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45 pabaltiečių protestas Maskvoje
Š.im. rugpjūčio 23 dieną, gėdingos Molotovo-Ribentropo sutarties 40-ties metų 

sukakties proga, 37 lietuviai, 4 latviai ir 4 estai demonstravo Maskvoje, reikalauda
mi, kad Sovietų Sąjunga atšauktų savo sandėrį su Hitleriu ir pasitrauktų iš Pabal
tijo valstybių.

Remdamas šį drąsų žygį, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipėsi į 
Helsinkio susitarimą pasirašiusių valstybių vyriausybes, kad šis protestas būtų iš
girstas. Laisvės reikalavimai, taip kaip ir žmonių teisės, būna tik tuomet girdimi, 
kai jie yra garsūs ir pakartojami laisvėje gyvenančių.

Šis pabaltiečių protestas yra reikalingas stiprios paramos kiekviename krašte! 
Todėl raginame jus spaudoje ir kitomis progomis daryti viską, kas jūsų sąlygose 
yra įmanoma, kad:

1. Jūsų vyriausybė atkreiptų dėmesį į neteisėtą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupaciją ir, kad dėtų pastangas išvystyti spaudimą Sovietų Sąjungai proteste nu
rodoma kryptimi;

2. Asmenys, demonstravę ir drįsę pasirašyti protesto reikalavimą, būtų žinomi 
pasaulyje, kaip kovotojai už žmogaus ir savo tautos teises, ir kad jų saugumas bū
tų viešosios nuomonės ginamas;

3. šis drąsus pabaltiečių žygis ir jo vykdytojai nebūtų užmiršti, bet būtų visų
lietuvių, latvių, estų ir kitų tautų žmonių laisvajame pasaulyje keliama ir prime
nama, kol Pabaltijo valstybės nebus vėl laisvos! (Elta)

Iš patikimo šaltinio gauta žinia iš Lietuvos, kad 35.000 žmonių iš įvairių Lietu
vos vietovių pasirašė peticiją dėl Lietuvos valstybinių teisių. Kelios amerikiečių ži
nių agentūros stengiasi tą dalyką išsiaiškinti ir patirti platesnių duomenų. (Elta)

45 PABALTIEČIŲ PAREIŠKIMO MASKVOJE VERTIMAS IŠ RUSŲ 
KALBOS

SSSR Vyriausybei,
Vokietijos Federalinės Respublikos Vyriausybei,
Vokietijos Demokratinės Respublikos Vyriausybei, 
Vyriausybėms kraštų, pasirašiusių Atlanto chartą, 
Jungtinių Tautų Organizacijos Gen. Sekr. Kurt VValdheimui,

Sovietų teisės moksle tautinio 
suverenumo terminas reiškia, kad 
tauta turi visas teises, turi politinę 
laisvę, turi pilną galimybę spręsti 
savo likimą ir pirmoj eilėj turi ga
limybę apsispręsti, įskaitant atsi
skyrimą ir sukūrimą savo nepri
klausomos valstybės. Tautinis suve 
renumas reiškia savą politinę, te
ritorinę, kultūrinę ir kalbinę tau
tos nepriklausomybę, kuri pasireiš
kia visomis suverenumo teisėmis 
leidžiant įstatymus visuose sociali
nio gyvenimo reikaluose ir juos 
vykdant, kai visos teisės gali būti 
pilnai realizuotos-

Tautinis suverenumas negali bu- 
ti duotas ar panaikintas, jis gali 
būti tik pažeistas arba atstatytas.

Jau 1919 m. Leninas pripažino 
de facto Estijos, Latvijos ir Lietu
vos egzistavimą, kurios atsiskyrė 
nuo Rusijos imperijos. Sovietų Ru
sija 1920 m. sudarė taikos sutartis 
su tomis valstybėmis, suteikdama 
Baltijos valstybėms ir de jure pri
pažinimą. Sovietų valdžios vardu 
Leninas visiems laikams atsižadė
jo suverenumo teisių į Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. Tačiau po 19 metų 
Stalinas ir Hitleris padarė sąmoks
lą prieš tų valstybių suverenumą, 
šių metų rugpiūčio 23 d. sukako 40 
metų, kai buvo pasirašytas vadina
masis Molotovo - Ribentropo pak
tas, kurio vykdymas reiškė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklauso
mybės galą.

Vokietija ir Sovietų Sjunga 1939 
m. rugpiučio 23 d. sudarė nepuoli
mo sutartį- Prie jos buvo pridėtas 
griežtai slaptas Papildomas proto
kolas, pagal kurį Rytų Europa bu
vo padalyta į vadinamąsias įtakos 
sferas. To slanto sv'dtarimo objek
tas tarp SSSR užsienių reikalų ko
misaro V. M. Molotovo ir Vokieti
jos užsienių reikalų ministerio J. 
Ribentropo buvo Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija, Besara
bija ir šiaurinė Bukovina. To slap
to protokolo turinys buvo toks, kad 
Suomija, Estija ir Latvija atiteks 
SSSR, o Lietuva Vokietijos Rei
chui.

Naujas draugystės ir sienos nu
statymo susitarimas tarp SSSR ir 
Vokietijos įvyko 1939 m. rugsėjo 
28 d. Tas susitarimas pakeitė rug
piūčio 23 d. Papildomąjį protoko
lą ta prasme, kad Lietuva ^patikė
ta“ Sovietų Sąjungai, išskyrus teri
toriją kairėje Šešupės pusėje, kuri 
bus vykdant ,,specialias priemo
nes“ vokiečių armijos okupuota.

1940 m. birželio 15-17 d., SSSR 
valdžios įsakymu, raudonoji armi
ja pavartojo ,.specialias priemo
nes“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teritorijose. Prijungta buvo ir ta 
Lietuvos teritorija, kuri pagal Sta
lino ir Hitlerio susitarimą turėjo 
būti prijungta prie Vokietijos.

1941 m- sausio 10 d. buvo pasira
šytas Vokietijos ambasadoriaus dr. 
von Schulenburgo ir SSSR Komi
sarų tarybos pirmininko Molotovo 
naujas slaptas protokolas, kurio 
objektu buvo paminėta Lietuvos 
teritorija. Vokietijos vyriausybė 
atsisakė SSSR naudai 'tos teritori
jos į vakarus nuo Šešupės už pini

ginę 7,5 milijonų aukso dolerių ar
ba 31,5 milijonų reichsmarkių 
kompensaciją.

Molotovo-Ribentropo paktas bu
vo dviejų didžiausių istorijai žino
mų tironų, Stalino ir Hitlerio, są
mokslas, nukreiptas prieš taiką ir 
žmoniškumą, kuris davė pradžią 
Antrajam pasauliniam karui. To
dėl mes laikome, kaidi.rugpiučio 23 
yra gėdos diena.

1941 m. rugpiūčio 14 d. JAV pre
zidentas F. D. Rooseveltas ir Didž. 
Britanijos premjeras W. Churchill 
pasirašė vadinamąją Atlanto Char 
ta, sudarytą iš 6 punktų. Tos char- 
tos antrasis punktas sako, kad JAV 
ir Anglija ,.nesutiks su jokiais te
ritoriniais pakeitimais, kurie nesu
taps su tomis teritorijomis suinte
resuotų gyventojų laisvai pareikš
tais norais“. Trečias punktas sa
ko: „Jie pripažįsta teisę visoms 
tautoms pačioms pasirinkti vy
riausybės formą, prie kurios jie 
nori gyventi; jie (signatarai) nori 
matyti atstatytas suverenumo ir 
apsisprendimo teises tų tautų, ku
rioms jos buvo jėga atimtos“. SSSR 
vyriausybė prisidėjo prie tos char- 
tos 1941 m. rugsėjo 24 d.

Savo 'deklaracijoje SSSR pareiš
kė: ,,Sovietų Sąjunga savo užsienio 
politikoje... vadovausis tautų ap
sisprendimo principu... Sovietų 
Sąjunga palieka kiekvienai tautai 
teisę į valstybinį nepriklausomu
mą ir savo krašto teritorinį nepa
žeidžiamumą, teisę susidaryti to
kią socialinę santvarką ir pasirink
ti tokią vyriausybės formą, kokią 
ji laikys tikslinga ir reikalinga eko
nominei ir kultūrinei savo krašto 
gerovei užtikrinti.“

Reikia prisiminti, kad pagal 
tarptautinę teisę tautos negali pa
sinaudoti apsisprendimo teise, jei
gu jų teritorija yra okupuota sve
timos kariuomenės. Tatai yra pa
brėžta Lenino Taikos Deklaracijo
je, kurioje sakoma, kad jeigu tau
tai „neduota teisės turėti laisvus 
balsavimus, pilnai neatitraukus iš 
krašto pri jungėj o kariuomenės, ar
ba jeigu yra daromas svetimos jė
gos stiprus spaudimas, tai toks su
sijungimas su kitu kraštu yra 
aneksija arba užėmimas per jėgą.“ 

1938 m. rugsėjo 29 d. negarbingo 
Muencheno susitarimo rezultatai 
buvo panaikinti Vokietijai pralai
mėjus karą. Fed. Vokietijos vyriau
sybė, spaudžiama čekoslovakų vie
šosios nuomonės, pareiškė, kad 
Muencheno paktas yra negaliojus 
nuo j o pasirašymo momento.

Tačiau atrodo, kad Molotovo - 
Ribentropo paktas teisiškai dar 
tebegalioja iki šios dienos. Mes ma
nome, kad pasaulio viešosios nuo
monės tylėjimas tik padrąsina pra
eities, dabarties ir ateities agreso
rius.

Mes kreipiamės:
Į SSSR vyriausybę su prašymu, 

kad paskelbtų viešai pilną Moloto
vo-Ribentropo pakto tekstą ir vi
sus prie jo pridėtus slaptus proto
kolus- Primename, kad (Lenino) 
Taikos Dekrete Sovietų vyriausybė 

atsisakė nuo slaptos diplomatijos. 
Tuo pačiu mes prašome pareikšti, 
kad Molotovo - Ribentropo susita
rimas yra negaliojus nuo jo pasi
rašymo;

— Mes prašome, kad Vokietijos 
Federalinės Respublikos ir Vokieti
jos Demokratinės Respublikos vy
riausybės viešai paskelbtų Moloto
vo - Ribentropo paktą negaliojan
tį nuo jo pasirašymo momento, ir 
mes prašome padėti SSSR vyriau
sybei panaikinti to pakto pasek
mes: išvesti svetimą kariuomenę 
iš Baltijos valstybių teritorijos; 
kad tą uždavinį galima butų atlik
ti, reikėtų sudaryti atitinkamą ko
misiją iš atstovų, paskintų SSSR, 
Federalinės Vokietijos ir Demo
kratinės Vokietijos vyriausybių; ji 
turi likviduoti Molotovo - Ribent
ropo pakto pasekmes;

— Mes kreipiamės su prašymu į 
Atlanto Chartos signatarius, kad, 
vykdydami prisiimtą moralinę at
sakomybę, aiškiai pasmerktų Mo
lotovo - Ribentropo paktą ir jo pa
darinius. Mes norime priminti, kad 
pagal tarptautinę teisę tokia ak
cija nėra įsikišimas į kieno vidaus 
reikalus, nes minėtas elgesys savo 
esme ir tikslu sudarė pavojų taikai 
ir saugumui, kai buvo padarytas 
grubus prasižengimas visoms pri
imtoms tarptautinėms normoms. 
Tautų apsisprendimo principas 
pripažįsta legalumą visos eilės for
mų ir metodų kovoj e prieš kolonia
lizmą, kuris laikomas tarptautiniu 
prasižengimu. Su tuo susijęs yra 
tarptautinės paramos legalumas, 
teikiamas išsilaisvinimo kovose. 
Toliau, pagal Tarptautinės teisės 
principų deklaracij ą, kiekviena 
valstybė yra įpareigota palaikyti 
ir padėti, vartojant visas kolekty
vines ir paskiras priemones, reali
zuojant tautų lygybės ir apsispren
dimo principus;

— Mes primename JTO generali
niam sekretoriui, kad ši tarptauti
nė organizacija yra tiesioginė įpė
dinė Tautų Sąjungos, kurios pilna
teisiais nariais buvo Estija, Lat
vija ir Lietuva, kol nebuvo joms 
pritaikytos „specialios priemonės“. 
Todėl Jums atitenka teisinė atsa
komybė dėl šių kraštų likimo. Mes 
prašome artimiausioje JTO Bend
roje sesijoje imti svarstyti klausi
mą, kaip likviduoti Molotovo - Ri
bentropo pakto pasekmes.

— Mes norime priminti, kad tau
tų apsisprendimo principas yra 
pripažintas dabartinės tarptauti
nės teisės. Jis yra įtrauktas visoje 
eilėje svarbių tarptautinių susita
rimų, kaip Jungtinių Tautų statu
te (str. 1, 13, 55, 76); toliau — Dek
laracijoje apie nepriklausomybės 
davimą kolonialinėms teritorijoms 
ir tautoms, kuri buvo priimta JTO 
Bendroje sesijoje 1960 m. gruodžio 
14 d.; JTO Bendrosios sesijos 1965 
m. gruodžio 20 d. rezoliucijoje, ku
ri pripažįsta kolonialinėms tau
toms teisę kovoti už savo laisvę; 
Tarptautinėje konvencijoje, pa
naikinančioje visas rasinės diskri
minacijos formas, kuri buvo pa
tvirtinta JTO Bendroje sesijoje 
1965 m. gruodžio 21 d.; Tarptauti
niame pakte apie žmonių teises, 
priimtame JTO Bendrojoje sesijo
je 1966 m. gruodžio 16 d.; Deklara
cijoje apie tarptautinės teisės prin
cipus, priimtoje JTO XXV jubilie
jinėje Bendrojoje sesijoje 1970 m. 
spalio 24 d. šiuose ir kituose tarp
tautinės teisės aktuose, priimtuose 
JTO, atidengiamas turinys tų da
bartinių tautų lygiateisiškumo ir 
apsisprendimo principų.

Tatai reiškia:
— Teisę visoms tautoms laisvai 

tvarkyti savo likimą, t.y. visai lais
vai nustatyti savo vidaus ir užsie
nio politinę padėtį be užsienio įsi
kišimo ir savarankiškai tvarkyti 
savo politinį, ekonominį, socialinį 
ir kultūrinį išsivystymą;

— Teisę kiekvienai tautai pačiai 
spręsti kaip panaudoti savo gam
tos turtus ir išteklius;
—Pareigą visoms valstybėms veik 

ti kolektyviai ir savarankiškai, kad 
būtų įvykdyti tautų lygybės ir ap
sisprendimo principai, kaip yra 
nustatyta JTO statute.

— Lygybės ir savivaldos princi
pai yra paskelbti kaip svarbus 
tarptautinės teisės dėsniai Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo

PA S A VE Y.J E
KĄ DAR SIŪLYS BREŽNEVAS?

Brežnevo siūlymas atitraukti iš Rytų 
Vokietijos karių ir tankų buvusi tik pra
džia jo taikos ir nusiginklavimo plano. 
Dar jis pasiūlysiąs neutralizuoti 20 metų 
abi Vokietijas, kurios galėsiančios ir su
sijungti. Sąlyga, kad Vakarų Vokietija, 
taip pait Graikija ir Turkija išstotų iš NA
TO. O Sov. Sąjunga atitrauksianti savo 
dalinius iš Vengrijos, bet paliksianti Len
kijoje ir Čekoslovakijoje.

Teikiam planui pritariąs ir Sov. Sąjun
gos krašto apsaugos min. Ustinovas.

Nuginkluoti Vokietijas 1952 m. siūlė 
Stalinas, bet Adenaueris pabijojo apgavys
tės, ir Vokietija įsijungė į NATO karinę 
sąjungą.

NENORMALU TURĖTI SUSKALDYTĄ 
VOKIETIJĄ

Kanclerio Schmidto surengtame priė
mime Kinijos komunistų partijos ir vy
riausybės pirmininkas Hua Guofengas pa
sakė, kad nenormalu turėti taip dirbtinai 
suskaldytą Vokietiją.

Kinijos liaudis suprantanti vokiečių no
rą susijungti.

TIEK NEUŽTENKA
Kalbėdamas Jungtinių Tautų visumos 

susirinkime, Britanijos atstovas pareiškė, 
kad Brežnevo pasiūlymo atitraukti iš R. 
Vokietijos 20.000 karių ir 1.000 tankų ne
gana.

Šitaip sumažinus, Varšuvos pakto kraš
tai Rytų Europoje dar turės apie 140.000 
karių daugiau už NATO, ir tankų santy
kis vakariečių nenaudai dar bus 3:1.

konferencijos Baigiamajame akte 
(Helsinkyje).

Kaip Jums žinoma, Pone Gene
ralini Sekretoriau, aukščiau pami
nėti tarptautiniai idokumentai, ku
rie yra privalomi visiems, yra lau
žomi kai kurių valstybių JTO na
rių. Mes norėtumėme, kad arti
miausia JTO Bendroji sesija ap
svarstytų padėtį, kokia dabar yra 
Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, 
nes tu kraštų gyventojams yra 
atimta teisė ir galimybė tvarkyti 
savo pačių likimą.
1979 m. rugpiūčio 23 d-
(Seka parašai perrašyti iš rusiško 
šrifto)

Romas Andrijauskas, Stasė Andrijaus
kienė, Alfonsas Andriukaitis, Edmundas 
Bartuška, Vytautas Bastys, Vytautas Bo
gušis, kunigas Vladas Bobinas, Romas 
Vitkevičius, Jonas Volungevičius, Jonas 
Dambrauskas, Jonas Eišvydas, Rimas žu. 
kauskas, Ivars Žukovskis (Lat.), Alfredas 
Zaideks (Lat.), Juris Žiemelis (Lat.), 
Liutauras Kazakevičius, Leonas Laurinai
tis, Rimas Mažukna, Kunigas Močius, 
Mart Nikius (Ėst.), kunigas Napoleonas 
Norkūnas, Sigitas Paulavičius, Angelė Paš- 
kauskienė, Kęstutis Povilaitis, Jadvyga 
Petkevičienė, Jonas Petkevičius, Jonas 
Protusevičius, Sigitas Randis, Endel Ra
tas (Ėst.), Henrikas Sambore, Julius Sas
nauskas, Leonora Sasnauskaitė, Algis 
Statkevičius, Kęstutis Subačius, Ann Tar
to (Ėst.). Antanas Terleckas, Erik Udam 
(Ėst.), Intas Calitis (Lat.), Petras Cidzi
kas, Arvydas Cekanavičius, Vladas Šaka
lys, Jonas šerkšnas, Zigmas Širvinskas, 
Mečislovas Jurevičius, kunigas Virgilijus 
Jaugelis.

(45 pabaltiečių pareiškimą 
remiančių rusų prierašas)

Baltijos respublikos — Lietuva, 
Estija ir Latvija —• buvo įjungtos į 
SSSR, nekreipiant dėmesio į tų 
kraštų gyventojų norą — iš esmės 
kaip SSSR armijos okupacijos re
zultatas.

Palaikydami lygias teises ir tau
tų apsisprendimą, gerbdami kiek
vienos tautos teisę laisvai spręsti 
savo likimą, mes laikome, kad da
bartinėje 'istorinėje padėtyje Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos apsispren
dimo klausimas turi būti išspręs
tas referendumo budu, atliekamu 
kiekviename tų kraštų ir tokiose 
sąlygose, kad būtų užtikrintas 
laisvas tautos valios pareiškimas.

Mes palaikome Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos atstovų kreipimąsi iš
tirti tų kraštų gyventojų teisės pa
žeidimą dėl apsisprendimo ir lais
vės nepriklausomai tvarkyti savo 
likimą.
1979 m- rugpiūčio 23 d.

Malva Landa, Viktor Nekipelov, 
Tatiana Velikanova, Sakharov, 

Arina Gzb (Ginzburg)

7 dienos
— Pakistaną valdąs generolas Zia 

atšaukė lapkričio 17 dienai žadėtuosius 
parlaimenito rinkimus, uždraudė visas po
litines partijas ir įvedė cenzūrą.

— Britanijos kasyklų darbininkų profe
sinė sąjunga, panaudodama pensijų fon
do kapitalus, nupirko Valšingtone (JAV) 
pusę teisės į garsiuosius Watergate pasta
tus—viešbutį, įstaigų patalpas, butus, par
duotuves ir dešimtį akrų žemės.

— Pasakęs Berlyne kalbą su pažadu 
atitraukti iš Rytų Vokietijos tankų ir ka
rių, Brežnevas dėl nusiginklavimo ir gink
lavimosi kontrolės dar ir laiškus parašė 
V. Vokietijos kancleriui ir Britanijos, 
Olandijos ir Danijos ministeriams pirmi
ninkams.

— Afganistano kariuomenė užgniaužu
si sukilimą ir net suėmusi jo vadus.

— Japoniją ir toliau galės valdyti da
bartinė Masajošio Ohiros vyriausybė, nes 
jo liberalų demokratų partija laimėjo rin
kimus.

■— Kinijoje 15 m. kalėti nuteistas pla
čiau pasireiškęs kovotojas už žmogaus 
teises ir demokratiją Wei Jingšengas, bet 
jo bendraminčiai žada ir toliau rašinėti 
savo idėjas plakatuose ir kabinti Pekino 
miesto sienose.

-— Airijos miinisteris pirm. Lynčas nu
tarė atidėti į šalį savo partijos reikalavi
mą, kad Britanija atitrauktų kariuomenę 
ilš šiaurės Airijos: jis nori, kad ten- pirma 
būtų susitarta, kaip reikia gyventojams 
pojūtine valdžia dalytis.

— Uttaro Prade'šo privincijoje (Indija) 
banditai užpuolė traukinį, 3 keleivius už
mušė, 17 sužeidė ir su grobiu pabėgo, o 
jų būta daugiau kaip 50, tų plėišikų-igaiva- 
žudžių.

— Skrisdamas erdvėmis, amerikiečių 
Voyager pakeliui į Saturną užtiko dar 
vieną ligi šiol nežinomą Jupiterio palydo
vą — mėnulį; tamsų, kurio diametras ga
lįs būti tik apie 18-25 mylios.

— Nobelio literatūros premiją gavo 
graikų rašytojas Odisėjas Elytis.

— Kai Vietnamo karinės pajėgos pradė
jo veržtis į dar likusią Kampučijos (Kam. 
bodijos) dalį, kuri ligi šiol tebėra jų neu
žimta ir tebevaldoma Chmer Rouge, į 
Tailandą per savaitę atbėgo apie 53.000 
nuo fronto besitraukiančių gyventojų.

— Pro šiaurės Japoniją prasiautė taifū
nas, jo metu žuvo bent 41 žmogus, sužeis
ta 247, ir nuostolių pridaryta baisybė.

VĖLINĖMS
Mirusieji tol tebėra lyg ir gyvųjų bend

ruomenės nariai, kol juos kas nors atsi
mena.

Kaip gyvųjų, taip ir mirusiųjų likimas 
nevienodas. Kas šio ar to pasiekia, išmin
tim ar žygdarbiais pasireiškia, tų vardus 
ir kol gyvi ir paskui mirusių minim daž
nai amžiais. Minim, žinoma, su pasibaisė
jimu ir didžiuosius piktadarius — Džin- 
gischanus, Stalinus, Ilitlerius ir tuos 
smulkesniuosius, kurių vardai ribojasi 
vien kurios nors tautos atminimu. O kiti 
nugyvena amžių niekuo labiau nepasireiš- 
kę ir tyliai nueina į kapus, palydimi bū
relio artimųjų ir pažįstamų, ir juos jau 
maža kas beatsimena ir bemini.

Vėlinės yra mirusiųjų prisiminimų die. 
na krikščioniškame pasaulyje. Lankomi 
kapai, degamos ant jų žvakutės, meldžia
masi. Tai yra diena, kuri kaip tik skirta 
gyviesiems pabendrauti su mirusiais nors 
dieną prisimenant juos.

Šia Vėlinių proga spausdinamės Bitės 
Vilimaitės vaizdelį ,,Povi!ėl, Povilėl“, ku
riame vaizduojama, kaip su mirusiu Povi
lu Višinskiu kartą pabendravo su rašyto, 
ja Gabriele Petkevičaite į kapines atėjusi 
rašytoja Žemaitė.

Gerb. kun. dr. Steponui Matuliui M'IC, 
jo mamytei Lietuvoje mirus, 

reiškiu gilią užuojautą
S. Pučinskas

D.B.L.K. Bendrijos Centro Valdybos 
sekretorių dr. kun. S. MATULĮ, 

jo mielai mamytei Lietuvoje mirus, 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

D.B.L.K. B-jos ... 
Centro Valdyba
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centro patalpose (Čikaga) įvyko Lietuvių 
katalikų mokslų akademijos vienuoliktasis 
suvažiavimas, skirias Vilniaus universite
to 400 metų sukakčiai paminėti.

Kaip matyti iš ..Tėviškės Žiburių“, mi
nėjimas buvo labai platus ir iškilmingas. 
Kalbėjo jame daug mokslininkų.

Pradinį žodį tarti buvo pakviestas LKM 
akademijos Čikagos židinio pirm. kun. 
Vyt. Bagdanavičius MIC. Atidaromąją 
kalbą pasakė jau 20 m. Akademijai pir
mininkaująs kun. prof. A. Liuima S.J 
Teologijos ir filosofijos sekcija buvusi la
bai gausi. Kun. dr. V. Rimšelis MIC skai
tė paskaitą apie teologiją Vilniaus univer. 
su'.ete ir pasidarė išvadą, kad vilniškė te
ologija davė daugiau lenkų, bet ne lietuvių 
tautai. Kun. prof. A. Rubšys kalbėjo apie 
archeologiją ir šv. Rašto istoriškumą. Su
rinkti nauji duomenys įrodą šv. Rašto is
toriškumą. Įžymusis filosofas prof. A. Ma
ceina, patsai negalėjęs dalyvauti, atsiuntė 
iš V. Vokietijos įkalbėtą juostelę. Jo tema: 
„Religija ir tautos dialektika“. Paskaitos 
mintis: religija, ypač krikščionybė, yra 
visuotinybė, o tauta aprėžtinė individualy
bė, todėl tarp jų vyksta nuolatinė įtampa. 
„Masinio krikšto atveju religija ateina 
išoriniu būdu“, teigė paskaitininkas, „ne
pakeičia tautas iš vidaus ir palieka toliau 
gyvuoti senuosius papročius. Vis dėlto il
gainiui religija keičia ir tautą, ypač jeigu 
ji ateina svetimomis kultūros formomis. 
Pvz., lietuvių tautos individualybė buvo 
sužalota lenkų kultūros“.

,,Pavojus religijos visuotinumui kyla iš 
tautinio mesianizmo (pvz., lenkų), kurie 
užgožia religijos visuotinumą ir suabsoliu
tina tautiškumą.“

Ekonominių mokslų prof. dr. Feliksas 
Palubinskas, dėstantis tuos mokslus Kali
fornijoje, lygino Vilniaus universitete dės
tytąją ekonomiką su V. Europos universi
tetais. Ir įrodė, kad Vilniuje dėstomoji 
ekonomika buvo visai lygi su kitais V. 
Europos universitetais.

Apie mokslinę mediciną Vilniaus uni
versitete kalbėjo dr. Juozas Meškauskas. 
Iš jo paskaitos paaiškėjo, kad Vilniuje bu
vusios dvi tos specialybės kategorijos — 
kirpėjų - chirurgų ir gydytojų. Mokslinė 
chirurgija atsiradusi žymiai vėliau. Nuo 
1597 m. iki universiteto uždarymo 1832 m. 
buvo išleista 1.500 gydytojų. Kas 5-6 Vil
niaus universitete mokslus baigęs gydyto
jas praktikavo tuometinėje Rusijoje.

Apie Vilniaus istoriką gudų . lenkų kil
mės Joakimą Lelevelį kalbėjo prof. dr. 
Saulius Sužiedėlis, o kun. dr. Viktoras Gi
džiūnas OFM, neseniai lankęsis Vilniaus 
archyvuose, papasakojo apie ten surastus 
duomenis nušviesti žemaičio studento Jur
gio Pabrėžos gyvenimui ir jo kultūriniam 
įnašui ,į žemaičių gyvenimą.

Prof. Vitalis Žukauskas pranešimą da
rė apie Vilniaus universiteto teatrą, siekęs 
moralinių bei didaktinių tikslų.

Su dideliu dėmesiu klausytojai sutiko 
kun. prof. Stasio Ylos paskaitą, kurioje jis 
gvildeno universitete vykusią tylos kovą 
su labai stipria lenkų įtaka. Jo tema: 
„Tautinis sankirtis Vilniaus universitete 
ilki jo uždarymo 1832 m.“ Rašoma, kad 
,.profesorius atskleidė daugybę kruopš
čiai surinktų faktų, aiškiai rodančių lenkų 
įsigalėjimą nuo rektoriaus Sniadeckio lai
kų ir gana gyvą, nors nesėkmingą lietu
vių priešinimąsi“.

Apie literatūrą kalbėjo dr. Stasys Goš
tautas, prof. dr. Viktorija Skrupskelytė, 
Violeta Kelertienė, kuri prieš tris mėne

Pranas Milašius

Trumpalaikis Barės atšvaitas
— Sekmadieniais galėtum į namus par

važiuoti, — sako žmona. — Esi toliau ne
gu Užulmai dirbęs ir tai šeštadienio va. 
karais parvažiuodavai.

— Vasarą — su dviračiu, visai kiltais da
lykas.

Susidėjo drabužius į dėžę, tą pačią, ku
rią i kariuomenę eidamas buvo pasidir
bęs, ir išvažiavo. Ant kalvos užvažiavęs 
atsisuko į namus. Penki jo gyvenimo me
tai ten praėję, penki tamsūs, beviltiški 
metai. Nusileidus pakalnėn, namų nebe
matyti, kelias veda į tolį, žino jis, kur nu. 
važiuos, ibet ką atneš jam ateinančios die
nos, kokie bus sekantys penkeni metai?

Darbas Kurkliui sekasi, Šauklys jo dar
bu patenlkintas, ir kaimynams jo darbą 
pagiria. Vakarais sueina vyrai iš kaimy
nystės į trobą, pašaliais susėdę papyp
kiuoja ir Kurklio darbą stebi, ir jis gal
voja, kad jei čia apsigyventų, tai darbo 
nepritrūktų. Taip jis ir užsiminė šauk, 
liui, ar negalėtų jis čia toje troboje ilgiau 
pasilikti, kitiems kaimynams dirbdamas. 
Šauklio namas didelis, trobų, kamarų ga
lybė.

— Kodėl ne, — saiko jis, — gyvenk, kol 
tau patinka.

Ryte šauklio šeimyna susėdusi pusry
čių, tiktai viena vieta tuščia. Pasižiūrėjo 
Šauklys į tuščią vietą ir sako žmonai:

— Reikėjo meistrą pažadinti.
Šauklienė nusikrenkštė, pasižiūrėjo į 

vyrą ir nieko nesakė.
— Reikėjo į Barės duris pabelsti, — sa 

ko sūnus.
— Nori per vepeles? — subarė motina 

sūnų. Rūsčiu žvilgsniu apžvelgė visą Šei

sius Vilniaus lituanistikos institute rinko 
medžiagą savo disertacijai ir kalbėjo apie 
to instituto darbą sovietinės okupacijos 
laikais. Ji paminėjo, kad ir dabar visi li
tuanistiniai darbai turi būti verčiami į 
rusų kalbą, nes kitaip jie nepriimami.

Tiksliesiems mokslams atstovavo ir va
dovavo dr. Antanas Girnius ir kalbėjo apie 
Vilniaus universiteto mokslininką astrono
mą ir geodezininką Martyną Počebutą, o 
A. Liiutevičius apžvelgė matematikos 
■mokslus.

Apie architektūrinį Vilnių kalbėjo ar
chitektas prof. Algimantas Tamašauskas, 
o dali. Adolfas Valeška — apie Vilniaus 
universiteto reikšmę lietuvių meno raidai. 
„Savo paskaitoje jis pabrėžė lenkų pada
rytąją žalą lietuvių menui ir praeities ty
rinėjimai“, nes 1939 m., kai Vilnius buvo 
grąžintas Lietuvai, jam teko ten dirbti. Ir 
ši sekcija buvo labai gausi klausytojais ir 
dėmesinga.

Iškilmių pabaigos dieną po iškilmingų 
vysk. V. Brizgio atlaikytų mišių ir vėl bu
vo tęsiamos Vialniaus universiteto 400 me
tų sukakties iškilmės.

Kun. prof. P. Rabikauskas SJ skaitė pa
skaitą „Lietuviškumo apraiškos Vilniaus 
universitete.“ Be kita ko, jis pareiškė, kad 
universitete buvo gana daug lietuviškumo.

Kun. prof. A. Liuima SJ pasakė baigia
mąjį žodį, dėkodamas už iš tikro įspūdin
gai suruoštąjį Vilniaus 400 metų sukak
ties minėjimą.

Meninę dalį atliko Čikagos styginis an
samblis, diriguojamas Fausto Strolios.

Vakare pokylio metu dainavo solistė D. 
Stankaitytė, akompanuojama A. 
Vasaičio, ir dalį programos atliko humo
ristas Vitalis Žukauskas. Tada kun. Sta
siui Ylai buvo įteikta St. Šalkauskio var
do 1.000 dol. premija už veikalą „Jurgis 
Matulaitis“, kurio beatifikacijos byla dar 
tebeitęsiaima.

Minint sukaktį, tomis dienomis buvo 
dar įvairių kultūrinių renginių.

KUN. DR. J. ŠARAUSKAS DIRBS 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Kun. dr. Jurgis Šarauskas nuo rugsėjo 
mėn. ėmė dirbti JAV Valstybės departa
mento Rytų Europos skyriuje valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo asistentu.

Vladas Šlaitas

ANKSČIAU IR DABAR
Anksčiau prisimindavau tavo veidą, 
ir mane aplankydavo šventiška popiečio 

nuotaika.
O dabar, 
kai daugiau tavo veido nebeprisimenu, 
visos dienos man yra paprastos ir 

kasdieniškos.
Tik pirmadienis, 
tik antradienis 
arba trečiadienis.
Ir jau niekad daugiau neaplanko manęs 

sekmadienis.

SAULĖ LEIDŽIASI
Saulė leidžiasi.
Vyšnių sodas yra raudonas.
Tavo lūpos,
kaip saldžios vyšnios, 
yra raudonos.
Ko dar trūksta?
Manau, 
kad trūksta tiktai plokštelės 
ir prieš karą seniai pasenusio gramofono.

myną, kad nebūtų dalykų neišsigalvotų. 
Po pusryčių vyrui vienam kalbai; — Ne
gerai taip. Žmonės pradės kalbėti, ir dėl 
vaikų pavyzdys negražus.

— Vaikai nemaži, viską žino ir supnan. 
ta. O dėl bobų plepalų... — numojo šauk
lys ranka ir nuėjo, į kalbas nesileisda- 
mas.

įEiaigiasi gavėnia, nebetoli jau Velykos, 
su Velykomis ateina pavasaris. Nutirpo 
sniegas, parskrido paukščiai, sužaliavo 
rugių želmuo. Už sodybos upokšnis nebe
sutalpina tarp krantų vandens, išsiliejo į 
lanką, o kad jau vanduo ir lankoje nebe
telpa, tai permetė dalį per tvorą į šauk, 
lio apluoką.

Buvo tokia diena, kad tik Kurklys su 
Barės mergaite vienudu buvo pasilikusiu 
namuose. Kas kur išvažiavo, kas į kaimy
nus išėjo. Darbas jau baigiasi, už dviejų 
ar trijų dienų jis galutinai pabaigs šauk
liui dirbti. Kaimynai vienas kitas teiravo
si, sakėsi turintys darbo, galės jis čia 
Šauklio troboje dirbti, už rendą jam 'ati
dirbs. Ei, gyvenimas kupinas vilčių, gy. 
venk ir norėk!

Kieme sulojo šuo. Draskosi pririštas, ir 
lojimas nepaprastas, ne toks, kokiu jis 
kaimynus tik iš pareigos aploja.

Išėjo Kurklys į priemenę, atidarė lauko 
duris, mato — žmogus eina per kiemą. 
Nepažįstamas, nematytas, kailiniuotas, 
purvinais kaliošiais šlapnuoja per kiemą.

— Labą dieną! — sako jis priėjęs prie 
durų.

— Labą dieną! — sako Kurklys, tarp
duryje atsistojęs., viena ranka durų kle
betą laikydamas.

PASAULYJE1
AUDIENCIJA PAS ŠV. TĖVĄ

Po Jaunimo kongreso daugiau kaip 30 
atstovų įvairiais keliais atvyko į Ramą. 
Trečiadienį popiet visi nuvažiavom į šv. 
Petro aikštę. Ten prie obeliske., kaip buvo 
sutarta, visi susitikome. Prie mūsų buvo 
atėję Vatikano radijo ir laikraščio bendra
darbiai ir klausinėjo, iš kur esame atvy
kę ir ką galvojame apie dabartinį šv. Tė
vą. Pagaliau paklausė maine (nes buvau 
apsirengusi tautiniais rūbais), ar neužten
ka 38 laipsnių šilumos.

Punktualiai šeštą valandą malūnsparniu 
atskrido popiežius. Ilki aikštės miestu jis 
atvažiavo automobiliu. Prie mūsų delega
cijos jis atėjo pamažiukiu ir pradėjo kalbė
tis lietuviškai, bet tuoj paklausė, ar nebū
tų geriau naudotis anglų kalba, nes tada 
daugiau žmonių suprastų, ką jis sako.

Mus klausė, iš kur atvykom, ką darėm 
Altenberge, kiek lietuvių yra išeivijoje, 
ar mums patinka Roma.

Įteilkėm jam dovanas ir knygą, kurią 
Anglijoje, stovykloje, pasirašė 500 jos da
lyvių, ir oficialų memorandumą, kurį pa
sirašė po vieną atstovą iš kiekvieno kraš
to. Dovaną, tą Vokietijoje išlietą didžiulę 
lėkštę, įteikėme paskiausiai. Įteikdami 
laikėm Arvydas Žygas ir aš, o šv. Tėvas 
klausė mus, ar ji suniki, ir mes, žinoma, 
patvirtinome, kad taip, labai suniki.

Po to šv. Tėvas palaimino mus ir nuė

Dvi moterys, viena sodietiišlkais drabu
žiais, Žemaitė, kita susimetusi į kuprelę, 
su mėlynos gelubės apsiaustu ir beždžio
nės kailio apykakle, Bitė, ėjo į Rasų ka
pines per kovo mėnesio purvą. Senikė el
getėlė sėdėjo ■ant velėnų suoliuko prie 
vartų, ji Žemaitei pasirodė tokia sena 
kaip Užvenčio Joselienė. Girdėjosi tas ypa
tingas metalinių vainikų skambesys vėjy
je virš topų, lyg amžinų mirties gėlių 
šnarėjimas. Visos Rasos buvo nykios. Ty
liai ir delikačiai kelionės bendre leido Že
maitei vieniai prieiti prie Povilo Višinskio 
topo. Jai pateko į akis vieno antkapio už- 
ralšlas: ,,Perduckit sveikinimą angelams“, 
tai šiek tiek suturėjo jos dėmesį, ji nepa
matė, kaip žemaitė krito ir apglėbė že. 
mės kauburį. „Čia aš, apsilankiau“, — 
suriko ji. O paskui tyliai pridūrė: „Man 
reikia tavęs gyvo“. Šimtai prisiminimų 
užplūdo iją, ji 'brido per juos kaip per van
tas biržely, ir vis Povilas buvo gyvas, žiū
rėjo palenkęs galvą ir sakė maloniu bal
su sūniškai: „O vis manęs neklausai, vis 
plėšai rašymus... Prašau, nedaryk to dėl 
manęs“. Dėl tavęs! Žiemos ir pavasariai 
dėl tavęs, iškentėti darbymečiai, mėšlas 
ir bu'lbėis, audimas ir daržų ravėjimas, pa
laužąs Širdį, o ant priekalo — „Kurme
lis“, o kamaroje — knyigPs iš viso ipasvie. 
čio: Moljeras, Koinopnitcka, Prūsas, Šeks
pyras, „Ponas Tadas“, Senlkievičius, Juš
kos žodynas nuo A ilki D... O ką iškentė
jai tu? Tu svetimoj šaly, užlipęs ant 
aukščiausio kalno, žiūrėjai į Lietuvą. De

— Ar čia gyvena ponas šauklys?
— Čia.
Nepažįstamasis žiūri, akis įsmeigęs į 

Kurklį, gal jis yra Šauklį matęs, gal išdaip 
iš nujautimo žino, kad čia ne pats šeimi
ninkas.

— O kur jis yra?
— Išvažiavęs.
—■ Aš pas Barikę atvažiavau.
— Nėra namie. Išėjusi kažin kur.
— Tai .aš palauksiu, kol sugrįš.
Žiūri į Kurklį, dairosi .į prieangio įsuo. 

lūs, nors ne žiema, 'bet vis dar ne vasara, 
nesėdėsi prieangyje, kol pareis, o ir suo
lai iš žiemos dlar šlapi. Kurklys paleidžia 
durų klebetą, apsisukęs eina į savo trobą, 
nepažįstamasis seka iš paskos, troboje pa
mato mergaitę.

—■ Aennchen! Aennchen! — šaukia jis 
ir, rankas į priekį ištiesęs, artinasi prie 
jos. Mergaitė slepiasi už Kurklio, už kel
nių nusitvėrusi bailiai žiūri. Nepažįsta
masis išima iš kišenės ipokelį saldainių, 
pritūpęs atkiša juos mergaitei ir sako:

— Komm, Aennchen! Karam, mein 
Kind!

Mergaitė dar labiau užsitraukia už 
Kurklio, nepažįstamasis taip ir palieka 
ant vieno kelio atsiklaupęs, saldainius at. 
kišęs, lyg jis juos Kurkliui siūlytų. Bas
kui atsitiesė, įsidėjo saldainius į (kišenę, 
pamatęs pasienyje kėdę, atsisėdo. Atsise
gė kailinius, švarką, Skrybėlę nusiėmęs 
šluosto pliką pakaušį. Paliaukis per (apy
kaklę išvirtęs, pilvas išsipūtęs, skersai 
pilvą laikrodžio grandinė, — ir nežinoda
mas pasakytum, kad čia fleišeris sėdi. Iš 
■kišenės išsiima cigarą, įsiūlo kitą Kurk, 
liui, tas papurto galvą, išsiima tabokinę 
ir susisuka sau rūkyti. Rūko din vyrai, 
viens įaint kėdės pasisėdęs, kitas ant vars
toto, tyli abudu, tik mergaitė įsidrąsinusi 

jo į sostą. Tada jis po kartą pasveikino ir 
palaimino kitas delegacijas. Lietuvius 
sveikino bent tris kartus. Sveikindami 
mes atsistodavom ir išskanduodavem sa
vo šūkį. Pagaliau vyrai iškėlė vėliavą, ir 
mes sugiedojom Tautos himną.

Kai audiencija baigėsi, Išv. Tėvas dar 
kartą suteikė palaiminimą bet kur gyve
nantiems lietuviams.

O. Virbickaitė

JAUNIMO KONGRESO ATGARSIAI

,,Darbininke“ (JAV) kun. dr. Korneli
jus Bučimys, rašydamas apie lietuvių ei
tynes po Jaunimo kongreso metu sureng
tojo koncerto prie Cenotapho, primena, 
kad prie paminklo trumpiu žodžiu prabilo 
Z. Juras ir buvo padėtas vainikas.

Pamaldose Bromptono oratorijoje, rašo 
jis, dalyvavo daugiau kaip 1.000 lietuvių. 
Ten jis pastebėjęs, kad .^presbiterijos 
kampe sėdėjęs ir kardinolo atstovas — ne
atpažinto rango kapelionas“,

Londono Lietuvių Namuose po pamaldų 
vykęs kongreso svečiams priėmimas. Da
lyvavo apie 60 asmenų, priėmimui vado
vavo J. Alkis, žodį tarė vysk. A. Deksnys, 
Lietuvos atstovas Anglijai V. Bailokas, 
Kanados LB krašto valdybos pirm. J. R. 
Simanavičius, LB valdybos pirm. V. Ka- 
mantas, PLJS pirm. G. Juozapavičiūtė ir 

Bitė Vilimaitė

Povilėl, Povilel
besys tau buvo po kojų. Ką tu matei? Mo
tiną, sėdinčią ant trobos slenksčio, prieš 
tavo gėlynų daržą, kur pijolkos langinės 
našlikės, zalkresčiukai nustelbia visus 
laurų krūmų kvapus Kryme; žydinčius 
rugius, pasikėlusius tam rėžyje, kur tu iš. 
kasei griovį... „Kur rodo pavasaris? Ar 
geri bus metai?“ Pavasaris atneš permai
nas, metai bus geri, nors moterys ir vai
kai mirinėja, gyvuliai sargalioja apie 
mus, bet jauni šoka ir groja kas nedėlva- 
karį, nepaiso prakeiksmų. Dair Marija va
žinėjo į Varšuvą, o man nuėjus į dvarą, 
pradėjus kalbą apie tave, tuoj sėdo ant 
arklio ir išjojo į laukus. Raganos plaukai 
sklaistėsi kaip juodas tinklas ilš paskos... 
Nidkas nežino, ko ji nori... Ką tu matei 
gyvenime gero? Buvojai ne per toliausiai 
tos vietos, lAirarato kalno, kur Nojus, pats 
rašei, taip kalba seni žmonės, po tvano nu
tupdė savo laivą, bet ’švenčiausia vieta — 
Lietuva, į kurią sugrįžai. Lietuva — pur
vynė, ir šiaurės dangus, ir vėjas, gniau
žiantis tavo sopančią gerlklę, ir varnos ant 
mėšlyno, ir senos elgetos prie švento
riaus. ir Marijos nemeilė, ir žandarų 
kumščiai, ir išsiliejusi Uišna, ir kriaušė po 
tavo langu, ir motinos rožančius. Ir aš. 
Sugrįžk į Lietuvą, tavęs laukia mirtis...

Dvi moterys ėjo kalvotais keliais. Kup
relė, pavargusi ir sušalusi, rėmėsi iį Že 
maiitę. Jai jau grįžo jėgos, ji ėjo už dvi, 
regėjo už dlvi, jos mintys, kaip skrendan
čios žąsys, 'baltos ir sunkios, lėkė tolyn, 
tolyn.

pertraukia tylą, medinį .arklį vinių kojo
mis šokindama, įprisidabodama, kad prie 
žlėktoriaus arti neprieitų.

Pagaliau pasigirsta varstomų durų 
garsas, žingsniai per priemenę, atsidaro 
durys, tarpduryje pasirodo Barė. Veidas, 
pavasario vėjo nupūstas, raudonuoja, 
akys spindi pavasarišku jaunumu.

— Tikras pavasaris lauke, — sako ji. 
Linksmas nerūpestingas balsas .nuskamba 
troboje. — Vėjelis šiltas toks.

Žengia per slenkstį, pamato fleišerį ir 
sustoja.

— Aš atvažiavau, — sako jis.
— Aš matau, kad tu atvažiavai, — sa

ko ji, valandėlę patylėjusi. — Galėjai ne
važiuoti.

Pasiima mergaitę ir išsineša iš trobos. 
Fleišeris seka paskui.

Kitą rytą šauklys išvežė juos tris į sto. 
tį. O daiktus kitą dieną sukraustė į veži
mą ir nuveš tiesiai į Klaipėdą. lElarė pa
skaitė jam pluoštą naujų litų už nuveži
mą į stotį, už daiktų nugabenimą, už 
nuomą.

Kurklys sugrįžo pas pačią. Pastatė su 
Šaukliu kertėje varstotą, sunešė įrankius. 
Kurklys įnešė dėžę su drabužiais, sukinę, 
josi po trobą nesugalvodamas, kur dėžę 
padėti, pagaliau padėjo ją ant varstoto, 
susėdo abudu prie stalo, pavalgė, Kurk
lys atnešė butelį olandiško, girlkšnoja 
juodu dabar spiritą atsilešiavę, kol ark
liai paės. Kurklienė šniukštinėja apie vir
tuvę, išeina pro duris ir vėl grįžta, suki, 
nėjaisi kampe, lyg Užgavėnių Marė, ne
trauktais kailiniais apsivilkusi, galvą sto
ra vilnone Skara apsimūtulavusi. Niekas 
jos nekalbina, niekas į ją dėmesio nekrei
pia, troboje du pasauliu, — vienas Kurk, 
lienės, įkiltas dviejų vyrų.

(Bus daugiau)

daugelis kitų.
Be kita ko, įspūdžiuose apie Londoną jis 

rašo taip:
„Tiesa, vienoj Londono katalikų koply- 

čio prie sienos gana aukštokai pritvirtin- 
tas Aušros Vartų Marijos paveikslas su lo. ‘ 
tynišku įrašu, bet lenkiška teima kreipiniu l 
į Marijų“.

,,LABDAROS“ DRAUGIJA KREIPIASI
„Ldbdaros“ draugija, papildžiusi įsta. 

tus, gcJ'.i veikti ne tik Vakarų Vokietijo
je, bet ir kituose kraštuose, kuriuose gy. i 
vena lietuvių. O ji rūpinasi ne tik Vdkie. . 
lijęs lietuvių moksleivija, bet nuo 1975 ' 
mietų įteikia paramą ir Lenkijos lietuvių 
moksleivijai, ypač Suvalkų srityje: iparū. 
pina rūbų siuntinių ir piniginės paramos.

Dabar Draugijos valdybos dėmesys taip 
pat nukreiptais ii’ į Brazilijos lietuvių ‘ 
moksleiviją. Tuo reikalu Draugijos valdy. 
ba mezga ryšius su Brazilijos lietuvių or. 
ganizaeijomis, kurios rūpinasi moksleivi. ' 
jia. Į Vasario 16 gimnaziją jau yra atvy. 
kušių mokinių iš Brazilijos.

Gal ryšium su IV PLJ kongresui vyfc. 
dyta plačia pinigine rinkliava šiemet į 
„Labdaros“ kasą įplaukė mažiau aukų, o 
išlaidos padidės.

PLJ kongrese stebėjome mūsų gražų, 
veiklų jaunimą, džiugu, kad jo žymi dalis 
yra -akademikai arba siekią akademinio 
išsimokslinimo. Tačiau dėl sunkesnių 
ekonominių sąlygų blogesnėje padėtyje 
yra Pietų Amerikos ir Lenkijos lietuvių 
jaunimas. Todėl jiį būtinai turėtų parem. ' 
ti ekonomiškai pajėgesni kraštai.

šiemet Draugijos valdybos numatytiems 
darbams vykdyti trūksta dar apie šešeto 
tūkstančių DM, į tą sumą įtraukiant ir 
Brazilijos moksleivijai pradinę paramą.

„Labdaros“ Draugijos valdybai, pasiti
kėdama iliiglši'oil imiiu mūsų visuomenės pa
dėties supratimu ir dosnumu, kviečia or
ganizacijas ir tautiečius ir toliau remti 
moksleiviją.
„Labdaros“ Draugijos vardu pirmininkas 

.T. Gleniža.
Adresas: J. Glemža, Conventrain 33, 

7260 Calw-iHirsau. Banko konto: Labdara 
e. V. Landesgirokasse Stuttgart, Nr. 
1185168 BLZ 60050101.

RŪTA LIETUVIŠKUOSE PINIGUOSE IR 
PAŠTO ŽENKLUOSE

Čikagoje leidžiamojo filatelistų draugi
jos Lietuva biuletenio 1979 m. Nr. 2 V. 
Lesniauskas supažindina su amerikiečių 
numizmatikų žurnale „World Coin News“ 
išspausdintu Frank Passic straipsniu apie 
rūtos lapelio istorinę reikšmę, kuriame 
pateikiama botaniškų žinių apie tą auga
lą, o taip pat sakoma, kad Šekspyro ,,Ka- 
raliuje Ričarde II“ sodininkas apie ją kal
ba, kaip malonės gėlę ir tjt.

Straipsniui pailiustruoti autorius panau
dojęs lietuviškos dviejų litų monetos a'bie. 
jų pusiti fotografijas ir parašęs, kad ta 
moneta su gražiu rūtų vainiku galėtų būti 
vaidinama vestuvine moneta. Patariąs ją 
nešioti kaip papuošalą. Taip pat rašąs, 
kad rūta yra įpiešta astuoniose Lietuvos 
monetose abipus įrašo „1925“.

V. Lesniauskas, peržiūrėjęs visus Lie
tuvos pašto ženklus, rūtą tesurado tik 
dviejuose: dail. A Žmuidzinavičius rūtų 
šakelėmis papuošė rašytojos Žemaitės at
vaizdą.

AR LIETUVIAI ŠIAUDADŪŠIAI?

„Pasaulio Lietuvyje“ tautietis St. Stro
pus iš Australijos rašo: „...Svarbu Ikuo il
giau išlaikyti lietuvišką gyvybę. Gal kaip 
nors laikas atneš mūsų tautelei išsigelbė
jimo stebuklėlį.

Vilčių mažai nes 90% mūsiškių yra 
šiaudadūšiai, arba net visai bedūšiai, kaip 
matoma emigracijoje. Lietuvoje irgi ne
geriau - abortais ir degtine žudosi bepro
tiškai. Še tau ir „Marijos Lietuva!“ Var
gas jiems ir pražūtis, nes neturi išminties, 
nei proto. Kur bus, jei laikas neatneš 
stebuklo?“

Simo Kudirkos ir „Pasaulio Lietuvio“ re. 
daktoriaus Romo Kasparo kelionė per 
Pietų Ameriką birželio mėnesį gerai pa
vyko. Argentinos, Brazilijos, Kolumbijos, 
Urugvajaus ir Venecuelos lietuviai ike- 
liaiutojus gražiai priėmė ir globojo, o tų 
kraštų spauda, radijas ir televizija turė
jo daug pokalbių su Simu Kudirka. Juose 
vėl buvo iškeltas Lietuvos okupacijos 
klausimas, sovietų žiaurumai ir nusikal
timai, lietuvių kovos už tautos laisvę.

IŠ URUGVAJAUS IR ARGENTINOS SV 
KONCERTAIS Į JAV

PLB Kultūrinės Talkos Ikomisijia, vado
vaujama dr. Leono Kriaučeliūino, jau pa
kvietė koncertams į Šiaurės Ameriką iš 
Urugvajaus tautinių šokių grupę „Ąžuo
lyną“ ir iš Argentinos lietuvaičių daini
ninkių grupę „Žibutes“. Jų koncertai 
JAV ir Kanadoje bus 1980 m. vasario ir 
kovo mėnesiais.

Šiuo metu PLB Kultūrinės Talkos ko
misija rūpestingai renka reikalingus pi
nigus ir planuoja kitus kultu rinitus dar. 
bus. PlLB Valdyba šios komisijos darbams 
paskyrė 5.000 dol. iš savo iždo.

J. JURAŠAS PASTATĖ 
AMERIKIEČIAMS S. BECKETTĄ 

Režisierius Jonas Jurašas Providence 
(JAV) pastatė modernizmui atstovaujan
čio S. Becketto pjesę „Endgame“ (Baig
mės žaidimas)
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VIETA IR LAIKAS
Sykį mudu ėmėme įkalbėti su juo apie 

žydus:
— Lietuvoje mūsiškiai nemėgo žydų, — 

atvirai pasakė jis. — Aš irgi nemėgau... 
Ypač nekentė prieš karą ir ipo jo: taip 
išėjo, Ikad aukštas vietas Vilniaus CK ir 
valdžioje užėmė žydiai, ir laltsalkomylbė už 
visiką, kas buvo daroma tautai, už nepri
klausomybės netekimą buvo verčiama 
jiems. Ir Ikiad vokiečiai ėmė juos varyti į 
getus, lietuviai, aplamai paėmus, su tuo 
sutiko. Bet žudymų žmonės nebegalėjo 
suprasti. Tie žudymai daugelį nuteikė žy
dų naudai. Jūs žinote, kad vokiečiai paso
dino Paulaitį, be ko kito, už tai, kad jis 
viešai protestavo prieš Lietuvos žydų žu
dymą.

— Žinau. (Ponas Petras man pasako
jo: „Aš iems sakau: jeigu žydas nusikal
to, bauskite. Bet negi galima žudyti be 
kaltinimo, užmušti nenusikaltusį žmogų. 
O man gestapininkais mandagiai atsako: 
herr Paula-itis, dabar karas, geriau nesi
painiokite dviems didžiosioms armijoms 
po kojų...“).

— ...Po ikaro žydai Lietuvoje vėl buvo 
valdžios vietose...

Bandau ipaaiškinti Liudui to reiškinio 
mechaniką: žydų ,,šeimai“, pralaimėjusiai 
kovoje dėl valdžios su visa tarybine ma. 
fijia, atiteko blogesnieji kąsniai — Lietu
va, Vakarų Ukraina: ten rizika gauti par
tizanų kulką buvo didėlė, o nauda iš port
felio maža...

— Ir šit, kai mane areštavo, — tęsė Si
mutis,—mane tardė majoras Kaplanas. Aš, 
aišku, pagalvojau: vėl tas atėjūnas, žydas 
okupantas, dirba savo bjaurų darbą. Bet 
jis taip tardė... žodžiu, jis labai prastai 
dirbo savo įstaigai ir savo valdžiai. Ir ta
da aš pirmą sykį susimąsčiau: gal mes 
klystame, blogai galvodami aipie žydus...

Majoras Kaplanas tardė Simutį, kai jo 
tautiečiai praktiškai visur buvo išvyti iš 
KGIEi ir aplamiai iš aukštesnių politinių 
vietų. Gal todėl jis sugebėjo atsistoti 
aukščiau savęs paties, savo juodo gyveni, 
ma, ir savo elgesiu užsitarnauti jauno 
lietuvio 'dėkingumą. Antisemitizmas buvo 
neįveikiamas, kol įvairių laipsnių ikapla- 
nai buvo valdžioje ir Skelbė visam pasau
liui, jog „antisemitizmas TSRS panaikin
tas visiems laikams“. Antisemitizmas ėmė 
nykti kaip tik tada, kai' žydus pradėjo 
diskriminuoti, ir tarybinio antisemitizmo 
garsas paplito pasaulyje. „Nesisiūdinkit, 
žydai, livrėjų...“

...Maža komiška digresija. 1973 metais 
mano vaikai praleido vasarą Lietuvoje, 
Druskininkuose.

Šeimininkės sūnus, žaisdabas su mano 
mergaitėmis, sykį supykęs nusikeikė: .. ,ū, 
žydelkos!“

— Mes iš tikrųjų žydelkos, — ramiai at
sakė mano Natelša.

— Ne, — sutriko berniukas. — Jūs ge
ros. Aš tik taip pasekiau.

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

Antra — tai lietuviškos saviilaidos kūriniai. štai, 
pavyzdžiui, ką raiše amžiną atilsį Mindaugas Tamonis 
savo 1975 m. birželio 25 d. laiške TSKP CK: „Pabaltijo 
respublikos turi atgauti... savo valstybinį suverenitetą, 
dėl kurio istorijos bėgyje žuvo daug geriausių jų sūnų“ 
(„LKB Kronika“ Nr. 20; žr. LKB Kronika, trečias to
mas, Čikaga, 1976 m„ psl. 215). Mindaugas Tamonis ta
me pačiame laiške liudija, kad tai yra ne tik jo vieno, 
bet visos lietuvių tautos troškimas. Jis raišo, kad mūsų 
tauta „nori (tai visai natūralu) naudotis pilnaverčiu 
valstybiniu bei kultūriniu gyvenimu, kaip ir kitos kai
myninių -socialistinių valstybių, kaip nežymių atsilikusių 
Afrikos ir Arijos šalių tauta-. Mes, lietuviai, — tęsia 
Tamonis, —ilgus metus turėję bendrą su Lenkija isto
riją, nenorime kultūrinio pilnavertiškumo požiūriu gy
venti blogiau už kaimynus lenkus ar negrus...“ (ten pat, 
psil. 214-215). Leidžiamas Lietuvos pogrindyje žurnalas 
„Aušra“ iš numerio į numerį -liudija tas pačias dominuo
jančias lietuvių tautoje neprikl-a-uscmybines nuotaikas ir 
bando padėti savo skaitytojams tas nuotaikas pagrįsti is
torijos 'bei einamojo memento faktais. Charakteringa ta 
prasme Kęstučio Daugirdo „Lietuvos užgrobimo apžval
ga“, kuri pradedama nurodymu, k,ad „Lietuvos nepri
klausomybės sulikvidavimas ir Lietuvos įjungimas į Ta
rybų Sąjungą įvyko ne lietuvių tautos valia, o Tarybų 
Sąjungos grobiamosios politikos akto išdavoje“ („Auš
ra", N-r. 3, 1976 m. birželio 15 d.; cituota iš „Europos Lie
tuvio“ Nr. 48, 1976 m. gruodžio 7 d.) ir toliau jau dėsto 
faktus bei vysto samprotavimus, pagrindžiančius šį tei
ginį.

Nemažiau 'išraiškingą liudijimą pateikia mums ir 
jau minėtasis autorius iš Lietuvos, T. Ženklys. Jo požiū
riu, visa lietuvių tautos dabartinės egzistencijos prasmė 
glūdi jos pasiruošime tinkamai sutikti rytojaus dienos 
laisvę, kurios „išaušimu“ artimiausioje ateityje šis au
torius -nė kiek neabejoja (žr. jo atvirą laišką „Akira
čiuose“ „Ko mes tikimės iš išeivijos?“, paskelbtą šio 
mėnraščio Nr. 2 (66), 1975 m. vasaris). Iš visiškai ne
tikėtos pusės tekią T. ženklio viziją paremia- palyginti 
neseniai iš Rusijos -persikėlęs į Lietuvą gyventi žydų di
sidentas Eitanas Finkelšteinas, kuris yra ir Lietuvos 
„Helsinkio grupės“ narys. Anot jo, „Šiandieną, kaip ir 
prieš dešimt ar dvidešimt metų, net kaip ir visoj savo 
istorijos eigoj, Lietuva nori visų pirma išlikti Lietuva“.

— Betgi mes iš tikrųjų žydės.
— Netiesa. Žydės visai ne (tokios. Jos... 

— ir jiis ryškiai pavaizdavo tas baisias 
žydes.

Mano mažiukės susimąstė: jos tikrai 
buvo ne tokios.

Čia jaunesniajai Olei šovė į galvą nau
ja mintis:

— Tėtė kažkada sakė, kad mes hibridės...
— Maitot! (Aš juk saikiau.! — apsidžiau

gė 'benniiulkias, išgirdęs niaują pavadinimą.
Jis dar girdėjo ils vyresniųjų, Ikiad žydai 

blogi, bet jau neibesusigaudo, kas tie bai
sieji žydai.

III. SERGEJUS SOLDATOVAS

Sergejus — atskira didelė ir sudėtinga 
tema. Tas neaukštas plikagalvis storokas 
rusas — A. Schweitzerio, V. Solovjovo, 
E. Frommo gerbėjas, vienas iš estų demo
kratinio sąjūdžio vadovų ir 1975 metų Ta. 
lino proceso didvyris. Čia aš pacituosiu 
tik vieną trumpą epizodą iš jo pasakoji
mų.

— Vokiečių okupacijos metu gyvenau 
Narvoje. Vokiečiai atkasė daug broliškų 
kapų, kur gulėjo politkaliniai, bolševikų 
nužudyti 1940-41 metais. Mažai Estijai 
du tūkstančiai su viršum užmuštų inteli
gentų virto tautine tragedija... O juk dar 
reikia prisiminti anuometinę tautos psi
chologiją: -trys dienos daboklėje virsdavo 
laibai svarbiu įvykiu, žmonės nerakinda- 
vo durų — nebuvo reikalo. O čia staiga 
naktimis kažkur ėmė dingti visų gerbia, 
mi estai, paskui juos rado broliškuose ka
puose. Vokiečiai pareiškė, kad tai darė 
žydai, ir visi patikėjo... Aš mačiau ir žy
dų, kuriuos privertė kasti skalūnus prie 
Sillamae. Sykį mes, berniukai, pastebėjo
me ant bėgių uždarytą pirmosios klasės 
vagoną, o greta policininkus su dujokau
kėmis ir žandarus. Išgirdome, kad ten su
varė visus žydus vaikus ligi Išešenių metų 
amžiaus, ir policija paleido į vagoną du. 
jas, visus nunuodijo, vokiečiams prižiū
rint. Atsimenu, mes, berniukai, pasišali
nom nuo to vagono, ir aš staiga pasakiau, 
kad tai negerai — negi vaikai įkalti? Ir vi
si susimąstė, o paskui ėmė sakyti vienas 
kitam, kad tikrai negerai daroma... Tada 
ir ėmė keistis maino pažiūra į žydus.

IV. Tautinis klausimas ir lageriai
Prisipažinsiu, gyvendamas Rusijoje, aš 

nesidomėjau tautiniu klausimu. Žydų 
klausimas Rusijoje nebuvo tautinis, nes 
žydai nereikalavo tautinio apsisprendimo: 
jie norėjo išvažiuoti —• Rusijai tai buvo 
grynai administracinis 'klausimas. O kai 
Maskvoje, įLeningrade išgirsdavome apie 
areštus ipalkralščįiuose — Kijeve, Kaiuirte 
ir t. t., tuos įairdštuis suvokdavome pagal 
analogiją kaip paprastas represijas prieš 
■demokratus.

Tiesą pasakius, maždaug taip ir buvo, 
bet svarbiausias grynai tautinis pakraš-

Dr. A. Štromas

Ruošdamasi įgyvendinti šiuos savo norus, „pagrindinė 
Lietuvos gyventojų masė daro viską savo savaimingu
mui išsaugoti“, o jei ji nesigriebia ryžtingesnių veiks
mų savo nepriklausomybei iškovoti, tai todėl, jog ji 
„puikiai suveikia, kad be rimtų ir žymių permainų pa
sauly ir ypač Maskvoj Lietuva nesusilauks tikros ne
priklausomybės“ („Senos viltys ir nauji dvelkimai da
bartinėje Lietuvoje“, „Akiračiai“, Nr. 6 (90), 1977 bir
želis, psl. 10).

Pagaliau ir laikas nuo laiko pasiekiantieji mus 
įvairūs Lietuvos pogrindžio dokumentai atstovauja tai 
pačiai nuomonei. Paskutinis iš man žinomų tokių do
kumentų, 1976. V. 30 d. „Lietuves Nacionalinio Liaudies 
Fronto deklaracija“, skelbia savo idealus — -laisvę, ly
gybę, brolybę, tautos vienybę ir nacionalinės -suvereninės 
valstybės t atstatymą — „visiems žinomais“. Deklaraci
ja laiko, kad lietuvių tautos pasirinktasis kelias, kuriuo 
ji ir toliau eis, „tai tautos vienybės kelias į nacionalinę 
laisvę ir politinę nepriklausomybę (žr. „Europos Lie
tuvis“, Nr. 29, 1976 m. liepos 27 d-.).

Nors ir puse burnos, nors ir su visokiom išlygom 
nepriklausomybinių nuotaikų populiarumą Lietuvoje 
•priversta pripažinti ir oficialioji tarybų Lietuvos spau
da. Štai kas 1977 metų Nr. 2 buvo parašyta Vilniaus 
„Valstiečių laikraštyje“ paskelbtame straipsnyje „Tik 
aklas gali nematyti“: „Tiesa, yra... ir priešingai nusi
teikusių jėgų, kurios tarsi kreivame veidrodyje mato 
savo Tėvynę, įtūžę pr-iėš tarybinę santvarką. Jie nieko 
nenori žinoti apie dabartinį gyvenimą Lieuvoje Duok 
jiems buvusią „nepriklausomą“ Lietuvą <su dvarais ir 
vienuolynais, privačiais fabrikais ir parduotuvėm, su 
visokio plauko išnaudotojais ir pačiu „tautos vadu“ vir
šūnėje — kitos kalbos nežino“. Gana gražbylingas pri
pažinimas.

Trečia, tai naujų išeivių iš Lietuvos liudijimai. To
mas Venclova ir Aušra -bei Jonas Jurašai, Simas Ku
dirka -ir Vladislovas Žilius, Kęstutis Jokūbynas ir V. 
Jiungėnas vienbalsiai liudija, kad dominuojanti lietu
vių tautos politinė aspiracija yra Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas. Tą patį norėčiau paliudyti čia 
prieš jus ir aš.

Galima, žinoma, dėl to, ką aš čia dabar pasakiau, 
ir pasiginčyti. Pavyzdžiui, galima pasakyti, kad aktyvūs 
kolaborantai pagal definiciją yra nusistatę prieš nepri

Stiaityt&įu Laiškai
AR SUNKU BŪTI LIETUV1U-LIETUVE 

ANGLIJOJE?

,,Europos Lietuvio“ Nr. 38 buvo išspaus
dinta žinutė, kurioje rašoma, kaip kai ku
rie JAV ir Kanados jauni lietuviai pasisa
ko dėl galimybės būti lietuviais.

Norėdama ir aš į tą klausimą atsakyti,, 
pirmiausia trumpai žvilgterėsiu į tuos 
kraštus, kuriuose, mano nuomone, yra 
lengviau būti lietuviais.

Vakarų Vokietijoje turėtų būti lengviau, 
nes yra Vasario 16 gimnazija, kuri kaip 
magnetas traukia jaunimą ne tik iš Vokie
tijos, bet iš visur. Kongreso metu matėm, 
kad valdžia gana domisi lietuviais, net 
davė piniginę pašalpą. Aplamai vokiečiai 
daugiau žino apie lietuvius ir jų proble- 

čių sąjūdžio aspektas šitaip mąstant lik
davo nepastebėtas. Kartoju, 'todėl aš tuo 
klausimu ir nesidomėjau. Patį pirmąjį 
vakarą lageryje prie mainęs priėjo jaunas 
lietuvis Bronius Vilčiauskas ir paklausė: 
„Kaip jūs žiūrite į mūsų tautinį sąjūdį?“ 
— „Aiš apie jį nieko nežinau“. — ,,?“ — 
,,Nežinau, ką darysi,nežinau. Bet kadangi 
pripažįstu kiekvienos tautos teisę į nepri. 
klausomybę, savaime aišku, pripažįstu 
Lietuvos teisę į nepriklausomybę“.

Ligi šiol aš laikiausi įprastinių demo
krato pažiūrų: suprantama, aš pripažinau 
tautinio apsisprendimo teisę, įskaitant 
teisę susikurti savo valstybę. Bet drauge 
aš galvoju, pavyzdžiui, kad šalies indus
trializacijai, dalyvaujant svetimiesiems, 
yra teigiamas dalykas, nes pakelia vieti
nių žmonių gyvenimo lygį, juos civilizuo
ja. Galvojau, kad antrosios įkalbos, juo 
labiau kultūrinės kalbos išmokimais — ir. 
gi genas daiktas, nes tada plėtojasi kultū
riniai, 'moksliniai, civilizaciniai kontak
tai. Galvojau, kad bloga primesti įkalbą ir 
papročius prievarta, senųjų kolonizatorių 
metodais, bet jei žmonės patys ima domė
tis kita kultūra ir kalba, būtų provincia
liškas siaurumas jiems trukdyti ir t. t. 
žodžiu, mąsčiau kaip standartiškas „bal. 
tesis europietis“. Bet vis dėlto iš tikrų
jų norėjau suprasti, kuo gyvena,, dėl ko 
kovoja ir sėdi kalėjimuose bei lageriuose 
mano ,klasiniai broliai“ — įvairių tautų 
nacionalistai. Ir, rodos, pradėjau kažką 
suprasti.

Jei moldavų miestuose jau dabar be
veik 60% gyventojų ne moldavai, tai ar 
galima stebėtis, ikiad ten nepakankamai 
Skamba moldavų įkalba, nevertinamos 
tautinės kultūrinės ir istorinės vertybės, 
ir ar galima stebėtis, kad moldavas su pa
sipiktinimu kalba apie savo respublikos 
tolesnę industrializaciją, dėl kurios mies
tai, 'svarbiausios kultūrinės cited'elės, dlar 
labiau praras tautinį pobūdį?

(Bus daugiau) 

mas iš pokarinių laikų.
Kanadoje taip pat turėtų būti lengviau 

lietuviais būti. Ten jau seniai žmonės do
misi „tautinėmis mažumomis“. Be to, kai 
pasirodė ir išpopuliarėjo „Roots“, dabar 
ten pasidarė madinga mėginti sužinoti sa
vo kilmės šaknis. Dar galvočiau,, jog Ka
nadoje turėtų būti lengviau lietuviu būti, 
kad ten yra daugiau lietuvių, ypač po ant
rojo pasaulinio karo imigracijos.

Anglijoje maža tėra lietuvių, ir nepra
eina nė savaitė, kad jų dar nesumažėtų;

Anglai nelabai- domisi įkuria nors ma
žesne tautybe —■ visi iš rytų Europos ki
lusieji jiems vokiečiai arba lenkai. Nieko 
jie neturi prieš lietuvius, bet nelabai daug 
ką daro ir pagelbėti jiems.

Man ypač sunku atsakyti, ar aš esu -ang
lė, ar lietuvė. Per dienas mokausi., daugu
ma draugų yra anglai, bet šeimoje ir su 
lietuviais esu lietuvė. Keista padėtis: nei 
anglė, nei lietuvė. Jeigu kas nors gailėtų 
atsakyti, kas aš esu, tai būčiau labai dė
kinga. Kol Ras nesijaučiu anglė — man jų 
papročiai yra svetimi, bet negalėčiau pa
sakyti, kad esu lietuvė, nes nėra pakan
kamai progų grįžti į Lietuvą i.r dalyvauti 
lietuviškame gyvenime.

Onutė Virbickaitė

JAUNIMO KONGRESO ATGARSIS

Perskaičiau Stasio Kuzminsko laišką 
(„E.L.“ Nr. 40) vieną kartą ir netikėjau, 
kad tas mūsų lietuvių didelis veikėjas 
taip galėtų rašyti. Skaičiau antrą kartą — 
sakau, gal gerai nesupratau. Dar blogesnį 
įspūdį susidariau. Trečią kartą paskaitęs, 
supykau, kad jis maine privertė jo laišką 
skaityti net tris kartus, bet kartu pagal
vojau, kad jis parašė kažką, kas sudomi
no ar suerzino ar supykino skaitytojus. 
Laikraščio gyvumui tai gerai.

Bet grįžkime prie laiško. Neaišku, ką 
S. Kuzminskas nori iš tikrųjų pasakyti.

Pirmiausia — jis rašo, kad Jaunimo 
Kongreso atstovai „labai gerai padarė“, 
apsilankę Vatikane ir išreiškę ,,didžią pa
garbą ir gilią padėką Bažnyčios galvai — 
Šv. Tėvui.“

Bet toliau jis išvedžioja, kad ta „pagar
ba ir padėka“... peržengė ribas ir nuėjo į 
visišką paklusnumą“, kas neturėtų liesti 
•mūsų, lietuvių.

Ar tai reiškia, kad Jaunimo Kongreso 
atstovai neturėjo atsilankyti Vatikane, ką 
jis pats savo laiške anksčiau užgyrė?

Ir kai jis kalba, kad tai neturėtų liesti 
mūsų, lietuvių, it.y. 90 nuošimčių katalikų, 
būtų teisingiau, jei jis sakytų: manęs, 
Kuzminsko, ir dar kelių.

Jis, atrodo,, užsipuola Jaunimo Kongre
so -atstovus už apsilankymą pas popiežių 
dėl to, kad, pagal jį, tai rodąs ,.,visišką pa

klausomybės atstatymą, o todėl mano teiginys, kad ne
priklausomybė yra visų be išimties lietuvių bendras 
politinis idealas, nėra tikslus. Į šitą priekaištą pasi
stengsiu atsakyti. Kaip jau minėjau, šiandieną net ir 
pats paskutinysis kolaborantas nei tarybine santvarka, 
nei komunizmo idėjomis nebetiki. Gal kadaise jis ir pa
sidarė kolaborantu iš -įsitikinimo, bet jau šiandieną jis 
nebetiki į nieką, išskyrus savo nuosavą -gerovę, kom
fortą bei privileg'ij-u-citą poziciją. Maža to, šiandieną jis 
jau žino, kad jo kraštui, Lietuvai, nepriklausomybės 
reikia kaip oro ir visiškai supranta, kad jos siekiantieji 
krašto interesų požiūriu yra teisūs. Tačiau krašto inte
resai šituo atveju nesiderina su jo asmeniniais intere
sais, nes asmeniškai kolaborantui nepriklausomybės at
statymas reikštų, kad jis ne tik netektų visų savo valdi
nių privilegijų, bet dar turėtų atsakyti ir už savo nusi
kaltimus lietuvių tautai. O asmeniniai interesai jam kur 
kas artimesni ir svarbesni už krašto ir bet kokius kitus 
interesus. Į žmones, kurie yra nepriklauscmyblškai nu
siteikę ir kaip nors, kad ir labiausiai užv-ualiuoti forma, 
ta prasme reiškiasi, jis žiūri todėl ne kaip į idėjinius, 
bet kaip į grynai asmeninius savo priešus, besikėsinan
čius į jo -asmeninės būties pagrindus, o dėl to kolabo
rantas taip be galo tų „nepriklausoimybininkų“ ir neap
kenčia, taip iš vi-sos širdies juos persekioja ir taip ais
tringai nori „iki paskutinio“ juos išnaikinti. Ir ne tik 
dėl to, o ir dėl -to dar, kad viduj jis žino, jog teisūs jie, o 
ne jis, jog pati jų, šių „nepriklausomybininkų“, egzis
tencija yra jam, kolobarantui, gyvas moralinis priekaiš
tas, kurį savo paties ramybei, savo gyvenimo būdui įtei
sinti jam būtinai reikia likviduoti. Kolobarantas negali 
viduj nurimti tol, kol ir visi kiti -netaps -tekiais -pat kaip 
jis, dvasiškai suluošintais, visiškai prisitaikiusiais prie 
aplinkybių ir atsisakiusiais nuo bet kurių ateities as
piracijų žmonėmis. Jis stengsis paversti visus, ką tik 
gali, tokiais pat, kaip ir jis, kolaborantais, t. y., be per
spektyvų kitokiai ateičiai žmonėmis, o tuos, su kuriais 
jam tai padaryti nepavyks, stengsis sunaikinti, elimi
nuoti, pašalinti -iš visuomenės. Tačiau tuo jis tik paro
do, kad pripažįsta, jog tikroji tiesa yra ne jo, o „nepri- 
klausomybininkų“ pusėje. Taigi, kaip matote, aš neiš
skiriu ir kolaborantų iš visos masės lietuvių, kuplų 
-aukščiausias teleologine prasme politinis idealas yra 
nepriklausomybė. Ji yra ir jiems aukščiausias politinis 
idealas, tik bėda, kad -asmeniškos būties „idealai“ 
jiems kur kas svarbesni už bet kokius politinius idea
lus.

(Bus daugiau)

klusnumą „Vatikanui, nes kongresas vyko 
ne Italijoje, Negi S. Kuzminskas norėjo., 
kad popiežius pats atvažiuotų į kongresą 
są?

Argi jis galvoja, jog tie jaunuoliai lan
kėsi Vatikane dėl to, kad Vatik-an-as reika
lavo „visiško -paklusnumo“? Ne, ne ir 
dar sykį ne!

Jie prašėsi audiencijos ir jautė garbę 
būti (priimti šv. Tėvo.

Nejaugi S. Kuzminskas nebūtų matęs 
Jono Povilo kelionės į Lenkiją, Airiją ir 
Ameriką, nors tai buvo rodoma televizijo
je? Tai buvo atsakymas į gerai žinomą 
paklausimą „Kiek divizijų turi Vatika
nas?“

Milijonai žmonių plaukė jo pamatyti -ne 
dėl to, kad Vatikanas -reikalavo „visiško 
paklusnumo“,, -bet dėl to, kad tie milijonai 
norėjo pamatyti gerą, šventą žmogų, ku
rį pamilo n-e vien katalikai, bet ir visi ki
ti, kurie matė jį televizijoje ir klausėsi jo 
kalbų. Nėra pasaulyje kito asmens, kuris 
galėtų sutraukti -tokias žmonių minias.

Jaunimo Kongreso atstovai tikriausiai 
jautėsi laimingi, kad buvo priimti Vatika
ne, atstovaudami lietuviškam jaunimui.

M. Bajorinas
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UNIVERSITETO MINĖJIMAS VILNIUJE

Laibai ilš anksto buvo pradėti puošti 
Vilniaus universiteto rūmai. Dirbo tapy
tojai ir skulptoriai. Literatai taip pat alti. 
davė savo duoklę. O dabar, kaip -rašo Lie
tuvos spauda, rugsėjo 21 d. Vilniaus vals
tybiniame operos ir baleto teatre buvo 
surengtas iškilmingais universiteto 400 
metų julbiliejaius minėjimas.

Į minėjimą susirinko kompartijos na
riai su pirmuoju sekr. P. Griškevičium, 
kultūros ir mokslo, meno ir rašto ir kiti 
da-rbuotojiai.

Maskva Vilniiaius universitetą apdova
nojo „Tautų draugystės“ ordinu, kuris 
buvo iškilmėse prisegtas prie universiteto 
vėliavos (dabar universitetas -turi jiau du 
ordinus, pirmasis — Raudonosios vėlia
vos).

Pranešimą -apie universiteto nueitąjį 
400 metų kelią darė univ. rektorius prof. 
J. Kubilius (kuriam, tarp kitko, buvo su. 
teiktas -Lenino ordinas), kalbėjo kompar
tijos sekretoriai L. Šepetys, P. Griškevi
čius ir įkilti. Universiteto kolektyvą svei
kino visa eilė Sov. Sąjungos tautų mokslo 
žmonių, -ir net pait-s L. Brežnevas atsiuntė 
sveikinimo laišką.

Po -minėjimo vyko koncertas.
Gedimino aikštėje, dabar pavaidintoje 

Lenino aikšte, prie milžiniško didumo 
Lenino paminklo (kuris, be kita ko, buvo 
sukurtas tuoj po karo ruso Tcmskio), da
lyvaujant mokslo žmonėms, studentijai, 
jaunuomenei ir fct., su visomis ceremoni
jomis statulos papėdėje buvo padėta gė. 
lių. Kompartija ir vyriausybė surengė 
priėmimą, kuriame kalbą pasakė Lietuvos 
mi-nisterių tarybos pirm. Juozas Maniulšis.

Tuo metu Vilniuje vyko ir mokslinė 
konferencija, kurios tema buvo „Pažan
gioji mintis 'šalies universitetų istorijo
je“. įskaitytos -fizikos, matematikos, gam
tos, istorijos, visuomeninių mokslų, filolo
gijos paskaitos. Tokių pranešimų buvę 
daugiau kaip 20.

Pavakariu nuo senųjų universiteto rū
mų ilki Vingio panko praėjo studentai. Ei. 
tynių priekyje buvo nešamos -Sov. Sąjun
gos ir jos respublikų ir universiteto vėlia
vos, vežami pirmųjų lietuviškų knygų Al- 
mae Maitris Vilnensis steigimo dokumen
tų maketai. Kiekvienas univ. fakultetas 
nešė savo simbolius. O eitynių pabaigoje 
ėjo pirmakursiai: 'šventės kvieslys ant žir
go išvedė juos iš senojo universiteto kie. 
mėlių, kur buvo suruoštos studentų pri
ėmimo ceremonijos.

Vingio parke iki vėliaus vakaro visi 
linksminosi studentiškoje gegužinėje.

Taip ipalt su -visa iškilmių pompa buvo 
atidengta masyvinė skulptūra „V. Leni
nas ir V. Kapsukas“ (autoriai K. ir H. 
Bogdanai) studentų bendrabučių mieste
lyje. Toje kompozicijoje, kaip rašoma 
„Valstiečių laikraštyje“, pavaizduotas 
1914 m. istorinis momentas, kai V. Kap
sukas, nuvykęs į Lenkiją, Poronine susi
tinka su -Leniniu.

Iš tikro, tegu -dar ir ne taip iškilmingai, 
minėjimas pradėtas jau rugsėjo 20 d. Tą. 
dien fanfarų garsai sušaukė universiteto 
svečius, -dėstytojus ir studentus į didįjį 
kiemą. Tai -buvusi minėjimo pradžia. Kal
bą sakė rektorius J. Kubilius, be kita ko, 
joje šitaip aptardamas universiteto misi
ją:

„Viena iš gražiausių -ir laibiausių bran
gintinų mūsų universiteto tradicijų yra 
-pagarba jo praeičiai. Universitetas per 
'keturis amžius -atliko ir atlieka reikšmin
gą istorinę misiją: tarnauja mokslui, me
nui, tautų brolybės idėjoms. Vilniaus uni. 
versiteto auklėtiniai — lietuviai, rusai, 
baltarusi ai, lenkai, kitų tautų žmonės — 
išgarsino universiteto vardą visame pa
saulyje“.

Mokslo muziejuje (buvo surengta didelė 
universiteto istorijos jubiliejinė paroda.

TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATAS DAILĖS 
INSTITUTUI

Kauno senamiestyje, V. Kuzmos gatvė
je, rugsėjo 28 d. po remonto -buvo atida, 
rytas ir Kauno dailės institutui -naudotis 
perduotas trijų aukštų pastatais.
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TAUTOS FONDUI AUKOJO

J. Glemža (Vokietija) — 10 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

Fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja už 
aukas T. Bakaitienei — 50 sv. ir Giedrai- 
čiams — 25 sv.
K. šova 20,00 sv., J. Gudmantas 10,00 sv., 
M. Janulis 5,00 sv, A. Lementa-uskas 9,00 
sv.

LAND OF CROSSES

Nauja knyga anglų kalba apie Lietuvoje 
vykstančią kovą dėl tikėjimo laisvės jau 

atspausdinta. Tai M. Bourdeaux puikiai 
parašyta ir -gražiai iliustruota knyga 
„L-and of Crosses“.

Tą knygą turėtų perskaityti kiekvienas 
lietuvių tautos draugas, kuris ligšiol ma

žai težinojo 'apie Lietuvą. Mūsų pareiga 
ją paskleisti, paraginti bibliotekas ją įsi
gyti ar Kalėdų proga padovanoti angliš
kai kalbantiems draugams.

Knygą galima įsigyti Lietuvių Namuo
se, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2.PT.

Jos kaina 3 sv., persiuntimas—■ 50 p.'

Londonas
LONDONO LIETUVIAI LANKO 

SAVO MIRUSIUS
Sekmadienį, lapkričio 4 d., 3.30 vai. po 

pietų,, Londono lietuviai lanko savo miru
sius ir palaidotus šv. Patriko kapinėse. 
Visi renkasi prie kapinių koplyčioje, iš -kur 
prasidės eitynės, kurios baigsis lietuviška
me skyriuje.

Visi kviečiami nesivėluoti ir -gausiai da
lyvauti.

i
DBLB ŽYGIAI DĖL V. CESIŪNO

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba painformavo Britų sporto 
tarybą, Britų olimpiados sąjungą ir iik- 
lininkų draugiją apie olimpiados aukso 
medalisto Vlado Česiūno pagrobimą Va
karų Vokietijoje ir kad jis sužalotas ir 
ir sergantis atsidūrė Lietuvoje. Be to, apie 
šį įvykį painformuotas Amnesty Interna
tional tarptautinis biuras.

Visos šios organizacijos buvo paprašy
tos iškelti jo klausimą busimosios olimpia
dos tarptautiniame komitete, kad sovietai 
nesilaiko olimpiados -įstatų, pažeisdami 
sportininkų sąžinės laisvę (S.K.)

'SUSITIKIMAS SU LANDSBERGIAIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Rašytojas Algirdas Landsbergis su žmo
na atvažiuoja į Londoną. ,.Ateities“ lei
dykla kaip -tik dabar išleido jo novelių 
knygą, ir jie abu linkę mums čia ta pro
ga duoti literatūrinį rečitalį — pakalbėti 
ir paskaityti.

Susitikimas su jais bus Londono -Lietu, 
vių Namuose lapkričio 24 -d., šeštadienį, 
7 vai. vakare.

Toks susitikimas su jais anksčiau su
traukdavo gražų būrį lietuvių. Tikimasi, 
kad ir šįkart netrūks klausytojų, pasiilgs- 
tančių lietuviško žodžio, dar ir humoru 
nuspalvinamo.

Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu 
laiku Lietuvoje pageidaujama ir yra nau
dinga.

Siuntinys Nr. 2, 1979 m.
Labai -gera vyriškai eilutei vilnonė an

gliška medžiaga — 3 m., vilnonė angliška 
moteriškai eilutei medžiaga — 3 m., vii. 
nonė medžiaga suknelei, arba vakarinei 
suknelei medžiaga (visos šios medžiagos 
-gali būti įvairių spalvų), vyriški išeiginiai 
miarSkinai, vyriškos -arba moteriškos fir
mos „Levi‘s“ arba „Wrangler“ jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidauja) ir trumpas te
lescopic lietsargis, vyriškas arba moteriš
kas.

Šio siuntinio kaina su įskaičiuotu mui
tu ir persiuntimo išlaidomis — 125.00 sv.

I šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus 
įvairių prekių. -Medžiagos dar galima dė. 
ti — 4 m., 3 metrus dirbtinio minko kai

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Iš viso £678,65

L.L.M. SAMBŪRIO „DAINAVA“
metinė apyskaita už 1978.X.21—1979.X.21

Pajamos
Bazaro pelnas £392,38
Pavasario balius 97,34
Jubiliejinis balius 132,58
Rudens balius 148,46
Palūkanos iš L.N.B-vės 6,70
1978 metų likutis 296,37

Iš viso £1073,83

Išlaidos
Parama seneliams £236
Parama šeštadienio mokyklai 30
Auk-a Tautos Fondui 50
Auka Tautinės Par-amos Fondui 75
Auka Jaunimo Kongresui 60
Auka Lietuvių Bažnyčiai 25
„E, Lietuvio“ prenumeratos ligoniams 110
Kita spauda 6,60
Užuojautos ir vainikai 24,35
Ligonių lankymas 21,84
Pašto ir kitos išlaidos 39,86

1979 metų likutis £395,18 keliamas į
1980 m. balansą.

„VAIVORYKŠTĖS“ KONCERTAS — 
BOLŠEVIKINĖS REVOLIUCIJOS 

RUSIJOJE METINĖS

Britų — Sovietų draugystės Draugija, 
vadovaujama parlamento nario William 
Wilson, seikma|dienį, lapkričio 4 d. vakare, 
Shaftesbury -teatre, rengia 62 metų sovie
tinės valdžios įvedimo Rusijoje minėjimą 
— koncertą, kuriame pasirodys ir Lietu
vos „Vaivorykštės“ ansamblis.

Minėjimo — koncerto metu kalbas pa
sakys Sovietų ambasadorius N. Lunkov, 
britų profes. sąjungų AVEW-TASS gene
ralinis sekretorius Ken Gili ir pats Drau
gijos pirmininkas William Wilson.

Londono lietuviai yra labai susidomėję 
„Vaivorykštės“ koncertu. Tačiau, tas kon
certas -turi pasitarnauti sovietinei propa
gandai, nes sudaromos sąlygos sovietų 
ambasadoriui viešai prabilti, kaip -gera 
yra gyventi Sovietų Sąjungoje. Žinome, 
ten bus pakviesta visa D. Britanijos ko
munistų partijos vadovybė.

Taigi visi lietuviai, kurie ten eis, turėtų 
pagalvoti, kad ,,Vaivorykštė“ yna išprie
vartaujama šokti, dainuoti ir garbinti tau
tų kalėjimo įkurdinimo metinėse. Vadinas, 
eiti ar neiti yra sąžinės reikalas.

Kitas reikalas, tai pati „Vaivorykštė“. 
Kai jos nariai bus Londone, tegu 'būna 
mūsų durys ir širdys atviros jiems. Mes 
esame gi vienos tautos vaikai. Tegu jie 
būna mūsų svečiai.

Stasys Kasparas

Leeds
MIRĖ ANTANAS MONGIRDAS

Spalio 15 d. ankstybą rytą Dewsbury li
goninėje mirė Antanas Mongirda-s. Šalia 
jo budėjo ištikima žmona, kuri su didžiau
siu pasiaukojimu slaugė jį ilgos, nepapras
tai jį išsėmusios ligos metu.

Antanas Mcngiirdas gimė 1922 m. spa
lio 25 d. Šeduvoje. Augo -gerų tėvų globo- 

SIUNTINIAI I LIETUVA -
lio arba ką -nors iš žemiau įvardintų nau
dingesnių dalykų.

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, 
tikro kailio apikaklė, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas £110.00

Dirbtinio minko kailis moteriškam pal
tui 43.00

Jeans, Wlrangler arba Levi Strauss
20.00

Vyriškas arba -moteriškas megztinis 
17.00

Vyriškos arba moteriškos nailoninės
kojinės 1.50

Tights, kojinės, kelnaitės 2.00
Vilnonė gėlėta Skarelė, arba didelė nai

loninė skarelė 6.00
Geresni marškiniai 7.00
Vyriški arba moteriški bateliai 18.00
Puiki suknelei medžiaga 14.00
Crimplene medžiaga suknelei 10.00 
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba

EUROPOS LIETUVIS

je su įtrimis broliais, kurie tebegyvena 
Lietuvoje. Kiek pasimokęs, velionis ne
simatė į aukštus mokslus, pasirinkęs siu
vėjo amatą. Karo sūkurio nublokštas į 
Vokietiją, vėliau emigravo į Angliją ir 
1950 m. įsikūrė Leeds mieste. Po metų ve
dė latvę, kuri pramoko ir lietuvių k. Vi
są laiką dirbdamas siuvykloje, 1962 m. 
persikėlė į Tingley, nusipirko jaukius, 
modemiškus namus.

Laisvu metu Antanas su žmona lankė 
šokių studiją, dalyvavo įvairiose varžybo
se ir laimėjo nemaža žymeniu. Abu mėgo 
knygas ir sudarė nemažą knygynėlį. Bu
vo draugiškas, paslaugus, nuosaikus, visų 
-mėgiamas ir laukiamas. Pradėjęs negaluo
ti, kurį laiką liginosi namuose, vėliau, ti
kėdamasis pasveikti, Dewsbury ligoninėje. 
Čia kelių mėnesių bėgyje kasdien jį lan
kė ištikima žmona, o taipgi draugai, ypa
čiai paslaugus J. Žilas, ir kun. kapelio
nas, kuris -aprūpino jį -paskutiniais sakra
mentais.

Spalio 18 d. a.a. Antano sunykę palaikai 
buvo atvežti į Leeds šv. Rožinio bažnyčią. 
Prie durų jį sutikęs kun. J. Kuzmickas, at
našavo gedulingas Mišias, dalyvaujant 
įvairių tautybių draugams. Vėliau liūdna 
procesija nulydėjo į Puasey kapines, kur 
po religinių -apeigų kun. kapelionas atsi
sveikino su velioniu lietuvių ir anglų k. 
Švietė rudens saulė, tyliai krito geistą la
pai, o svetima žemė priėmė į savo -glėbį 
laisvos Tėvynės nesulaukusį mūsų tautie
tį.

Po laidotuvių gedinti žmona pavaišino 
-laidotuvių dalyvius namuose, kuriuose 
prieš porą valandų gėlėse skendo velionio 
karstas.

Amžiną atilsį!
J.K.

Leigh
SKYRIAUS SUKAKTIES MINĖJIMAS
DfBiLS Leigh skyrius rengia savo 32 me

tų sukakties minėjimą, kuris -įvyks lap
kričio 3 d., 7.30 vai. p. p,, Jubilee Hali, 
Atherton.

Visus vietinius ir tolimesnės .apylinkės 
lietuvius kviečiame dalyvauti. Puiki salė, 
gera muzika, vietoje Ibus baras i-r -užkan. 
džių. Pabaiga 11.30 -vai.

Skyriaus valdyba

Manchesleris
SUSIRINKIMAS IR PASKAITA

Šeštadienį, lapkričio 10 d., 3 vai. p. p., 
Manchesterio liet, klubo salėje, 121 Mid
dleton Rd., Cruimpsall, kviečiamais Liet, 
socialdemokratų organizacijos D. Britani
joje n-arių susirinkimas.

Tą pat dieną 6 vai. valk. -ten pat bus 
•bendras lietuvių susirinkimas su paskai
ta aktualiais klausimais. Kviečiami daly
vauti visi 'M'an-chesterio ir apylinkių lie
tuviai.

V. M.

JAUNIMO LAUŽAS
Lapkričio 3 d., 7 vai. vakare, Manches- 

terio Lietuvių jaunimas -turės laužą. Visi 
kviečiama burtis Liet. Soc. Klubo kieme.

įėjimas veltui. Kas norės, galės nusi
pirkti užkandžių. Rengėjai

Škotija
PAS SKOTUOS LIETUVIUS

Bradfordo lietuviai jau ilgą laiką palaiko 
glaudžius -ryšius su Škotijos lietuvių or
ganizacijomis. Spalio 13 d., lietučiui krap- 
nojant, -specialiu autobusu vėl lėkėme 
greitkeliu ir užkandžiaudami svarstėme 
gyvą -reikalą bendradarbiauti ir neapleisti 
veiklos vagų.

Po penkių valandų kelionės įbildėjome 
į Belshillj ir sustojome prie -naujų 'klubo 
patalpų, prie kurių mus pasitiko Skyriaus 
pirm. J. Bliūdži-us, chorvedys Pr. Dzidoli- 
kas ir gražus ‘būrelis besišypsančių entu
ziastų. Erdvioje salėje paslaugios šeimi
ninkės sodino visus prie vaišėmis apkrau
tų stalų. Kertėje, kas norėjo, gaivinosi 
kuklaus baro sultimis.

Užkandžiaudami dairėmės ir gėrėjo
mės Skoningu klubo įrengimu.

Vakere turėjome išklmingą vakarienę. 

1979
moterims 28.00

arba 40.00
Šiuos maisto produktus galima siųsti 

kartu su rūbais:
1/2 sv. arbatos — 2.00 -sv., 1/2 sv. nesca- 

fes — 3.00 ‘sv, 1 sv. pupelių kavos — 3.50 
sv., Isv. šokoladinių saldainių — 3.50 sv, 
11/2 sv. razinkų — 1.20 isv.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir 
kraujo spaudimui matuoti instrumentai 
siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant -siuntinį šabo nuožiūra reikia 
primokėti persiuntimo išlaidoms 15.50 sv.

Sudarome Itestamenltus, ladminįstruojiaį- 
me nuosavybes, persiunčiame palikimus į 
Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES, Z & V. Juras, 
Tel. 01-460 2592

11 London Lane, Bromley, Kent, B-Rl 
4HB, England.

kurioje dalyvavo DBLS pirm. J. Alkis, o 
taipgi gyvos lietuvių veiklos įkvėpėjas 
ir palaikytojas prel. J. Gutauskas. Svei
kindamas -svetelius, pažymėjo, kad į 
Škotiją 1934 m. jį atsiuntė ark. Pr. 
Karevičius. Mirus -kunigui Petrauskui, 
Kauno Kurija paskelbė, kad Škotijos lie
tuviams reikalingas -kunigas. Žinia jį su
intrigavusi, tad nuvažiavęs į Kauną ir su
tikęs keltis į Škotiją. Kiek leidusi sveika
ta, dirbęs, redagavęs „Išeivių draugą“, or
ganizavęs. Palinkėjo pasidžiaugti, pasišok
ti, artimiau susipažinti, o jis eisiąs pasil
sėti ir pasapnuoti gražią kompaniją.

Gimęs 1896 m. lapkričio pradžioje, prel. 
J. Gutauskas ateinančiais metais švęs ku
nigystės 60 -metų sukaktį. Studijavęs ne 
tik Lietuvoje, bet ir Friburge bei Muens- 
teryje, J. Vingraus slapyvardžiu yra skel
bęs poeziją „Židinio“ bei „Ateities“ žur
naluose. 1965 m. „šaltinis“ išleido jo poe
zijos rinkinį „Žilam plaukui“, kur įsijau
tęs rašė, kad nieko ne-turįs ir nieko neno
rįs: ,,Tik neatstumk įmanęs keleivio be na
mų, atgręžki man -veidą -tėvišką, o Viešpa
tie“.

Besikalbant prisipažino jaunystėje ga
lėjęs įkvėptas eiliuoti, vėliau lyra aptilu
si. Tačiau- jis neturėjęs ambicijos, nesie
kęs Parnaso aukštumų ir atsiminimų ne
rašąs, nes esą ir -taip per daug atsimini
mų knygų. Moderni, hermetinė poezija 
jam įspūdžio nedaranti.

Tą vakarą mūsų trys desėtkai po links
mybių klube išsiskirstė į vaišingų lietuvių 
namus ir pajuto nuoširdų -draugiškumą, 
lietuvišką vaišingumą ir gerą nuotaiką.

Sekmadienį jaukioje bažnyčioje turėjo
me iškilmingas pamaldas, šv. Mišias -au
kojo kun. J. Kuzmickis, pamoksle iškėlęs 
Dievo ir Tėvynės meilę, kuri tokia gyva ir 
veikli visų mūsų širdyse. Pr. Dzidoidko di
riguojamas choras puikiai sugiedojo, pri. 
pildęs visų vidų pakilaus džiaugsmo jaus
mu.

Tada vėl visi subildėjome į klubą. Pa
sistiprinę skoningais patiekalais, nulščiu- 
vccne: J. Bliū-džius, net sušilęs nuo rengi
mo darbų, pasveikino visus gausiai susi
rinkusius, o prel. J. Gutauskas supažin
dino su sienas puošiančiais paveikslais. 
Ypač jautriai kalbėjo aipie per anksti mi
rusį Aug. Jovarą, kurio portretas įsirikia
vo tarp -mūsų kunigaikščių ir gražiai nu
piešto prelato atvaizdo. Du paveikslus 
klubui padovanojo Bradfordo Vyties klu
bas. Įdomių minčių pažėrė paskaitininkas 
A. Bučys. Aptaręs Lietuvos praeitį, pažy
mėjo, kad ateitį turime patys kurti, bur
dami į bendrą veiklą jaunimą, kuris taip 
gražiai talkininkauja Škotijoje. Entuzias
tiškai visus pasveikino J. Alkis, keliais 
žodžiais -gražia veikla pasidžiaugė kun. J. 
Kuzmickis, o M. Grybienė ypač padėkojo 
jo šeimininkėms, įteikdama joms dovanų.

Tada visų žvilgsnis nukrypo į chorą, į 
balsingus choristus. Pr Dzidolikui diriguo
jant, choras įsijautęs padainavo visą 
pluoštą puikių -lietuviškų dainų, nukėlęs į 
Lietuvą, į Dubysos ir Šešupės pakrantes 
■ir sukėlęs gyvą nostalgiją, nemirštamą 
meilę, lietuvišką -ryžtą. Šalia pagyvenusių 
vyrų ir moterų entuziastiškais balsais 
traukė jauni vyrai ir mergaitės, pasipuo
šusios tautiniais rūbais. Įgudusio ir lietu
viškai dainai pasiaukojusio chorvedžio Pr. 
Dzidolilko įkvėptas choras puikiai, niuan
suotai ir darniai -audė svajones, Lietuvos 
viziją su vingiuotų istorinių kryžkelių gy
vais -vaizdais. -Klausytojai karštai plojo, 
prašė dar ir dar 'kartoti, — tarp daininin
kų ir klausytojų užsimezgė dvasinis ry
šys, tas pats neblėstantis entuziazmas.

Po viso — pasikalbėjimai, pasidalijimas 
įspūdžiais, padėkos, -nauji ryšiai.

Vakare, nors ir nenorėdami skirtis, sė
dome į autobusą ir, vsų išlydėti, riedėjo
me greitkeliu namučių.

Škotijos lietuviai puikiai pasirodė. Gra. 
žus susiorganizavimas, draugiškumas, me
ninės aukštumos visus stebino.

Gražu, -kai visi dirba; gražiau, kai su
tartinai veikiama; gražiausia, kai bendra
darbiaujama ir pasidalijama patirtimi.

J. Ku-kis

Vokietija
MIESAU-ELSCHBACH

PAMALDOS UŽ PERSEKIOJAMĄ 
BAŽNYČIĄ

Rugsėjo 8 d. Elschbaich parapijos baž
nyčioje buvo pamaldos už Persekiajimą 
Bažnyčią, suorganizuotos katalikų mote
rų. Ja-s laikė klebonas kun. Heinz Mueller. 
Savo pamoksle jis ypač iškėlė Lietuvos 
Bažnyčios rūpesčius ir vargus. P-amaldo. 
se dalyvavo didelis skaičius asmenų, jų 
tarp, ir kelios lietuvių šeimos. Pamaldų 
iniciatorė — Nevulienė.

PRADĖTI MOKSLO METAI VASARIO 
16 GIMNAZIJOJE

K. Baronas „Tėviškės Žiburiuose“ ra
šo, kad naujieji mokslo metai Vasario 16 
gimnazijoje pradėti rugsėjo 4 d. šiemet 
-gimnazijoje mokysis 29 berniukai ir 28 
'mergaitės. ,

Naujai įstojo 9 iš Vokietijos, 7 iš Ame
rikos, 4 iš -Brazilijos, 3 iš -Kanados ir vie
na -iš Venecuelos.

Mokslo pradžios proga po mišių gimna
zijos dir. V. Natkevičius supažindino su 
naujais mokytojais — D. Au-gustiniavičiū. 
te iš Kanados, D. Gribin-aite iš Amerikos 
ir reikalų vedėju ir bendrabučio vedėjo 
pavaduotoju K. Baronu i'š Kanados.
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V. ČESIŪNAS VOKIEČIŲ SPAUDOS 
PUSLAPIUOSE

Vokiečių spauda tebesidcmi V. Česiūno 
likimu.

Štai ..jLuebecker Nachrichten“ rašė -apie 
jį spalio 11 ir 12 d.d., „Bild - Zeitung“ spa
lio 12d. išsispausdino -apie jį net dvi ži
nias. Vienoje jų rašoma, kad jis išėjęs in_ 
titUtan į vokiečių -kalbos pamokas, kaip ir 
kasdien, po pažasčia -pasikišęs atsivežtinį 
krepšį. Kasdien eidavęs kartu -su trim 
moterim, -bet tąkart buvęs per 'kokį 100 
metrų nuo jų atsilakęs. Policij-a tą į James 
Bo-ndo filmus panašią jo pa-grobimo isto
riją dar tebdtyrinėjanti, nors, kaip jau ir 
mes žinome., Vokietijos atstovybei Mask
voje kažkas pranešė, kad jis pagrobtas.

V. VOKIETIJOS PARLAMENTE DĖL 
V. CESIŪNO

Vokietijos parlamente vyriausybės at
stovas atsisakė leistis į diskusijas dėl to, 
k-ad Vladas Česiūnas buvo pagrobtas KGB.

Teisingumo ministerijai atstovaująs 
Hans de With pareiškė, kad tą reikalą 
aiškinąs prokuroras. Rusija tvirtinanti, 
kad V. Česiūnas pats grįžęs, ir tokią te
oriją remiąs socialdemokratų partijos par
lamente vadas Herbertas Wehneris. Opo
zicija palaiko spėjimą, kad jis yra pa
grobtas.

Spalio 20 d. „The Guardian“ dienrašty
je S. Bu-schschlu'ter iš Frankfurto rašė, 
kad V. Vokietijos televizijoje buvo paro
dytas Vilniuje pagamintas filmas — pasi
kalbėjimas su česiūnu. Jis ten kartojęs, 
-kad savo noru grįžęs, be-t tuo sakymu neį
tikinęs žiūrovų.

Vokiečių spauda spalio mėn. vidury d-ar 
vis teberašė apie jį. Spalio 14 d. „Bild 
am Sontag“ rašė, kad jis savo draugams 
Altemoje pasakęs: ,,KGB pagrobusi! išga
bens mane į Rusiją“, ir -rytojaus dieną din
gęs. Rugsėjo 12 d. Altenoje -buvo pastebė
tas rusiškas au-tomobilis, o sekančią dieną 
V. Česiūnas jau nebepasirodė pamokose. 
Saugumo įstaigos esančios susidariusios 
vaizdą, kad pagrobtas jis buvo laikomas 
kuriame nors apleistame sandėlyje, ipo po
ros dienų bandęs bėgti, bet buvęs pagau
tas, o spalio 5 d. lėktuvu išgabentas į 
Maskvą. Motyvas jam pagrobti — tasai 
pažadas, kad rašysiąs knygą apie nežmo
nišką elgesį su sportininkais Sov. Sąjun
goje.

„Frankfurter A-llgemeine“ spalio 16 d. 
išsispausdino ilgoką DPA agentūros pra
nešimą, kuriame jau kartoj-ami ir -mūsų 
Skaitytojams žinomi faktai. Tik šįkart ra
šoma, kad, Vokietijos atstovybėje gauto
mis žiniomis, jis sužalotas laikomas ne 
Maskvoje, o -milicijos ligoninėje Vilniuje. 
Apie -savo sumanymą rašyti 'knygą jis pa
sisakęs pasikalbėjime su JAV lietuviškų 
laikraščiu ir tuoj po dviejų dienų dingęs. 
Be to, rugsėjo 14 d., lydimas vokiečių sau. 
gumiečių, jis turėjęs susitikti su sovieti
niais diplomatais ir prie jų pasisakyti, ar 
nori grįžti, ar ne.

Vokiečių saugumas buvęs tos nuomonės, 
kad nuolatinė apsauga jam nereikalinga.

VAIKŲ VARDAIS ĮAMŽINTAS 
POPIEŽIAUS VIZITAS

Ryšium su popiežiaus vizitu Airijoje 
Londonderio mieste ('šiaurės Airijos) ligo
ninės skyriuje tomis dienomis pasaulio 
šviesą išvydę šeši vaikai buvo pakrikšty
ti Jcn-ais Pauliais, vienas Seanu Paulium, 
septyni Pauliais, du Jonais ir -septynios 
mergytės Paulėmis.

Sostinė Belfastas dar nesąs suvedęs 
naujagimių statistikos, o iš kitų provinci
jos vietų gautomis žiniomis vienur dvynu
kės viena gavo Paulės, kita Seanos vardus, 
kita pora — Paulės ir Joanos.

Dunganone viena mama pasidomėjo po
piežiaus praeitimi ir savo dukrelę pakriklš- / 
tijos Karole. i
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Reikalingi keletas darbininkų, ypač to
kių, kurie turi patyrimo, pvz., dirbti Ben- I 
žagiu, kranu ir vairuoti forkliftą ir t.t. / 
Geras atlyginimas, ir daug antvalandžių.

N P TIMBER CO. LTD.
(savininkas lietuvis P. Požerskis)

Rothwell, Sawmill, Kettering, Northants
Tel. 85552

Privatus: Kettering 3704

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — lapkričio 1 d., Visų 

Šventų dieną, 19 vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — lapkričio 2 d., Vėli

nėse, 19 vai., Židinyje. Seka gedulin
gi Mišpa-rai.

NOTTINGHAME — lapkričio 4 d., 11.15 
vai., Židinyje. Seka liet, kapinių lan. 
kymas.

STOKE-ON-TRENTE — lapkričio 4 d., 
14.30 -vai,, šv. Wulstane.

NOTTINGHAME — lapkričio 11 d., 11.15 
vai., Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — lapkričio H d., 
17 va-1., šv. Petro ir Pauliaus bažn., 
North Street.

NOTTINGHAME — lapkričio 18 d., 11.15 
vai., Židinyje, įminint Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos švente ir Vilniaus uni
versiteto sukaktį.

DERBYJE — lapkričio 18d., Bridge Gate.
BIRMINGHAME — lapkričio 18 d., 17 

vai., 19 Park Rd., Moseley.
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