti filatelistai 
yra kviečiami susirinkime dalyvauti.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Jonas Bagdonas, gimęs 1925. 
7. 22 d. Radviliškyje, atvykęs į Angliją 
1944 m. ir ligi 1962 m. įgyvenęs Londone.

Jį paieško per Raudonąjį Kryžių jo mo
tina Ona Bagdonienė, gyv. Lietuvoje.

Atsiliepti „E. L.“ redakcijom

PARAMA PERSEKIOJAMIEMS UŽ 
LIETUVIŲ TAUTOS IR ŽMOGAUS

TEISIŲ GYNIMĄ

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

Dienotvarkėje yra numatyta aptarti Pa
ramos Skyr. 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 daubų, yra maloniai 
kviečiami susirinkime dalyvauti.

Rimantas Šova

DBLS mėtinis skyrių atstovų suvažiavi
mas įvyks kovo 31 — balandžio 1 d. d. Lie
tuvių Namuose 'Londone.

MIRĖ M. TRANEVICIUS

Londonas
TRADICINIS BLYNŲ BALTUS

Moterų Šv. Onos draugija ruošia blynų 
balių, kuris įvytks vasario 24 d., šeštadie
nį, 349A Victoria Park Rd. E2. Nuo 8 iki 
12 vai. vak. Įėjimas 1 sv.

POLITINĖ VEIKLA

D. B. L. Sąjungos Centro Valdyba 'šeš
tadienį, 'kovo 3 d., 7 vai. vakaro, Lietuvių 
Namuose, 2 Ladbrcke Gardens, LcndOin, 
Wil 2PT, kviečia Londono ir alpylinkės 
lietuvių pasitarimą politinės veiklos rei
kalais.

Kviečiami visi, kas domisi Pavergtųjų 
Tautų, kartu ir Lietuvos, politine veikla, 
kurie gerai kalba angliškai, turi laiko ir 
noro dalyvauti itanpĮtiautirįiuose pasitari
muose, paskaitose, seminaruose, demons
tracijose, sekti įvairių kraštų spaudą ir 
pan.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Praeitą rudenį Londone atgimė Lietu
vių šeštadieninė mokykla, kuri ilgus me
tus veikė anksčiau. Mokyklos atgimimo 
akstinu buvo Romas Kinkos sugrįžimas 
Londonan Jis, jausdamas pareigą lietu
vių visuomenei, yra vadovavęs tai mokyk
lai ilgtesniį taiką prieš išvykdamas į JAV.

Londlono šv. Kazimiero 'klubas, iparap'i-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM® —■ vasario 25 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
WOLVERHAM-PTONE — vasario 25 d., 18 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

GLOUCESTERYJE — kovo 3 d„ 12.15 val., 
St. Peter's, London Rd.

STROUDE — kovo 3 d., 17.30 val., Beeches 
Green. Išpažintys 17.10 val.

NOTTINGHAME — šv. Kazimlero Sven, 
tėję, kovo 4 d., 11.15 vai., Liet. Židi
nyje.

LEAMINGTONE SPA — kovo 4 d., 14 vai.. 
St. Peter's.

COVENTRYJE—'kovo 4 d., 16 vai., St. 
Elizabeth's.

MANCHESTERYJE — vasario 25 d., 12.30 
vail., St. Chad's bažn.

PRESTONE — kovo 4 d., 12.15 vai., St. Ig
natius bažn.

ECCLES —kovo 11 d., 12.15 vai.

Reaidčlnigo ligoninėje, netoli Londono, 
mirė 'Mykolas Tranevičiuis (60 m. 'am
žiaus), viengungis, gyvenęs Newbury vie
tovėje.

Ketteringas
SERGA A. KUKANAUSKAS

A. Kukam ausfca-s po sėkmingos operaci
jos 'grįžo Į namus.

Ketteiringii'škiai lietuviai linki A. Kuka- 
nauskui sveikatos ir ilgo gyvenimo.

J. Liobė

Manchesleris
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Saulsio 27 d. L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius turėjo liet, klube 
savo metinį visuotiną narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir R. Komisija padiairė 
pranešimus ir buvo išrinkta nauja valdy
ba šiems metams.

Susirinkimą atidarė skyr. pirm. K. Mu
rauskais. Pirmininkavo A. Stankevičius, 
sekretoriavo A. Pupelis.

Iš pranešimų matėsi, kad skyriaus veik
la bu-vo 'gyva ir su organizacijomis sugy
venimas buvo geras, taip pat ir iždo sto
vis.

Į šių metų valdybą išrinkti 'beveik visi 
buvę senos valdybos nariai'. Po naujos val
dybos pareigų pasiskirstymo valdybą su
daro: K. 'Murauskas — pirmininkais (20- 
ti m. ilš dilės), V. Kupstys — vicepirmi
ninkas, A. Vigelskas — kultūros reikalų 
vedėjas, A. PodlvoiiSkils — sekretorius ir 
A. Jakimavičius — iždininkas. Kandida
tais liko A. Rimeikis ir J. Naujokas.

Revizijos Komisija, visų sutikimu, pa
likta ta pati. Ją sudaro S. Lau-ruvėnas, V. 
Mctūza ir iA. Pupelis. Kandidatai: D. Kau
linis ir J. 'Blažys.

Susirinkimias nubalsavo iš ižde turimų 
pinigų Jaunimo Kongresui paskirti 25 
svarus, o ramovėnų „Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės“ II-jo tomo išleidimui 
— 10 sv. Skautai 'bus priisimimti vėliau. 
I5|e to, nutarta vieną ramovėnų išleistą 
knygą 'angliškai TANNENBERG padova
noti Eccles apylinkės bibliotekai — prisi- 
miriimiuli Eccles ir Manchesterio lietuvių, 
'kurie 20 m. dalyvavo ten anglų kariuome
nės ir organizacijų eitynėse ir prie karuo
se už laisvę žuvusiems paminklo padėjo 
vainiką.

Minėjimas baigtas pagerbiant tylos mi
nute mūsų už Lietuvos laisvę žuvusius ka
rius, partizanus bei sugiedant Lietuvos 
himną.

Naujai valdybai visi linkime sėkmės.

NAUJA KLUBO VALDYBA

Vasario 4 d. M. L. S. klubas -turėjo sa
vo mėtinį visuotiną narių susirinkimą, ku
riame buvo aptarta klubo veikla 'bei ei
namieji reikalai ir išrinkta niauja valdy
ba.

Naują valdybą sudaro: J. Podvoiskis — 
pirmininkas, K. Murauskas — vicepirmi
ninkas, J. Venbidkas — sekretorius, D. 
Jelinskas — iždininkas. Valdybos mariai: 
J. Naujokais, F. Bernatavičius, V. Rudįys, 
D. Sveikinas, J. Duoba, J. Butėnais. Kan
didatais liko V. Pocius ir A. Žukauskas.

Į 'Revizijos Komisiją išrilnlkti V. lEerna- 
tavičius, A. KufbliniSkas ir A. Jaloveckas. 
Kandidatas -— H. Silius.

Naujai valdybai linkime .sėkmės.

NoKinghamas
SKAUTAI IR BENDRIJA

Vasario 25 d. tuojau po liet, pamaldų 
Židinyje ps. S. Et Vaitkevičius informuos 
apie skautų savaitgalio stovyklą, kuri 
vykis čia pat balandžio .gale. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Po to D. B. L. K. Bendrijos Centro Val
dyba turės posėdį, į kurį šiuo kviečiami 
visi C. Valdybos nariai. Negalinčių daly
vauti mintys, siūlymai, sprendimai paigei- 
daujiami raštu.

Stoke-on-Tient
SUSIRINKIMAS

Kovo 3 d,., 7.30 vai., the Archers aludė
je, Wdistant one, įvyks Skyriaus narių me
tinis susirinkimas.

Dienotvarkėje: skyriaus valdybos, revi
zijos komisijos ir atstovų į DBLS-gois me
tinį suvalžiia-vimą rinkimai; pranešimai; 
diskusijos iir kiti skyriaus reikalai.

Skyriaus nlariai yra maloniai prašomi 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Leigh
SUSIRINKIMAS

DBLS 'Leigh slkyr. šaukta mietinį narių 
susirinkimą, kiuris įvyks kovo 3 d., 7 vai. 
p. p. White Lion Hotels Leigh Road, Leigh. 
Bus renkama nauja skyr. valdyba, taip 
pat ir revizijos komisija.

Kviečiame narius ir visus prijaučian
čius gausiai dialyvau-ti.

Skyr. Valdyba

Prancūzija
PABALTIECIŲ DIENOS NANTERRE 

UNIVERSITETE

'Palbaltiiečių dienos, ruošiamos tiek pro
fesorių, tielk studentų pagalba ir įvykusios 
gruodžio mėn. Nanterre universitete, su
kėlė didelį susidoimėj'imą Lietuva. Šia pro
ga Edita Matulevičiūtė-Rechner (nese
niai atvykusį ilš Lietuvos) skialbino kan
klėmis, o Caroline Masiulytė padeklama
vo kelis Milašiaus eilėraščius.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 11d. įrengi amais Šv. Kazimiero, 
Lietuvos 'globėjo, minėjimas ’Paryžiuje, 
Plriaocūzij-os Lietuvių Bendruomenės būs
tinėje.

JAUNIMO VAKARONĖS

Lietuvių jaunimas susirenka kais penk
tadienį nuo 6.00 vai. vak. (išskyrus mo
kyklos 'atostogas) Prancūzijos Lietuvių 
Benldriiomenė's būstinėje, 7 Rue dės Lions- 
Sain-t-Pa'ul, Paris IVe.

Šių susirinkimų tikslas yra duoti jau
nimui progą geriau susipažinti su Lietu
va. Kiekvienas gaili psiūlyti temą, (kuri 
jam atrodo vert® dėmesio. Jau numatyta 
mokytis įgroti skudučiais, dainuoti lietu
vių liaudies dalinas ir austi juostas.

Čia Itaip pat bus proga ruoštis IV PLJ 
kongresui. Kaip rašo vasario 5 dl. Prancū
zijos LB biuletenis: „...mūsų bendruome
nė pagal -skaičių silpna, tad mes turime 
būti juo labiau pasiryžę veikti“.

MOKSLINIAI DARBAI APIE LIETUVĄ

Marie-Hėlėme Michėlet ir Jean-Pierre 
Ruimeau ruošia mokslinį dambą, kurio te
mis yra Čiurlionis kaip abstrakitizmo pirm
takais tapyboje.

Xavier Delamarre ruošia mokslinį dar
bą Aukštojoje Politinių Mokslių mokyklo
je (1‘Ecole dės Sciences Politiųues) apie 
nacionalizmą Lietuvoje nuo 1945 m. šio 
darbo -vadovė yra Hėlėne Carrėre d‘En- 
cau-sse.

LKB Kronikos Nr. 35
(Atkelta iš 1 psl.)

Ministrų Tarybos (LTSR Glavlitas) 
(rašto ir įsakymo gavėjas)

Dėl T. Venclovos knygų išėmimo iš biblio
tekų ir knygų prekybos tinklo

Šiuo siunčiame Jums Vyriausios valsty
binių paslapčių spaudoje saugojimo val
dybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos 1978 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 1- 
nt dėl T. Venclovos knygų išėmimo ilš bib
liotekų ir knygų prekybos tinklo.

Prašome duoti atitinkamus nurodymus, 
kad Jūsų žinioje esančios bibliotekos ne
delsiant iš savo fondų išimtų ir nustatyta 
tvarka nurašytų Įsakyme išvardintas Ikniy- 

1 gas.
Priedas — įsakymas Nr. 1-nt egz. Nr....

B. Gurvičius
Vyriausios valdybos Viršininko pava

duotojas
Vyriausioji valstybinių paslapčių spau

doje saugojimo valdyba prie LTSR Mi
nistrų Tarybos

Įsakymas
Nr. 1-nt

1978 m. gegužės 10 d.
Dėl T. Venclovos knygų išėmimo iš bib

liotekų ir knygų prekybos tinklo.
Išimti iš bibliotekų ir knygų prekybos 

tinklo sekančias T. Venclovos knygas:
Golemas, arba dirbtinis žmogus. Vil

nius, ..Vaga“ 1965, 272 p. 12 iliustr. lapų, 
8000 egz.

Kalbos ženklas. Eilėraščiai. Vilnius, 
„Vaga“, 1972, 64 p. 8000 egz.

Raketos, planetos ir mes. Vilnius, Vals
tybinė 'grožinės literatūros Lkla, 1962. 167 
p. su ililustr. 10000 egz.

M. Slizevičius
Vyriausios Valdybos Viršininkas

TSRS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos TSR Panevėžio vyskupijos. Si
dabravo klebonas Ikun. P. Masilicnis jiau 
10 metų bando gauti leidimą pasimatyti 
su savo 'broliais — Ad'olfu ir Juozu, gyv. 
JAV. Į pirmuosius prašymus LTSR VRM 
visiškai neatsakė, o į tris atsakė: „Neišlei
džiama“. 1978 m. gegužės 30 d. Ikun. P. 
Masillilonis kreipėsi į LTSR Vidaus Reika
lų Ministeriją septintą Ikialrtą ir tada Rad
viliškio VRS atsakė, kaid jo niekuomet 
nėišleisią pasimatyti su broliais, mes jie 
esą organizavę bandais ir žudę tarybinius 
piliečius. Tai aiiSki netiesa, nes ir pats 
Valstybinis Saugumas niekada jjų šituo 
nekaltino.

Remiantis Helsinkio baigiamuoju Ak
tu, Ikun. -P. iMaisilionis turi teisę aplankyti 
savo brolius, ir tuo labiau, kad jie visi yra 
senyvo amžiaus.

Taigi prašome patvarkyti, tad Jūsų pa
reigūnai neprasik'al tusių žmonių nevaidin
tų žmogžluidSalis ir kadi ikun. P. Masilionis 
būtų išleistas į JAV pasimatyti su savo 
broiiiais.

Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų 
Komiteto nariai;

Kun. J. Kauneckas , Ikun. A. Svarins
kas, kun. S. Tamkevi'čius, kum. V. Vėlaivi- 
čiups, (kun. J. Zdėbskis.

RELIGIJŲ REIKALŲ TARYBOS 
ĮGALIOTINIUI PRIE TSRS MT 

VILNIUJE

Gerbiamas Įgaliotini,
1978 m. lapkričio mėn. eilė Lietuvos ku

nigų — Joniais Zubrus. Alfonsas Svarins
kas ir Sigitas Talmlkevičius — 'buvo nu
bausti piiniginėmiiis baudomis už vėlinių 
procesijias į kapines be rajonų vykdomų
jų komitetų teidiiimių. Atrodo, kad ši nau
ja alkcijia pnileiš kunigus yra vykdoma su 
Jūsų žinia. Mes laikome šias bausmes gru
bia (kunigų ir tikinčiųjų diskrimiinacija. 
pažeidžiančia tikėjimo laisvę, kurią už
tikrina įvairūs tarptautinfei TSRS susita
rimai, laimė tarpe iir Helsinkio Baigiama
sis Aktas. Jeigu ateistai turi 'teisę lapkri
čio pradžioje organizuoti civilinį mirusių
jų pagerbimą, tai vienodą teisę privalo 
turėti ir tikintieji, tačiau rajonų vykdo
mieji komitetai reikalauja iš jų leidimų, 
kurių patys niekada neduoda.

Aidministralcinės tikinčiųjų teisių slopi
namo priemonės erzina tikinčiuosius ir 
kelia nepasitikėjimą tarybine Vyriausybe, 
todėl esame įsitikinę, kaid reikia panaikin
ti ne tik aukščiau paminėtas baudas, įbėt 
ir atšaukta anitfkonstituoiniius ir priešta
raujančius tarptautiniams TSRS susitari
mams „Religinių susivienijimų nuostatus“ 
(LTSR lATP, 1976. VII. 28), kuriais kuni
gai iir tikintieji yna (diskriminuojami. Kol 
šie nuostatai galios, tol Lietuvos katalikai 
save laikys antraeiliais Tarybų Sąjungos 
piiliečiaiis.

Prašome Jus, Įgaliotini, su mūsų mllnlti- 
mis supažindinti Lietuvos TSR Vyriausy
bę.

Tikinčiųjų teisių 'gynimo Katalikų 
Komiteto nariai:

kun. J. Kauneckas, kun. A. SvairimiSkas, 
kun. S. Taimlkevičius, kun. V. Vėlavičiuis, 
kun. J. Zdebski's.

THE BALTIC STATES

Years of Independence 1917-1940, 265 
psl. knyga anglų kalba, įrišta į kietus vir
šelius. Autorius — prof. Georg von Rauch. 
Knygą galima gauti Liet. Namuose, Lon
done. Kaina su persiuntimu — 1 sv.
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KULTŪRINĖ KOMISIJA

1979 m. sausio mėnesį buvo perorgani
zuota IV PLJK kultūrinė komisija, šią 
naują komisiją sudaro: pirmininkas Algis 
Stanlkus-Saulaiitiiis. Kristina Pauliukevilčiū- 
tė, Mjal.nfrėdas šiušelis ir Rainis Valiūnas,

IV PLJK kultūrinės komisijos posėdis 
įvyko Vasario 16 gimnazijos patalpose, 
sausio 20 d. Jame dalyvavo visi keturi 
komisijos nariai. Andrius Smitas, ruošos 
komiteto pirm., čir Marytė Dambriūnailtė- 
šmiltienė, inforimaciijos komisijos pirm. 
Posėdžio metu buvo patikrinta ligšiolinė 
veikla ‘bei korespondencija, susitarta ga
lutinai dėl koncertų ilgio, dėl slkiriamos 
paramos, dėl pareigų pasiskirstymo ir 
diarbų pasidalinimo.

IV PLJ Kongreso atidarymo koncerte, 
Londone, programą atliks: fleitistas Pet
ras Odinis ir pianistė Raminta Lampsaty- 
tė (abu iš Vak. Vokietijos), moterų okte
tas Volungė (ilš Kanados) ir šokių grupė 
Šilainė (i'š JAV). Kongreso uždarymo 
koncerte, Frankfurte, dalyvauti sutiko: 
daiininĖnka's Ričardas Daunoras, kuriam 
akompanuos R. Lampsatytė. Taip pat už
darymo koncerto programoje dalyvauti 
buvo pakviestos Žibutės, mergaičių Okte
tas ilš Argentinos, ir etnografinis ansam
blis iš Bostono. Atsargai numatytais Gin
taro ansamblis iš Montrealio.

Jaunųjų kūrėjų vakaras įvyks Koenig- 
steinie (Valk. Vokietijoje) liepos 27 d. šiam 
vakarui pageidiaiujame turėti pasirodymų 
ilš JAV-bių, Kanados. Australijos, Pietų 
Amerikos ir Europos. IV PLJK ruošos ko
mitetas ir kultūrinė komisija labai ieško 
jiaunilmo, vykstančio į kongresą (atstovais, 
dlalyviais lar turistais), kuris galėtų atlikti 
programą tą vakarą. Jaunieji kūrėjai (16- 
35 m.), rašykite šiuo adresu: IV PLJK 
Romuva 6840 Lampertheim 4, West Ger
many.

PL JAUNIMO KONGRESUI AUKOS

Plačiai pagarsėjęs savo labdaros dar
bais, ypač 'Senimui', Londono Moterų Sam
būris ,|Dai>mava“ užsitarnavo dar didėlę 
padėką ir jaunimo, kurio kongresui paau
kojo 60 svarų.

N. Butkus — 40 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja
P. K. Finansų Pokomisė D. Britanijoje

DĖMESIO!

Primenama, kad jaunimo kongreso au
kų lapai (užpildyti bei tušti) turi būti 
grąžinti Finansų Pclkomisei nurodytu lyd
raštyje laiku.

P. K. Finansų Pokomisė

S A U L Y J E
IRANAS IR KREMLIUS

Tokiu pavadinimu vedamąjį straipsnį 
atspausdino Paryžiuje leidžiamas rusų di
sidentų laikraštis „Russlkaja Mysl“ (1979. 
II. 1 d.).

Straipsnyje sakoma, kad prasidėjus Ira
ne neraimumam's.prie įmano sienos Sov. Są
junga 'sutelkė didelius kariuomenės kie
kius, kurie yra viskam pasiruošę. Nėra 
abejonės, kad Kremlius labai norėtų turė
ti Irane sau klusnią vyriausybę, kuri į jo 
rankas atiduotų Irano naftos šaltinius, 
kelią (per Persijos įlanką) į Indijos van
denyną ir atkirstų vakariečius nuo Irano 
naftas. Tai iššauktų globalinės reikšmės 
pasėkas .

Toliau autorius taip samprotauja:
jjNeaiiūrimt į 'šiuos įvykius, lyg ir liudi

jančius sovietų suinteresavimą nuversti 
'šachą, reikia skaitytis su veiksniais, sun
kinančiais Kremliaus tikslus Irane. Pir
miausia reikia atsiminti, kad šiuo metu 
Sovietų Sąjungoje gyvena 50 milijonų mu
sulmonų... ir į galą šio šimtmečio laukia
ma šio skaičiaus padvigubėjimo. Kremlius 
gerai žino, kad vienintelis realus pasiprie
šinimais jam gali liškilti tik iš religinių 
bendrijų (Lietuvos katalikų, Užkaukazio 
ir viduriniosios Azijos musulmonių ir ki
tų).“

Toliau autorius sako, jog Irano tikybi
niai fanatiškos respublikos įkūrimas . 
Kremliui turėtų būlti nepriimtinas, nes tas „ 
dar daugiau sustiprintų -sovietinių -musul
monų pasipriešinimą.

T. V.

CENZŪRA LENKIJOJE

1978 m. gruodžio mėn. visuotiniame su
sirinkime Lenkijos vyskupai pareikalavo, 
k>ald Lenkijos valdžia nustotų cenzūruoti 
katalikiškąją spaudą -ir -net teiktų f-iiniansi- 
-nę paramą. 'Pasak vyskupų, dabar popie- į 
žiuis yra lenkas;, laid lenkiaiil turi pilną tei
sę būti informUoj-aimi 'apie visus jo pa-si- 
kymus ir skaityti pilnus jo kalbos tekstus. 
Vyskupai taip pat skatino visus lenkus : i’ 
klausytis Vatikano radijo.

Pagal Kesiton College leidžiamo „Keston TČ 
News 'Service“ nr. 63 (1979 m. sausio 25 1 
d.) lenkų katalikų mėnesinio žurnalo 
„Więž“ 'gruodžio mėnesio numeris, kuris B 
visas buvo paskirtas popiežiui Jonui Pau- S 
1-iiui II, neišėjo dėl cenzūros. 167 puslapių į 
žurnale 505 vietos buvo cenzūros išbrauk- || 

I tos.

4


	1979-02-20-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1979-02-20-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1979-02-20-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1979-02-20-EUROPOS-LIETUVIS-0004

