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Lietuvos kario garbei
Lietuvos kariuomenė vyresniajai lietu

vių kartai yra prisiminimas, gyvas ir pla- 
čiareikšmis. Vieniems, kelkiu jau maža 
■bėra tarp gyvųjų, tą prisiminomą palaikio 
gal Vyties kryžius, kuris buvo įgautas už 
didvyriškus žygius nepriklausomybės ko
vose. Dalis tų drąsuolių ir pasiryžėlių ;po 
visų kovinių išgyvenimų išėjo sveiki ir 
ramiai nugyveno amžių. Dalis grįžo inva
lidai, paaukoję sveikatą, kad tėvynė būtų 
laisva. O dalis nebegrįžo, savo vardus pa. 
likdami kovose tautos sudėtų aukų statis
tikose.

Tie, kurie grįžo ir amžių nugyveno, vi
sada galėjo su pasididžiavimu jausti, kad 
jei kraštas laisvas, tai jų nuopelnas, kiek
viena atskirai ir visų kartu. Jei ne tie sa
vanoriai, sudarę pirmuosius dalinius, jei 
ne vėMau sudarytieji pulkai, 'Lietuvai, tur 
būt, nebūtų tekę laisvai išgyventi nė tų 
■apie dvidešimtį metų, tautai šviestas ir są- 
monėti, kelti kultūrą ir ūkį. Žymiai idlau- 
■gilau jau kraštas išgyveno nelaisvės me
tų, negu laisvas išbuvo, ibet ano dvide
šimtmečio liaukai vis dar tebešviečia lietu
vių Sąmonėje, kaip laikinai tamsiais de
besimis pridengta lietuviška Skaisti siautė. 
Jei ne anas trumpasis nepriklausomybės 
laikotarpis, visuotinės šviesos ir didelės 
pažangos neregėjusią tautą būtų buvę žy
miai lengviau paskandinti „didžiojo bro. 
lio“ propagandos jūroje.

Kitiems mums, kurie nekariavome ar 
gal ginklą į ranką buvome paėmę tik pa
šaukti atlikti karinės prievolės ar iir to
kios pareigos neturėjusiems ■ progos atlik
ti, o tik gal mačiusiems jau laisvame 
krašte paraduose savo kariuomenės pul
kus, pražygiuojančius gatvėmis su daina, 
ar vien tik paragavusiems kareivinėje 
žirnienės, kai aplanikydavom kareivio 
uniforma apvilktus įbrolius ar pažįstamus, 
— taip palt buvo žinoma ir bus, kad be tų, 
kurie kovojo ir aukojosi, jau nuo aštuo
nioliktųjų ar devynioliktųjų būtume buvę 
sovietinės Rusijos, ponų Lenkijos ar Vo. 
Metuos valdiniai. Pasirinkimais ne nuo 
mūsų pačių būtų priklausęs: kas tuomet 
būtų pasirodęs stipresnis, tas būtų užval
dęs, nes grobuoniškumo užteko visada vi
siems trims kaimynams.

Žinoma, beveik stebuklas, kad tada tie 
pasiaukojusieji nuo visų atgynė kraštą. 
Nei, rodos, kažin kiek tų karių, nei pa
kankamai gerų ginklų, o priešai vienas 
po kito buvo išstumti iš Lietuvos. Net ir 
ne bet kokie priešai, o vis dideli, palygin
ti su mūsų kraštu, milžiniai. Tiesa, ir tie 
milžinai buvo jiau ilgo karo ir suiručių 
smarkiai apipešioti, bet vien jų masės 
kojomis galėjo sutrypti nedidelę mūsų tė. 
vynę, ir būtų taip atsitikę, jei ne lietuvių 
narsuolių ryžtas stoti vis į žūtbūtines 
kautynes. Tasai ryžtas būtų grąžinęs 
mums ir Pilsudskio-Želilgovskio užgrobtą
jį Vilnių, jei santarvininkai nebūtų su
stabdę kovų.

O paskui, kai tos nepriklausomybės ko
vos baigėsi, Lietuva jau nebebuvo įsivė
lusi į jokį karą. Iš tam tikrų tarptautinių 
sluoksnių palaikomos Lenkijos ji negalė
jo drįdti ginklu laitsiimti, kas teisėtai pri
klausytų, nes jėgos persvara buvo laibai 
neproporcinga. Tai Lietuvos kareivėliai 
tik mokėsi tėvynę ginti. Kariuomenė pro 
savo rankas praleido tūkstančius ir tūks
tančius jaunuolių, net ir ligi tol nieko to
liau .už savo kaimo ar parapijos nemačiu
sius išleisdama jau šviesius vyrus, visa 
galva aukščiau pakilusius visuomenės na
rius. Vieni Iten specialiuose daliniuose iš. 
mokdavo amato, kiti bent apsiitrir.davo ir, 
taip sakant, pasaulio pamatydavo ir grįž
davo jau kitokie. O visiems tai būdavo ir 
bendrojo lavinimosi ir tikro patriotizmo 
mokykla, sustiprinusi meilę savo kraštui 
ir pasiryžimą ginti jį.

Tiesa, kariuomenės išlaikymas pareika
laudavo nemaža išlaidų ir patiems ka
riams išlaikyti ir ginklais apsirūpinti. Bet 
kurgi rasi kad ir mažiausią nepriklauso
mą kraštą, kuris nesiryžtų gintis ir nelai
kytų kariuomenės? Jeigu jis nesirūpintų 
gintis, tai iš vaiso būtų nevertas nė nepri. 
klausomybės.

Lietuvos kariuomenė mūsų laikais bu
vo laikoma pirmiausiam ir pagrindiniam 
tikslui — ginti kraštui. Tai sakydami, tu
rime galvoje, kad yra ir kitokių kariuo. 
menių, kurios yra valstybių ekspansio
nizmo ir imperializmo, nukariavimų ir 
pavergimo įrankis. Mažoji Lietuva apie 
nukariavimus negalėjo nė galvoti, bet jo
je niekas nė tokių idėjų neškleidė. Taiki 
Lietuva turėjo taikią kariuomenę, skirtą 
tik gintis.

Londonas, 1979 m. lapkričio 20 d.

VACLOVAS DAUNORAS l JAV

Gauta žinia, kad lapkričio 6 d. pro 
Frankfurtą Vokietijoje praskrido solistas 
Vaclovas Daunoras, kuris jau ilgesnis lai
kas yra persekiojamas Lietuvoje.

Jis dabar išleistas į JAV koncertuoti.

SUIMTAS ANTANAS TERLECKAS

,,Daily Telegraph“ (XI.7) praneša, kad 
dr. A. Sacharovo vadovaujama Žmogaus 
teisių grupė paskelbė protestą dėl trijų 
disidentų suėmimo Sov. Sąjungoje.

Pastaruoju laiku buvo suimti matemati
kė Tatjana Velikanova, stačiatikių kun. 
Gleb Jalkunin ir liet, katalikų veikėjas 
Antanas Terleckas.

KAPITALAI HONGKONGE 
NENUKENTĖS

Pagal senas sutartis dabar britų valdo
mas Hongkongas 1997 m. turi būti grąžin
tas Kinijai.

Kinijos užsienio reikalų ministeris Hu
ang pareiškė, kad ten įdėtieji kapitalai ne
nukentės.

Bet jis piktai pasisakė dėl to, kad Viet
namas užima savo dviejų kaimynų — 
Kampučijos ir Laoso — teritorijas. Jis 
tai darąs remiamas, o gal net liepiamas 
Sov. Sąjungos.

SOV. SĄJUNGOS KARINĖS IŠLAIDOS 
BUS VIS DIDINAMOS

JAV žvalgybos agentūra ČIA tvirtina, 
kad Sov. Sąjunga, nepaisydama savo su
smukusios ekonomijos, vis dar didins iš
laidas kariniams reikalams. Dabar jos di
dinamos po 11-12 procentų, o apie 1985 
metus padidės 15 proc.

JAV po truputį mažinančios.

SVETIMŠALIAI TURI IŠEITI IŠ GETŲ

Vakarų Vokietija 1968 m. turėjo 1,92 
mil. svetimšalių, o 1974 m. jau 4,13 mil. 
— turkų, italų, jugoslavų, ispanų, graikų 
ir kitokių, dirbančių tokius darbus, taurių 
kratosi vokiečiai.

Tie svetimšaliai gyvena geto sąlygose. 
Tyrimų ir technologijos ministerijos stu
dijoje buvo prieita išvados, kad jei jie 
neilšeis iš getų ir neįsijungs į vokiečių vi
suomenę, ateityje reikia laukti nesukon
troliuojamų socialinių nesusipratimų.

76 procentai tų svetimšalių Vokietijoje 
gyvena daugiau kadip 5 metus, 28 proc. —■ 
9.14 metų. 11 proc. ilgiau ikiaiip 15 m. Pi
lietybę galima gauti po 10 m., bet maža 
kas jos prašosi.

POPIEŽIUS NORI REABILITUOTI 
GALILĖJŲ

Popiežius prašo katalikus mokslinin
kus, istorikus ir teologus įsigilinti į bylą 
garsiojo matematiko ir astronomo Galilė
jaus, kuris Skelbė, kad ne saulė sukasi 
apie žemę, bet žemė apie saulę, ir už tai 
1616 m. Bažnyčios buvo pasmerktas kaip 
eretikas.

Be to, popiežius užsiminė ir lenkiškos

LIBERALAI PASISAKO
DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ BALTIJOS KRAŠTUOSE

Liberalų Internacionalo kongresas šiais 
metais posėdžiavo Kanados sostinėje, 
Ottawoje. Dalyvavo jame 300 delegatų, 
altvykusilų iš 20 valstybių, ir daug įvairių 
tautų 'stebėtojų. Rytų ir Vid. Europos li
beralų (egzilėje) komitetui atstovavo 
prof. A. Kawczak (Lenkija), A. Terras ir 
E. Aruja (Estija), L. Sonkodi (Vengrija), 
N. Petrovic ir Posic (Jugoslavija) ir dar 
keli stebėtojai. Kongrese, kuris šiemet pir
mą kabtą posėdžiavo už Europos ribų, lie
tuviai nedalyvavo. Deja, jie nustojo daly
vauti nuo tų laikų, kai a. a. prof. S. Žy. 
mantas išvažiavo iš Europos. Lietuvių 
balso negirdi ir kita svarbi tarptautinė 
organizacija — Žaliasis Internacionalas, 
valstiečių susivienijimas.

Kalip ir Socialistų Internacionalo kon
gresas, prieš metus posėdžiavęs Kanado
je, Liberalų Inltemaicionialas svarstė dau
giausia ne europinius klausimus: Pietų 
Amerikos, Afrikos ilr Azijos problemas. 
Bet, kitaip negu socialistai, liberalai pa
sisakė dėl Žmogaus teisių pažeidimų Ry. 
tų Europoje. (Liberalų kongresas išklausė 
egzilų pranešimų apie padėtį Rytų ir Vi
durinėje Europoje, kur nuolat pažeidžia
mos pagrindinės Žmogaus teisės ir kali

kilmės Koperniką, kurio veikalai buvo 
įtraukti į katalikams draudžiamųjų skai
tyti knygų sąnašą, nes jis tvirtino, kad že
mė nėra visatos centras. Galilėjus rėmė 
jo teoriją, dėl to buvo pašauktas į inkvi. 
zicijos teismą. Grasinamas, kad bus kan
kinamas, jis atšaukė visas savo teorijas.

REVOLIUCINIS CHAOSAS IRANE

Su ajatolos Chomeinio ilr revoliucinės 
tarybos pritarimu Studentai užėmė JAV 
ambasadą Iraino sostinėje Teherane, su
ėmė įkaltais lapfe 60 asmenų jos persona
lo ir reikalauja, kad būtų atiduotas Ame
rikoje gydomas šachas, kuris būsiąs itei. 
sfamias. Įkaitei būsią išžudyti, jei JAV 
bandytų juos išlaisvinti. Cholmeinis atsi
sakė priimti JAV pareigūnus, kurie buvo 
siunčiami tartis.

Negalėdama tame chaose tvarkytis, at- 
sistaltydiino Bazairgano vadovaujama vy
riausybė.

Studentai be Chomeinio leidimo buvo 
užėmę ir Britanijos ambasadą, ibet po ke
lių valandų pasitraukė.

SOV. SĄJUNGOS VADAI NERIMSTA 
DĖL RAKETŲ

Be ankstyvesnių Brežnevo pasisakymų 
ir komentatorių įaiškinimų spaudoje, re- 
voliucijas Šventės jš|vakiareEl( ipcjliiMuir'o 
narys Kirilenka vakariečių planą apgink
luoti Europą moderniomis raketomis pa
vadino ypač pavojingu, o šventės dieną tą 
minltį pakartojo ir krašto apsaugos minis
teris Ustinovas.

Tuo reikalu lEiriuselyje gruodžio 12 d. 
tarsis NATO kraštų užsienio reikalų ir 
krašto apsaugos ministerial.

ĮTIKINĖJA, KAD ŠOSTAKOVICIAUS 
ATSIMINIMAI YRA PADIRBINYS

Žymusis sovietinis kompozitorius Dmit
ris Šostakovičius, miręs 1975 m., paliko 
atsiminimus. Jo pasakojimus užrašė mu
zikologas Volkovas, kuris dabar jau gyve
na J1AV, ir dabar jau tie latsiminimiai yra 
išleisti (kol kas JAV ir Britanijoje).

Atsiminimuose, kurių Skyrelį netrukus 
išspausdins ir „Europos Lietuvis“, šositia- 
kovičius ne kantą brūkšteli neigiamai 
eipie sovietinius vaidus. Matyt, dėl itb Mas
kvoje buvo sušaukti užsienio komunistų 
laikraščių bendradarbiai ir įtikinėjami, 
feald tai yra padirbinys, o ne kompozito
riaus atsiminimai. Nekomunistinių laik
raščių bendradarbiai nebuvo kviečiami.

Volkovais sako, kad jo užrašytus Šosta- 
kovičiaus atsiminimus kompozitorius ne 
tik patikrinęs, bet ir kiekviename knygos 
skyriuje pasirašęs.

ENERGIJOS KRIZĖ

„Praivda“ vedamajame pakaltino ati
tinkamas ministerijias dėl to, kadi trūksta 
anglies ir naftos ir gręžimams ir kasyk, 
loms reikalingų instrumentų. Gyventojai 
raginami prisilaikyti „griežto taupumo“.

Rytų Vokietijos valdžia grasina įmo
nėms, kad jos gaus dešimteriopo dydžio 

nami Itų teisių gynėjai, ir tą klausimą iš
diskutavo.

Tarp 17-lkos įvairių rezoliucijų, kurias 
priėmė kongresas, viena kalba apie „tai. 
kos pusiausvyrą“. Estijos delegatės E. 
Arujos pasiūlymu prie tos rezoliucijos 
buvo prijungtas toks pareiškimas: „Libe
ralų Internacionalo kongresas smerkia 
Vokietijos Demokratinės Respublikos, Če
koslovakijos, Jugoslavijos, Sov. Sąjungos, 
Lenkijos, Rumunijos ir Bulgarijos vy
riausybes, persekiojančias piliečius, kurie 
gina žmogaus teises, teises į darbą ir sie
kia, kad tuose kraštuose būtų įgyvendina
mi Helsinkio įsipareigojimai“.

Prieš šį papildymą pasisakė Suomijos 
idelegacija, bet kongresas balsų dauguma 
rezoliuciją priėmė. Kongresui baigiantis, 
antras Estijos delegatas, A. Terras, per. 
skaitė kongreso dalyviams (Baltijos res
publikų 45 disidentų pareiškimą, kuriuo 
Sov. Sąjunga buvo paraginta viešai at
mesti Ribentropo-Molotovo paktą ir grą
žinti Baltijos respublikoms nepriklauso
mybę. To pareiškimo tekstas buvo pa. 
skelbtas „Europos Lietuvio“ 42 nr.

D. B.

sąskaitas, jei netaupys energijos. Pramo
nė (sunaudoja 95 procentus energijos, ir 
įmonėms ibius nustatytos mėnesinės nor
mos, kiek galima sunaudoti.

SUKILĖLIAI LAIMĖJO DIDELĮ MŪŠĮ

Afganistano Badachasano provincijoje 
sukilusieji miuziulmonai tris dieniais kovėsi 
su sovietų remiamais vyriausybės dali
niais ir mūšį laimėjo — užėmė tą provin
ciją.

Žuvo 1.600 žmonių, sunaikinti 22 sovie
tiniai tankai. Tarp žuvusiųjų yra tokių 
sukilėlių, kurie prisirišdavo prie krūtinės 
sprogmenų ir mesdavoisi į tankus.

UKRAINIEČIŲ BADO STREIKAS

Gražiai išsipuošę tautiniais rūbais 24 
ukrainiečiai pensininkai, Australjos pilie
čiai, surengė 24 vai. bado streiko demon
straciją Canberroje, Australijoje.

Jie reikalavo laisvės Sov. Sąjungos pa
vergtoms tautoms.

PROTESTAS DĖL VILNIAUS 
SAVINIMOSI

Lenkų socialistų sąjunga Australijoje 
išleido anglų kalba lapelį 40 m, sukakčiai 
nuo II pasaulinio karo paminėti.

Tame lapelyje, kaip našo „Mūsų Pasto
gė“, lenkų socialistai tebesisavina Vil
niaus 'kraštą. Australijos lietuvių krašto 
bendruomenė pareiškė dėl to Vilniaus sa- 
vinimosi lenkų socialistams protestą raš
tu.

Bendradarbiavimas 
tarpkario laikotarpiu

DR. A. GERUČIO PASKAITA IR 
PARODA UKRAINIEČIAMS

Šveicarijoje ig|yvfeinianlč|ių ukracinlieičių 
draugija pakvietė dr. Albertą Genutį lai
kyti pa(sfcaiitą apie lietuvių ukrainiečių 
bendradarbiavimą. Spalio 28 d. sušaukta, 
me ukrainiečių susirinkime Šveicarijoje 
sostinėje Berne prelegentas laikė itą pa
skaitą, nušviesdamas 'abiejų tautų ben
dradarbiavimą laikotarpiu tarp abiejų 
pasaulinių kairų, kai lietuviu tauta galėjo 
pasidžiaugti savo valstybine nepriklauso
mybe, tuo tarpu kai 'ukrainiečių tautos 
laisvę užgniaužė kaimynai rusai ir len
kai.

Ypač glaudūs ryšiai buvo palaikomi su 
ukrainiečiais, atsidūrusiais Lenkijos val
džioje. Bendradarbiavimas vyko daugiau, 
šia per Šaulių Sąjungą ir Vilniui Vaduoti 
Sąjungą. Prelegentas, gyvendamas Ber. 
lyne, o paskui Šveicarijoje, pats palaikė 
artimus ryšius su ukrainiečių veikėjais, 
tad galėjo papasakoti kelis įdomius epi
zodus iš lietuvių-ukrainitčių santykių. 
Lankydamasis 1934 m. Lenkijoje, dr. A. 
Gerutis sustojo kelioms dienoms ir Vil
niuje. Bais Itenykščius lietuvius slapstėsi 
keli ukrainiečiai, kuriuos lenkų organai 
įtarė teroro veiksmais prieš lenkų įstai
gas Ibei 'veikėjus. Atvažiavęs į Kauną, dr. 
Genutis susisiekė su atitinkamais Lietu, 
vos organais, kurie sudarė sąlygas, kad 
vienas ukrainietis, Dancigo aukštosios 
technikos mokyklos studentas, galėtų per 
demarkacijos liniją saugiai pereiti į lais
vą Lietuvą.

Dr. Gerutis Šveicarijoje susitiko su pik. 
E. Konovaleou, ukrainiečių barinės orga
nizacijos vadu, kuriam buvo suteiktas 
Lietuvos piasas. Deja, pik. Konovalec ne
trukus įtapo sovietinių saugumo organų 
teroro auka. 1938 m. gegužės 23 d. pulki
ninkas žuvo Rotterdaime nuo GPU agen. 
to pakištos pragaro mašinos.

Savo paskaitos pabaigoje dr. Gerutis 
pabrėžė, kad anuo metu lietuvių ir ukrai
niečių bendradarbiavimas buvo vyriau
siai nukreiptas prieš Varšuvą. Po antrojo 
palsaulinio karo būklė iš pagrindų pasi
keitė. Tiek lietuvių, .tiek ukrainiečių, tiek 
pagaliau lenkų tautos yra patekusios 
Maškvos priklausomybėm., todėl minėtoms 
tautoms, kaip ir kitoms nerusiškoms tau
toms, reikia sutelkti jėgas laltgauti praras
tąja! laisvei.

Šveicarijos Ukrainiečių draugijos pir. 
mininikas dr. R. Prokop verčia lietuvio 
prelegento paskaitą į ukrainiečių kalbą ir 
žada tekstą paskelbti ukrainiečių žurnale 
Kanadoje.

Ukrainiečių susirinkimo proga dr. A. 
Gerutis 'surengė parodą savo turimųjų 
ukrainiečių leidinių, išleistų Šveicarijoje. 
Tarp išstatytų leidinių buvo dvi knygos, 
atspausdintos Ženevoje ukrainiečių 
spaustuvėje 1880 ir 1890 metais. Vienas 
tų leidinių — didžiojo ukrainiečių poeto 
Taras ŠevčerJko poezijos rinkinys, už
draustas carinėje Rusijoje, išleistas 1890 
metais Ženevoje. Tarp išstatytų leidinių 
buvo ir Ukrainos diplomatinės misijos 
Šveicarijoje notų rinkinys. Misija atsto
vavo Ukrainos valstybei, kol sovietai ir 
lenkai užgniaužė krašto laisvę.

XXXIII metai

7 dienos
— Švedijos parlamentas nutarė, kad 

karaliaus sostą turės paveldėti dabar dar 
tik dvejų metų amžiaus princesė Viktori
ja, o ne už ją jaunesnis jos įbrolis, vadi
nas, pirmumo teisė atitenka ne vyriškai 
giminei, bet vyresniam .amžiumi (be kilta 
ko, Švedija nuo 970 mėtų yra turėjusi 
apie 60 karalių ir tik tris monarcho teises 
turėjusias karalienes).

— Dr. Sacharovas su savo maskviške 
grupe Helsinkio susitarimų vykdymui 
sekti pasiūlė Lenkijos ir Čekoslovakijos 
sąjūdžiams veikti bendromis jėgomis.

— Austrijos kancleris Kreiskis ragina 
NATO kraštus paklausyti Sov. Sąjungos 
vadų siūlymų ir tartis dėl dalinio nusi. 
ginklavimo, nes Sov. Sąjunga tikrai bi
janti .atominėmis raketomis .apginkluotos 
Vokietijos.

— Kardinolų pasitarime finansų spe
cialistas kard. Vagnozzi pareiškė, kad Va
tikanas kas mėnuo turi apie 6.000.000 
nuostolių, kitais metais jų susidarysią 
apie 9 mil. svarų (išlaikyti radiją, kuris 
transliuoja 26 kalbomis, kainuoja apie 2 
mil. sv. metams, leisti „L‘ Osservatore 
Romano“ laikraštį — apie 1 mil., o už 
įėjimą į muziejus ir pašto ženklus suren. 
karna apie 5 mil.; be to, Milano banke žu
vo apie 48 mil. svarų).

— Kinijos Hangzhou mieste, kaip rašo 
„Liaudies dienraštis“, du 27 m. amžiaus 
dvyniai, kantais dar ir kitų padedami, iš
prievartavo 106 merginas.

— Rytų Vokietijoje, Wiaitershiausen 
mieste areštuota 17 gumos fabriko darbi
ninkų, kurie protestavo dėl vis kylančių 
kainų.

— Švedijoje areštuoti 8 jauni lenkai, 
kurie įtariami šnipinėję karines bazes.

— Prancūzų akademija, kuri 344 metus 
buvo vis ,,vyrų klubas“, žada įsileisti pir
mąją moterį — 76 m. amžiaus Marguerite 
Yourcenar (ji turės teisę ne tik kas sa
vaitę dalyvauti tų 40 lakademikų susirin. 
kimiuose ‘ilr prisidėti prie prancūzų kalbos 
žodyno tobulinimo, bet taip pat gauti apie 
50 svarų mėnesiui pensiją ir už savo raš
tus dvigubą honorarą).

— Mirė 79 m. amžiaus buvusio Prancū
zijos prezidento gen. de Gaulle niašlė 
Yvonne.

— Kai JAV-bėse gyvenantieji iranie
čiai studentai pradėjo triukšmingas de
monstracijas prieš tą kraštą, kurio globa 
jie naudojasi, prez. Carteris įsakė ištrem. 
ti tuos, kurių vizų galiojimo laikas pasi
baigė.

— Suklydęs kompiuteris pasidairė išva
das, kad sovietai pradės raketomis pulti, 
dėl to JAV ir Kanadoje buvo sukeltas 
aliarmas, lėktuvai jau kilo, bet po 10 mi
nučių paaiškėjo klaida.

— Rumunijoje žiemą įtrūksią kuro, nes 
kasyklų darbininkai kelia neramumus ir 
organizuoja demonstracijas, reikalauda
mi paleisti po 1977 m. streiko į darbo sto
vyklas išsiųstus apie 2.000 savo draugų.

— Per ankstyvos esančios žinios, kad 
Rytų Vokietija nebepardavinės Vakarų 
Vokieti jai savo politinių kalinių: dabar 
būsiančios įmokamos tam tikros didesnės 
sumos, iš kurių R. Vokietija laitsiškaiilty. 
sianti kaliniais.

— Rumunijos kariuomenės štabo virši- 
niniko pavaduotojas gen. Penescu sovietų 
ginkluotų pajėgų laikraštyje „Raudono
joje žvaigždėje“ rašo, kad karo prieš „im
perialistų agresiją Europoje“ atveju ru
munų armija kovos kartu su Varšuvos 
pakto armijomis, bet jai vadovaus paltys 
rumunai.

— Sovietinė spauda vėl smarkiai užsi
puolė Britanijos min. pirm. Thatcher ui 
jos palankumą Kinijai, kad žiūrinti į nei. 
kalus tik viena akim, o ne abiem, ir pati, 
kaip „geležinė lede“, gal ir nebijanti ug
nies, bet kaipgi su Britanijos liaudimi?

— Kinijoje prie Pekino Demokratijos 
sienos areštuoti šėši jaunuoliai, kurie 
platino neoficialų neseniai nuteistojo Wei 
Jingšengo teisimo bylos aprašymą.

— Varšuvoje buvo surengta didelė de
monstracija paminėti nepriklausomybės 
61 m. sukakčiai, ir prie nežinomojo kario 
kapo disidentai sakė kalbas, reikalauda
mi nepriklausomybės (prieš tai įvairiuose 
miestuose buvo suimta apie 40 disiden
tų).

— Kai tarpininkams nepasisekė perkal. 
bėti Irano valdovą ajatolą Chomeinį, kad 
paleistų su grandinėmis ant rankų ir ko
jų tebelaikomus JIAiV ambasados pareigū
nus. prez. Carteris patvarkė, kad iš Irano 
nebebūtų imama nafta.

— Mississaugoje prie Toronto (Kana
da), kur leidžiami „Tėviškės žiburiai“, 
turėjo būta išgabenta ketvirtis milijono 
'gyventojų, kol nuo bėgių nuvirtulsiiaime 
traukinyje išdegė sveikatai paivojingi che
mikalai.
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Pirmasis savanoris
Šiemet sukanka 61 metai, kai pradėjo 

rinktis pirmieji savanoriai ir buvo atkur
ta Lietuvos kariuomenė. Pirmuoju sava
noriu užsiregistravo kam, K. Škirpa. Todėl 
jam Lietuvos Kūrėjų Savanorių Sąjunga 
yra oficialiai suteikusi Pirmojo Lietuvos 
Kariuomenės Kūrėjo Savanorio vardą. 
Tai, prisimindami Lietuvos kariuomenę, 
kartu pagerbkime ir Pirmąjį Savanorį.

K. Škirpa gimė 1895 m. vasario 18 d. 
Biržų aps., baigė Mintaujos realinę gim
naziją ir studijavo Petrapilio komerciniam 
institute. Pirmojo karo metu baigė karo 
mokyklą ir gavo pirmąjį karininko laips
nį. Tarnavo 10 Sibiro šaulių pulke Omske. 
Kilus revoliucijai, atvyko į Petrapilį, įsi
jungė į lietuvių tremtinių veiklą ir pra. 
dėjo organizuoti lietuvių karių batalionus. 
Tikėtasi ginkluotiems grįžti į Lietuvą ir 
kovoti dėl jos išlaisvinimo. Bet bolševikai 
tokių batalionų organizuoti neleido. Tuo
met kilo mintis, kad gal ginkluotas pajė
gas būtų galima organizuoti Lietuvoje. 
Tuo tikslu 1918 m. pavasarį į Lietuvą bu
vo slaptai pasiųstas karn. K. Škirpa. Jam 
pasisekė nepastebėtam pereiti vokiečių 
fronto liniją, bet vėliau jis buvo sugautas 
ir, kaip buvęs rusų karininkas, uždary
tas į Daugpilio tvirtovę. Iš ten jam pavy
ko pabėgti, ir 1918 m. kovo 20 d. jis atvy
ko į Vilnių.

Tuomet Lietuva buvo vokiečių kietai 
valdoma, ir neturėta galimybių atkurti 
savąją kariuomenę. O jeigu kas ir buvo 
daroma, tai labai lėtai. Tik tų metų pa
baigoj kariuomenės atkūrimu susirūpino 
antroji Lietuvos vyriausybė. Min. pirm. 
M. Sleževičius ir Krašto apsaugos min. 
karn. M. Velykis tada pašaukė savanorius 
ir visą laiką jais rūpinosi. Tik tuomet vy
rai, palikę arklą, knygą, lyrą, išskubėjo 
šalies laisvės ginti.

1918 m. gruodžio 24 d. įsteigta Vilniaus 
karo komendantūra. Pirmuoju komendan
tu paskirtas jaunas, gabus ir energingas 
karininkas K. Škirpa, adjutantu — k.v. 
P. Gužas. Kai kur rašoma, kad pirtmuoju 
komendantu buvęs paskirtas prisiplakėlis 
L. Gira. Taip jis galvojo ir siūlėsi, bet to

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
DIENAI

Štai grįžta iš karo tėvynės sargai.
Jų žiba nuo saulės plieniniai kardai. 
Klausyk, mergužėle, ką aš tau sakau: 
Pailso žirgelis, nakvynės prašau.

Šitaip dainavo Lietuvos kavaleristai, 
grįždami iš kovų su priešais, iš manevrų, 
ilš pratimų po tėvynės laukus ir namuose. 
Be to, mes visi puikiai žinome, kad nėra 
valstybės be kariuomenės ir nėra kariuo
menės be valstybės. Apie Lietuvos kariuo
menės įsikūrimą ir organizavimąsi apsčiai 
būna rašoma mūsų išeivijos spaudoje 
kiekvienais metais, o ypač lapkričio 23 d.

P. šablinskas

Šio rašinėlio autorius raitas Petro Vilei
šio aikštėje Kaune nepriklausomybės me
tais

kių pareigų nesugebėjo eiti. Komendantū
ra organizavosi Lukiškyje, šv. Jurgio gat. 
vės Nir. 36, buv. Militier — Verwaltung 
rūmuose. Dabar komendantūra jau savo 
vardu paruošė 'atsišaukimą į Vainiaus gy
ventojus, kviesdama juos savanoriais sto
ti į 'Lietuvos kariuomenę. Jis publikai bu
vo paskelbtas miesto teatre, kuriame vyko 
lietuviškas spektaklis. Staiga vaidinimas 
buvo nutrauktas, sustojusi publika sukė
lė karštas ovacijas ir sugiedojo Tautos 
himną. Po to dainininkė A. Nezabitaus- 
kaitė užtraukė tų laikų patriotinę dainą 
,,Jau slavai sukilo“, kuriai publika taip 
pat entuziastingai pritarė.

Istorinis komendantūros žygis — tai 
iškėlimas Lietuvos vėliavos Gedimino pi
lies bokšte Vilniuje 1919 m. sausio 1 d. 
Lietuvos vėliava po keleto šimtų metų 
vėl išdidžiai suplevėsavo toje vietoje, ku
ri amžiais skelbė Lietuvos valstybės ne
priklausomybę.

1919 m. pradžioj vyriausybė ir komen
dantūra pasitraukė į Kauną. Kovo 2 d. 
kam. K. Škirpa gavo įsakymą suorgani
zuoti atskirą batalioną, kuris buvo pava
dintas Vilniaus batalionu, nes jame tarna
vo daug vilniečių savanorių, ir buvo ruo
šiamas žygiui išvyti į Vilnių įsibrovusius 
bolševikus. Ir taip iš mažo komendantū
ros dalinėlio karn. K. Škirpa išugdė stiprų 
ir garbingą 5 pėstininkų D.L.K. Kęstučio 

pulką ir jam vadovavo. Jis tuomet, turė
damas tik kapitono laipsnį ir apie 24 me
tus amžiaus, jau ėjo atsakingas pulko va
do pareigas. 1920 m. suorganizavo 1-jį sa
vanorių pulką, kuris vėliau buvo pavadin
tas 13 pėstininkų pulku.

Pasibaigus nepriklausomybės kovoms, 
K. Škirpa baigė užsienio aukštąsias karo 
mokyklas. 1926 m. buvo paskirtas vyriau, 
siojo štabo viršininku. Lietuvos kariuo
menėje užsitarnavo generalinio štabo pul
kininko laipsnį. Po 1926 m. politinio per
versmo buvo paskirtas į diplomatinę tar
nybą.

Remiantis spaudos pranešimu, mūsų 
garbingasis pirmasis savanoris pik. Kazys 
Škirpa mirė Amerikoje 1978 m. lapkričio 
21 d. V. Vytenietis

Kalendorius, koks yra
„NIDOS“ SIENINIAM KALENDORIUI 21 METAI

Ne vieneri metai, ne dešimt, ne dvide- 
Sirrit, bet dvidešimt vieneri metai suėjo, 
kai 1959 m. Londone buivo išleistas pats 
pirmasis Nidos knygų klubo ir „Europos 
Lietuvio“ skaitytojų sieninis kalendorius. 
Dar 1958 m. spalio 16 d. „Europos Lietu
vyje“ buvo 'atsišaukta į visuomenę šitaip:

„Kalendorius, kokio dar nebuvo“, ir in
formuojama, kad tai bus toks „sieninis 
kasdien nuplėšiamas kalendorius, kokius 
■buvome pratę pirktis Lietuvoje. Tremties 
metais įtolkib dar nesame turėję nė vienais 
metais. Dabar Nida stengiasi grąžinti tą 
ilgametę lietuvišką tradiciją“.

Kalendorius kaštuosiąs D. Britanijoje 
5 Šilingus, o Amerikoje ir Kanadoje po 1 
dolerį.

Per tūlos ilgus metus, visų pirma, ka
lendoriuje buvo populiarinami lietuvių 
rašytojai, kiti žymesni žmonės air tauti. 
nės dr valstybinės šventės su toms pro
goms pritaikytais pasiskaitymais. Taip 
pat randame daug eilėraščių, retų lietu
viškų žodžių, mįslių, patarlių, patarimų, 
virimo receptų, jumoro, įdomių posakių, 
žinomų ar užmirštų faktų ir dar viso
kiausių įdomybių.

(fatumais
Wpasaulyje-1

AABS KONFERENCIJA NAGRINĖS 
,,KRUVINĄJĮ DEŠIMTMETĮ“

Baltų Studijoms Puoselėti Draugija 
(Association for the Advancement of Bal
tic Studies) j au ruošiasi savo septintoj ai 
konferencijai, kuri įvyks ateinančių me
tų birželio mėnesį Georgetown universite
te, Vašingtone. Šios konferencijos žvilgs
nis bus nukreiptas į Hitlerio ir Stalino 
laikmetį tarp 1940 ir 1953 metų. Šiam 
,,kruvinajam dešimtmečiui“ gvildenti su
darytas ypatingas komitetas, kiuriam va. 
dovaujia Oklahomos universiteto profeso
rius Vytautas Vardys. Komitetas užsimo
jęs išleisti knygą apie ,,kruvinąjį dešimt
metį“ įvairiomis kalbomis. Dabartinis 
draugijos pirmininkas dr. Ivar Ivask pa
brėžė, kad baltų profesoriai ir rašytojai 
neturėtų vengti nesenos istorijos temų ir 
galėtų pademonstruoti, jog tais tragišlkai-

Ar regi pro marškos raudoną kampelį 
savo ’trispalvę, Tėvyne?
Ar girdi, kaip karštai plaka Ištremtos 

širdys 
Tavo vaikų 
ir anūkų?

Ant sparnų debesėlio 
per tamsius (miškus, 
nesudaužomas sienas 
vėjas neša Tau mūsų giesmę.

Neužmiršom nei brolio, nei sesės. 
Nei /Tavęs, savo sergančios motinos. 
Mėlynais ežerėliais savo akių, 
apdainuotais senelės, 
ar miško skara 
glamonėji sapne, 
kai žvelgiam į Tavo (mylintį veidą.

Laima Beržytė

Taigi, tdkių pasiskaitymų kalendoriuje 
yna kasmet 365 lapeliai, o tai sudarytų 
lalpie 160 |psl. knygos. Per 21 metus apie 
3360 psfl.

Kalendorius visuomenės buvo sutiktas 
labai palankiai, o per tą laikotarpį jo ad
resu gauta daug padėkų ir pagyrimų. At
sirado net tokių ėmėjų, kurie gailėdavosi 
jo lapelius plėšti, tai imdavo versti juos į 
viršų ir taip išlaikydavo visiškai sveiką 
alki metų galo. Buvo ir tokių, kurie nusi
rašydavo eilėraščius, posakius, ištraukas, 
įdomesnes mintis ir kt.

Tiesa, buvo ir kitokių atvejų. Vienu 
metu imta šaukti, kad, girdi, nors kalen- 
'dorialus turinys ir geras, bet „arklys“ nu
sibodęs (kalendoriaus viršelyje Lietuvos 
vytis). Buvo bandyta ir sustabdyti kalen
dorių, girdi, nenešąs gero pelno. Bet jis 
tebeina... nes visuomenės nuomonė buvo 
kitokia.

Į kalendoriaus 'paruošimą, kaip matyti, 
įdedama daug atidaus ir kruopštaus dar
bo. Nuo pat pradžių jį ruošia vis tas pats 
žmogus — K. Barėnas.

D. M.

sials metais Pabaltijyje nukentėjo ne tik 
žydai. (ELTA)

„BAKŪŽĖ NESUPUVO, BET... 
NUGRIAUTA“

Taip pavadino V. Senuta „Dirvoje“ 
(Clevelande) savo reportažą apie Brock- 
tone Dariui ir Girėnui atminti 1937 m. 
pastatytąjį lietuvių pavilioną, kuris buvo 
pavaidintas ,,Brocktono Lietuvių (Bakūže“.

Blakūžėje jos gyvavimo laikotarpiu bu
vo ruošiamos tautinių šokių šventės, ge. 
noci'do, meno, audinių, medžio dirbinių, 
gintaro, knygų ir kt. parodos. Vienais me
tais Massachusetts gubernatorius apdova
nojo Bakūžę 1 premija už gyvą pavaizda
vimą tautinių raštų audiniuose. Ji buvo 
labai pagarsėjusi tarp amerikiečių ir lie
tuvių. Ji net (turėjusi lietuviškų valgių už
kandinę ir barą.

Tokius pavilionus turėjo ir italai, ai. 
riai, švedai, ir juose vykdavo rugsėjo 
men. žemės ūkio ir pramonės parodos- 
mugės. Bet 1962-63 m. m. mugių laikas 
buvo atkeltas į karščių laiką — liepos 
mėn. pirmąją savaitę. Sumažėjo lankyto
jų, nebebuvo pelno, ir kitos tautybės lik
vidavo tuos pavilionus. Lietuviai dar vis 
laikėsi, kol Brockitono miesto administra
cijai apkrovė savininkus milžinišku mo
kesčiu. Savininkai, nebegalėdami išsimo
kėti, uždarė mugę. Bakūžė dar rūpinosi 
Brockton o Lietuvių Taryba (ALT-os sky
rius), bet šį pavasarį'savininkai nugriovė 
ją-

DOKUMENTINIAI FILMAI APIE 
SAVANORIUS

Dr. Jonias ir Teresė Boguitos, kaip rašo 
„Tėviškės Žiburiai“, įsteigė Čikagoje „Li
thuanian Video?, kuri gamins dokumen
tinius filmus vaizdinėse, televizijai skir. 
tose juostelėse.

Šią vasarą jie nutarė.paruošti video fil- 
mą apie Lietuvos kariuomenės kūrėjus- 
savanorius, Į vaizdo ir garso juosteles įra
šinėjama nepriklausomybės kovų savano
rių atsiminimai. Nepriklausomybės kovo
se dalyvavo apie 12.000 savanorių, o šiuo 
rrietu išeivijoje jų 'tėra mažiau kaip šim. 
tas.

Naujajai organizacijai talkina Lietuvių 
Kūrėjų-Savanorių sąjunga, Pasaulio lie
tuvių archyvas ir V. Liulevičius.

NESUTARIMAI DĖL FILMŲ IR 
PARODŲ Iš LIETUVOS

Dienraštis ,,Naujienos“ (Čikaga) jau 
kuris laikas ginčijasi su jėzuitų tvarkomu 
Čikagos Jaunimo centru dėl ten nuolat 
rodomų iš sovietinės Lietuvos atvežtų fil
mų (dėl jų buvo apstumdytas kunigas prie 
altoriaus), įvairių tautinių rodinių, pa
veikslų ir kt.

Jau kiek anksčiau ten buvo rodoma ir 
Danutės žilis - žilevičienės atvežti iš Lie
tuvos eksponatai, kurių dalį sudaro Vil
niaus bažnyčių paveikslai. „Naujienose“ 
rašoma, kad daugelis tų paveiksluose ro
domų bažnyčių esančios paverstos sandė
liais, 'ateistiniais muziejais ar parodų sa
lėmis, bet parodos organizatoriai tai nu
tyli. Tarp eksponatų esą pakelių rūpinto
jėlių, o jie gi iš tikro seniai esą išrauti. 
Lietuviškuose meniškuose audiniuose

įausti Tautos Himnas, „Tėvynė brangi 
mūsų“ ir kitokie patriotiniai šūkiai, bet 
ir vėl — tokie darbai Lietuvoje niekur 
juk nerodomi, nes už juos galima susilauk
ti bausmės.

Neseniai į JAV atvykęs buvęs Sibiro 
kankinys J. Kreivėnas, stebėdamasis to
kiomis parodomis, samprotauja taip:

„Tačiau kaip su Himnu ir kitais patrio
tiniais šūkiais? Ten uždrausta ne tik to
kie šūkiai, bet ir tautiniai ženklai. Pavyz
džiui, Švenčionėlių bažnyčioje vienoje vė
liavoje buvo įsiūti Gedimino stulpai, kom
partija pareikalavo iš bažnyčios išimti tą 
vėliavą arba iš vėliavos Gedimino stul
pus,“

„THE UNIVERSE“ APIE „LITHUANIA: 
LAND OF CROSSES“

Britanijos katalikų laikraštis „The Uni
verse" lapkričio 2 d. numeryje išsispaudi- 
no organizacijos Aid to the Church in 
Need pirmininko John Jolliffe straipsnį 
apie dabar išleistąją Michael Bourdeaux 
knygą „Land of Crosses“.

Savo straipsnį jis pradeda šitokiu pasi
sakymu žmogaus, kurį sutiko Krokuvoje 
birželio mėn,, kai ten buvo laukiama po
piežiaus: „Sekantį kartą jis atvažiuos ne
be į Krokuvą, bet į Vilno!“ Vilno ar Vil
nius, sako autorius, yra sostinė Lietuvos, 
Lenkijos šiaurryčių kaimyno, Stalino pra
ryto 1939 m. (turėtų būti 1940 m.), kito 
tolimo krašto, apie kurį „mes maža teži. 
nome“.

O M. Bourdeaux knyga pateikianti gerai 
dokumentais pagrįstą įspūdingą vaizdą, 
kaip ten per pastaruosius 40 metų Lietu
vos katalikai laikėsi savo tikėjimo. Pri
minęs pasirašytuosius protestus, autorius 
stabteli ties labiausiai jaudinančiu aprašy
mu, kaiip tikintieji stato kryžius. Jie su
naikinami, bet žmonės, vedami nepalau
žiamo tikėjimo, be paliovos atstatinėja 
juos.

Kadangi susidarąs įspūdis, kad laisvų
jų kraštų Bažnyčia ignoruojanti Bažny
čios persekiojimą Rytų Europos kraštuose, 
autorius skatina „įsigyti įkvėpimo“ ir 
,,Dievo duotos drąsos“ ir „pasiryžimo“ 
veikti!

Apskritai „Land of Crosses“ esanti 
stiprinamieji vaistai, kurių negalima bū
tų palikti nepastebėtų.

TOMO VIDUGIRIO ATVAIZDAS 
„KARIO“ VIRŠELYJE

Lietuvių karių veteranų Sąjungos „Ra
movės“ New Yorko skyriaus leidžiamojo 
mėnesinio žurnalo „Kario“ Nr. 7 viršely
je išspausdinta 1979 m. balandžio 27 d. 
mirusio Temo Vidugirio nuotrauka, ap
supta rūtų šakelių piešiniu.

Žurnale rašoma, kad velionis testamente 
paliko „Kariui“ 1.000 svarų.

„NAUJIENOMS“ REIKIA PAGALBOS

Dienraštis „Naujienos“ (Čikaga) savo 
vedamajame praneša, kad jį ištikusios fi
nansinės problemos. Sako, „Naujienas“ 
įsteigė idealistai prieš 65 metus, o jeigu 
norima ir toliau jas turėti, tai joms rei
kia dar šiais metais bent 25.000 dolerių.

Išlaidos, rašoma, kas dieną didėja, o 
pajamų joms apmokėti nebėra. Prieš tre
jus metus rietinys popieriaus kainavęs 
80 dol., o dabar — daugiau kaip 200 dol., 
rašalo statinė 60 dol., o šiandien 140 dol., 
o kur dar paštui, darbininkų algoms ir 
visam kitam?

Redakcinis kolektyvas prašo lietuvių 
visuomenę susirūpinti ir pagelbėti.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KETVIRTOJO KONGRESO

nutarimai
Jaunimo politinis sąmoningumas

Politinį lietuvių jaunimo sąmoningumą 
formuoja jo lietuviška prigimtis, jo ap
linka ir jo asmeniškas jautrumas. Tokių 
formuojančių elementų tarpe yra Lie
tuvos istorijos, ypač valstybinės ne
priklausomybės atgavimo, naujosios 
oktuipa.ijos ir gyvenamo išeivijoje pa
žinimas bei dabartinės padėties atskleidi
mas, kurį įgalina vis gausėjanti Lietuvos 
pogrindžio veikla. Esame kovojančio Lie
tuvos jaunimo dalis siekianti tų pačių 
tikslų.

Asmeniški ryšiai su okupuota tauta 
taipgi formuoja politinį jaunimo sąmonin
gumą. Per savo keliones į okupuotą Lie
tuvą jaunimas asmeniškai patiria tai, ką 
reiškia gyventi be laisvės, ir susipažįsta 
su kraštui primesta komunistine santvar
ka. Tai papildo dalijimasis patirtimi su 
tais, kurie neseniai yra aplankę Lietuvą 
arba iš jos pasitraukę.

Gyvenamojo krašto pažinimas taipgi 
paveikia politinį jaunimo sąmoningumą. 
Galop šį procesą paveikia jaunimo jaut
rumas įvairiems šiandieninio 'gyvenimo 
nusižengimams prieš moralinius ir huma
nitarinius principus, k.a.: Vietnamo pabė
gėlių tragedija, Muencheno olimpiados 
įvykiai, 'karas Nikaragvoje ir panašiai.

Angažuodami išeivijos lietuvių jauni
mą plačiai politinei veiklai, žinome, kad 

tam darbui yra reikalingas platesnis po
litinio sąmoningumo ugdymas. Lietuvių 
jaunimo išeivijoje politinio sąmoningumo 
ugdymas buvo ir tebėra per mažai efek
tyvus, Pastebima, kad lietuvių jaunimas 
mažai domisi politine veikla. Gilesnis po
litinis sąmoningumas ne vien stiprintų 
Lietuvos laisvinimo pastangas, 'bet duotų 
pagrindus ateities kartoms, galinčioms 
prisidėti prie lietuviškų darbų Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę.

Raginame PLJS valdybą bei paskirų 
kraštų LJS vienetus ir apeliuojame į pla
čiąją lietuvių visuomenę atkreipti dėme
sį į jaunimo politinio sąmoningumo ugdy
mą. Tam tikslui siūlome:

1. dėti pastangas įasmeninti politinius 
klausimus,

2. susipažinti ir supažindinti 'kitus su 
tautos praeitimi,

3. susipažinti su tarptautiniais doku
mentais, kurie liečia Lietuvą ir kitus 
pavergtus kraštus,

4. susipažinti su Lietuvos pogrindžio 
darbais, kurie yna esminiai įrankiai 
politinio sąmoningumo ugdymui,

5. besidarbuojantiems su lietuvių jau
nimu mokyklose, organizacijose, sa
viveiklos vienetuose, išnaudoti visas 
galimybes ugdyti politinį sąmoningu
mą,

6. šeimoms įtraukti politinius klausimus 
į 'bendrą auklėjimą,

7. remti politinių mokslų studentus bei 
specialistus,

8. ruošti metinius politinius kursus bei 
sąskrydžius, kur būtų pristatomi ir 
diskutuojami dabartiniai politiniai 
įvykiai bei procesai.

Ryšiai su tauta

Remiame išvystymą dinamiško dialogo 
su Lietuvos jaunimu per pogrindžio spau
dą, asmeniškus ryšius ir kitus būdus. As
meniški jaunimo ryšiai yra svarbūs išei
vijos lietuviams, nes jie tobulina lietuvių 
kalbą ir sustiprina lietuvišką identitetą, 
sudaro sąlygas artimiau susipažinti su as
menimis, gyvenančiais sovietinėje san
tvarkoje, tuo įprasmindami priespaudos 
ir rezistencijos sąvokas užsienio lietuvių 
jaunimui.

Iš kitos pusės, Lietuvos gyventojai su
žino apie lietuvių išeivijos veiklą ir veiki
mo būdus, apie Vakarų gyvenimą ir gal
voseną. Okupuotos tėvynės gyventojams 
palengvinamos sąlygos prieiti prie reika
lingos mokslinės bei kultūrinės informa
cijos. Galop jiems duodama proga susipa
žinti su tautiškai susipratusiais lietuviais 
už Sovietų Sąjungos ribų. Tai gali juos 
ne tik moraliai paremti, bet gali suteikti 
jiems galimybę gilinti savąjį tautinį 
identitetą.

Ryšiai su kitataučiais

Pažįstame ir įvertiname visų trijų Pa
baltijo kraštų — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos — geografinius, istorinius bei kultū
rinius ryšius. Ypač atkreiptinas dėmesys 

į šių trijų tautų istorinius panašumus nuo 
devyniolikto amžiaus iki šiandienos.

Įpareigojame PLJS valdybą ir raginame 
kraštų LJS valdybas užmegzti politinius, 
kultūrinius ir visuomeninius ryšius su 
pabaltiečių grupėmis, kreipiant ypatingą 
dėmesį į jaunimo vienetus. Kur tokie ry
šiai yra užmegzti, raginame juos stiprin
ti. Valdybos turėtų raginti lietuvius, lat
vius ir estus rengti bendrus parengimus, 
dalyvauti pabaltiečių minėjimuose bei 
dirbti bendrus visiems reikalingus darbus 
ir Skleisti politinę informaciją. Raginame 
lietuvius išeivijoje aktyviau prisidėti prie 
BATUN veiklos.

Teigiame, kad primestina sovietinė val
džia Lietuvoje ir visoje Sovietų Sąjungo
je yra lietuvių tautos bei kitų Sovietų 
Sąjungos pavergtų tautų, taip pat ir rusų 
tautos, priešas. Teigiama, kad Sovietų 
Sąjungos valdžia naudoja rusų tautą sa
vo tikslams pasiekti, norėdama suvienyti 
visas tautas Sovietų Sąjungoje i vieną 
tarybinę tautą. Todėl darome didelį skir
tumą tarp pavergėjų — Sovietų Sąjungos 
valdžios, ir rusų tautos, kurią Sovietų Są
jungos valdžia išnaudoja pasiekti savo 
tikslams. Tačiau skatiname rusus griežtai 
pasmerkti savo tautiečius, kurie laisva 
valia skleidžia sovietinį imperializmą Lie
tuvoje ir visuose Sovietų Sąjungos paverg
tuose kraštuose.

Kai kurie lietuviai ir žydai priskiria 
kolektyvinę atsakomybę vieni kitiems už 
tragiškus įvykius tarp 1940 ar 1945 metų. 
Iš vienos pusės, kai kurie lietuviai kalti
na žydų tautą už lietuvių naikinimą pir
majame bolševikmetyje. Iš kitos pusės, 
kai kurie žydai kaltina lietuvių tautą už 

žydų naikinimą Lietuvoje bei Lenkijoje 
nacių okupacijos metu. Pabrėžiame, kad 
toks kolektyvinės atsakomybės primeti
mas yra absurdas. Lygiai smerkiame an
tisemitizmą ir antilietuviškumą. Šių fak
tų akivaizdoje:

1. skatiname lietuvių visuomenę vengti 
perdėto emociškumo šio skaudus 
laikotarpio diskusijose, tačiau ragi
name visuomenę drąsiai pasisakyti 
prieš klaidingų faktų skelbimą ir

2. reiškiame stiprią paramą tiems moks
lininkams, kurie bando objektyviai 
gvildenti žydų — lietuvių santykius 
1940-1945 metais, dr prašome juos šį 
klausimą toliau viešai gvildenti.

Sovietinės pilietybės įstatymas

1979 m. liepos 1 d., pagal Sovietų Sąjun
gos konstituciją, pradėjo galioti naujas 
įstatymas, pagal kurį visi Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje gimusieji, net tie, kurie 
gyvena užsienyje, ir jų vaikai, yra laiko
mi Sovietų Sąjungos piliečiais.

Nepripažįstame Sovietų Sąjungos pilie
tybės įstatymo ir siūlome visuomenei jo 
nepripažinti. Tuo pačiu raginame išeivi
joje gyvenančius neduoti prašymų atsisa. 
kyti šios „pilietybės“, nes tuo pripažįsta
me, kad ji mums galioja.

Raginame kraštų LJS skatinti savo vals
tybių vyriausybes atkreipti dėmesį į šį 
reikalą bei užtikrinti savo krašto piliečių 
saugumą, kai jie keliauja per sovietų oku
puotus kraštus.

(Bus daugiau)
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KRYŽIŲ KALNAS MEŠKUIČIUOSE 1979 METAIS

Meškuičiuose, tarp Šiaulių ir Joniškio, 
yra vadinamasis Kryžių kalnas, kuriame 
savo metu buvo ne mažiau kaip 3.000 
kryžių. Kodėl ten, o ne kur nors kitur bu
vo statomi kryžiai, yra įvairių legendų. 
Bet į ten statyti buvo gabenami kryžiai 
net iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir 
JAV.

Tačiau 1961 m. balandžio 5 d. jie buvo 
iškirsti ir išvežti. Tai atliko sovietinė ar
mija, policija ir atvaryti kaliniai. Kryžiai 
vis tiek ir vėl buvo statomi. 1975 m. lap
kričio 18 d. vėl visikas buvo iškirsta. 1977 
m. vėl buvę apie 360 kryžių.

Apie dabartį, kurią šiek tiek pristato 
čia spausdinamoji fotografija, laiške sa
vo giminaičiui į Londoną 1979. X. 10 mo
teris raiše:

„O Jurgaičių per škaplierinę atėjo la
bai daug žmonių, kompanija net iš Jur
barko ir Radviliškio, ir Meškuičiai žino
jo, kad eis kompanijos į Jurgaičių Kryžių 
kalną. Studentų labai daug atėjo pirma į 
Meškuičių bažnyčią ir iš Meškuičių ėjo į 
Kryžių kalną. Atnešė į Kryžių kalną, prie 
šv. Panelės Marijos pastatė labai gražų 
kryžių, nes ®S po škapliemos buvau nu
važiavus -į kalnelį, mačiau, labai gražus. 
Tai tą kryžių nešė Jurbarko kunigas Al
girdas Močius, kilęs iš Meškuičių parapi
jos, Dapkūnų kaimo (toliau rašoma apie 
giminystę su tuo vikaru). Tai jis, žmo. 
gus, tiek pasiaukojo, basas nešė kryžių, 
tai tą dieną ir Meškuičių kapinėse pasta
tė kryžių ant savo a.a, tėvuko kapo.

„Kaip į Kryžių kalną ėjo iš Meškuičių 
kompanija, kažkur pastojo kely milicijos 
pareigūnai, o ant kalnelio tuoj pribuvo 
■Meškuičių pirmininkas ir milicijos parei
gūnai, ir Šiaulių pareigūnai tuoj pribuvo. 
A. Močius gražų pamokslą pasakė, kai 
kryžių pastatė. Studentai giedojo Marija, 
Marija, skaisčiausia lelija. Meškuičių pa- 
reigūniali nusiėmė kepures.“

Praleisdami tas laiško vietas, kuriose 
pa saiko Jamj i šeimyniniai reikalaį, placi- 

tuosime dar įdomią vietą, kaip jo auto
rė ten buvo užsukusi ir meldėsi su kitais. 
Pakeliui ji susitiko žmogų, su kuriuo iš. 
sikallbėjo. Toliau ji rašo:

...tai tas žmogus, kur pirma manęs nu
ėjo į tą kalnelį, tai kalne saiko: „Jūs visi, 
tiikinitiejii, 'susirinkote“, tai, sako, pasi- 
meldžiam. Išsiėmė iš kišenės rožančių, 
visi persižegnojom, jis pasakė: „Garbė 
Jėzui Kristui“, pabučiavo rožančiaus kry
želį. Ir mes visi turėjom rožančius ir pra
dėjom melstis. Jis pirmas pradėjo pote
rius kalbėti. Mes paskui jį kalbėjom prie 
šv. Panelės .Marijos. 5 poterius sukalbė
jom už Lietuvą, 5 poterius už persisky
rusias šeimas, 5 poterius už jaunimą, kad 
negirtuokliautų, nepaleistuvautų, kad ei
tų teisingu keliu, 5 poterius už Sibiro 
tremtinius, gyvus ir mirusius, 5 -poterius 
už tremtinius visus, kurie yra užsienyje, 
ir už visus lietuvius, 5 poterius už tuos, 
kurie tą dieną negalėjo atvykti į tą kal
nelį, 5 poterius už mus -visus, kurie tą die
ną laltvykom pasimelsti, 5 poterius už 
Kryžių kalną, kuri yna koplyčia, užslin
kus su gyvais žmonėmis“.

MOKYKLOS NEPARUOŠIAMOS ŽIEMAI
Ukmergės, Širvintų rajono mokyklų 

darbuotojai O. Briedienė. J. Pivoriūnas, 
K. Andziulis, A. Kaselis, G. Taukienė, K. 
Baronas pasiskundė ,,Tiesos“ korespon. 
deniui B. Šakniui dėl nepakankamo dė
mesio mokyklų, darželių apšildymui.

Jie sako, kad praėjusi žiema daug nuos
tolių padarė, vien per ‘šalčius pasitaiku- 
sios devynios avarijos.

O šiuo metu esą negalima gauti pakan
kamai m-alkų, nepataisyti šildymo pečiai, 
katilinės. Naujausieji -mokyklų pastatai ir 
tie daugelis su brokinėmis durimis, ne
sandariais langais.

Ne tik Ukmergės ir Širvintų rajonuose 
tokios bėdos, bet ir daug kur kitur.

LIETUVOJE
K. BŪGOS MEMORIALINIS 

MUZIEJUS

„Literatūroj ir mene“ Joana Daunienė 
raišo, kad Zarasų kraSte, netoli Dusetų, 
Palkmišikių apylinkėje, šalia Žiego ežero, 
yra Pažiegės kaimas, kuriame prieš Išim
tą metų -gimė žymusis kalbininkas prof. 
Kazimieras Būga.

Nors K. Būgos gimtoji sodyba nesutvar
kyta, bet vienos kaimo pirkios dviejuose 
kambariuose yra įrengtas jo memoriali
nis muziejus.

Muziejuje išdėstytos jo iki II pasaulinio 
karo parašytosios kalbo mokslo knygos 
,,Kalbos dalykai“, ,,Medžiaga lietuvių, 
latvių bei prūsų mitologijai“, „Apie lie
tuvių asmens vardus“, „Kalbos mokslas 
bei mūsų -senovė“, du „Lietuvių kalbos 
žodyno“ sąsiuviniai, korespondencija, 
rankraščiai ir kt., taip pat K. Būgos dar
bai, išleistieji tarybiniais metais.

ATGARSIAI Iš KONGRESO LIETUVOS 
SPAUDOJE

„Tiesa“ išsispausdino K. Vilučio straips
nį „Kas užsakė muziką?“ su paantrašte 
„Apie vieną propagandinį triuką, pavaidin
tą pasauliniu kongresu“. Jame rašoma 
apie, jo žodžiais -tariant, .pasiuntinius“, 
kurie buvo susirinkę Anglijoje, Vokietijo
je ir studijavo Belgijoje. Jis sako, kad tai 
nenaujiena lietuvių išeivijos pasaulyje, ne 
tai buvusi ir vėl gera proga „vaduotojiš- 
kais" šūkiais pasipildyti Skelbėjams pini
gines. O tas kongresas išsiskyręs tik di
desne reklama buržuazinių nacionalistų 
laikraštėliuose, kaulijamu dolerių, markių, 
svarų, -kurie nesigėdino jį kiek -galima iš
pūsti.

Kongreso dalyviai, nors negimę Lietuvo
je ir nežiną 1940 metų istorinių dienų, 
bet studijose vis tiek lieję melą, kuris, gir
di, nenusileistų JAV centrinės žvalgybos 
išlaikomiems lietuviškų laidų radijams.

Rašoma: „Susibuvime nemaža kalbėta 
apie tėvynę. Iš tikrųjų, visi -ten suplaukę 
aršesni ar ramesni „vaduotojai“ turi sa
vo tėvynę. Ji ten, kur šie jaunuoliai gi
mė, ten, kur jie mokėsi, augo: Jungtinėse 
Valstijose, Vakarų Vokietijoje, Anglijoje, 
Kanadoje... Kodėl jie neprabilo apie savo 
gimtines, -kur tikrai siautėja nedarbas, 
kur tikrai egzistuoja rasinė priespauda, 
-kur -tikrai vyrauja moralinis nuosmukis. 
Argi ten mažą ir kitų problemų! O -šie 
„-vaduotojai“ postringavo aiškiai ne savo 
tema.“

K. Vilutis be reikalo jaudinasi, nes di
džioji dalis išeivijos lietuvių tautybės jaiur 
nimo ir rūpinasi savo kraštų tėvyne, bet 
ne Lietuva.

-Kaip jau ir „Eurcpos Lietuvyje“ buvo 
paminėta, jis primena, kad Frankfurte 
prie Maino tuo metu buvo jaunimo grupė 

iš Lietuvos, su kuria kongreso dalyviai at
sisakę bendrauti. Pagal K. Vilutį, vis dėl
to kai kas, nebodamas griežčiausių drau
dimų, savo iniciatyva susitiko su „sve
čiais iš Nemuno krašto“.

O visame kongrese vyravusios „klerika
lų ir antitarybinės nuotaikos“.

MEDŽIOKLĖS SEZONAS

Lietuvoje lapkričio 8 d. prasideda kišr 
kių, lapių, kiaunių ir -barsukų medžioklės.

Kiškiai bus medžiojami -lapkričio 8 d., 
gruodžio 23 d. ir 1980 sausio 13 d. Per vie
ną dieną kiekvienas medžiotojas galės nu
šauti po 2 kiškius.

Barsukai bus medžiojami nuo lapkričio 
8 d. iki gruodžio 15 d,, kiaunės — iki va
sario 15 d., rudosios lapės — iki kovo 1 d.

Sumedžiotų žvėrelių kailiukus medžioto
jai turi pristatyti valdžiai ne vėliau kaip 
per 20 d. pasibaigus sezonui.

Bebrai bus leidžiami gaudyti nuo spalio 
1 d. iki gruodžio 31 d., oda-tros (arba biza. 
mąi — žinduoliai, graužikai pelių šeimos, 
jų mėsa valgoma) iki 1980 m. kovo 31 d. 
Patariama sugaudyti30% visų tų žvėrelių, 
kailiukus, žinoma, pristatyti valdžiai.

KARD. LEKAJUS LIETUVOJE

„Tiesa“ praneša, kad Vengrijos kata
likų bažnyčios kardinolas Laslas Lekajus, 
pakviestas Sov. Sąjungos patriarcho Pi- 
meno, lankėsi Lietuvoje.

Kardinolas L. Lekajus susipažino su 
Vilnium, Vilniaus universitetu-, bažnyčio

Sflaityt&ju Čaižiai
AR NUSIŽENGTA ELEMENTARAUS 

MANDAGUMO DĖSNIAMS?
Dr. S. Kuzminskais („Europos Lietuvio“ 

Nr. 40) padarė priekaištų Jaunimo kon
greso rengėjams, kad jie nusižengė ele
mentaraus mandagumo dėsniams, neap
lankę Nr. 10 Downing Street ir nepadė. 
Ikoję kraštų, kur kongresas vyko, šeimi
ninkams.

Kaip vienas iš Kongreso organizatorių, 
norėčiau pažymėti, kad tai nebuvo nei dėl 
mūsų nenoro, nei dėl neapsižiūrėjimo. Be
ruošiant IV -PLJ Kongresą, Londone (buvo 
kreiptasi į visų trijų pagrindinių partijų 
vadovus, kviečiant ‘juos būti Kongreso 
garbės globėjais. Ponai Callaghan ir 
Steel, dainbiečių ir liberalų partijų lyde
riai, -atsiprašė dėl kitų įsipareigojimų ir 
palinkėjo kongresui sėkmės. Ponia That
cher, konservatorių lyderė, sutiko būti 
-garbės globėja. Pasikeitus vyriausybei, 
mes pakartotinai kreipėmės ii Thatcher, 
prašydami- priimti kongreso delegaciją. 
Deja, kaip mums latsakė jos asmeninis 
sekretorius, ministerė pirmininkė dėl lai
ko trūkumo -negalėjo priimti visų tų, ku. 
riuos ji norėtų. Mūsų delegacija būtų pa

mis, lankėsi Kauno seminarijoje, laikė pa
maldas Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje.

ŠŪKIAI REVOLIUCIJOS METINĖMS

„Didžiosios spalio socialistinės revoliu
cijos 62-osicmis metinėms“ paminėti Sov. 
Sąjungos komunistų partijos centro ko
mitetas paskelbė 73 šūkius. 50-tasis yra 
„Visų šalių proletarai, vienykitės“, 73-asis 
„Su marksizmo - leninizmo vėliava, ko
munistų partijai vadovaujant, — pirmyn 
į komunizmo pergalę!“

DAR VIS ,,AMERIKA PIRTYJE“

Kauno dramos teatras Alytuje suvaidi
no A. Keturakio-Vilkutaičio komediją 
„Ameriką pirtyje“, tą kūriną, kuris nuo 
seno yra populiarus Lietuvoje ir kuriuo 
dar spaudos draudimo laikais mėgėjai 
pradėjo pirmuosius teatrus daržinėse.

Kauno dramos 'teatras A. Keturakio- 
Vilkutaičio komediją „Ameriką pirtyje“ 
vaidina jau penktus metus, o šiemet su
kako 80 metų, kai ta komedija buvo pir
mą kartą suvaidinta Palangoje.

R. ŠARMAIČIUI SPALIO 
REVOLIUCIJOS ORDINAS

Lietuvos komunistų partijos marksiz
mo-leninizmo instituto direktorius Romas 
Šarmaiitis-Romaitis 70 m. įamži-aus proga 
apdovanotas Spalio revoliucijos ordinu.

dėkojusi krašto šeimininkei ir Kongreso 
globėjai už -Britų vyriausybės prielanku
mą kongresui ir lietuvių tautai.

Kongreso garbės globėjais sutiko būti 
Anglikonų Bažnyčios galva — Canterbu
ry (arkivyskupas ir Anglijos Katalikų 
Bažnyčios galva — Westminsterio arki
vyskupas kardinolas Bume. Į garbės glo. 
bėjus taip pat buvo kviesti visi ambasa
doriai, kurie Londone atstovauja tiems 
kraštams, iš kur turėjo atvykti mūsų jau
nimo atstovai.

|Eie -to, tenka- paminėti, kad, būdami 
Londone, lietuvių jaunimo atstovai iš 
JAV-bių, Kanados, (Australijos ir Vene- 
ouelos, apsilankė savo ambasadose ir įtei
kė ten memorandumus. D. Britanijos j-au- 
nimo -atstovai, būdami Vokietijoje, aplan
kė D. Britanijos ambasadą Bonoje ir ten 
paliko memorandumą dėl Žmogaus teisių 
pažeidimų Lietuvoje.

Aleksas Vilčinskas

KANTRIAI TYLI
Sakoma, kad blogas tas ponas, kuris 

nesirūpina savo ištikimu tarnu. Mes, po
nai, -turime ištikimą tarną, kuris kas -sa
vaitę nusižeminęs -ateinia į mūsų namus,

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

C. SANTYKIAI SU VAKARAIS

Ryšium su trečiuoju punktu (savarankiškų santy
kių su Vakarų pasauliu nustatymas) norėčiau pabrėžti 
tokius momentus. Pirmoje eilėje jame atsispindi bend
roji tendencija vakarėli, kuri kuo -toliau, tuo labiau įsi
gali ne tik Rytų Europoje, bet ir pačioje Rusijoje. Ant
ra, jame atsispindi mūsų žmonių begalinis noras keliau
ti, pažinti kitas šalis, kitokį gyvenimo būdą, ištrūkti iš 
to siauro narvo, į kurį juos per prievartą pasodino ta
rybų valdžia. Trečia — instinktyvus susirūpinimas tuo, 
kad Lietuva kiek galima -toliau atitrūktų nuo Rusijos, 
nuo totalinės priklausomybės, nuo jos įtakos, nuo jos 
galybės, jos rinkų, jos žaliavų ir t.t. Galvojama, kad, 
nustačius savarankiškus ryšius su Vakarais, galima bus 
šia prasme -pasiekti tam -tikrą balansą -ir galutinai išsi
vaduoti nuo vienašališkos orientacijos į Rytus, tuo su
cementuojant ir savo faktiškos nepriklausomybės pa
grindus. Politiškai pastarasis momentais bus, tur būt, 
svarbiausias, nors žmogiškosios motyvacijos prasme pir
mieji du kur kas akivaizdesni.

Svarbu šia prasme pabrėžti stambų pasikeitimą lietu
vių pažiūrose į kaimynines tautas, pirmoje eilėje į len
kus. Bendras -tikslas vakaroti, atsiplėšti nuo Rusijos su- 
artimo mus, leido užmiršti senas skriaudas bei nesuta
rimus. Šiandien daugelis lietuvių inteligentų žiūri į 
tamprią sąjungą su Lenkija, kaip į pirmą žingsnį su
stiprinti Lietuvos nepriklausomybei nuo Rusijos. Jie 
taip pat galvoja, kad Lietuvai su labiau patyrusios san
tykiuose su Vakarais, labiau- jau šiandieną suvakarėju- 
sios Lenkijos pagalba bus daug lengviau, negu vienai 
pačiai, nustatyti savo tarptautinių santykių su Vakarų 
pasaulio valstybėmis sistemą. Kaip liudija V. Jungėnas 
(žr. „Metmenys“, Nr. 29, psl. 179)., yra net tokių Lietu
vos inteligentų, kurie pasisako už tam tikrų Rzeczpos- 
poiitos formų atstatymą. Tarp kitko,, kadaise (prieis ko
kį 10 metų) ir mano draugas Tomas Venclova, kuris čia 
greta dabar sėdi, buvo artimas tokiai nuomonei.

D. KOMPAKTINĖ TAUTINĖ VISUOMENĖ

Ketvirtąjį punktą (kompaktinės nacionalinės visuo-

Dr. A. Štromas

menės a-tstatymas) -svarbu pagvildenti todėl, kad, bū
tent, jo įgyvendinimo projektuose pagrindinai ir slypi 
tie fašistinio pobūdžio -pavojai,, apie kuriuos kalbėjau 
pirmoje savo paskaitos dalyje. Atkurti kompaktinę na
cionalinę visuomenę neabejotinai reikia, bet, tai darant, 

labai nesunku perlenkti tą jau minėtąjį Mao-Cze-duno 
bambuko lazdą. Lietuvoje, tur būt, nerasime nė vieno 
lietuvio, kuris, paklaustas, ką jis norėtų pirmoje eilėje 
savo krašte padaryti, neatsakytų, kad pirmoje eilėje jis 
norėtų pašalinti riš Lietuvos visus rusus. Šita pažiūra 
yra mažai diferencijuota, -paremta daugiausia eimocijo- 
jomis dr gana primityviais instinktais. Į klausimą, kaip 
jis galvoja šitaip a-tsidkti, greito atsakymo neišgirsi. O 
ir per -tam tikrą laiką, nieko gero nesugalvojęs, jūsų 
-pašnekovas pasakys: „Nežinau; tik kad nė vieno nelik
tų, kad visi iišsipašalvonintų“. Kalbėjau aš tuo klausimu 
su -dideliu skaičium žmonių, jų tarpe -ir su eile partinių 
veikėjų. Tie pastarieji „vyresniojo brolio“ nekenčia dau
giau, negu kas kitas, nes jiems pirmoje eilėje ir -tenka 
su juo bendrauti, patirti jo spaudimą, jo kontrolę, jo 
valdžią. Taigi jie rusų atžvilgiu yra ypač pilni erzelio 
bei neapykantos. Vienas -toks man kantą pasakė“ „Bū
tų mano valia, -visus rusus tuč tuojau iš Lietuvos išvy
čiau von!“ „Vienoje valstybėje su Rusija būnant, kaip 
-tai galėtum padaryti?“ — -paklausiau. „Ne, žinoma, — 
sako, — negalėčiau. Bet kam vienoje valstybėje? Jei jau 
mano -valia būtų, tai ir atskira Lietuvos valstybė būtų 
taip pat“. „Tai ką,—sakau,—uždarytum aklinai tos tavo 
Lietuvos sienas ir jau nieko į ją neįsileistum?“. „Taip, 
— atsako, — uždaryčiau ir neįsileisčiau. Tokį įstatymą 
priimčiau, kad -tik etninis lietuvis gali būti Lietuvos pi
liečiu, dalyvauti Lietuvos gyvenime ir nuolatos Lietuvo
je gyventi. Ir taip sutvarkyčiau, kad nė vieno pašalinio 
žmogaus Lietuvoje neliktų“. „Tai ką, — vėl klausiu, — 
įsakysi daryti su tais, kurie Lietuvoje gimė, augo, kurių 
tėvų tėvai ir -jie patys visada čia gyveno, nors ir nėra 
etniniai lietuviai? Ką daryti, — spaudžiu jį toliau — 
su žydais, su vokiečiais, su totoriais, su lenkais, su gu
dais, o kad ir su tais pačiais rusais, kurie net tos rusų 
kalbos kaip reikiant nemoka, lietuviškai šneka,, nors ir 
Ivanovo ar Leščiovo pavardę nešioja? Yra gi tokių Lietu

voje gyvas velnias“. „Taip, taip, — susimąstė, — čia 
problema, čia ‘tai tikrai problema“, ir kiek pagalvojęs 
numojo ranka: „Ai, geriau, kad nė vieno nebūtų“. Na, 
teko man jam išdėstyti, ką aš -dėl to galvoju. Turiu aš 
tuo klausimu šiokių tokių minčių. Čia gi pasakysiu tik 
tiek: blogį ir gėrį, ydą ir dorybę negalima išreikšti ab
soliučiomis sąvokomis ar kategorijomis. Jie visada yra 
tam tikros kiekybės, tam tikro masto funkcijos. Pavyz
džiui, taupumas yra dorybė, gėris, šykštumas, atvirkš
čiai. — blogis, yda. Dosnumas vėlgi yra gėris, dorybė, 
o išlaidumas — blogis, yda. Ir visos tos keturios sąvo
kos yra ne kas kita, tik tam tikras matas žmogaus san
tykio su jam -priklausančiomis materialinėmis gėrybė
mis, t.y. matas, taikytinas vienos ir tos pačios sąvokos 
skalėje. Gėris pasireiškia vidutinėje skalės dalyje, o 
blogis kraštutinėse. Taip ir su nacionalizmu. Absoliutus 
ar net tik perdėtas šovinistinis nacionalizmas yra blogis, 
yda, lygiai kaip blogis, yda yra ir absoliutus nacionalinio 
jausmo praradimas ar net jo stoka. O dorybė, gėris yra 
tas saikingas nacionalizmas, kuris stengiasi įtvirtinti ir 
apginti neatimamą kiekvienos tautos teisę nepriklauso
mai bei kitų tautų nekliudomai egzistuoti ir vystytis 
tam -tikros apspręstos teritorijos ribose. Vadovaujantis 
šiais principais, politinė Lietuvos išeivija turėtų paruoš
ti detalų Lietuvos pilietybės įstatymo projektą, kuris 
galėtų suvaidinti didžiulį teigiamą vaidmenį formuo
jant bei racionalizuojant tautos nusistatymą minėtu 
klausimu.

Čia organiškai įeina ir penktasis punktas. Raciona
liai išsprendus ketvirtojo punkto problemas, plačiai ati
daromi vartai galutiniam ir besąlyginiam įtvirtinimui 
Lietuvos politinėje sąmonėje idėjos, kad kūrybinė, kul
tūrinė bei religinė laisvė turi -būti pilnai ir nevaržomai 
įgyvendinta mūsų krašte.

Tokia tat yra atsispindinti Lietuvos teleologinėje 
politinėje sąmonėje krašto ateities vizija. Instinktyviai 
ta vizija yra nukreipta teisinga linkme, nors ji ir per
dėm mėgėjiška, per mažai analitiškai pagrįsta, nepakan
kamai diferencijuota. Išeivijos pastangos turi būti nu
kreiptos į tai, kad ji būtų sukonsoliduota ir paversta 
tvirtu nuoseklios bei teigiamai orientuotos tautinės ide
ologijos pagrindu.

(Bus daugiau)

atneša mums visokių žirnių žinelių, infor
macijų, o svarbiausia, -kad jis yra papras
tas, -nuoširdus, draugiškas ir lietuviškais 
tas mūsų „Europos -Lietuvis“.

Kai „Europos Lietuvis“ pakėlė savo 
prenumeratą iki 10 sv., tai nuo to laiko 
nutilo ir kantiniai tyli. -Nuo to laiko pašto 
kaina pakilo 3-4 kartus ir vėl tuojau pa
kils, ibet ^Europos Lietuvis“ tyli. Spaus
tuvės darbininkų atlyginimas pakilo — 
„Europos Lietuvis“ tyli. Elektra nuo to 
laiko pakilo 29% — „Europos Lietuvis“ 
tyli. Daug kas paaulkojame, kiek mūsų ki
šenės leidžia, „Europos Lietuvis“ pasako 
ačiū ir vėl kantriai tyli. Atrodo, kad jam 
nieko netrūksta, bet n-r iš tikrųjų taip 
yra?

lAngl-ų laikraščiai tada kainavo po 5 pe
nus numeris, dabar 15-20 p., ir tie laik
raščiai gauna didžiausias sumas už škel. 
-bimus. Mūsų ,,Europos Lietuvis“ šitai ne
turi.

Nereikia turėti -didelės buhalterio gal
vos apskaičiuoti „Europos Lietuvio“ išlai
doms. O -apskaičiavę pamatysime, kaip 
verčiasi tas mūsų ištikimas -tarnas.

Tikra teisybė juk, kad kiekvieno nume
rio persiuntimas į mūsų namus kainuoja 
8ip., tuojau bus 10 p. Vadinas, bus 5 įsv. 
metams tik persiuntimas. Dabar — ar -už
tenka 8 p. (apmokėti spaustuvės dairbinin. 
kams -algoms už kiekvieną numerį? Jeigu 
užtenka, tai vėl 4 sv. metams nuo kiekvie
no numerio. .Dar elektra, kuri' dega ten 
visą laiką, nes darbas atliekamas urve. 
Mašinoms ir visiems kitiems reikalams 
kažin ar užtenka 8 p. už kiekvieną nume
rį. Jeigu ir užtenka, tai vis įtiek išeina 4 
sv. metams. Vadinas, vieno numerio kalina 
metams, kol laikraštis pasiekia mus, 'bū
na mažiausiai 13 sv. metams. Darosi ne
jauku, kai tarnais remia savo poną...

Nebetoli Naujieji metai. Ar nevertėtų 
mums, ponams -skaitytojams, susirūpinta 
savo tarnu „Europos Lietuviu“? Gal laiš
kais pabalsuokime, siųsdami savo laiškus 
redakcijai. Išalsuokime, kad „Europos 
Lietuvio“ prenumerata būtų pakelta, 
idant jis lengviau galėtų atsidūsti.

Neseniai kai kas jau yra pasiūlęs, kad 
„Europos Lietuvis“ būtų leidžiamas kais 
antrą savaitę. Vadinas, yra kažkokia ne
tvarka su mūsų tarnu.

Dovanokite, kad aš kišu savo nosį kur 
nereikia, bet man labai rūpi mano tarnas, 
ir aš norėčiau, kad- jis atsilieptų, liautųsi 
tylėjęs.

Stasys Surgautas
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STUDIJŲ SAVAITĖ

Savaitė ruošiama 1980 m. rugpiūčio 
9-16 d. d. Austrijoje, Innsbrucke, 
Tschurtschenithalersitr. 2, „Haitis der Be- 
■geigniunig“ patalpose. Namai yra įprie Inno 
upės ir miesto parko, apsupti gražia Al 
pių įkalinu panorama. Innsbrudkas yra Ti. 
ralio sostinė, turtingas i storiniais ir meno 
pami.nMaiis.

Š. m. spalio 27 d. posėdžiavusi studijų 
savaitės rengimo komisija aptarė paskai
tų, meninių renginių ir ekskursijų pro
gramas Ibei organizacinius (klausimus. Ne
trukus bus paskelbtos dalyvavimo sąly
gos.

Rengėjai

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Šiais metais kalėdiniai sveikinimai ir 
linkėjimai draugams bei pažįstamiems 
,.Europos Lietuvyje“ kainuos 6 sv. už iki 
2 colių, arba angliškų inčių, vienos 
skilties vietą, o 2 skilčių — 12 sv.

Skaitytojai, kurie norėtų pasiskelbti, 
prašomi atsiųsti sveikinimo tekstą ne vė
liau kaip iki .gruodžio 14 d. Taip pat kar
tu prašom siųsti ir pinigus, nes tuo bū
du administracijai bus sutaupoma laiko ir 
pašto išlaidų.

Londonas
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., šėštadienį, 
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.

PABALTIEČIŲ MOTERŲ KALĖDINIS 
BAZARAS

Šis 'tradicinis bazarais, kurį šiais metais 
atidarys Miss Joyce Pearce, įvyks la.pkri. 
čio 24-25 d. d. Latvių Namuose (72 
Queenisborciugh Terrace, Bayswater, W2).

šeštadlieniį bazaras veiks nuo 11 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro, sekmadienį nuo 3 po
piet iki 8 vai. vakaro. Sekmadienį 5 vai. 
pasirodys ir mūsų mažieji vaikučiai, va
dovaujami V. Jurienės ir P. Senkuvienės. 
Veiks turtinga loterija, kavinė su skaniais 
pyragaičiais.

Visomis savo Kalėdų dovanomis galė
site apsiirūpiniti mūsų bazare, kur 'bus par. 
duodama įvairūs ralnkų darbeliai, juostos, 
gintarai, papubšalai ir visa eilė kitų ka
lėdinėmis dovanoms tinkamų dalykų.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir 
paremti dlainaviečių šalpos darbą.

Iki pasimatymo baziare!
L. L. M. ,,Dainavos“ Sambūrio valdyba

INFORMACIJA DĖL AREŠTUOTOJO 
A. TERLECKO

Dėl lapkričio mėn. pirmomis dienomis 
Vilniuje areštuoto Antano Terlecko D. 
ĮEIritanijos Krašto Valdyboje gauti prane
šimai iš Keston College, Amnesty Inter
national ir Peter Reddaway, kurie prašė 
intfOrmaeinės medžiagos -apie jį. Jiems pa
siųsta Bendruomenės išleistoji knygutė 
.anglų kalba ,,Respect Mjy Rights“ ir jo 
laiškas KGB viršininkui Andropovui.

S. K.

„LIETUVA“ RENGIA N. METŲ 
SUTIKIMO BALIŲ

Tautinių šokių grupė „Lietuva“ gruo
džio 31 d. Sporto ir Socialinio klubo pa
talpose (345A Victoria Park Rd., London 
E9) rengia iškilmingą Naujųjų Metų su
tikimo balių, kuris prasidės 8 vai. vakare 
ir tęsis iki 1 vai. nakties. Gros naujas or
kestras.

įėjimas ir vakarienė 5 svarai.
Bilietų skaičius ribotas, todėl prašom 

paskubėti juos įsigyti, O norintieji įsigyti 
prašomi skambinti F. Senkuvienei telefo
nu 986 2470 arba V. Jurienei—tel.460 2592.

Baliaus pelnas skiriamas „Lietuvos“ 
kelionei į tautinių šokių šventę 1980 m.

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.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
ATIDARYMO VALANDOS

Ateityje klubo atidarymo valandos bus 
šitokios: penktadieniais 7-11 vai. vakare, 
šeštadieniais 6-11 vai. vak. Jeigu šešta
dieniais kas nors bus -rengiama, klubas 
bus atidaromas anksčiau.

Sekmadieniais klubo bartas bus -atdaras 
1-3 vai. popiet ir -6-10.30 vai. vakare. Or
ganizacijos, kurios rengia pobūvius klu
be, dėl valandų susitaria atskirai su klu
bo sekretorium.

LONDONO MOKYKLA KVIEČIA
Londono šeštadieninė mokykla, globo

jama lietuviškos parapijos ir šv. Kazi
miero kl-ulbo, jau trejetas savaičių, kaip 
pradėjo darbą. Ją veda mok. Romas -Kin
ka, padedamas Gailutės Domeikaitės.

Pamokos būna Londono lietuvių para, 
pijos svetainėje (21 The Oval, Hackney 
Road, Landon E2).

Dabar darbas pradėtas su 12 mokinių. 
Yna dvi klasės, viena jauniausiems, kita 
vyresniesiems. Pamokos pradedamos šeš
tadieniais 10.30 -vai. ryto ir tęsiasi -apie 2 
vai.

Londlano jaunimas, kuris -nori pramok
ti lietuviškai, kviečiamas lankytis šioje 
mokykloje. Vietos užteks visiems, o mo
kytojams bus maloniau dirbti, kai jų dar
bas -įvertinamas.

Parapijos ir -šv. Kazimiero klubo vado
vybės prašo -tėvus paraginti savo jauni, 
mą lankyti tą mokyklą.

ANGLŲ KATALIKAI RAGINAMI 
RAŠYTI LIETUVIAMS [KALINIAMS

St. Matthews parapijos Londone, apie 
kurios neseną įvykį esame Skaitę, lapkri
čio 4 d. biuletenyje -rašoma apie Viktorą 
Petkų ir kalbinama jam rašyti -laiškus. 
Primenama, kad 'tokių sąžinės kalinių yra 
ir daugiau, ir apie juos norintiems rašyti 
laiškus teiks žinių parapijos Teisingumo ir 
taikos -grupė.

LONDONIEČIAI APLANKĖ SAVO 
MIRUSIUOSIUS

Lapkričio 4 d. popietinėmis valandomis 
lon-doniečiai -aplankė šv. Patriko kapinėse 
palaidotus savo mirusiuosius.

-Gedulingoms eitynėms su maldomis va. 
dovavo kun, dr. Jonas Sakevičiius, MIC. 
Eitynės pradėtos nu-o kapinių koplyčios ir 
pasibaigė lietuviškame Skyriuje. Nežiū
rint labai atšiauraus ir lietingo oro, žmo
nių susirinko per šimtinę.

Laibai gražiai buvo papuošti Londono 
lietuviškos bendruomenės didžiųjų narių 
kapai — buvusio Lietuvos minlisiterio B. 
K Balučio ir kun. dr. K. |A. Matulaičio. 
Tuo papuošimu šį kartą pasirūpino Lon
dono Moterų Sambūris „Dainava“. Kiek 
anksčiau (apdaužyti kryžiai pagal sąlygas 
jau atremontuoti.

Daugumais tonidtaiečių apgailestavo, 
kad lietuviškame (skyriuje -nebegalima 
daugiau iš anksto užsisakyti vietos.

S. K.

,,VAIVORYKŠTĖ“ LONDONE

Lietuvos „Vaivorykštė“, kaip jau buvo 
rašyta, turėijo atlikti programą Sovietų 
Sąjungos 62 m. sukakties minėj-ime. Ji ten 
ir atliko net 33 dalykus — d-u lietuviškus 
šokius, keturiolika lietuviškų dainų, o ki
tas — rusų, -anglų, škotų, prancūzų. Pro
gramai vadovavo muzikas Mindaugas Ta. 
mošiūnias.

Prie koncerto patalpos demonstravo žy
dės, reikalavusios paleisti sovietų kalėji
muose ir psichiatrinėse ligoninėse laiko
mus politinius kalinius.

Į koncertą ir sovietinės sukakties minė
jimą buvo suėjęs didokas būrys lietuviško 
senimo ir jaunimo.

Po to dalis „Vaivorykštės“ narių viešė, 
jo privačiai lietuviškose šeimo-se, o kiti 
lankėsi Lietuvių Namuose.

Tą savaitgalį, be ,.Vaivorykštės“, dar 
-buvo dvi turistinės grupės iš Lietuvos, 
kurios dalyvavo koncerte, o paskui išvy
ko į provinciją.

K. Medžiokalnis

Bradfordas
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d., šeštadienį, rengiamas 
kariuomenės minėjimas Vyčio klubo salė
je.

Programoje: įvadinis žodis, A. Bučio 

vaidinimas ,.Nevystantis vainikas“, vieti
nis vyrų seksetas, vadovaujamas P. Vasio, 
su nauju repertuaru.

Pradžia 6 vai. vak.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

S-gos skyriaus ir Vyčio klubo valdybos.

PENSININKŲ POBŪVIS

Gruodžio 1 d., šeštadienį, Vyčio klubo 
valdyba rengia tradicinį pobūvį savo na
riams — pensininkams pagerbti. Pobūvio 
pradžia 6 vai. vak.

Pensininkai dalyvauja veltui, o jų bi
čiuliai ir -svečiai moka po 3 sv.

Visi norintieji dalyvauti, taip pat ir 
pensininkai užsirašyti prašomi iki lapk
ričio 25 d. Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

Derby
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 1 d., 7 vai. vakaro, DBLS 
Derby skyr. šaukia visuotinį narių bei 
apylinkės lietuvių -susirinkimą.

Susirinkimas įvyks Lord- Nelson Hotel 
patalpose, Curzon St., Derby. Bus padary
tas pranešimas iš Tarybos suvažiavimo ir 
svarstomi skyriaus bei Derbio lietuvių 
reikalai.

Visus tautiečius maloniai kviečiame 
dalyvauti.

Skyr. Valdyba

Manchesteris
KLUBO SUKAKTIS

Jau 30 metų, kai Manchesterio Lietuvių 
Socialinis Klufo-as veiklia dabartinėse pa. 
talpose.

Šia proga klubo valdyba kviečia narius 
susiburti klube lapkričio 24 d., 6.30 vai. 
vakare.

Po trumpos programos galėsime -paben
drauti ir pašokti.

Klubo valdyba

Ketteringas
APSILANKIUS PAS KAIMYNUS

Jausdamasis vienišas, aplankiau kai
myniniame Northampltone Švalkus ir Lin- 
kevičiusi Koks buvo malonus tas apsilan
kymas ir pasikalbėjimas! Pasijunti, kad 
esi vėl lietuviškoj šeimoj. Rodos, ir nebe 
toks vienišas. Už šiltą priėmimą reiškiu 
jiems širdingą padėką.

Ketteringišikis J. Liobė

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 8 d., šeštadienį, TOLBOT vieš
butyje šaukiamas DBLS Wolverhamptono 
skyriaus visuotinis narių susirinkimas 
valdybai išrinkti.

Paskutiniame susirinkime valdybos rin
kimai turėjo būti -atidėti, nes dalis narių 
atsisakė balsuoti, -protestuodami, kad bū
tų elgiamasi prie įstatus, kadangi susirin
kime dalyvavo mažiau -negu pusė sąra
šuose registruotų narių.

Šį kartą prašome ko daugiau naivių at
vykti, kad vėl viskas neiširtų.

Sk. Valdyba 

Vokietija
KUN. SKĖRYS PAS SAARO LIETUVIUS

Spalio 13 d. kun. Skėrys sukvietė Saaro 
lietuvius ev. liuteronų pamaldom. Ta 
prog-a apyl. valdyba pasisiūlė su (nedide
liu pasaulietišku priedu vakarui užpildyti.

šeštą valandą rinkomės Wiebelskirche- 
no miesto protestantų bažnyčios priestato 
salėje. Jaukioje patalpoje susirinkome per 
30 žmonių. Pam-aldcms perėjome į tai pro
gai pašildytą bažnyčią,, nes vakarais jau 
jaučiasi rudens šiurpas. Gerai pasiruošęs 
pam-aldcms, kum. Skėrys jas atlaikė su 
šv. Vakariene, kurioje dalyvavo bene 10 
žmonių.

Pamokslui kun. Skėrys pasirinko besi
artinančios Reformacijos Dieną, kuri mi
nima spalio 31 d. Cituodamas ir minėda
mas faktus, kun. Skėrys aiškino, kad dr. 
M. Liuterio pagrįsta ir pradėta reforma
cija yna ne koks nors užbaigtas aktas, o 
vyksmas, kuris tebesitęsia ir dabar. Kas 
nauja, madinga, atitinka šiuolaikinius gy
venimo reikalavimus savo formomis, tas 
naujinama, perkuriama, reformuojama ir 
dabar.

Po pamaldų perėjome atgal parapijos 
salėn, kur kun. Skėrio paprašyti pasiju
tome visai šeimyniškai. Moterys ėmė at
segioti inelšuliukus, pakvipo -kepta vištiena 
(o gal zuikiena, kas ten supaisys?.), ne
pakartojami vokiško alaus apyniai. Pala, 
vin-skas atkimšo tam atvejui specialiai, 
kaip jis sakosi, iš Lietuvos pargabenęs lie
tuviškos trauktinės „Starka“ bonką, ku
rios ragavome visi po stiklelį, ir nustatė
me: .„Gera“. Pasklido lietuviškų plokšte
lių muzika; lietuviškos „Starkos“ stikle
lis ir vokiško alaus stiklas darė savo: ant 
stalų sukrautos šūsnys -skanėstų pastebi
mai nyko...

Pasistiprinę, bet ir toliau pasilikę tei
sę prireikus numalšinti troškulį alučiu ar 
limonadu, klausėmės kun. Skėrio pasako, 
jirno apie e v. liuteronų veiklą emigraci
joje.

Kita jo tema buvo pasakojimas apie ev.

liuteronų gyvenimą Lietuvoje ir Pabalti
jy apskritai. Religinio gyvenimo kun. Skė
rys nepiešė pernelyg nūriai, bet ir džiaug
tis, anot jo, nėra kuo. Dauguma lietuvių 
kunigų jau pensijos amžiaus, o -teologijos 
studijomis besidominčio jaunimo, bent 
iki šiol, — negirdėti.

Lietuviškų laidotuvių atvejai evange
liko kunigo praktikoje žymiai dažnesnis 
dalykas, nei vestuvės (ar -krikštynos.

Toliau kun. Skėrys pasakojo apie ev. 
liuteronų kunigų -tremtyje suvažiavimą; 
tokie suvažiavimai vyksta kasmet, kur 
etninių mažumų ev. kunigai Vokietijoje 
aptaria savo aktualijas. Kitataučių evan
gelikų gyvenimu Vokietijoje rūpinasi vo
kietis bažnyčios tarėj-as dr. Eberhard.

Dar keliais žodžiais kun. Skėrys apibū
dino savo kaip kunigo artimiausios atei
ties užmojus bei planus.

Kun. Skėriui baigus religinę dalį, perė
jome prie grynai pasaulietiškų reikalų.

Jei laikyti lietuvišku renginiu taip pat 
ir -tai, kad birželio 13 d. žiūrėjome, lietu
višką filmą - miuziklą ,,Velnio nuotaką“, 
tai pastarasis susirinkimas šiemet buvo 
jau ketvirtas. Mūsuose dauguma pokari
niai atvykėliai, tad ir lietuviškumas, taip 
sakant, šviežesnis. Tėviškės -vaizdai mūsų 
atminty ,,jaunesni“ (ir realesni) -nei mūsų 
tautiečių, negyvenusių -sovietinėj santvar
koje.

Pažymėti vertos lietuviškos estrados 
(plokštelės iš Lietuvos; o tai ypač Ivanaus
ko ir Paltinienės duetai, Ščiukaitės, Rama
nausko ir kitų interpretatorių dainos, nei 
kiek nenusileidžiančios -vakarietiškosioms. 
Tų plokštelių pritildytos muzikos fone ir 
praleidome vakarą. Svečių dėmesiui buvo 
išdėliota lietuviškos spaudos, nuotraukų, 
plokštelių, ir išsiskirstydami tai pasiėmė
me su savimi.

Keliasdešimt kadrų skaidrių su Trakų 
bei Rumšiškių buities muziejaus vaizdais, 
padarytų savo viešnagės Lietuvoje metu, 
parodė šių eilučių autorius. Skaidres ly
dėtus komentarus gal papasakosiu tiesio
gine kalba:

^Gimtojo sodžiaus aplankyti nepavyko... 
jo nėra. Jų nerastų jau daugelis mūsų, 
buvusių kaimo gyventojų. Kaimiškosios, 
išsimėčiusios sodybėlės išnyko. Tik žemai
čių plentu važiuojant, tarp Cinkišikės ir 
Ariogalos, dar matyti nemaža tokių sody
bėlių, nors krūmokšniai ir miškeliai jau 
ir ten pašalinti. O kitur, ir mano gimtojo 
kaimo vietoj, plyni laukai, o man besilan
kant -vešlus vasarojus. Vasarojus -geras, 
derlius puikus, bet manęs, greitai į senti
mentus reaguojantį, tai nedžiugino. Ir ne 
dėl to, kad pavydėčiau ar tvirtinčiau, jog 
žemdirbius kas iš jų pirkaičių išvarė. Ne, 
jų dauguma persikėlė į žymiai geresnes 
trobas. Lyg pasišaipyti, apie kilometrą 
nuo mano gimtinės sodybos pūpso susi
kūprinusi trobelė (net nesmagiai nusišyp
sojau: „Nejaugi man paliko apsilankius 
pasigėrėti?“), užėjau; sunkiai beatpaži- 
nau du senukus; o jie manęs visai neat
pažino. O prieš dvidešimt metų palikau 
dar darbingus žmones. (Truputį sarkas
tiškas jausmas plūstelėjo: kažin, ar aš 
taip neatpažįstamai pasenau, ar jie, ne
pajėgdami manęs pažinti?“). Apskritai 
imant ir lyginant su tuo, kas buvo prieš 
dvidešimt metų, reikia pasakyti, kad žem
dirbio gyvenimas pagerėjo. Kai sakau 
pagerėjo, tai reiškia, kad lyginu su tuo, 
kas buvo, -bet kad nepriteklių, klaidų, 
žioplumo daug, dėl to -nei nesiginčysim. 
Tik... nes pas gimines nuvažiavusio pa
reiga viską perdėm kritikuoti... Nors, ir 
labiausiai santūriam esant, miesto aprū
pinimas maisto produktais, o ypač mėsa 
— katastropiškas.

Įspūdingi Elektrėnai, Kauno Marios, 
Vilniaus Operos dr Baleto teatras, Lazdy
nų išprojektiavimas. Įspūdingas, tik kita 
prasme, ir pastatas — Inturisto viešbučio 
griaučiai. Prieš 12 metų pradėtas daugia
aukštis -statinys, prieš penkerius metus 
pasiekė dabartinį stovį ir riogso visu sa
vo Ikerėpliškumu: žiojėjančiom virš aplin
kinių pastatų pakitusiom -langų ir durų 
kiaurymėm. Lai bus tai ne kritika, o tik 
fakto konstatavimas. Ir dar vienas laimin
gas sutapimas: per porą dienų prieš iš
vykstant, kaip tik sezono pradžiai, operos 
ir baleto teatras davė Traviatos pastaty
mą; pagrindiniam vaidmeny — V. Norei
ka. Nenusimanydamas apie operas, susi
laikysiu nuo komentarų, bet pastatymas 
puikus. Pats teatro interjeras, kad ir pro
fanui, man pasirodė kolosali'škai -sunkus, 
sunkiai pakartojamas, bet kažkaip ne
senstantis, atseit, nedaro kokio nors rė
kiančio modernumo įspūdžio. Tik kažko
dėl Elektrėnų koncertų salėje man pasi
rodė to paties interjero elementų.“

Pokalbyje dalyvavo ir dar keli neseniai 
gimtinėje buvę tautiečiai, o skirstėmės 
vėlai, prieš pusiaunaktį., tarsi atsišvieži
nę, patenkinti patirtais ir pasidalytais 
įspūdžiais.

A. Palavinskas

VOLKSWAGENO FONDAS 
FINANSUOJA PABALTIJO TYRIMO 

PROJEKTĄ

Privatus Volkswageno automobilių ga
myklos fondas suteikė lėšas jau įpusėtam 
ambicingam užmojui, pradėtam praėjusių 
metų spalio mėnesį. Tai (bendras vokie- 
čių-britų projektas „Visuomeninei ir ūki
nei raidai Pabaltijo valstybėse“ tirti. Ty
rimo grupėms ils Miuensterio ir -Glasgovo 
universitetų vadovauja d-r. Erik Boett.

cher, -Kooperatyvinių Teorijų Instituto 
galva, ir Alec Nove, Sovietinių ir Rytų 
Europos Studijų Instituto vedėjas . Tiria
ma visuomeninė, ūkinė ir politinė kaita 
Pabaltijo valstybėse prieš jų nepriklauso
mybės (atgavimą, nepriklausomybės metu 
ir po nepriklausomybės praradimo. Daly
viai anai-zuoja žemės ūkio (struktūrą prieš 
1918 metus, baudžiavos panaikinimo ir 
žemės ūkio poveikį (bežemiams valstie
čiams. Juos ypač domina greitas giluminis 
žemės ūkio ir pramoninės struktūros pa
sikeitimas Pabaltijyje nepriklausomybės 
metais. -Daug dėmesio kreipiama į koope- 
ratyvines sąjungas, -mėginama patirti, ko. 
kiu mastu nepriklausomybės metų -patir
tis paveikė Pabaltijo ūkinį našumą sovie
tinės ūkinės sistemos (rėmuose. Išsamiai 
nagrinėjamas ir pragyvenimo lygio lįvai- 
ravimas, įjungimo į Sovietų Sąjungą po
veikis pragyvenimo lygiui . Politinės rai
dos temų sąrašas apima nacionalizmo au
gimą, politinių partijų pobūdį, konstitu. 
oijos, demokratijos ir parlamentarizmo 
sąvokas, autoritarinių režimų išsivystymą 
ir nacionalizmo reiškinius komunistų 
partijose nuo 1945 metų. (ELTA)

„PONTO-BALTICA“ — NAUJAS 
MOKSLINIS ŽURNALAS

Šiemet Italijoje pasirodė pirmasis žur
nalo Ponto-Baltica numeris, kurio tarp
tautinės redakcijos narių sąraše užtinka
me lilr Mla-rijos Gimbutienės pavardę, žur
nalas paskirtas vadinamojo ponto.balti- 
nia sąsiaurio tarp Haltijos ir Juodosios 
jūros kalboms ir kultūroms. Toji terito
rija apima .Graikiją, Albaniją, Bulgari
ją, Jugoslaviją, Rumuniją, Vengriją, Aus
triją, Čekoslovakiją, Lenkiją, Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Suomiją.

Žurnalo redaktoriai raišo, kad jų tikslas 
yra išsamiau supažindinti europiečius su 
„iponitonbalitiinių“ tautų kultūromis. Žur
nalą finlansuoja „Dragan Europinis Fon
das“, žinomas savo pastangomis supažin. 
dinti pasaulį su mažiau žinomų Europos 
tautų kultūromis ir jų įnašu į bendrąjį 
Europos kultūros lobyną. (ELTA)

GRIŠKEVIČIUS ,,IZVESTIJOSE“ 
GVILDENA ,,NACIONALIZMĄ“

Savo rūpesčiais dėl „nacionalizmo“ Lie
tuvoje LKP CK pirmasis sekretorius Pet. 
ras Griškevičius pasidalijo su Maskvos 
Izvestijų (liepos 13 d.) skaitytojais. Jis 
pabrėžė, kad „vienas svarbiausių“ Lie
tuvos komunistų uždavinių yra auklėti 
jaunąją kartą „proletarinio internaciona
lizmo, tarybinio patriotizmo dvasioje, 
skiepyti jai nesitaikstymą su visokiomis 
nacionalizmo ir šovinizmo, nacionalinio 
ribotumo ir išpuikimo apraiškomis“ 
Lietuvos komunistai padarysiantis viską, 
kad apginkluotų „savo Įpėdinius žiniomis 
ir įsitikinimais, kurie padės jiems atrem
ti imperialistinės propagandos mėginimus 
klastoti istoriją, skleisti buržuazinio na
cionalizmo nuodus“. Lietuvos kultūra 
esanti ugdoma „glaudžioje sandraugoje 
su d-idžiosios ru-sų tautos ir kitų broliškų 
taultų kultūra“ (Stalino pagimdytas ter
minas ,,didžioji rusų tauta“ vis dažniau 
pasigirsta Lietuvos komunistų kalbose ir 
straipsniuose.)

Pasak Griškevičių, „istorinius faktus 
apie Lietuvos liaudies „tarybinį patrio
tizmą“ visaip mėgina „iškraipyti mūsų 
liaudies priešai, užsienyje prieglobstį ra. 
dę lietuviškieji buržuaziniai nacionalis
tai“. Tą patriotizmą įrodęs lietuvių liau
dies įnašas kovoje prieš „hitlerinius gro
bikus“. Lietuvos teritorijoje veikę 94 
partizanų (būriai, „suvieniję daugelį tūks
tančių žmonių“. Partizanai nuvertę nuo 
bėgių beveik 600 geležinkelių ešelonų, su
griovę 110 tiltų, sutriuškinę 18 vokiečių 
įgulų, sunaikinę daugiau kaip 14 tūkstan
čiu „priešo kareivių, karininkų ir jų pa. 
kalikų“. Jiems „puikiai“ įvykdžius savo 
„užduotį“, liepos 13 d. Gedimino bokšte, 
.kiekvienam [lietuviui šventoje vietoje“ 
vėl ,,buvo iškelta raudona vėliava“.

(ELTA)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Gery- 

bai, Sodybos šeimininkams, Dainavos na
rėms ir visiems artimiesiems, dalyvavu
siems a. a. Reginos Girėnienės laidotuvė. 
sc, ir už suaukotas mišias, vainikus ir gė
les.

V. Girėnas ir sūnūs
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EKSKURSIJA |Į LIETUVĄ 1980 METAIS

Stengdamiesi patenkinti lietuvių norą 
apsilankyti Lietuvoje, 1980 metais orga
nizuojame į ten išvyką,

Norintieji toje išvykoje dalyvauti plra- 
šomi tuojau pat užsirašyti, nurodant savo 
pavardę, vardą, profesiją ir adresą, taip 
pat ir laiką, kada būtų pageidaujama va
žiuoti.

Dėl tikslaus laiko vėliau bus .susitarta, 
o dabJū svarbiausia kuo skubiausiai pra
nešti apie save reikalingas žinias. Rašyti:

GRAHAMS OF WOODFORD LTD.
Travel land Insurance Agents

P. Bulaitis 
9-10 Johnston Road, 

Woodford Green, 
Essex 1GB lOXA

Telefonas: 01-504 9878-9
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