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Sveikinimas Esliįai
Mūsų Baltijos kaimynė — estų tauta — 

vasario 24 dieną patalinėj o sa vo neprikl'au- 
Samyibės paskelbimo 61 metų sukaktį. 
1918 m. vasario 24 d. Estijos seniūnų ta
ryba paskelbė nepriklausomybės manifes
tą, kuriuo vyriausioji krašto valdžia buvo 
perduota mtaistenio pirmininko K. Paetso 
vadovaujamam Gelbėjimo komitetui.

Kaip ir Lietuva taniais neramiais laikais, 
Estija taip pat aiškiai pasisakė už dėmo- 
klrattoę respubliką. Estų tautos siekimų 
nenorėjo pripažinti nei revoliucinė Rusi
jos vyriausybė, nei Latvijoje įsitvirtinę 
sumuštosios vokiečių kariuomenės liku
čiai, vadovaujami generolo von der Golt- 
zo. lEIet įgen. Laiiribnerio vadovaujami or
ganizuoti krašto gynėjai sugebėjo apginti 
Estijos rytines slėniais nuo (bolševikų, o iš 
pietinės dalies išvyti bermontininkų gau
jas .

Naujai krašto vadovybei visko trūko 
normaliam gyvenimui pradėti, bet susi
rinkę tautos atstovai visiką aukojo, kad 
tik kraštas būtų laisvas, kad žmonės tikė
tų, jog įtiktai savo jėgomis ir krauju ap
laistyta Estijos žemė pražydės ir duos 
gražių vaisių. 1919 m. tavo paskelbtais že
mės reformos, įstatymais, įvesta sava va
liuta iir atstatytas krašto ūkis. Nepriklau
soma Estija laimingai gyvavo dlviidešimit 
metų.

1939 m. Stalinui susibičiuliavus su 
Hitleriu, Sov. Sąjunga ištiesė savo gro
buoniškus magus į Pabaltijį. Savitarpio 
sutarčių priedanga (įvedusi savo kariuo
menę į Estiją, Latviją ir Lietuvą, Sov. Są
junga po metų okupavo visas tris respub
likas.

Bendros nelemties susilaukusios tautos 
dar labiau pajuto savo likimo bendrumą. 
Kaip Lietuvoje ir Latvijoje, rusai sunai
kino estų inteligentiją, ištrėmė, išžudė, te
roru ir kalėjimuose sunaikino daug Esti
jos gyventojų, sugriovė jų materialinį gy
venimą.

Nežiūrint skaudžių pergyvenimų, estų 
talultos siekimais laisvai gyventi nepalūžo. 
Kaip rodo vėliausios žinios, estai gina sa
vo kultūrines pozicijas, priešinasi rusini
mui ir laukia patogios progos krašto ne
priklausomybei atstatyti.

Sveikiname įbrolius estus ir linkime 
jiems sėkmės!

KAS VYKSTA ESTIJOJE

Estija yra viena iš Baltijos respublikų, 
labiausiai nukentėjusių dėl rusifikacijos. 
Prieš karą Estijoje gyveno įtik 3% kitatau
čių. Dabar jų yra 40%. Bet pasyvi rezis
tencija okupantams vis dar tęsiasi. Jauno
ji karta sako: „Mes esame estai ir estais 
liksime“.

1978 m. Estijoje paskendo 74 m. amžiaus 
estias, buvęs partizanas. Jis nuo 1944 m. 
slapstėsi miškuose, bet KGfEI agentų gua- 
domais, žuvo.

Ši žiema Estijoje tavo nepaprastai šal
ta. Haanja vietovėje šaltis buvo pasiekęs 
-51 C. Jaučiamas maisto, ypač bulvių, 
trūkumas.

Estijoje vyksta pasiruošimai Pasaulinei 
sporto olimpiadai. Taline turės būti1 rega
ta ir vandens sporto varžybos. Tam tiks
lui yra išplečiamas vandens sporto centras 
Talin-Pirita. Statomi radijo ir televizijos 
įrengimai, taip pat naujas aerodromas, 
viešbučiai ir sporto halės. Statybos dar
bams iš Sov. Sąjungos yra atvykusių daug 
komjaiimuolių, tuo tarpu estai siunčiami 
statyti Baikalo-Amuro geležinkelį.

Veikliam klubo valdybos nariui 
Alfonsui GUDUI staiga mirus, 

Onai GUDIENEI, dukroms 
LAIMAI ir ALDONAI bei jų 
šeimoms, liūdėdami reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Vyčio klubo valdyba ir nariai

Gerbiamam, veikliam ir 
bičiuliškam nariui Alfonsui 
GUDUI mirus, žmonai Onai 

GUDIENEI, dukroms LAIMAI 
ir ALDONAI reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
valdyba ir nariai

Lietuvių reikalais nuolat 
besisielojusiam Alfonsui GUDUI 
mirus, Oną GUDIENĘ ir dukras 

LAIMĄ ir ALDONĄ giliai 
užjaučiame

Bradfordo Savišalpos kasos 
valdyba ir nariai

IRANAS KRYŽKELĖJE

Revuliucinė kova tarp Irano marksistų 
ir tikybininkų dar tęsiasi ir Teherane yra 
dvi vyriausybės. Šalia Ajatolos Chomeini 
revoliucinės tarybos yra krašto vyriausybė 
su min. pirm. Mehdi Bazarganu priešaky
je. IBle to, valdžios išlekia Fedajinų „liau
dies kovotojų“ organizaicija, kuri kovoja 
idėl marksistinės santvarkos.

RUSAI PERSPĖJA KINIJĄ

Sovietų KGB pirm. Jurij Andropov, kal
bėdamas Maskvoje, pakartojo ankstyvesnį 
rusų perspėjimą Kinijai — atitraukti ,,kol 
dar nevėlu“ savo kariuomenę iš Vietnamo. 
Sovietų spauda sako, kad Kinijos pažadas 
pasitraukti iš Vietnamo yra apgaulė. Spau
da kaltina ir Ameriką dėl tariamo sąmoks
lo.

MOBILIZACIJA MONGOLIJOJE

Tokijo korespondentų pranešimu, Mon
golija pašaukė karo tarnybon savo rezer
vistus. Japonijos kariniai sluoksniai bai
minasi, kad Sov. Sąjunga gali panaudoti 
savo sąjungininką — Mongoliją karui prieš 
Kiniją.

VIETNAMAS KONCENTRUOJA 
KARIUOMENĘ

Vietnamo kariuomenės vadovybė ati
traukia kai kuriuos savo kariuomenės da
linius iš Laoso ir Kambodžos ir siunčia 
juos i Kinijos frontą.

Vakarų spaudos korespondentų žinio
mis, Kinijos karinės pajėgos pažengė į 
Vietnamo teritoriją nuo 10 iki 20 km. ir 
dar nesiruošia pasitraukti atgal.

Sov. Sąjunga pareiškė, kad ji vykdys 
savo įsipareigojimus pagal savitarpinės 
pagalbos sutartį su Vietnamu, bet Vakarų 
stebėtojai lig šiol nepastebėjo sovietų ka
rinių pasiruošimų.

ŽIAURUMO PAVYZDYS

1978 m. rudenį, Federalinėje Vokietijo
je veikianti AMNESTY INTERNATIO
NAL -grupė, savo lėšomis pasiiunitė paketą' 
nuo 1958 m. Sibiro lageriuose laikomam 
lietuviui Algirdui Zyprei.

Šių mietų vasario mėnesio pradžioje pa
ketas -sugrįžo su pastaba, kad Algirdas 
Zyprė „išvykęs“, -kad jo naujasis -adresas 
nėra žinomais ir todėl nebuvo įmanoma 
įteikti jam siuntinį.

Tai yra naujas įrodymas, kaip įžųli-ai 
sovietai laužo pagrindinius humaniškumo 
principus, kurie, tarp kitko, buvo išreikš
ti ir Helsinkio Konferencijos Baigiamaja
me Akte.

Jei Algirdo Zyiprės adlresas tikrai pasi
keitė, tai tas galėjo įvykti tiktai su lage
rio administracijos žinia. Ji žino, kur ka
linys buvo perkeltas ir todėl galėjo ir tu- 
rėji apie jo naująjį adresą pranešti paštui. 
Jei ji to nepadlarė, tai todėl, kad jiau nuo 
šeiniau Algirdas Zyprė, kurio sveikata yra 
pašlijusi, yra laikomas žiauriose sąlygose, 
izoliuojamas psichiatrinėse ligoninėse ar
ba darbo lageriuose.

Algirdo Zyprės likimas — tai sovietiško 
žiaurumo pavyzdys, kuris turi lietuvišką
ją visuomenę diar laibiau paskatinti rūpin
tis laigeriuise bei kalėjimuose laikomais 
kankiniais.

AMNESTY INTERNATIONAL yra pa
žadėjusi ir toliau, jos galimybių ribose, 
rūpintis virlš dvidešimts metų kankinamu 
lietuviu.

ARKADIJAUS ŠEVČENKOS KNYGA
Jungtinėse Tautose aukštas pareigas 

ėjęs ir praeitų mėtų balandžio mėn. JAV 
pasiprašęs politinio prieglobsčio tavęs so
vietinis pareigūnas Arkadijus Ševčenka 
parašė knygą, kuri jiau verčiama į įvairias 
kalbas.

Jis ten pabrėžtinai niurodąs, kad jau il
gesnis laikas, kaip aukštą vietą sovietinė
je hierarchijoje užėmęs koks nors asmuo 
Vakaruose ką nors rašė. Jam kaip tik te
ko dirbti kartu su takiais žmonėmis, ku
rie vairuoja Sov. Sąjungos politiką.

Savo knygoje jis neskelbiąs kryžiaus 
karo Sov. Sąjungai, o 'stengiąsis kuo aiš
kiau ir pilniau nušviesti motyvus, kuriais 
ligi šiol vadovaujasi to krašto vairuotojai.

Mielajam mūsų tautiečiui 
Alfonsui Gudui mirus, jo 

liūdinčiai žmonai ir jo dukroms 
su šeimomis reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Vaičekauskai ir Roma

TIK LIETUVOJE LENKAI TURI 
DAUGIAUSIA TEISIŲ

„Frankfurter AUgemeiine“ vasario 3 d. 
išspausdino stambų Angela Nacken 
straipsnį, pavaidintą „1.167.000 užmirštų 
lenkų“, kurtame užsimenama ir Lietuva. 
Progą pamaišyti straipsnį -sudarė Sov. Są
jungos užsienio reikalų -ministorio Gromy
kos pasimatymas su popiežium. Tai jau 
esąs šeštas ministerio pasitarimas su kat. 
bažnyčios galva nuo 1965 m. dėl katalikų 
padėties Sov. S-gojc. Esą spėjama, kad šį
kart popiežius būsiąs kalbėjęs ir apie len
kų mažumos padėtį Sov. Sąjungos kr-aš- 
tupoise. Varšuva tokių -dalykų nedrįstanti 
kelti. Kai 1975 m. lenkų rašytojas Ante
nas Sloniiieunškis dėl lenkų Sov. S-goje ir 
dėl jų teisių paruošęs peticiją, tai parašus 
po jia rinkęs iMichinlikais buvo -suimtas su 
visu raistu, ir daugiau jau niekas to klau
simo nebejuldino iki 'šiol.

O pagal 1970 m. gyventojų surašymą 
Sov. Sąjungoje lenkų tavo 1.167.000 — 
Gudijoje 383.000, Ukrainoje 295.000, Lie
tuvoje 230.000, Latvijoje 63.000 ir Ka
zachstane 61.000. Autorė straipsnyje nu
pasakoja, kaip tie ten- 'atsidūrė (vieni už 
savo valstybės ribų atsidūrė keiltinėjant 
sienas, kiti tavo ištremti, o treti iiš seno 
gyveno -ten, kur ir dabar).

Niekur ta mažuma neturi jokių mokyk
lų, kultūriniu sambūrių nei laikraščilų, iš
skynus Lietuvą. O Lietuvoje esąs tam tik
ras tinklas lenkiškų mokyklų, eina lenkiš
kas laikraštis, ir lenkai turi ten dvi tauti
nes saviveiklininkų grupes.

Užsimenama taip pat ir vyskupijų pa
dėtis. Po Gromykos vizito pas popiežių 
Italijos komunistų laikraštis „Unitą“ ra
šęs, kad: .popiežius Jonas Paulius II sten
giąsis pasirūpinti, idant kiekviena Lietu
vos vyskupija turėti} savo reziduojantį 
vyskupą.

Už Lenkijos ribų gyvenančius savo tau
tiečius prisiminęs kiardlinolas Višinskis, 
kai Varšuvos katedroje buvo minima Vil
niaus universiteto sukaktis. Jis taip pasa
kęs: „Krikščioniškoji kultūra, kiuri nuo 
Lvovo (Lemibergo) pro Varšuvą nusitęsia 
iki Vilniaus, ilšisiaikė“. Taip atvirai apie 
praraštluiosiuis kraštus su juose įgyvenan
čiais lenkais pirmą kartą Lenkijos kardi
nolo buvę pasisakyta po paskutiniojo ka
ro. Straipsnio autorė ta proga prisimena, 
kad Lenkijos mokyklose vaikai ligi šiol 
tebesimoko tautinio poeto Adomo Micke
vičiaus kreipimosi „Tėvyne Lietuva, mie
lesnė už sveikatą! Kaip reik tave brangin
ti, vien tik tas pamato, kas jau tavęs ne
teko“. Taip pat ir Aušros Vartų Išvč. Pa
nelės paveikslas Vilniuje lenkams tebesąs 
ligi šiai dieniai toks palt stebuklingas, kaip 
ir čenstachavos „Juodoji Madona“.

SUĖMĖ DARGUŽĮ

1978 m. rugsėjo 2 d. Rygoje buvo prie
varta patalpintas į psichiatrinę ligoninę 
Eugenijus (Prano) DARGUŽIS, Septintos 
Dienos Adventistų sektos narys.

Dar anksčiau', 1978 m. kovo 27 d., Dar
gužio bute ir jo sužadėtinės (vėliau žmo
nas) Naigrickailtės bute tavo padarytos 
kratos, tariamai ieškant pavogto automo
bilio. Tačiau konfiskuota tavo religinė 
medžiaga ir kad kurie daiktai (kaip pvz. 
importuotas muilas). Po kratos Dargužį 
ne kartą šaukė į KGB prokuratūrą ir Lat
vijos KP Centro Komitetą, o milicija lan
kėsi jo namuose.

1978 m. rugsėjo 2 d. Dargužiui atėjo 
kvietimas į „vojenkomatą“ (karo komi
sariatą), iŠ kurio milicijos mašina, KGB 
lydimas, tavo nugabentas ir patalpintas į 
psichiatrinę ligoninę. (ELTA)

DERYBOS KORĖJOJE

JAV-lbėms 'užmezgus diplomatinius san
tykius su Kinija, santykiai tarp šiaurės ir 
Pietų Korėjos taip pat sušvelnėjo. Prieš 
tris metus nutrauktos tarp abiejų Korėjų 
derybos dabar vėl bus tęsiamos.

Derybų itikslais yra 'Sujungti abi Korėjas, 
atskirtais nuo 1945 metų, į vieną valstybę. 
Derybos buvo pradėtos po 1950-53 m. ka
ro tik 1972 mietais, bet vėl nutrauktos 1973 
metais. Tada šiaurės Korėjos vyriausybė 
buvo pareiškusi, kad ji tęs derybas tik po 
to, kai amerikiečiai pasitrauks iš Pietų.

Dabar, prezidfenitui Carteriui pareiškus, 
kad JAV-bės atideda vėlesniam laikui sa
vo kariuomenės evakuavimą iš Piėtų Ko
rėjos, Šiaurės Korėja sutiko kovo 7 d. at
naujinti derybas.

Kinija ir Baltijos valstybės
Svarbūs pasikeitimai Kinijos vidaus ir 

užsienių politikoje vienui 'atžvilgiu ypač 
įdomūs ipabaltiečiams. Tai pastarųjų de
šimties metų bėgyje vis dildėj antis dėme
sys Lietuvai, Latvijiai ir Estijai. Pirmą sy
kį istorijoje Rytų Azijos šalis domisi Pa
baltijo.

Latvių kilmės profesorius Vilnis šveies 
šia tema parašė straipsnį „Kinijos požiū
ris lį Pabaltijo valstybes“, kiurį išspausdi
no Amerikoje leidžiamas akademinis žur
nalas, Nationalities Papers (Fall 1978). 
Pasiremdamas kiniečių spaudos duomeni
mis, jis susieja kiniečių pasisakymus apie 
Pabaltijį su Kinijos politine ir ideologine 
raida.

Nors Kinijos dėmesys Pabaltijui ypač 
išryškėjo po 1968 metų įvykių, pirmąją, 
nors ir netiesioginę, užuominą tuo klausi
mu padarė lMao-ce-ltung Isavo 1956 metų 
balandžio mėnesį pasakytoje kalboje, ku
rioje jis pareiškė:

„Mes neturėtumėm sekli Tarybų Sąjun
gos pavyzdžiu lir viską sutelkti centro val
džias rankose, suvaržyti vietinius parei
gūnus, ir neleisti jiems veikti niepriklau- 
samaii. Santykiai tarp rusų tautybės ir 
mažumų tautybių Tarybų Sąjungoje yra 
labai nenormalūs, ir mes turėtumėm iš to 
pasimokyti“.

(Toji pamoka betgi nesutrukdė Mao-ce- 
tunigui užkariauti Tibetą ir įjungti jį į Ki
niją.)

Vis aštrėjantis Tarybų Sąjungos-Kini- 
jos konfliktas 1960-aais metais išėjo į vie
šumą: buvę sąjungininkai tapo atvirais 
priešais. Kinija pradėjo ieškoti tarptauti
nių ryšių ir 'Užsimojo išplėsti savo įtaką 
Rytų Europoje. Pasak Šveics'o, jau 1969 
metais .amerikiečių žurnalistai pastebėjo, 
kad Petingas ima domėtis Pabaltijo. Ki
niečių (studentai ir diplomatai užsienyje 
pradėjo nuodugnliai sekti įvykius Pabalty- 
je ir užmezgė santykius su baltų organi
zacijomis Vakaruose. Tačiau Kinijos 
spauda ir politinė vadovybė vis dlar ven
gė tiesiog išvardinti Pabaltijo valstybes ir 
pasitenkino bendromis užuominomis. Vi
sa tai pasikeitė 1974 metų pradžioje. Pe
kino partijos dienraštis Žcnmin žibao 
(1974 m. sausis) apkaltino Maskvą „vidi
nės opozicijos represavimu“ ir pabrėžė 
neruisų tautų svarbą. Straipsnyje tavo ra
šoma:

„Praėjusiais metais tautinės mažumos 
kovojo prieš tarybinę revizionistinę dli- 
džiairusliškią šovinistinę politiką. Prie Bal
tijos jūros... tos kovos, viena po kiltos,

Segios DIENOS
— Vasario 20 d. Teherane buvo sušau

dyti diar 4 generolai, revoliucinio teismo 
nuteisti mirti.

—Britų kainų ir vartotojų apsaugos de
partamentais paskelbė, Ikaid nuo 1980 m. 
sausio 1 d. svaiginamųjų gėralų stiprumas 
bus žymimas tarptautinės sistemos laips
niais. Tokiu būdu Škotijos whisky, kuris 
ligšiol tavo žymimos 70 laipsnių „proof“, 
nuol980 m. bus pažymėtas 40 laipsnių.

— Belfalsto teismas, šiaurės Airijoje, 
nuteisė kalėjimu iki gyvos galvos 11 pro
testantų, kurie per pastaruosius du metu 
nužudė 19 katalikų.

— Paryžiuje išleistoje knygoje „Sovie
tų banko Prancūzijoje paslaptys“ yra ap
raišyta, kokiu būdu Sov. Sąjunga finan
suoja prancūzų komunistų partiją ir par
tijos spaudą.

— Kovo 1 d. Škotijoje ir Valijoje tas 
pravestas referendumais, kuriame įgyven- 
tojiai galės pasisakyti, ar jie pritaria siū
lomai savivaldai.

— Irano revoliucinė vyriausybė nutrau
kė diplomatinius santykius su Izraeliu.

— Britanijoje mirė turtingiausias ang
las, Westminsterib kunigaikščio nekilnoja
mas turtas Londone ir kitur yra vertina
mas 500 milijonų išvarų sterlingų. Turtą 
paveldėjo jo sūnus, Šeštasis Westminste- 
rio kunigąiktils, kuriam yra 27 m.

— Sniego pūgos suparaližavo New Yor- 
ką, Vašingtoną ir rytinę JAV dialį. Dėl 
sniego, kurio iškrito apie pusė metro, ir 
dėl šalčio žuvo 13 žmonių.

— Britanija planuoją pasistatyti dvi re- 
finerijas benzinui iš akmens anglies ga
minti.

— Šių metų Eurovizijos dainų pirmeny
bės bus 'transliuojamos kovo 31 d. i® Jeru
zalės.

— A. Solženicynas, įkalbėdamas per 
B|CIC radėją rusų kalba, pasakė: „Mes aiš
kiai artėjame prie pasaulinio karo“. Jo 
nuomone, naują karą laimėsianti Kinija.

— Teherane lankėsi Palestinos partiza
nų vadas Jaser Arafat ir įsteigė Irano 
sostinėje savo įstaigą.

— Gili žiema palietė ir šiaurės Vokieti
ją. Schleswig-Holsteino apylinkėse sniego 
pūgos sutrukdė trafiką ir užpustė kaimus.

— Vasario 20 d. 'išsiveržęs Siniros vul
kanas, Indoneziijoote, padarė daug nuosto

prasiveržė 1972 metais. Kauno mieste, Lie
tuvoje, tūkstančiai pasipylė į gatves, 
šaukdami ‘Laisvės Lietuvai!“ “

Sltraipsnyjea taip pat tavo paminėtas 
17-os latvių komunistų laiškas apie Lat
vijos nutautinimą ir estų studentų de
monstracijas Taline.

Kai Maskva pradėjo išsamiai kritikuo
ti tautinių mažumų persekiojimą Kinijo
je, Pekinas atsakė tuo pačiu. Laikraštis 
Peking Review 1974 metais išspausdino 
ilgą Straipsnį, pavadintą „Tautų suartėji
mas“, įkuriame buvo ypač plačiai rašoma 
apie karelus, latvius ir lietuvius. Pasak 
straipsnio:

„Kas Tarybų Sąjungoje vadinama ‘tau
tų suartėjimu“, tikrovėje tėra politika, sie
kianti eliminuoti nerusų tautais. Tarybi
niai revizionistai prieš ‘tautybės“ sąvoką 
pastato “tarybinės liaudies“ sąvoką ir įsa
ko, kad pirmoji pasitrauktų iš kelio. Kai 
‘tautybės“ sąvokai uždraudžiama egzistuo
ti, kokias tautinės savybes ir teisinę pa
dėtį begalės 'ištausoti nierusų tautybės? 
‘Istorinės bendruomenės — tarybinės liau
dies“ formulė tėra figos lapas priverstinei 
rusifikacijai pridengti“.

Kinijos niaują požiūrį į Pabaltijį per
ėmė ir užsienių komunistų partijos, re
miančios Pekiną, o ne Maskvą. Norvegijos 
Dairbininkų Komunistų Partija, Pekino 
ideologinis sąjungininkas, savo 1974 metų 
suvažiavimo rezoliucijoje pareiškė:

,;Kaip ir carų laikais, social-imperialis- 
tų politiką nerusų atžvilgiu Tarybų Są
jungoje yra priversti juos pasidaryti ru
sais. Mlažos tautos naikinamos... Tai pri
vedė prie protesto sąjūdžių Pabaltijo 
valstybėse, Ukrainoje ir Kaukaze. Nerusų 
tautų kova prie® didžiarusių priespaudą 
yra teisi ir nusipelno visų tikrų komunis
tų panamos“.

Kinijos vyriausybė, rašo Šveies, nuosek
liai kritikavo Helsinkio konferenciją. 
Tuoj po Helsinkio Deklaracijos paskelbi
mo, oficialioji Kinijos žinių agentūra 
Hsin hua paskelbė komentarą, pasak ku
rio Tarybų Sąjungos pagrindinis intere
sas Helsinkyje, kaip visuose tarptauti
niuose pasitarimuose, buvo jos „sienų ne
pažeidžiamumas“.

Helsinkio konferencijoje jie visą laiką 
tikėjosi priversti Vakarus pripažinti tary
binę įtakos sferą ir viešpatiją Rytų Euro
poje. Bet prezidentas Fordas liepos 25 die
ną pareiškė, kad... Amerika tylomis ne
pripažins nuolatinės Tarybų Sąjungos

(Nukelta į 4 psl.)

lių. Žuvo 175 žmonės ir yra keli šimtai su
žeistų.

— Tarptautinė Darbo organizaicija 
(1LO) Ženevoje svarstys Tarptautinės 
profsąjungų konfederacijos skundą prieš 
Sov. Sąjungą dėl darbininkų, norėjusių 
įsteigti laisvąją profsąjungą Rusijoj, per
sekiojimo.

—■ Paslaptingo sprogimi Varšuvos ban
ke aukų skaičius padidėjo iki 49.

— Pietų Korėjos ir JAV-bių kairinės pa
jėgos ruošia jungtinius manevrus, kurie 
vyks kovo 1-17 d. d., dalyvaujant abiejų 
kraštų žemyno, oro ir karo laivyno viene
tams.

— Sov. Sąjungos gimnazistės, kaip pra- 
nėšą „Pravda“, protestuoja prieš privalo
mą uniformą. 16 metų mergina grįžusi iš 
mokyklos, numetė uniformą ir pasakė mo
tinai, kad daugiau nenešiosianti. Nuo da
bar dėvės 'džinsus.

— Dr. Andrei Sacharov, rusų disiden
tas, pasakė Vakarų korespondentams Mas
kvoje, kad jis gauna vis daugiau grasinan
čių laiškų dėl jo suteiktų informacijų apie 
sušaudytus 'armėnus. Jo nuomone, (grasini
mus organizuoja KGB.
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„Lietuviškoji savaite’' Muenchene
Rytų pabėgėlių „Susitikimo namų" ku- 

ratorija ((kurioje lietuviams atstovauja A. 
Grinienė) nutarė kiekvieno 1979 m. mė
nesio vieną savaitę skirti vis kitai tauti
nei grupei prisistatyti. Taip sausio mėne
sį gražią savaitę surengė armėnai su pa
skaitomis, meno paroda, filmu, armėniškų 
valgių vakaru ir pamaldomis. Lietuviai 
pasirinko vasario 13-17 dienas. Lietuviš
ką savaitę rengė „Susitikimo namai“, 
Miuncheno liet, apylinkės valdyba ir Mo
terų klubo valdyba.

13. DL Lietuviškąją savaitę atidarė „Su
sitikimo namų“ Valdybos pirmininkas dr. 
J. Maurer. Po jo dar kalbėjo ir apyl. val
dytais pirmininkas R. Hermanas. Paskaitą 
skaitė dail. Alfonsas Krivickas, tema: 
M. K. Čiurlionio kosminių vizijų langas. 
Jis rėmėsi Čiurlionio laiškais žmonai, ra
šyt. R. Rolando pareikštomis mintimis, 
„Saulės“ — „žvaigždžių“ sonatomis ir 
„Rex“ kūriniais. Paskaitininkas akcenta
vo, kad Čiurlionis savo kūryboje atidengė 
ne tik kosminę žmogaus sielą, bet drauge 
ir viso pasaulio dvasios struktūrą. Čiur
lionis (buvo pirmasis kosmonautas, pasi
slėpęs meniškame drabužyje. Jis buvo 
vienkartinis meteoras mūsų šimtmečio 
dailės pasaulyje. Čiurlionis yra visatos 
dailininkas.

Dail. Krivickas padarė dar kelis prane
šamus iš kultūrinio gyvenimo. Jis priminė 
Vilniaus universiteto 400 m. sukaktį, daili. 
A. Varno 100 m. jubiliejų, M. Žilinsko 
Berlyne meno kolekcijos dovaną Lietuvai.

Dvi dienias buvo išstatyta, dail. Krivic
ko paruošta, Čiurlionio darbų bei kitų me
no leidinių paroda.

14. II. Sociologas 'dr. Kajetonas J. Če
ginskas kalbėjo apie ./Lietuvą, kaip eu
ropinės sąžinės matą“. Paskaitininkas iš
ryškino tris ypatingus pokario ir nūdie
nės istorijos laikotarpius: ginkluotojo pa
sipriešinimo iki 1956 m., persiorientavimo 
— iki 1968 m. ir dabartinį — naujos dva
sinės kovos laikotarpį, kuris reiškiasi at
viru pagrindinių žmogaus teisių gynimu. 
Ši kova vedama, sąmoningai atsisakant 
smurto, įtikinėjimo, asmeninės aukos ir 
moralinio pranašumo būdais. lElesikeičian- 
tis Vakarų visuomenės nusistatymas ne
betylėti ir remti žmogaus teisių kovotojus 
jau atnešė kai kurių apčiulpiamų vaisių, 
nors vis dar pasigendama veiksmingesnio 
laisvųjų Salių solidarumo.

(Klaipėdos krašto irašytojar-poOlė Char
lotte Kuegel-Linkytė paskaitė keletą savo 
eilėraščių, gimtinės prisiminimais.

Sekė du lietuviškos gamybos filmai — 
gintaras, kopos, kultūrinis gyvenimas ir 
Lietuvos miško gamta.

Buvo išdėstytas lietuviškas gintaras ir 
tautodailės dirbiniai. Stud. V. Hermanaitė 
(Supažindino su gintaro kilme ir jo savy
bėmis.

15. II. Lietuviškų tautinių šokių ir dai
nų vakaras su liet, patiekalais susilaukė 
(daugiausia dėmesio, daugiausia svečių. 
Programą išpildė jaunimo „Ratukas“.

‘Senesnių ir naujesnių dainų padainavo 
Violeta Hermaniaitė, palydint įbroliui Al

fredui.
„Ratuko“ vadovė Alina Grinienė supa

žindino klausytojus su lietuvišku liaudies 
šokiu. Tada jaunimas, stud. Mečiui Lan
dų! grojant akordeonu, astuoniais šokiais 
praktiškai pademonstravo mūsų šokių 
charakterį.

Moterų skaniai paruoštais 'liet, patieka
lais bei gėrimais buvo sočiai pavaišinta 
apie 150 svečių.

16. II. pasireiškė dvi jaunos paskaiti- 
ninkės: Muencheno baltistikos studentė 
Diana Horniik-Hermann iir muzikologijos 
daktarė Raminta Lampsatytė iš Hambur
go.

Dr. Hornik-Hermann kalbėjo apie lie
tuvių kalbos išsivystymą iš indoeuropie
čių kalbų šeimos, baltų-slavų šakos. Lie- 
tuvių/latvių ir slavų kalbos esančios la
biausiai giminingos iš visų žinomų indo
europietiškų kalbų. Lietuvių/laitvių kal
bos išsiskiria savo morfologiniais ir fone- 
tiškais ypatumais iš kitų indoeuropiečių 
kalbų.

Dr. R. Lampsatytė Skaitė ir daug kur 
pailiustravo Čiurlionio fortepijonui kūri
nių raidą, juose vartojamą techniką. Čiur
lionis yra pirmasis lietuviškos muzikos 
(klasikas, daręs ir tebedarąs įtakos jau
nesniems muzikams. Jo muzika buvo pra
lenkusi savo laikotarpį net keliais dešimt
mečiais.

17. II. Užbaigiant ,,'Lietuiviškąją savai
tę“ Susitikimo namuose, įvyko drauge ir 
Nepriklausomybės 61 m. sukakties minė
jimas.

Mūsų diplomatas iš Berno, dr. Albertas 
Gerutis (nagrinėjo žmogaus teisių ir lais
vo tautų apsisprendimo problemą.

1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės 
paskelbimo aktas nėra tik istorijos prisi
minimas, bet jis rodo kelią ir į ateitį. Pas
kutiniuoju laiku ir Vakarai įsitikino, kad 
nacionalinė problema sudaro Skaudžiau
sią vietą Sov. Sąjungoje. Maskvos vykdo
ma nerusiškų tautų priespauda išsaukia 
vis dildėjančią reakciją. Prelegentas sumi
nėjo gausius pasipriešinimo Okupantui pa
vyzdžius. Lietuvių emigracija gali di
džiuotis savo tautos rezistencija tėvynėje. 
Emigracijos pareiga rezistenciją visoke
riopai remti. Lietuvių tautai neužtenka 
kovoti už žmogaus teisių integralinį įgy
vendinimą. Ji pirmoje vietoje reikalauja 
laisvo apsisprendimo, laisvės, nepriklau
somybės. žmogaus teisių ir laisvo tautų 
apsisprendimo reikalavimai plinta visame 
pasaulyj'e .Tokiems reikalavimams ilgai
niui negalės priešintis nė Sov. Sąjunga. 
Laisvės valanda gali išmušti greičiau, ne
gu kai kas galvoją.

Koncerto programą išpildė hambur- 
giškiai — baritonas Dirk Sagemueller, pa
lydint Ramintai Lampsatytei. Gražiai nu
skambėjo penkios Brahmso, septynios 
Dvoržako dainos. Bet lietuviams buvo įdo
miausia išgirsti Felikso Bajoro Sakmių 
siuitą (žemė prašo palengvinimo, Uosi va
dina neregiu, Vai ąžuole, ąžuolėli žaliasis, 
Vieversys prašė).

Draugiškame pobūvyje buvo vertinama

Aleksandra Vaisiūnienė

Jau trejeri metai, kaip nebeskamba 
Aldonos balsas

1976 m. vasario 12 d. Vakarų Vokietijo
je, Bielefelde, pažįstamų, giminių ir na
cionalinio (teatro draugų ir bendradarbių 
tarpe atsiskyrė su šiuo pasauliu garsi vo
kiečių teatrų artistė lietuvaitė Aldona 
Eretaitė Aldona žimė 1928 m. Kaune, 
Universiteto (literatūros profesorius ir 
svetimų kalbtj dėstytojos Onos Jakaitytės 
duktė. Mokytis ji pradėjo šv. Kryžiaus Se
serų mokykloje Kaune, tęsė „Žiburio gim
nazijoje“ šakiuose, o vaidybos studiją 
baigė Zueriche — Šveicarijoje su tokiu 
aukštu pažymėjimu, kad tuojau pat buvo 
pakviesta į teatrą vaidinti.

Sėkmingas 25 teatrinio darbo metų 
laikotarpis

1951-1958 m. ji pastoviai dirbo Manm- 
heiimo nacionaliniame teatre, 1958-1961 m. 
Goetingeno, 1961-1973 m. Kylyje, o 1973- 
1976 m. Bielefelde.

Jaunystės dienos
Aktorė augo didžiai kultūringoje lite

ratūros, meno ir muzikos aplinkoje. Jos 
seserys turėjo meninių ir muzikinių gabu
mų, o (tėvas grynai atsidavęs mokslo, isto
rijos ir literatūros darbams. Turėjo ji 
stiprų charakterį, kurį, matyt, paveldėjo 
iš savo tėvo. Jaunystės dienas praleido 
Lietuvoje — Kaune, o vasaros atostogas 
leisdiavo motinos gimtajame kaime, ir gal 
čia gamtos grožis įskiepijo joje dvasines 
vertybes, kurios kaupėsi metų 'bėgyje ir 
kurias vėliau ji įkūnijo (teatre. Turėjo di
delį norą dirbti teatre, ir tas troškimas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kazimieras Balėnas, Kilogramas cuk
raus, apysakos. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, Čikaga, 1978 
m. 272 ipsl. įrišta į kietus viršelius, aplan
kais ir (titulinis puslapis diail. VI. Žiliaus. 
Tiražais 700 egz. Kaina nepažymėta.

Skautų Aidas, 1978 m. spalis. Oficialus 
Lietuvių Skautų S-gos organas. Leidžia 
LSS Tarybos Piranija, Čikaga.

Ateitis, Nr. 8, 1978 m. spalis. Ateitinin
kų Federacijos leidžiamas kaitalilkiškos- 
lietuviškos orientacijos mėnesinis žurna
las. Čikaga.

„lietuviškoji savaitė“, kaip gerai pavyku
si. Jai buvo vieningai ruoštasi, gerai pasi- 
raošta, programa įvairi, dalyvių perėjo 
nemažai. Buvo ir tokių, net kitataučių, 
kurie nepraleido nė vieno lietuviško vaka
ro. Kaip svečių knyga rodo, lietuviškoje 
savaitėje dalyvavo 13-kos tautybių atsto
vai. Taigi, tikslas — pristatyti kitatau
čiams Lietuvą —■ pasiektas.

Muenchene nepriklausomybės . sukaktis 
dar buvo paminėta 16. II. „Laisvės“ radi
jo lietuviškojo skyriaus priėmime su 100 
svečių.

17. H. Ludwigsfeldo priemiestyje įvyko 
pamaldos už Lietuvą. 

jai padėjo nugalėti visus sunkumus. Tarp 
svetimų žmonių greitai įsigydavo simpa
tijų. Jos fizinis grožis labai derinosi su 
kilniomis sielos savybėmis.
Pačią sunkiausią rolę turėjo suvaidinti iš 

savo pačios gyveninio
Paskutinė 1975 metų vasara buvo pati 

sunkiausia jos gyvenime. Prieš mirtį ato
stogas praleido Baselyje pas savo tėvus. 
Tikėjosi, kad gal dar pasveiks, darė viską 
atitolinti mirties grėsmei. Niekam nenorė
jo parodyti savo fizinio skausmo, kuris 
buvo apgaubęs ją, ir tuo laikotarpiu jai 
teko suvaidinti savo pačios gyvenimo 
skausmingiausią ir sunkiausią rolę taip 
gerai, kad dažnai net matėsi jos veide 
džiaugsminga šypsena. Bet aukštesnė jė
ga. kuri vairuoja mūsų visų likimą, pano
ro kita kryptimi pasukti jos gyvenimą ir 
1976 m. vasario 12 d. nurodė jai amžino 
gyvenimo krypties kelią.

Zueriche vaidybos mokykla daug jai pa
dėjo, publika greitai pastebėjo jos įgimtą 
talentą, o vėliau metų bėgyje ji subrendo, 
išryškino save ir atskleidė savo gabumus 
ir talentą.

Lietuvių tautos reikalai jai visuomet 
buvo artimi ir labai rūpėjo

Nors ir iškeliavo iš Lietuvos jauna, bet 
niekuomet nebuvo pamiršus: savo lietu
viškos kilmės ir didžiavosi ja. Visur, kur 
tik tekdavo susidurti su spauda, ji pabrėž
davo savo likimo vietą ir pareikšdavo, kad 
jos namuose kalbama lietuviškai. Europos 
lietuviams buvo suruošus! keletą poezijos 
rečitalių. Gyvendama Vokietijoje, (talkino 
„Amerikos Balsui“, kurio anuometinis di
rektorius buvo dr. Vytautas Datmlbrava. 
Jis tuomet paruošė su ja ir magnetofono 
juoston įrašė Liurdo istoriją ir kitą reli
ginę programą.

Charakteringos vaidybos savybės
Laibiausiai ji mėgdavo vaidinti takius 

(kūrinius, kuriuose yra stiprūs charakte
riai. Taip pa<t galėjo vaidinti komiškas ir 
(lengvesnio žanro roles. Stipriai buvo iš
vysčiusi gestų ir mimikos išraišką.

Paskutinis sudiev Aldonai
Palaidota buvo Baselyje greta savo my

limos mamytės kaipo. Mes daugelis su liū
desiu prisimename ankstyvą Aldonos pa
sitraukimą iš mūsų tarpo, bet nė vienas 
negalime sumažinti širdies skausmo prof. 
Eretui, kuris glūdi jo širdyje. Jam Aldona 
■visuomet dar (gyva, ir visur jis girdi jos 
skambantį balsą.
Caracas, 1979 m. vasario 1 d.

KNYGA APIE BALTUOS VALSTYBES

Neseniai JAV Pennsylvania State Press 
išleido knygą anglų kalba ,,The Baltic 
States in Peace and War 1917-1945“, su
redaguotą prof. V. S. Vardžio ir R. I. Mi
siūno. Tai kolektyvinis leidinys, kuriame 
dalyvauja autoriai iš JAV, Vakarų Vokie
tijos, Anglijos ir Izraelio.

Su lietuviais 
pasaulyje
KUN. A. BUNGAI — 60 METŲ

Vokietijoje gyvenąs kun. Antanas Bun- 
ga atšventė savo amžiaus 60 metų sukaktį.

Gimęs 1919. I. 5 Šipliuose, šaulių aps., 
teologijos studijas baigė Bamberge, Vokie
tijoje. Įšventintas kunigu 1952 m., penke. 
rius metus buvo Memmingeno ir apylinkių 
lietuvių kapelionu. Veikliai reiškėsi Lie
tuvių Bendruomenėje, eilę metų būdamas 
LB Tarybos nariu. Vėliau klebonavo vo
kiečių parapijoje Mittelneufnach. 1967 m. 
persikėlęs darbui į naujai kuriamą Bad 
Woerishofeno parapiją, Kneippo kurorti
nį miestelį, drauge čia įkurdino, su Augs
burgo vyskupo pagalba, Europos Lietuvių 
Vyskupo centrą. Šiame centre šiuo metu 
turi rezidenciją vysk. dr. A. Deksnys.

Gražiai suorganizavus šv. Ulriko parapi
ją, Augsburgo vyskupas suteikė kun. An
tanui Bungai dvasinio tarėjo titulą. Pa
staruoju laiku jam yra pavestos net trys 
parapijos. Be tiesioginio darbo vokiečių 
sielovadoje, kun. A. Bunga organizuoja ir 
didesnius lietuvių suvažiavimus bei ken
čiančios Lietuvos Bažnyčios minėjimus. 
Kardinolas Samore yra neretas svetys jo 
parapijoje.

Ilgiausių Metų garbingam Jubiliatui!
KUN. P. RABIKAUSKO DARBAI 

„ARCII1VUM HISTORIAE 
PONTIFICIAE“

Apaštališkojo Grigaliaus universiteto 
bažnytinės istorijos fakultetas Romoj lei
džia stambius tomus kolektyvinio leidinio, 
pavadinto „Archivum Historiae Ponltifi- 
cilae“. Tame 'leidinyje, kaip rodo jo turi
nys, autoriai rašo įvairiomis kalbomis 
(anglų, vokiečių, įpralncūzų, italų).

1978 im. išėjusiame 16-tame tome iš
spausdinti net trys vokiškai rašyti (kun. 
Pauliaus Rabikausko darbai.

Palts (didžiausias tų darbų yra apie Vil
niaus universiteto įsteigimą (58 pusla
piai). Šioje platokoje studijoje nušviečia
ma ne įtik universiteto steigimas ir jo 
ankstyvosios veiklos metai, 'bet viskas 
įjungiama ir į (anuometinį istorinį foną. 
Suprantama, studijos pasirodymas sutam
pa su universiteto įsukakities minėjimu, 
kaip šio istoriko įdomus indėlis į rimtą 
sukakties literatūrą.

Viename mažesnių straipsnių supažin
dinama su kun. P. Rabikausko redaguoto 
./Relationes status diocesium in Magno 
Ducatu Lituaniae“ II tomu, o kitame P. 
Rabikauskas recenzuoja vokiško leidinio 
,Lexikon dės Mittelalters“ pirmuosius du 
tomus, (kairiuose esą ir lietuviškos medžia
gos.

VISA KLIŪTIS — 8 DOLERIAI
Urugvajaus lietuviai Montevideo mies

te turi kol kas dvi 'Savaitines radijo va
landėles, bet viena jų, priklausanti Lietu
vių Kultūros draugijai ir vadovaujama 
jaunimo, gal turėsianti būti uždaryta dėl 
finansinių 'kliūčių.

Mat, kas savaitė jai išlaikyti reikia 56 
pezų arba amerikietiškų 8 dol. 30 centų.

Baltu tautu ateities problema
VYTAUTAS ALANTAS

5. Ar skaitmuo nelemia?

Gal čia būtų pravartu pakalbėti ir apie 
tą atvejį, ar Pabaltijo tautų likimas būtų 
buvęs kitoks, jei jos būtų sakysime, pasi
rašiusios karo sutartį ir sudariusios bend
rą ginkluotų pajėgų generalinį štabą, žo
džiu, jei būtų pasiruošusios gintis kartu? 
Žinoma, mes čia turėtume leistis į visokių 
prielaidų sritį ir vargu ar prieitume vie
ningų išvadų, tačiau vis dėlto reikėtų at
siminti, kad taiptautiniuose santykiuose 
jėgos faktorius negali būti paneigtas: iš 
tikrųjų, jis yra lemiamas.

Nesileisdami smulkiau į priešistorines 
gadynes, tik prabėgom pastebėsime, kad, 
pvz., archeologės dr. Alseikaitės - Gim
butienės prieitomis mokslinėmis išvado
mis, mūsų prosenolių apgyventos sritys 
prieškrikščioniškais laikais siekusios ry
tuose Maskvos apylinkių, pietuose — cent
rinės Ukrainos, vakaruose — Vislos že
mupio ir šiaurėje — Estijos. Lyg ir pa
tvirtindamas tą nuomonę, prancūzų tyri
nėtojas Jean Menoretas savo 1934 m. Pa
ryžiuje išleistoje knygojje Baltijos tautų 
istorija sako, jog pirmame amžiuje prieš 
Kristų aisčių gyvenamieji plotai buvę di
deli ir sudarę 430,000 'kv. km.

Istoriniais laikais, pvz., XIII amž., pa
gal A. Šapokos Lietuvos istorijoje patei
kiamą žemėlapį, aisčių, t.y. lietuvių, prū
sų, latvių ir jotvingių apgyvendintos sri
tys sudariusios apie 280,000 kv. km. Tos 
žemės tęsėsi nuo Vislos vakaruose ir bai
gėsi toli už Dauguvos rytuose.

Grįžtant į mūsų laikus, jei Lietuva ir 
Latvija būtų sukūrusios bendrą valstybę, 
jos plotas bebūtų buvęs tik apie 140,000 
kv. km. Kitaip sakant, nuo XHI amž. ais
čių gyvenamos sritys sumažėjo perpus, o 
lyginant tą plotą su aisčių apgyventomis 
žemėmis prieškrikščioniškais laikais, jis 
bus sumažėjęs beveik triskart. To tragiško 
ir aisčių palikuoniams gyvybiškai svar
baus fakto mes nieku būdu neturėtume 
išleisti iš akių, žvelgdami ateitin, žinoma, 
jei nenorime galutinai būti kaimynų nu

šluoti nuo žemės paviršiaus.
1939 m. statistikos duomenimis, Baitų 

Tautų Federacija, Pabaltijo Jungtinės 
Valstybės ar kaip kitaip mes tą junginį 
pavadinsime, kitaip sakant, Lietuva, Lat
vija ir Estija būtų turėjusi apie 190,000 

‘kv. km. maždaug su 6,000,000 gyventojų. 
Palyginus su kitomis Europos valstybė
mis, Baltų Federacija būtų reikėję pri
skirti nebe prie mažųjų, bet prie vidutinių 
valstybių. Sakysime, Danija turį tik 50,000 
kv. km., o Belgija dar mažiau, tik 30,500 
kv. km.

Paprasčiausia logika sako, kad visos 
trys Pabaltijo valstybės kartu būtų galė
jusios kur kas sėkmingiau priešintis Mask
vos užmačioms, kaip kad kiekviena paski
rai. Bendras karinis kumštis, kitaip sa
kant, skaitmuo, be abejo, būtų daugiau 
reiškęs, kaip kad susiskaldymas. Sunku 
pasakyti, ar bendras baltų frontas būtų 
kitaip nulėmęs Pabaltijo ateitį, bet tik 
tiek aišku, kad maskoliams nebūtų taip 
lengva susimesti į sterblę tris nesiprieši
nančias seseris. Kita vertus, atsiminda
mas karą su suomiais, gal Kremlius ir ne
būtų buvęs toks akiplėšiškai drąsus ulti
matumams siųsti. Ano meto mūsų kariš
kiai skaičiavo, kad, karo atveju su rusais, 
Pabaltijo valstybės gali sumobilizuoti apie 
400,000 kariuomenės. Žinoma, tai nebuvo 
pakankama jėga nugalėti maskolių karo 
mašinai, bet pats ginkluoto pasipriešinimo 
faktas šiandien mus visiškai reprezentuo
tų pasaulinėje opinijoje ir greičiausiai pa
lengvintų mūsų kovą dėl išsilaisvinimo. 
Kita vertus, sutartinai pasipriešinant ag
resijai, būtų buvęs parodytas pavyzdys, 
kaip Pabaltijo valstybės turi tvarkytis 
ateityje.

6. Rodyklė ant rytų kryžkelės
Taigi, labai tolima, istorinė, praeitis ir 

šie laikai rodo, kad visų trijų baltų tautų 
likimas yra bendras, tad ir ateitis negali 
būti kitokia. Faktai kalba, kad tas jų liki- I 
mas pareina nuo didžiųjjų kaimynų pajė
gų vienokio ar kitokio išdėstymo. Kai Vo
kietija ir Rusija po pirmojo Pasaulinio

karo susilpnėjo, Pabaltijo valstybės atga
vo laisvę. Kai Vokietija antro Pasaulinio 
karo pradžioje pasidarė militariškai ga
lingesnė, mes patekome vokiečių okupaci- 
jon, o kai karą pagaliau laimėjo rusai, 
mes atsidūrėme maskolių vergijoje. Ki
taip sakant, mūsų likimu be niekur nieko 
žaidžia galingieji. Mes visada buvome ir 
būsime kryžkelėjje, kur didieji kaimynai 
bando savo jėgas ir mus laiko savo politi
nio žaidimo objektu.

Ar ta padėtis gali pasikeisti eventualiai 
komunizmui žlugus? Žinoma, gali ir grei
čiausiai pasikeis, bet, žiūrint geopolitiš- 
kai, nemanau, kad iš esmės pasikeistų mū
sų naudai, juk nuo tos kryžkelės mes nie
kur pabėgti negalime ir visada daugiau ar 
mažiau pareisime nuo mūsų didžiųjų kai
mynų pajėgų pusiausvyros.

Mūsų visų, baltų, sąskaitos yra labai se
nos ir didelės. Jos niekada nebuvo suves
tos ir vargu ar bus kada suvestos, kaip mes 
norėtume. Rusai per amžius veržėsi prie 
Baltijos jūros ir, be abejo, veršis ir ateity
je, jei tik galės. Net ir tuo atveju, jei Rusi
ja, žlugus komunizmui, subyrėtų į tautines 
valstybes ir Maskvoje įsigalėtų demokra
tinė santvarka, jos veržimasis prie Baltijos 
visada atsinaujins, ligi tik ji jausis pakan
kamai pajėgi imperalistinei politikai va
ryti. Baltų tautos per amžius kentėjo nuo 
maskolių imperalizmo ir kentės toliau, jei 
jos nenorės ar nesugebės surasti kelio nuo 
maskoliškos meškos apsiginti.

Vėlgi mes būtume labai naivūs, jei ti
kėtume, jog vokiečių šimtametis šūkis 
,,Drang nach Osten“ būtų galutinai palai
dotas. Tas šūkis buvo, yra ir bus. Šiandien 
vokiečiai yra gerokai nustumti į vakarus, 
betgi mes žinome, kad taip amžinai nepa
siliks, kad jie anksčiau ar vėliau vėl pri
artės prie Lietuvos sienų. Menkas nusira
minimas, kad vokiečių lietuvių siena po 
Žalgirio mūšio 500 metų liko pastovi, bet 
per paskutiniuosius 50 metų ir paskuti
niuosius karus ji buvo ne kartą sulaužyta.

Pagaliau, mes nežinome Lenkijos planų. 
Šiandien Žečpospolitos svajonė, ,,at moža 
do moža“, rodos, aprimo, bet jie nuo Vil
niaus ir Lvovo neatsisakė. Eventualiai su
silpnėjus Rusijai, ar nepadidėtų Lenkijos 
apetitai? Sunku išpranašauti ateitį, bet, 
turint galvoje lenkų grobuonišką politiką 
ta galimybė yra labai reali.

Yra ir taip galvojančių: esą, susikūrus 
Europos Jungtinėms Valstybėms, saugu
mas mažoms tautoms būtų patikrintas. 
Visų pirma EJV dar nesusikūrė ir kažin 
ar susikurs, o jei ir susikurtų, tai dar ne
reiškia, kad didžiųjų tautų interesai su
taptų su mažųjų tautų interesais. Jei, sa
kysime, komunizmui žlugus, į dabartinę 
vakarų valstybių Bendruomenę įeitų ir ry
tų Europos valstybės, tai visvien, geriau 
dėtis didesniu vienetu, kaip mažu, kitaip 
sakant, visų trijų Pabaltijo valstybių bal
sas būtų žymiai svaresnis, kaip kiekvie
nos paskirai. O pagaliau, aš netikiu, kad 
vienoki ar kitokį tarptautiniai susitarimai 
galėtų garantuoti mažoms tautoms visišką 
saugumą. Būtų didelė klaida ir rizika visu 
šimtu nuošimčių pasitikėti bet kokiomis 
tarptautinėmis sutartimis. Šiuo atveju 
mes turėtume labai skaudžių pamokų iš 
anuometinės Tautų Sąjungos. O kuo ge
resnės dabartinės Jungtinės Tautos?

Taigi, įbesta istorinė rodyklė rytų ir va
karų kryžkelėje baltų tautoms pirmiausia 
turėtų rodyti kryptį į Vilnių, Rygą ir Ta
liną, o ne į Paryžių, Berlyną ar Londoną, 
kitais žodžiais, pačios Pabaltijo tautos tu
rėtų pirmiausia sutelktinėmis jėgomis icš. 
koti kelių savo laisvei bei saugumui pa
tikrinti.

Kaip jos galėtų savo ateities klausimą 
spręsti? Man rodos, būtų trys galimybės:

1. Atkurti savo valstybes atskirai, kaip 
jos padarė po pirmojo Pasaulinio ka
ro;

2. Sudaryti visų trijų tautų federaciją 
ir
3. Jei dėl kokių nors priežasčių į fe
deraciją nesidėtų Estija, sukurti bend
rą lietuvių ir latvių valstybę.

Mano giliausiu įsitikinimu, pirmoji gali
mybė būtų pati žemažiūriškiausia ir neiš- 
mintingiausia. Kurtis paskirai kiekvienai 
tautai savo kieme būtų absoliutus nesiskai
tymas su istorijos faktais ir šių dienų re
alybe. čia dar kartą prisimintini G. San- 
tayano žodžiai, kad tie, kurie užmiršta 
praeitį, esą pasmerkti ją kartoti, o tas kar
tojimas mums būtų paskutinis šuolis į be
dugnę. Aukščiau aš minėjau, kokių mil
žiniškų teritorinių nuostolių aisčiai turėjo 
istorijos tėkmėje. Tas procesas, deja, nėra 
sustojęs ir šiandien. Ir ne tik nesustojo, 
bet dar labiau paspartėjo: juk visą Pabal

tijo erdvę šiandien maskoliai kolonizuoja. 
Tad ar bereikia aiškinti, kad mes, baltai, 
turime atvirom akim žiūrėti į praeities 
klaidas, jų nebekartoti ir organiuzuoti 
ateitį naujais pagrindais.

Antroji galimybė — federacija be Esti
jos. Kalbant apie Estiją, mums visada ky
la kai kurių abejonių. Yra nuomonių, kad 
ji, gal būt, ieškosianiti suartėjimo su gi
miningąja Suomija. Galimas dalykas, kad 
estams tai būtų naudinga, bet kyla klau
simas, kokios naudos iš to turėtų Suomi
ja? Viena, suomiai per karą su rusais pa
rodė, kad jie vieni sugeba susidoroti su 
savo problemomis, antra, Suomija visą lai
ką gravitavo į Skandinaviją, ir trečia, su- 
sisiejimas politiškai su Estija jai greičiau 
galėtų pakenkti, kaip padėti, nes norom 
nenorom ji būtų įvelta į Pabaltijo vieno
kius ar kitokius konfliktus, kai tuo tarpu 
dabar ji stovi nuo jų nuošaliai. Taigi, jei 
Estija dėl vienų ar kitų sumetimų į fede
raciją nesidėtų, tuomet beliktų trečioji ir 
paskutinioji galimybė —■ kurti lietuvių lat
vių valstybę.

Be abejo, nereikia užmerkti akių, kad 
tektų nugalėti nemaža kliūčių. Su estais 
mes, lietuviai, visada gerai sugyvenome, 
bet su broliais latviais mums taip gerai 
nesisekė. Gal svarbiausia trynimos! prie
žastis buvo ta, kad latviai buvo daugiau 
paveikti vokiečių kultūros, o mes, lietu
viai, patekome slavų įtakon. Skirtingas 
istorijos kelias ir skirtingos kultūros ne
galėjo neatsiliepti mūsų tautiniams cha
rakteriams.

Tačiau nereikia pamiršti ir tai, kad ką 
vienos istorinės aplinkybės galėjo įskiepy
ti, kitos gali sušvelninti, juo labiau kad to 
reikalauja gyvybiniai abiejų tautų intere
sai. Mes šiandien nežinome, kokie visų 
trijų tautų savitarpio santykiai okupuo
tuose kraštuose, — turiu galvoje ne viešus, 
administracinius santykius, bet tą paslėp
tą dvasinį procesą, kuris šiandien vyksta 
visų trijų tautų jaunosiose kartose, — bet 
norime tikėti, kad padėtis bus pasikeitus 
gerojon pusėn, kitais žodžiais, kad ten 
gimsta ir bręsta nauja Pabaltijo tautų 
ateities vizija, kurios polėkiui kryptį rodo 
rytų ir vakarų suskirstimo kryžkelėje įbes
ta grėsminga aukščiau minėta rodyklė...

(Bus daugiau)
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Atviras laiškas
Lietuvos jaunuolio laiškas, atspausdin

tas pogrindžio leidinyje „Aušra“ Nr. 12 
(52) iš 1978 m. rugpiūčio mėn.

(Pirmiausia prisipažįstu, kad toks (krei
pimasis manio rašomas pirmąjį kartą, to
dėl iš anksto prašau jį skaitančius atleis
ti už trūkumus.

Esu moksleivis, šiemet baigęs vidurinę 
mokyklą . Prieš „išeidamas į gyvenimą“, 
noriu pasidalinti su visais, kas susikaupė 
manyje per dešimt mokymosi metų, pasi
dalinti šarvo tikėjimu ir neviltimi. Tebū
na (šio laiško adresas: „Visiems geros va
lios žmonėms“. Taip, aš esu klystantis, 
kaip daugelis, bėt kreipiuosi į Jus, žmo
nės, o ypač į Savo (bendraamžius — į Lie- 
tuivos jaunimą — prašydamas savarankiš
kai apmąstyti šį laišką.

Mes „išeiname į gyvenimą“... Reikia pa
sakyti, kad iŠ gyvenimo, kaip jis supran
tamas mūsuose, jau nieko nesitikiu. Kiek
viename žingsnyje —■ melas, veidmainys
tė, apsimetimas ir išsigimimas. Tokį gyve
nimą pažinau per (tuos mokykloje praleis
tus metus. Jaunuoliai, argi Jūs to nema
tote?! „Kalbi, kaip iš rašto“, — atsakytu
mėte daugelis, nes Jūs atpratinti matyti 
ir mąstyti patys. Už jus mato ir mąsto ge
neralinis sekretorius, TSKP ir VLKJS. 
Juokingas (biurokratizmas, netolerancija, 
fanatizmas—net smulkmenose! Mes su tuo 
-apsipratome. Atrodo, kitaip nė būti ne
gali. Mokytojas nerausdamas atvirai mums 
Sako, kad, jeigu nebūtų spaudimo is vir
šaus, pusė klasės mokinių gautų nepaten
kinamus trimestrinius pažymius. Mokyk
loje turi (būti 100 proc. pažangumas... Sto
jame į komijiaunimą... „Ne, niekas never
čia, bet... Nesvarbu, ką galvoji, — suinity- 
mlėj<a agitatoriaus balsas, — žiniai, reikia 
100 proc. komjaunuoliškos klasės...“ O ei
dami po pamokų pro parduotuvę, galėjo
me ne kartą „gėrėtis“, kaip pro užpakali
nes diuiriis (paradinės užrakintos) slenka 
„išrinktųjų“ eilutė...

Paimk (bet kurį žurnalą ar laikraštį — 
kaip visa atrodo kitaip! Tas pats gimtojoj 
vietoj įvykęs blankus mitingas spaudoje 
virsta „audringa pritarimo TSKP politi
kai demonisitiracijia/“, -ir jūsų mokyklos ei
sena Gegužės ląstos proga —• „didžiosios 
meilės ir ištikimybės darbininkų klasės 
reikalui“ išraiška. Ar tos -demonstracijos 
būtų įvykusios, jei nebūtų kam organi
zuoti „iš viršaus“?

Vargu ar buvo diena, kiad nesusidurčiau 
su tokiu ar panašiu faktu. -Nebetikiu ta
rybine santvarka, jos trafaretiniais, nuibo- 
dusiais lozungais, jos ateitimi. Spaliui 60, 
bet jo veidas sutrauktas purvinos sąžinės 
raukšlėmis, jo gyslomis teka alkoholis, jo 
smegenis ėda beviltiška sklerozė. Brežne
vo lūpos kartoja Lenino šūkius ir prakti
koj taiko Stalino metodus.

Lietuvos jaunime, ar Tau jiau įkalė, kad 
tautos nacionalinio išsivadavimo judėji
mas tai — „klasių kova“, ar Tu jau įtikin
tas, fca'd -Lietuvos partizanai — buožės, 
banditai ir žvėrys?

„Žvėrys...“ — atrodo, nuoširdžiai -virpa 
mokytojos balsas, pasakojantis apie po
kario žiaurumus. -Bet kodėl Jūs nepasako- 
jate, mokytoja, apie kūdikius, kurie uždu
so sausakimšuose -gyvulių vagonuose dėl 
Stalino Jklaidų“? Kodėl nekla usi a te „už 
ką“? Jūs jau seniai išmokote nematyti, 
kaip „humaniškieji“ -tarybiniai kariai ir 
.liaudies -gynėjai“ atsegiojo kelnes mies
telių mimikose išmestiems lavonams, kiaip 
mėšlais ir plytomis drabstė jaunas krūti
nes. Juk visa ta0 matė mano tėvų karta! 
Ne, Jūs to „neprisiminsite“... Jūs jiau iš
mokote nematyti, kaip kad išmoko to ir 
daugelis „neeilinių“ žmonių: menininkų, 
rašytojų... Ar -galima Jus ir juos už tai 
gerbti? Štai vienuoliktos klasės „Lietuvių 
literatūros“ vadovėlyje skaitome atvirą A. 
Jonyno prisipažinimą, kad -asmens kulto 
aptinka nuolat vertė -poetus dirbtinai gra
žinti tikrovę, „sudaryti poetinį įspūdį, esą 
aukštieji komunizmo -idealai jau tapo gy
venimo tiesa“. Todėl esami trūkumai bu
vo menkinami, priešą buvo siūloma rodyti 
silpnesnį, negu jis iš tikrųjų buvo, — pa
aiškina vadovėlis. Poetus — tautos dai
nius — privertė vaizduoti ne tiesą, reiš
kia — meluoti! Kur -garantija, kad jie ir 
dlabar nedaro -to paties?! Man rodos, ge- 
riialulsiail šią problemą išsprendė Teofilis 
Tilvytis, kuris 1947 metais odėje „Garbė 
Didžiajam Stalinui“ iki šleikštumo per- 
saldintais posmais šlovinęs „didįjį naujo
jo pasaulio Vadą“, „socialistinės demo
kratijos“ tariamo restauravimo laikotar
piu -rašė: '

„Stalinas nukaltas buvo 
Iš granito tvirto.
V-ak-ar Dievas -tas nugriuvo 
It Skalda pavirto“.

Štai idealus (tarybinis kūrėjas!..
Na, dėl meno tūlas sakys, kad1 buvo „as

mens kulto“ laikai, rašytojus „įkvėpdavo“ 
-Sibiro -grėsmė ir lt. t. Bet palaukite. Kas 
-asmens kulto taikais kalbėjo, (kad egzistuo
ja toks kultas? Jeigu tuomet šalyje, kur 
valdė ‘liaudis, ji -galėjo būti taip nustumta 
nuo valdžios aparato, tai juk su pasikeitu
siais vadovais pati santvarka, kurioje tai 
-įmanoma, nepasikeitė. Todėl a-r negali ta 
pati istorija kartotis ir mūsų dienomis? 
Tada juk niekas „nepastebėjo“, kad trū
kumai menkinami, o laimėjimai padidina
mi iki reikiamų mą-Stų. O tie, kurie nesu
tiko su šia klastote, buvo apšaukiami; 
kaip ir dabar, tikrovės juodintojais, liau
dies priešais ir iškeliaudavo į „Rytų Ame
riką“ (Taiilp pravardžiavo Sibirą).

Argi -gaili doras žmogus būti tokios san
tvarkos ir valstybės rėmėjas?

Plakatai -skelbia, kad tarnyba šlovingo
sios tarybinės armijos eilėse — garbinga 
kiekvieno piliečio pareiga. Ar galiu -aš lai
kyti garbinga šią „pareigą“, jei pagal ma
no įsitikinimus TSRS — -mano Tėvynės 
okupante? Kokią teisę turi TSRS to iš 
mūsų reikalauti? Ar galima mylėti Tėvy
nę, remiant, jos užgrobėją? Ar gali žmo
gus remti valstybę, kuri nekaltai išžudižiu- 
si milijonus savo piliečių, bando išteisin
ti savo vieno asmens „klaidomis“. O gal 
Jums, jaunuoliai, žodis „sąžinė“ bepras
mis?

Mes, jaunimas — „minkščiausia“ tau
tos dalis. Mus ir pasirinko svetima žalo
janti įtaka. Ar jūs nepastebėjote, apie ką 
-dabar dažniausiai kalbama? Alkoholis, 
šlykščiai traktuojama priešinga lytis, n-a, 
kosminiai greičiai motociklais pasigėrus... 
Iš savo septyniolikmetės patirties aš pri- 
brenidiau visiškai nuoširdžiai sušukti kar
tu -su Majakovskiu: „Šalin jūsų „meilę“! 
Šalin jūsų meną! šalin jūsų santvarką! 
Šalin jūsų religiją!“ Nors Majakovskiis 
taikė tai kapitalistinei santvarkai, bet, 
kaip matote, ir TSRS socializmui tie lo
zungai kuo puikiausiai -tinka...

Aš — -tikintis. Visur girdime kalbant 
apie sąžinės laisvę, o (tikrovėje — buka, 
nesąžininga, brutali ateistinė propaganda, 
žeminanti tikintįjį dar mokyklos suole. 
Kasdien kalbama ą-pie lygias piliečių tei
ses. Bet juk čia -pa-t mokyklos suole, tikin
tis laikomas antraeiliu — „neatsikračiusių 
prietarų“, „močiutės pasakų“. Mano ne- 
lygiaiteisiškumą (įtvirtina pati konstituci
ja, suteikdama antireliginės propagandos 
laisvę, ir nesuteikdama religinės propa
gandos laisvės. Sakysite — tamsybiškumo 
skleidimas mūsuose draudžiamas. Bet kur 
tarpvalstybinis, tarptautinis Helsinkio su
sitarimų patvirtintas kriterijus, kuriuo 
nustatoma, kas yra taim-sybiškumas, kas 
ne? Aš esu krikščionis ir laikau savo įsi
tikinimus pačiais pažangiausiais, švie
siausiais. Taip žemėje mąsto apie milijar
das žmonių. Didelis procentais gyventojų 
taip įsitikinę ir mūsų Tėvynėje. Jeigu 
draugais L. (Brežnevas mano kitaip, mes 
galim -diskutuoti, bet niekas neturi teisės 
laikyti antraeiliais krikščioniškųjų įsiti
kinimų piliečių. O kaip iš tikro yra? Re
ligija pas mus palenktas medis, kurį vi
sos ožkos graužia, 'bet tik po 'šiuo medžiu 
randa prieglobsčio mūsų Tėvynė, ir tik 
čia asmeniškai mano viltis.

Pasku'tiruiaiisdais metais ,/Mokiglėivis“ 
vengia diskusijų religiniu klausimu, tarsi 
jis tikrai būtų atgyvenęs ir nebedomintų 
j-aunimo. Iš tikrųjų didelei mūsų jauno
sios kartos -dailiai rūpi labiau madingi 
džinsai, brangus tranzistorius, tėvo „Žigu
liai“, nėgu panašūs klausimai. Ko mes 
ieškome -kine, literatūroje? Ar ne to pa
ties, ko daugelis ieško ir gyvenime — ap
svaigimo, išsivadavimo iš savęs, iš savo 
minčių, savo sąžinės... Tam padeda ir be
prasmis mūsų vaikymasis, ir abuojais šo
kio ritmais. Tam ir niūrūs, klaikų labirin
tą primeną literatūros kūriniai... Tam ir 
himnai — bejausmės gražių žodžių san
kaupos, suklastota istorija — TSRS ir 
LTSR himnai. Tam ir -alkoholio upės... 
Oficialioji spauda džiūgauja, kad vis ma
žiau religinio jausmo, kad dėl idėjinio ne
subrendimo į V-LKJS gretas neateina tik 
vienetų vienetai (užtat į nepilnamečių ko
lonijas ateina toli gražu ne „vienetų vie
netai“, ir nemažas procentas iš „idėjiškai 
subrendusiųjų'“ tarpo). Tave, -jaunuoli, 
gąsdina patyčios, kad tu tikįs .močiutės 
pasakomis“? Tu bijai „atsilikėlio“ vardo? 
K-aii kas labai suinteresuotas, -kad taip bū
tų. Kai kam reikia, kad nors oficialiai tu 
būtum ateistas. Iš kažko penkmečio pabai
goj partija reikalaus ataskaitos apie neti
kėjimo augimą jaunimo tarpe. Taigi ne tu 
vienas kaltas, kad esi religinis analfabe
tas. lEluvo kam pasistengti, kad visas tavo 
religinis supratimas nesiektų toliau „se
nelio, -vaikščiojančio debesimis“. Buvo 
kam „įrodyti“, kad dangus — -graži pasa
ka, sugriauta J. Gagarino... Gal būt, Tau, 
jaunuoli, jau -įkalta, kad tikėjimas ne- 
moksliškumas, prietarai, vergija. Bet kaip 
galima taip alkiai tuo patikėti. Ar įmano
ma teisingai -spręsti apie -tai, ko nepažįs
ti? Jaunuoli, išbandyk pats tą „prietarą“, 
įsigilink į Kristaus mokslą, ir tada... Be
je -aš prašau labai sunkių dalykų... „Ir šis 
pamokslauja, kaip TSKP CK generalinis 
sekretorius ir kiti“ — pamanysi Tu. įsigi
linti... Mąstyti... Kam tai. Tuo sotus ne
būsi. Deja, pavergėjų naudai taip galvoja 
jau didelė tautos dalis.

Norint ką nors pažinti, negalima ten
kintis išviršiniais įspūdžiais. Jaučiu, kad 
esu radęs Tiesą, ir negaliu jos neskelbti.

Kas yra Dievas? Kas yra žmogus? Jei
gu Tu esi ateistas, tai tik todėl, kai nieka
da nebuvai teisingai supratęs tikėjimo. 
Dievas — tai ne kokia neapčiuopdama 
iliuzija. Tai — VISKAS! VISKAS, ta 
prasme, kad Dievas — Aukščiausia, Be
galinė (Būtis. Užtenka šio supratimo ir 
žmoguje, jo sieloje, gyvenimo būde atsi
randa visos sąlygos didžiausiam vidiniam 
perversmui, revoliucijai. „Dievas —- bega
lybės „Aš“ — -sako Viktoras Hugo. Etega- 
lyfoė ne tuščia, šalta, tamsi, -beribė kosmo
so ar laiko erdvė. Jisai — Gėris. Jds Tave 
myli ir -laiko savo -bendradarbiu. Ar šis ži
nojimas nesuteikia energijos viso -gyveni
mo veiklai?

Aš noriu papasakoti Jums, Lietuvos

Skaitytoju tai&kai
LAIŠKAI KALINAMIESIEMS IR 

SOVIETINĖS VALDŽIOS ATSTOVAMS

Malonu, kad T. Venclova atsiliepė „E. 
L.“, nurodydamas, kadi laiškų raižymas 
daug padeda. Nežinau, dėl ko K. Šova ma
ne taip smarkiai puolė, kad aš nesąmones 
kalbąs. Ačiū jam. Bet esu įsitikinęs, kad 
jei K. Šova būtų parašęs -po laišką mūsų 
sąžinės kaliniams, esantiems Mondiavijos 
ar Fermos kalėjimuose, o, be to, po laiš
ką tiems, (kurie -tuos žmones -ten pasiun
tė, būtų buvę geriau.

-Pastarųjų trejų metų bėgyje 'buvo ne
maža progų stebėti -anglus ir net kartu 
dirbti su jais ar net talkinti jiems. Jie la
ibai nuoširdžiai nori mums padėti,; ir to
kių yra daug įvairiuose sluoksniuose. 
Daug jie gera padarė, net galima sakyti, 
kad dlauigiau negu mes patys, kurie turė
tume rūpintis pavergtąja Liėtuva.

Organizuojami tarptautiniai „Kryžių 
žygiai“ A-ylesforde, kurie susieti su per- 
sekiaj-amąja religija Sovietų Sąjungoje i-r 
su jos sudėtyje šiandien esančia Lietuva. 
Tokiom progom kitų tautybių atstovų su
važiuoja šimtais, vis pasipuošę tautiniais 
rūbais, pasigaminę garsius šūkius ir ši
taip jungdamiesi į bendrą maldą.

O kur mūsų lietuviai? Net veltui vežant 
negalima sukviesti tiek, kad būtų pilnas 
autobusas?

O tų šios srities įvykių yra visokių. 
Štai budėjimas Westminsterio katedroje, 
pagerbiant tuos, kurie kenčia už savo įsi
tikinimus.

Naktinis budėjimas lEtromptono Orato
rijoje, ir į jį įsijungė tik du lietuviai. Už 
lietuvius turėjo kalbėti latvaitė M-arite 
Sapiets ir anglė Joana Nash.

O -kur visos kitokios demonstracijos už 
žmogaus teises, susirinkimai ir visa kita? 
Lietuvių niekur nėra!

Laiškuose, susirinkimuose mes moka
me rašyti ir kalbėti, kad reikia prikalbin
ti anglus rašyti laiškus. Anglai rašo daug 
laiškų, rengia visokias peticijas, tik mes 
patys nepajėgiame dalyvauti kartu su jais 
ir talkinti jiems.

jaunuoliai, kaip savo įbroliams, ką jaučiu, 
pareidamas namo iš bažnyčios po šv. Ko
munijos. Gal Jūs nežinote, ką -tai reiškia? 
Tad žinokit — meilės Dievas neliko šaltas 
mūsų gyvenimo -kovos stebėtojas .Jis įsi
veržė į ją, net laužydamas gamtos dėsnius, 
kad mus paremtų, mus nuramintų, mius iš
gelbėtų, Jis — Kristus — gyvena su mu
mis ir 'šiandien. Jis asmeniškai atėjo į ma
no -dvasią, į mano nemedžiaginę širdį. 
Keista ir kartu nepajudinamai ramią jė
gą jaučiu -aš savyje, eidamas pavakario 
takeliu į namus. Viskas atsinaujino, įgavo 
naujos prasmės — ibelMėstamtis horizontas, 
dulsvi kontūrai priešais -stūksančios kal
vos — primena man uoli-nigą Jeruzalės kal
vą, kur vienąkart ant akmens žibėjo 
kraujais. Kaip dažnai mes taip paniekina
me kai kuriuos iš mūsų tarpo... Miano ke
lio pabaigoje žiba namučių langeliai. Įei
nu vidun. Kur tie smulkūs kasdieniniai 
veidai, lipniu voratinkliu aptraukiu šei
mos dienas? Kur tas namiškių įkyrumas, 
kurį anksčiau skaudžiai išgyvendavau? 
Net pasakytas užgaulus žodis nesukelia, 
kaip prieš tai, pykčio, -bet verčia susimąs
tyti: ar labai laimingais itas -žmogus, mane 
užgavęs? Ar laimingesnis būsiu aš, jam 
atsikirtęs? Ai- ne mano pareiga jį nura
minti, pradžiuginti? Bet tai mąstau ne aš, 
o Kristus manyje. -Ar ne iš či-a tokia per
maina.

Ak -pabandykime pajusti, kaip gera bū
ti skaidriu, iš anksto pasiruošusiu vien 
džiuginti kitus — tai niekad1 nepabostan
tis hobi, tikrai! I visus 'klausimus Tau at
sako Kristus. Tu žinai, įkas -gera ir kas ne. 
Belieka — veikla! Ar nedžiugina tokios 
veiklos galimybė mūsų sąlygomis? Šėlsta 
visuomeninis, valstybinis, moralinis me
las. Tavo tauta pavergta, skandinama 
degtinėje ir ateizme. Pats esi silpnas, bet 
pirmyn! Kristus veda! Tiesos trokštanti 
dvasia negali susitaikyti su melu!

Jaunuoli; gal Tu dar nieko negirdėjai 
apie Danutę Buirfoaiitę, Nijolę Sad-ūnaitę, 
Algimantą šaltį? Tai — mūsų drąsinto- 
jai, mūsų garbės ir laisvės žybtelėjimai. 
Bjauriausiu melu mūsų tautai atimta na
cionalinė laisvė, (bet jos kibirkštis nešioja
mės savo dvasioje. Išlaikykime tas ki
birkštis — laisvės troškimą, -gražius mū
sų papročius, sąžiningumą. Atėjus laikui 
suliesime jas vienon liepsnon . Sekime 
Tuo, kuris -nurodė žmonijai tikrosios lais
vės kelią!

Kreipiuosi į Tave, Lietuvos Jaunime, ti
kėdama, kad Tau jau nusibodo žudanti 
beidėjiška, bedvasė aplinka, oficiali niek
šybė, įteisintas ‘blogis, savižudybės akla
vietė. Todėl prašau šiuo laišku: išeikime 
ne į tą gyvenimą, kurtis neduos nieko, iš
skyrus sumaterialėjimą, miesčioniškumą, 
Tiesos išdavimą, nusivylimą, pražūtį. Iš
eikime į tikrąjį gyvenimą, kuris duos vis
ko, t. y. pakankamai jėgos nušluostyti 
kančios -ašarą, pakankamai progų būti iš
juoktam dėl Tiesas, užtektinai gabumų 
pamaitinti alkstantį ir trokštantį, kiek no
ri laiko d-allintis savo džiaugsmu su žmo
nėmis. Juk a-r ne gražu, jaunuoliai, keisti 
save ir kitus, būti atsidavus Didžiausiai 
Idėjai? Juk dabar tokių per maža — jie 
šmeižiami, bau-džiami, niekinami. Būti 
Tiesos kariais, apsiginklavusiam-is tik ta 
Tiesa! (m .TA)

Angluose, kurie talkina mums, prade
da susidaryti nekokia nuomonė apie mus. 
Vienas anglų organizacijos pirmininkas 
nusiskundė:

— Mes bandome jums padėti, o jūs pa
tys net piršto pajudinti bijote!

Tai žiauri tiesa!
Jeigu kas nors mus šiandien paprašytų 

pateikti kalinių sąrašą bent su trumpa 
apžvalga, tai negalėtume tai padaryti, nes 
D. Britanijos organizacijos, kurios savina- 
si politinio darbo sritį, tokio neturi.

Štai ant stalo įguli dvi pamfletinio for
mato gražiai išleistos knygutės apie ukrai
niečių sąžinės kalinius: „Ukrainian Wo
men in -Soviet Prisons“ ir „Ukraine Unrest 
Arid Repression“ su 42 kalinių aprašy
mais. Londone veikia „Committee in De
fense of -Soviet -Political Prisoners“. Kur 
ten lietuviams atstovaujama?

Kai (kurios -angh; organizacijos leidžia 
savo leidinius, kuriuose rašoma apie Lie
tuvą ir jos sunkią dabartinę vergovę ir 
-persekiojimą. Ar imies tuos leidinius pre
numeruojame, -kad paremtume tos organi
zacijos veiklą moraliai ir materialiai? 
Daug kalbama, mažai dirbama, o žmonių 
suaukoti pinigai leiidžiami vėjais už laibai 
mažos -vertės darbus-. Tautos -akyse mes 
nesame verti (būti lietuviais.

Pasižiūrėjus į save, norėtųsi pasakyti, 
kad yra vis įdėlio organizacijų, -kurios at
lieka lietuviškus uždavinius net perdaug 
savęs nlereklamuodamos. Tai Religinės šal
pos komitetas B rook lyne. Jos darbas pats 
svarbiausias. -Gaunamos L. K. B. Kroni
kos, verčiamos į anglų kalbą ir Skleidžia
mos pasaulyje, kad galėtų pasinaudoti. O 
jis yna išleidęs ir pamfletinio pobūdžio in
formacijos svetimtaučiams apie Lietuvą.

Šiandien Lietuvoje didžiausią kavą su 
pavergėjais veda Lietuvių katalikų ben
drija-. Čia, išeivijoje, jei Religinės šalpos 
nebūtų, niekais nežinotų, kas darosi Lietu
voje. Ji atlieka labai svarbų informacijas 
darbą. Tad ir mūsų aukos turėtų būti nu
kreiptos ten, kur atliekamas didelis ir la
bai svarbus darbas. Aukas galima siųsti; 
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS 
AID, 341 HIGHLAND BLVD., BROOK
LYN, N. Y. 11207. U. S. A.

Gal būt, esu daugiau nusivylęs lietuviš
ku gyvenimu negu E. šova. Nueini į de
monstracijas ir esi vienišas lietuvis, kai 
tuo tarpu įgerai žinai, kad yna žmonių, ku
rie -daug kalba, kaip ką -padaryti, bet jų 
nėrą, ir jų iškeltieji sumanymai palieka
mi kitiems vykdyti arba kaboti ore. Žmo
nės moka pasigirti, kad paaukojo tiek ir 
tiek. Tas gerai. Bet veikloje reikalingi ir 
žmonės. Jeigu nebus žmonių atlikti svar
biems darbams, visikas stovės vietoje. 
Maždaug taip ir yra dabar mūsuose.

Visuomet ‘reikia atsiminti, kad žmogaus 
gyvenimais tautinėje bendruomenėje bus 
prasmingas savo tautai tiek, kiek jis at
liks savo pareigą, o nuo pareigos bėgti yra 
nusikaltimas.

Stasys Kasparas

IŠ DARBŲ PAŽINSI. AR GEROS VALIOS 
LIETUVIS

Į J. Liobės klausimą, iš ko pažinti, ar 
geros ar blogos valios yra- lietuvis, trum
pas atsakymas būtų: iš darbų!

Kurgi J. iLiobė gyveno, kad niekad ne
matė blogos valios lietuvių? Aš esu ma
tęs jų daug: -Lietuvoje, ypač bolševiikme- 
čiu, belaisvių stovykloje Vokietijoje ir 
šiame krašte.

Vieniais metais buvo atėjęs į mano dar
bovietę dar (jaunokas vyras. Sakėsi esąs 
lietuvis iš Glasgovo. Lietuvių kalbą mo
kėjo, itiesa. -Suradęs manyje kitą lietuvį, 
tuoj — paskolink 15 svarų (o anais lai
kais tai buvo pinigas). Sako, mažai (turiu, 
atiduosiu, kai tik gausiu pirmą atlygini
mą. Ir priimk mane, -sako, pas save gyven
ti, nenoriu įgyventi darbovietės hostelyje 
su lenkais ir ukrainiečiais. Atsisakiau. 
Nepatiko jis man. Užpyko, žinoma. Bet 
jis pradėjo imti skolon krautuvėje mais
tą, rūkalus, net ir dviratį gavo išsimokėti
nai. Išbuvo 2 savaites, gavo uždarbį ir 
dingo, neapmokėjęs skolų, ir dviratį pasi
ėmė. Ar jį policijja surado — nežinau.

Ar j-is buvo geros valios lietuvis?
Visokių yra mūsų tarpe. Gerų ir blogų, 

teisingų ir sukčių, sąžiningų ir vagišių. 
Nesame geresni -už kitus. Taip pat nėra 
gerų ar blogų tautų, yra tik geri ar blogi 
žmonės. O pažinsi juos, nei iš veido, nei iš 
kalbos, (bet iš jų darbų.

P. Severs

BRITANIJOS LIETUVIAI 1947-1973 
METAIS

Lauktoji knyga >apie D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungą i<r kitas organizacijas, jau 
mūsų rankose .

Malonu šią knygą paimti į rankas, var
tyti jos lapus, pilnus ‘gyvų vaizdų, gyvų 
prisiminimų iš anuometinių ir dabartinių 
laikų, įvairiausių Skyrių, organizacijų, su 
sikūrusių ir veikusių 1947-1973 metais. 
Knyga albumo formato, pilna nuotraukų, 
veiklos aprašymų, puikiai įrišta, gero po
pieriaus. Sakyčiau, lyg deimančiukas 
mums ir kantų kartoms liks. Tikiu, kad 
nebus nė vieno tautiečio, kur jis begyven
tų, kuris (šios knygos nenorės įsigyti.

Skaitydamas stebiuosi -autoriaus Kazi
miero Barėno gabumais, įdėtuoju darbu 
ir jėgomis. Tiesa-, jau nebe pirmą jo kny
ga išleidžiama. Mums yra didis pasidi
džiavimas, aukšta pagarba ir mūsų visų

LIETUVOJE
ATSISTATYDINO MONS. KRIVAITIS
Lietuvoje atsistatydino Vilniaus arki

vyskupijos kapitulinis vikanas-validytojas 
mans. Česlovas Krivaitis. Jo vietoje nau
ju Vilniaus larkivyskupiijos valdytoju iš
rinktas dekanas kun. Algird-as-Kazimieras 
Gutauskas, -gimęs 1921 m. Jis buvo -kuni
gu įšventintas 1945 m. ir paskutiniu metu 
buvo Šv. Teresės parapijos ir Aušros Var
tų -klebonu, -taip pat ėjo ir Vilniaus arki
vyskupijos patarėjo pareigas. LKB Kro
nika 33 nr. straipsnyje „Kokie kunigai 
gina kagėbistą?“ (iš Kauno (kunigų semi
narijos pašalintą klieriką Jakutį) patel
kia neigiamą kun. A. Gutausko charakte
ristiką.

ŠIMTAI ĮMONĖS ANSAMBLIO 
KONCERTŲ

Vilniaus (grąžtų gamyklas vokalinis- 
in-stnumentinis -ansamblis paminėjo ypa
tingą sukaktį — surengė 500-ąjį (koncertą, 
kurio programoje dalyvavę ir miesto tea
tro aktorių.

Ansamblis dirbąs jau 14 metų, esąs ne
maža koncertavęs kaimyninėse respubli
kose, taip pat tolimoje Jakutijoje ir Len
kijoje, o neseniai Smolenske ten dirban
tiems Lietuvos melioratoriams.

PASTATĖ TRISKART DAUGIAU

Užušiliiuose, Biržų rajono „Jaunosios 
gvardijos“ kolūkio -gyvenvietėje, kaip 
„Valstiečių laikraštyje“ pasidžiaugė (kol
ūkio pirm. V. Kurlinskas, pagal planą 
praeitais metais turėję pastatyti 6 gyve
namuosius namus, o pastatę 18.

ANYKŠTĖNŲ MEDUS

Anykščių rajono bitininkai gavę ypač 
gerą medaus derlių. V. Tunkevičius iš 
kiekvienos bičių šeimos gavęs po 25 kg, 
be to, išauginęs ir kitų ūkių bityrtams 
pardavęs 513 bičių motinėlių.

Raguvėlės tarybinio ūkio ‘bitininkas E. 
Zimmidkas iš viso surinkęs 3.290 kg me
daus, o Staškūniškio K. Preidys — 2.915 
kg.

KELIOS TEIGIAMYBĖS IR VIENA 
NEIGIAMYBĖ

Lietuvos laikraščiiai apie buitinę kasdie
nybę dažniau parašo neigiamai negu tei
giamai. O štai sausio 25 d. „Tiesoje“ at
spausdintuose laiškuose daugiausia vis 
keliami į viršų geni dalykai.

Invalidas iš Gargždų rašo, kad jam jau 
du kartus kelionėje labai padėjo du „pa
reigingi, mylintys savo darbą“ autobuso 
vairuotojai.

Moteris iš Valogdos -džiaugiasi, kad jai 
lengvai pasisekė gauti Lietuvoje pagamin
to šaldytuvo „Snaigė“ dalį vieton sugedu
sios.

Kauniškis džiaugiasi profesinių sąjun
gų kultūros rūmuose rengiamomis vaka
ronėmis, ypač ta, į kurią buvo sukviesti 
daugiau kaip 50 m. amžiaus turintieji vy
resnieji Vilniškis vairuotojas patenkin
tas, kad viena- troleibusų ir autobusų su
stojimo vieta perkelta kitur. Kulautuvos 
gyventojui patiko iškyla su koncertu.

Deja, kauniškis A. Tverskis jaučiasi ne
laimingas, kad negalima gauti ornamen
tuotų rėmelių paveikslams.

BUSIMIEJI KELMĖS BROILERIAI
Kelmės paukštininkystės tarybinis ūkis 

praeitais metais pardavęs daugiau negu 
plane numatyta 170 tonų pieno, 28 mil. 
kiaušinių, 70.000 vienadienių viščiukų.

Septyniose ūkio fermose iš kiekvienos 
karvės vidutiniškai primelžta po 3.444 kg 
pieno.

Šiemet -ūkis pradėsiąs auginti broilerius. 
Jau esančios baigiamos įrengti dvi paukš
tides, Ir tikimasi kasmet parduoti po 150- 
200 tonų -paukštienos ir gauti 180 tūkst. 
rublių pelno.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Neblaivus motociklininkas J. N. pargrio

vė pensininką A. P., -kuris iŠ įvykio vietos 
mėgino pabėgti, bet buvo sulaikytas.

(IŠ įvykių kronikos)

nuoširdi padėka turėtų būti šios knygos 
autoriui, rašytojui, žurnalistui ir buvu
siam „Europos Lietuvio“ redaktoriui mie
lam Kazimierui IBlarėnui.

Lietuviškas priežodis sako, kad auksas 
ir pelenuose žiba. Tačiau knygoje pasige
dau paties knygos autoriaus Kazimiero 
Barėno nuotraukos.

Kazimiero Barėno visas knygas turiu. 
Taip pat -gaunu lietuviškų laikraščių iš 
anapus Atlanto. Tačiau, deja; rodos, tik 
dviejuose leidiniuose užtikau jo atvaizdą- 
nuOtrauką, lyg deimančiuką, mielu veidu, 
kupina širdimi lietuviškas kultūrinės sri
ties darbams Išeivijoje. Tamstai mūsų vi
sų pagarba ir didi ir nuoširdi padėka. Bū
damas rajone skautiška dalelė, reiškiu 
tamstai Skautišką ačiū.

Tamstai linkime sveikatos, sveikų ir 
kūrybingų metų ir dar ilgus ilgus metus 
likti mūsų ratelyje. Dieve, padėk.

Tamstą didžiai gerbiąs
v. s. J. Maslauskas
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^Lietuvių Kronika^
D. Britanija

PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

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

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

TAUTOS FONDUI AUKOJO

V. Chadakaiu-Skais — 3.00 sv., D. Gintas 
—■ 2.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
Dainora ir Rimantas Šovos — 25.00 sv., 

J. Kvietkauskas ir J. Kvietelaitis — po 
5.00 sv., P. Simonaitis ir J. Viliūnas — po 
2.00 sv. ir -D. Gintais — 1.00 sv.

DBLS SUVAŽIAVIMAS

DBLS metinis Skyrių atstovų suvažiavi
mais įvykis kovo 31 — balandžio 1 d. d. Lie
tuvių Namuose (Londone.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
IŠVYKA Į PRANCŪZIJOS ĮŽYMYBES

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

Leigh
SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyr. šaukia metinį nerių 
susirinkimą, kuris įvyks kovo 3 d., 7 vai. 
p. p. White Lion Hotel, Leigh Road, Leigh. 
Bus renkama nauja skyr. valdyba, taip 
pat ir revizijos komisija.

Kviečiame narius ir visus prijaučian
čius -gausiai dalyvauti.

Skyr. Valdyba

Stoke-on-Trent
SUSIRINKIMAS

Kovo 3 d., 7.30 vai., the Archers aludė
je, Wolstamtone, įvyks -skyriaus narių me
tinis susirinkimas.

Dienotvarkėje: skyriaus valdybos, revi
zijos komisijas ir atstovų į DBLS-gos me
tinį suvažiavimą rinkimai; pranešimai; 
diskusijos ir kiti skyriaus reikalai.

Skyriaus nariai yra maloniai prašomi 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Manchesteris
MAIDENHEAD SKYRIAUS VEIKLA

DBLS Maidenhead skyriaus metinis su
sirinkimas įvyko sekmadienį, vasario 18 d. 
Ray's Socialinio klubo salėje, kurioje pp. 
Rakauskai su savo šeimos narių pagalba 
buvo suruošę vaišes ir gražų priėmimą vi
siems nariams.

Po trumpo vasario 16-tos paminėjimo 
Skyriaus pirmininkas E. Šova padarė pra
nešimą apie skyriaus veiklą praeitais me
tais, — ir išreiškė pasigailėjimą dėl spra
gos likusios narių tarpe po netikėtos sky
riaus kasininko Vlado Vasnecko mirties. 
Žiūrint į linksmesnę pusę buvo konstatuo
ta, kad per vienus metus skyriaus gretos 
padidėjo nuo devynių iki dvidešimties na
rių.

Į Skyriaus valdybą buvo išrinkti E. Šova,

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
GLOUCESTER Y JE — kovo 3 d., 12.15 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUDE — kovo 3 d., 17.30 vai., Beeches 

Green. Išpažintys 17.10 vail.
NOTTIN-GHAME — Šv. KazWer0 Šven

tėje, kovo 4 d., 11.15 vai., Liet. Židi
nyje.

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

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

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

ECCLES — kovo 11d., 12.15 vai.
įBRADFORDE — kovo 4 d., 12.30 vai., at

simenant (Lietuvoje mirusį a. a. Joną 
Laucių.

HUDDERSFIELD E — kovo 11 d., 1 vai. p. 
p., šv. Juozapo Ibažn.

IEIRADFORDE — kovo 17 d., 12.30 vai., ait- 
simenant Lietuvoje mirusį a. a. Juozą 
Ašmenską.

Jane Vasneckaitė, J. Stulgaitis ir St. Len- 
kevičius, o Skyriaus atstovu į DBLS suva
žiavimą — K. Šova.

Per susirinkimą nariai suaukojo £63.00 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresui, o 
Stasys Kasalevičius paskyrė dar £25.00 
sąžinės kaliniams Lietuvoje paremti.

Po kelių jaukiai praleistų valandų da
lyviai išsiskirstė širdingai dėkodami p.p. 
Rakauskams už gražias vaišes ir salės pa- 
rūpindmą. Tikimės, kad planuojama 
per Sekmines skyriaus iškyla į Sodybą 
taip pat gerai pasiseks. pt.

Nottingliamas
ATVERSTAS NAUJAS LAPAS...

Vasario 16-tosios minėjimas šiais me
tais praėjo pakilioje nuotaikoje. Turėjo
me -antrą pažymėtiną įvykį. Pirmas svar
bus įvykis — prieš keliais savaites mo
terų diainių grupės krikštas, o dabar vyrų 
dainų grupės -pasirodymas. Nors vyrai tu
rėjo labai mažai laiko parepetuoti ir blo
gas oras nieko nepadėjo, visgi išdrįso 
žengti pirmą žingsnį viešumon. Ir -gerai, 
kad išdrįso, nes susilaukė daug katučių 
ir padrąsinimo tęsti toliau, šios grupės 
įsteigimu daugiausiai pasirūpino K. Bi- 
vtainis ir kun. iŠ. Matulis, o miuzikalini-ai 
jiems pasiryžo vadovauti V. Gasperienė.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė skyr. 
pirm. K. Bivadnis, pakviesdamas dir. S. 
Kuzminską 'šilai progai pritaikytai paskai
tai. Kaip ir visuomet, paskaita buvo labai 
įdomi tiek tautiniai, tiek politiniai ir, kaip 
iiir jo „Laiškai iš Nottinghamo“, supranta
mai paaiškino mūsų valstybės Ibei tautos 
padėtį tarptautinėje įvykių plotmėje.

-Meninę programos dalį pradėjo vyrų ir 
moterų' grupės kartu sugiedodamos .^Ap
saugok, Aukščiausias“... vedant V. Gas- 
perienei, ir pianinu pritariant N. Vaino- 
riūtei.

Toliau N. Vainoriūtė padeklamavo -ilš F. 
Kiršos (kūrybos -ir akordleonu palydėjo vy
rų grupės dvi dlainas: „Tėvynė Lietuva“ ir 
„Namai“, kurios susilaukė iš salės istip- 
naus pagyrimo.

Moterų -grupė „Gintarais“, pasipuošu
si tautiniais rūbais, sudainavo tris dainas: 
„Keliauj-ame“, „Tu viskas“ ir „Alutis“.

Tada išėjo septyni jaunesnieji, kurie 
padeklamavo -po vieną posmelį eilėraščio 
„Laisva tebūnie Lietuva“. Jiems taip pat 
vadovavo V. Gasperienė.

Pabaigai pasirodė vėl moterys, šį kartą 
apsirengusios juodai. Sudainavo tris ro
mantiškais dainas: „Meilės vakaras“, „Ra
munė“ ir „Gintarinė Šviesa“. Po to abi 
dainininkų -grupės užtraukė linksmą „Su
bartos vakarėlį“.

Seniai Nottinighame scena -buvo taip pil
na -programos dalyvių. Tiek -scenoje, tiek 
salėje jautėsi lyg koks -atgimimas ar gal, 
teisingiau, atbudimas iš snaudulio. Paro
dyta, kad- dar galima daug ką padaryti, 
nepagailint laiko ir pastangų.

Gal -būt skaudžiausia tavo, kad prie pro
gramos visai neprisidėjo mūsų naujai -at
gimusio j-auinimo atstovai. Mažai jų buvo 
ir salėje, nors šio minėjimo pelnas kaip 
tik dir tavo skiriamas jų tikslams, t. y. 
Jaunimo Kinigreso reikalams. Gaila — ne
gali žinoti, gal jiems buvo -per šalta, nes 
buvo šaltas vakaras lauke, bet salėje bu
vo jaučiama n-auj-a šeimyniška šiluma.

Gloucesterls
VAKARAS LIETUVIŠKOJE APLINKOJE

Vasario 16 d. DBLS Gloucester-Stroud 
skyrius suruošė Nepriklausomybės šven
tės minėjimą. Oras pasitaikė labai nepa
lankus — sniegas -ir skaudus vėjas išgąs
dino tiek minėjimo rengėjus, tiek būsian
čius dalyvius. Susirinko mažiau negu bu
vo laukiama. Vėjas ir sniegas, tačiau, ne
atbaidė ekskursijų- iš Wolverhampton, 
Birmingham ir Coventry. Vietiniai minėji
mo rengėjai širdingai dėkoja ekskursijų 
vadovams, kurie, nepaisant blogo oro, 
įstengė surinkti' užtenkamai žmonių, no
rinčių važiuoti ir bendrai paminėti šią vi
siems lietuviams reikšmingą šventę.

Suisiini-nlkųsius pasveikino -skyriaus pir
mininkė A. Kučinskienė , apsidžiaugusi 
matydama pažįstamus lietuviškus veidus 
ir pakvietė visus sudainuoti .Lietuva 
brangi“. Gražią ir -reikšmingą prakalbą 
pasakė Sąjungos pirmininkas Jaras Alkis, 
taip pat nepabijojęs vėjo ir sniego pusnių 
ir -atvykęs į mūsų užkampį.

Programą išpildė vietinė mergaičių šo
kėjų grupė, vadovaujama nepailstančios 
p. M. Gelvinauskienės, kuri ne tik moko 
mergaites šokti, ibet ir siuva visoms tau
tinius rūbus, ir -svečiai iš Wolverhampton, 
p. G. Ivanauskienės vadovaujama „Vieny
bės“ šokių grupė. Jie džiugino visus savo 
grakščiais -judesiais ir šypsančiais veidais. 
Mažosios Gloucester'io mergaitės dar pa
įvairino programą sudainuodamas trum
pą dainelę.

Gloucesterio šeimininkės turėjo paren
gusios daug skanių užkandžių, taip kad 
muzikai linksmai grojant ir alučiui te
kant, visi greit pamiršo blogą orą ir vaka

ras praėjo pakilioje nuotaikoje.
Skyriaus valdyba dėkoja visiems šiokiu 

ar tokiu būdu prisidėjusiėms prie rengi
mo darbo. Dėkoja Sąjungis pirmininkui J. 
Alkiui, skyrių ir ekskursijų vadovams, šo
kėjų grupėms ir jų vadovėms, muzikantui 
iš Stroud J. Kukštui, kuris jau eilę metų 
groja mažųjų šokėjų grupei, visiems Glou
cester ir Stroud skyriaus nariams, suau- 
kojusitms fantus loterijai, ir nepailstan
čioms šeimininkėms, padėjusioms tiek 
dlauig triūso.

Rengėjai tikisi, -kad atvykę svečiai ne
nusivylė aplankę mūsų .pastogę“, nes vi
si, praleidę vakarą lietuviškoje aplinkoje, 
išsiskirstė pakilioje nuotaikoje.

Italija
LILIJA ŠUKYTĖ ROMOJE

Sausio pradžioje Romoje, šv. Cecilijos 
akademijos organizuotuose koncertuose 
sėkmingai dainavo, atvykusi iš Vokietijos, 
mūsų žinoma operos solistė Lilija Šukytė. 
Ji pasirodė dviejuose koncertuose ir dai
navo keturias paskutines Strauso dainas 
ir Mahlerio IV-ją simfoniją.

Vokietija
MUENCHENO RATUKAS

Jaunimo „Ratukas“ dalyvavo su savo 
programa trijuose Vasario 16-tosios minė
jimuose: Pforzheime, Muenchene ir Me- 
mmingene. Visur šoko tautinius šokius ir 
dainavo.

Geriausioji Ratuko šokėja, stud. Kris
tina žutautai-tė išlaikė -germanistės ma
gistro egzaminus. Sveikinimai!

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ LUEBECKE

Lietuvos nepriklausomybės -atstatymo 
61-osilos sukakties ir didingos mindaiugi- 
nės Lietuvos 728 metų valstybingumo tą
sos minėjimas tavo pradėtas pamaldomis 
(vasario 11 d.) Švč. Jėzau-s Širdies bažny
čios kriptoje. Iškilmingas šv. Mišias atna
šavo dekanas Vaclovas Šarka, atvykęs iš 
Hamburgo. Evangeliją -perskaitė lietuviš
kai, vokiškai ir lenkiškai ir dienos proga 
pasakė pritaikytą pamokslą. Pamaldų me
tu buvo giedama lietuviškos ir lenkiškos 
giesmės. Pamaldose, kaip ir paprastai, per 
mūsų tautines šventes gausiai dalyvavo 
abiejų konfesijų lietuviai, lenkai ir vokie
čiai.

Po pamaldų visi žmonės buvo pakviesti 
į „Hau-s Simeon" namų prieglaudos salę, 
skirtą užsieniečiams kia-tallikalmls. Erdvio
je ir skoningai Lietuvos tautine vėliava, 
Vytim, kryžium ir -gėlėmis papuoštoje sa
lėje VLB -Luebecko apylinkės valdybos 
pirmininkas Priamas Ko-tkis atidarė iškil- 
mingą minėjimą, pasveikindamas susirin
kusius ir paprašydamas tylos minute pa
gerbti žuvusius už Lietuvos laisvę. Deka
nas Vaclovas šarka įsuk-albėjo maldą ir 
palaimino stalo vaišes.

P-algrindinę šventės proga kalbą pasakė 
dekanas Vaclovas Šarka. Prelegentas pla
čiai nušvietė istorinės Lietuvos tarpsnius. 
Kiek plačiau ap-si-stod-a-mas apie nepri
klausomybės meito laikotarpį -bei jo sute
mas, iki nepriklausomybės netekimo. Kal
bėtojais vaizdingai -paryškino daiba-rbilnę 
sunkią Bažnyčios padėtį Lietuvoje, tikin
čiųjų -persekiojimą ir -bent kokią laisvesnę 
tautinę veiklą. Apie tautinę veiklą net pa
galvoti neleidžiam-a. Po kalbos, kuri už
truko valandą laiko, buvo sugiedotais Lie
tuvos Himnas, ir tuo užbaigta oficialioji 
-dalis.

Vėliau prie turtingai apkrautų sitalų vy
ko vaišės ir pasižmoniėjimas. Vaišės buvo 
Luebecke gyvenančių lietuvių suneštinės, 
bet nepaprastai turtingos įvairiais m-aiisto 
pa-tiėkalais. Kai kas kalbėjo, kiaid geresnių 
vaišių negali ibūiti ir -per labai šaunias ves
tuves. Tai yna nuopelnas lietuvių moterė
lių, gyvenančių Luebecke. Todėl joms ir 
priklauso nutoKirdžiauisias padėkos žodis. 
Vaišių metu buvo padainuota nemažai 
gražių lietuviškų dla-inų. Platų ir -gražių 
dainių -repertuarą turi šeimos, kurios yra 
neperseniai atvykusios iš Lietu-vos, ypač 
moterys. Tik jų dėka praeina nenuobo
džiai lietuviški parengimai Luebecke, 
švenčių paminėjimai.

Svečių (tarpe turėjome labai malonią 
šeimą iš Kitelio. Tai p. dr. Aldiną Petrilkiė- 
nę su savo vyru Helmutu, maža dukryte 
Laimute-Mortute ir daktarės mamytę, a-t- 
vyipkusi-ą iš Lietuvos į svečius, Joną Mi
kalauską iš Renidsburgo, A. Turnewitsch, 
parapijos vadovą Hermann, o taipgi vo
kiečių, lenkų ir ukrainiečių atstovus.

-Dekanais Vaclovas Šarka tavo atvežęs 
naujausių lietuviškų knygų -ir plokštelių, 
o taipgi ir įvairių audlinių, ir suruošęs la
bai -gražią parodėlę. Kai kurie svečiai -pir
ko knygų, kurių turėjo po keletą egzemp
liorių. Sakysime, kaip dir. Dainės Augus- 
taitytės —■ „Lehrbuch der liitauischen 
Sprache“.

J. Pyragas

GASTROLIUOTI Į UKRAINĄ

Lietuvos valstybinis Čiurlionio vardo 
kvartetas išvyko gastroliuoti į Ukrainą. 
Tai jau -antra to vieneto koncertinė kelio
nė į tą kraštą. Pirmą -kartą ten koncertuo
ta, kai Ukraina minėjusi 325 metų sukak
tį susijungimo su Rusija.

Kvarteto koncertai bus Kijeve, Zaporo
žėje, Jaltoje, Jevpaltori-joje, Donecke, Vo- 
rOšilovgrade ir Krasnodone.

PAŠA UL YJE
KINIJA IR PABALTIJO VALSTYBĖS

(Atkelta iš 1 psl.)

kontrolės (Rytų Europoje)... Jis net pri
dūrė, kad Amerika niekad nepripažino ir 
dabai- nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimo į Tarybų Sąjungą“.

1976 metais įvyko didėli pasikeitimai 
Kinijos politinėje vadovybėje — mirė 
Mao-ce-tung ir ču-en-laj. IBet ir jų erai 
pasibaigus, Kinijos užsienio politika nepa- 
pasikeitė. Kinijos dėmesys Pabaltijui išli
ko gyvas. Kinų spauda rašė apie „'kruvi
ną priespaudą", „nenorą naudoti rusų 
kalbą“ ir „tarybinio imperializmo prie
spauda“ Pabaltijo šalyse.

1977 mietų vasarą naujajam Kinijos re
žimui įsitvirtinus, Kinijos žinių agentūra 
paskelbė straipsnį apie naujosios tarybi
nės konstitucijos reakcinę esmę, kuriame 
rašoma:

^Brežnevo klika įterpė į konstitucijos 
projektą absurdiškus teiginius apie ‘nau
jės istorinės bendrijos — tarybinės liau
dies' atsiradimą ir apie ‘būtiną sąlygų su
darymą visoms Tarybų Sąjungos tautoms 
ir tautybėms suartėti'. Tarybų Sąjungos 
Spauda -aiškinanti, kad Rulsija esanti ‘va
dovaujančioji' ir 'pirmoji' tos bendrijos 
tauta. Toksai 'suiartiniimas' esmėje reiš
kia, jog bus naudojamos visos įmanomos 
priemonės ‘-pakeisti tautines kalbas viena 
bendra — ruisų — kalba', ‘-panaikinti Skir
tumus tarp tautybių', ir, galiausiai, ‘su
kurti vienentelę tautą ir vienintelę kalbą'. 
Tai yra tipiškas didžiarusių Šovinizmas ir 
priverstinė -nerusų tautų dr tautybių -rusi
fikacija“.

Profesorius Vilnis šveiės informuoja, 
kad rašydama apie Pabaltijo šalis, kinie
čių spauda niekad jų nevadina „Tarybų“ 
Lietuva, Latvija ar Estija, ar „tarybinė
mis -respublikomis“, bet tiesiai Lietuva, 
Latvija, Estija, arba „Pabaltijo šalimis“, 
„Pabaltijo tautomis“, ar net „Pabaltijo 
valstybėmis“.

Savo straipsnį jis užbaigia šiais žo
džiais:

.Nereikia -stebėtis dėl tam tikro intere
sų pialnlalšumo tarp Kinijos ir Pabaltijo 
valstybių. Nors jas Skiria tūkstančiai my
lių, jas jungia bendra kaimynystė su Ru
sija“. (ELTA)

METROPOLIS 
ARBA „NUSIKALTIMAS“ IR BAUSMĖ

Apie sausio mėn. vidurį, kaip „The Guar
dian“ dienraštyje rašo Heilą Pick, Mask
voje iį rašytojų -sąjungos -vadovybę kreipė
si redaktoriai naujo stambaus literatūri
nio almanacho, pavadinto „Metropol". Tą 
almanachą, atrado, redagavo penki redak
toriai, ir visi jie atėjo prašyti, kad rašy
tojų sąjunga „palaimintų“ jų leidinį, ku
rio jie tepajėgė atspausti tik 8 egzemplio
rius.

Almanache su proza ir poezija dalyvau
ja 23 rašytojai (apie jo apimtį galima su
pratimą susidaryti iš to, k-ad knygoje yra 
250.000 žodžių). Tarp dalyvių yra keletas 
plačiai žinomų rašytojų, apie pusė jų vi
sų priklauso rašytojų sąjungai. O kodėl 
toks leidinys tavo reikalingas,tai -aiškė
ja ilš įvaldilniio straipsnio, kuriame sakoma-, 
kad itai yira bandymais prasimušti „pro 
vemti verčiantį mūsų literatūrinių žurna
lų ir leidyklų išglebimą“ ir prieš cenzūros 
varžtus, kurie stabdo ne tik kokį -nors mė
ginimą nukrypti į diilsidtentizmą, bet ir li- 
teraitū-rinlj novatoriškumą ir eksperimen
tus.

Almanachais rodąs, 'kad jo autoriai nė
ra politiniai disidentai. Kas valdžiai-, be 
abejo, nepatinka, -tai Šėta- (ten prasiveržian
čios seksualinės užuominos, (kurios oficia
liai gali būti smerkiamos kaip pornogra
fija, prielaidos apie sielos nemirtingumą 
ir pasisakymai -prieš valstybės -vykdomą
ją menų priežiūrą.

Rašytojų sąjungoje neužteko, kad pa
reigūnai pasakytų ne, jūs įsusililkvidiuokit, 
ir baigta. Tuojau buvo -sušauktas forma
lus -susirinkimais, į kurį suėjo tų 5 redak
torių kaltinti apie 50 rašytojų, ir jie ke
lias valandas v-iėmas paskui kitą ėjo į tri
būną ir kalbėjo, 'kokius nusikaltimus prieš 
Valstybę daro „Metropolio“ organizato
riai, Ikailp jie iškraipo Sov. Sąjungos įvaiz
dį, (kokį -antiso vietinį nusiteikimą jie su
kels tuo savo leidiniu užsienyje, sujauks 
tarptautinę atmosferą, pakenks net SALT 
pasitarimams dėl ginklavimosi apriboji
mo. Išvada: liaukitės!

Redaktoriai nepaklausė. Labiausiai už
sispyrė vienas itų redaktorių, Vasilis Ak- 
sionovas, vienas iš populiariųjų sovietinių 
rašytojų. Nusistatyta pasirūpinti!, kad tie 
8 almanacho egzemplioriai padarytų vis
ką, kas -tik įgalima. Du egzemplioriai j'au 
pateko lį Vakarus, ir tas almanachas pa
skubom verčiamas į prancūzų ir vokiečių 
kalbas. Radiijias Free Europe ištraukas iš 
jo rusų kalba transliuoja į Sov. Sąjungą, 
žodžiu, prasidėjo kova, kurios šiuo metu 
jau matyti kai kurios pasėkos.

Almanachas yra nepolitinis ir neslaptas, 
bet jo fleidėjiai sukilo prieš cenzūrą, kuri 
sudaro vieną didelį sistemas stulpą. Dėl to 
jau iš apyvartos buvo išimti filmai, vaidi
nimai, -romanai tų -autorių, kurie dalyvau
ja „Metropolyje“. Nebepard-avinėjiami net 
žurnalai, jeigu (kuriame nors jų rašo „'nu
sikaltėlis“. Iš Maskvos tono teatrų buvo 
išimtas vieno „Metropolio“ redaktorių, 
Andrejaus Bitovo, pagamintas filmas. 
Atasionovas pakaltintais, kad almanache 
dalyvaudamas jis nori labiau išsirekla-

PREMIJA GABIJAI JUOZAPAVIČIŪTEI

Eugenijlaus Kryaučėliūinio v-afndo $1;.000 
premija už visuomeninę veiklą vertintojų 
komisijos Čikagoje šiais metais paskirta 
toromitittei Gabijai Juozapavičiūtei. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdy
bos pirmininkei.

„Tėviškės Žiburiai“ (H. 8) praneša, kad 
Gabija Juozapavičiūtė ir Rimas Petraus
kas susižiedavo ir vestuves numato šių 
metų rudenį. Gabija yra baigusi psicholo- 
gijos-sociologijos mokslus Toronto uni
versitete, o Rimas — psichologijos dakta
ro laipsniu Windsoro -universitete. Abu 
dirba savo specialybėse ir, kaip žinia, ak
tyviai reiškiasi lietuviškoje veikloje.

RUOŠOS KOMITETO VEIKLA

IV PLJK kultūrinė komisija pasiskirstė 
pareigomis. Komisijos -pirmininkais, Algis 
Stankus-Saulaitis, susirašinėja su Š. Ame
rikos menininkais -bei visų kraštų Ija-uni- 
mo sąjungų pirmininkais. Kristina Pau
liukevičių tė susirašinėja su Europos bei 
P. Amerikos -menininkais ir yra komilsaijos 
vicepirmininkė. Manfredas šiušelis yra 
ryšininkas tarp šios komisijos ir techninės 
komisijos. Rainis Valiūnas yra komisijos 
protokolų sekretorius.

Violeta Abariūtė, Emilija Sa-kadolskie- 
nė ir Sandra Sal-dytė padidino informaci
jos komisijois tinklą. Violeta (iš Detroito, 
JAV) informuoja JAV-bės IV PLJK atsto
vus, skyrių pirmininkus ir JAV LJS tary
bos narius. Emilija (iš Čikagos, JAV) per
duoda visą Kongreso informaciją DRAU
GUI ir Sandra (iš Brazilijos) informuoja 
visą jaunimą. Visos trys yra IV PLJK at
stovės.

Vasario 16 -gimnazijos mokinės priside
da prie Kongreso ruošos diarbų. Informa
cijos komisijos pirmininkei Marytei Šmi
tienei padeda Lolita Kudirkaitė ir Ginta
rė Kerelytė (-abi iš JAV) bei Karina ir 
Petra Lanigytės (abi iš Vak. Vokietijos).

V-ak. Vokietijos lietuviams tavo išsiun
tinėta virš 800 aplinkraščių, kuriuose su
rašyta IV PLJ Kongreso programa, datos 
•bei kainos.

IV PLJK uždarymo šokiai įvyks Frank
furte liepos 28 d. Šokiams užsakytas try
likos žmonių orkestrais -su dainininke. Šis 
orkestras gros didžioje salėje. Mažesnėje 
salėje gros Paulius Pebrikaitis.

IV PLJK techninės komisijos posėdis 
įvyko sausio 27 d. pas V. Damijonaitį. Tuo 
metu jie aptarė techninės komisijos užda
vinius IV -PLJ Kongreso metu ir pasi
skirstė darbais.

KONGRESO REGISTRACIJA

-IV PLJK reigistracij-a D. Britanijoj (bai
giasi 1979 m. kovo 1 dieną. Kas nori da
lyvauti Ketvirtajame Jaunimo Kongrese 
ir dar neužsiregistravęs, prašomas Skubiai 
grąžinti registracijos anketas Aleksui Vil
činskui, 2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT. Kadangi kongrese vietų skaičius yra 
-ribotas (450 visam pasauliui), tos dabar 
neužsiregistruos, vėliau gali negauti vie
tos.
Kongresas susidaro iš kelių dalių: ,,sto
vykla“, kelionės, uždarymas. Kas nenori 
visur dalyvauti, gali pasirinkti tik vieną 
dalį. Kadangi „stovykla“ vyks Anglijoje, 
Britanijos jaunimui patartina registruotis 
bent tai daliai. „Stovyklavietė“ bus St. 
Mary's mokytojų seminarijoje, Strawber
ry Hill, Londono priemiestyje. Daugumas 
kongresininkų bus apgyvendinti pavieniui 
ar po du kambariuose su praustuvais. Į 
„stovyklos“ £85 mokestį įeina pilnas iš
laikymas ir dvi ekskursijos į Londoną 
(kartu su koncertu Queen Elizabeth Hall 
ir šokiais).

Visas kongresas -tęsis nuo liepos 11 iki 
29 dienos. „Stovykla“ prasideda liepos 11d. 
ir baigiasi liepos 18 d.

PL JAUNIMO KONGRESUI AUKOS

Ilki šiol didžiausia auka gauta iš J. M. 
Liūdžiaus —■ 250 sv.

DBLS Sodybos sky-r. susirinkime per B. 
Snaba-iitienę, -pagal aukų lapus Nr. 7, 9, 
suaukota — 84 sv.

16 Vasario minėjimo proga, Londone 
prie įėjimo surinkta — 38,56 sv.

T. Vidugiris — 20 sv. 
širdingai dėkojo
PK Finansų Pokomisė D. Britanijoje

BACIITIJARAS MAROKE

Vasario 25 d. Aja-tolah Chomedni, Irano 
musulmonų vadas, pranešė per radiją, kad 
buvęs Irano ministras pirmininkas dr. 
Bachtij-aras pabėgęs į užsienį. Oficialioji 
Paryžiaus žinių agentūra cituoja Kuveito 
laikraštį, pagal kurį dr. Ba-chtij arais esąs 
Maroke, kur dabar pats šachas apsistojęs.

muoti, nes ruošiasi važiuoti į Vakarus, 
nors jis pats tvirtina, kad niekur nesiren
giąs. Kitiems -almanacho autoriams siūlo
ma nutraukti -ryšius su .^Metropolio“ re
daktoriais, tai -jie nebūsią baudžiami. Tie, 
kurie priklauso -rašytojų -sąjungai, gal bus 
išmesti iš jos.
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