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Vasario Šešioliktai ai
Tur būt, nė viena tauta, kad ir nedide

lė, nenorti būti kitos valdoma. Ta kita 
dažniausiai vis (būna didesnė, valdydama 
ji nori ką nors laimėti, taigi pradeda vai. 
domąją skriausti, o palaipsniui atima iš 
jos individualybę — kalbą tautinę kul
tūrą. Todėl istorija tepaliudija tik labai 
retus tokius atvejus, kai vienos tautos 
vadai sako kitos vadams: ateikite dr val
dykite mus!

Taip niekam ir niekada nėra pasakiusi 
ir lietuvių tauta. Tiesa, būna atvejų, kai 
kuris nors tautos sluoksnis netenka pa
jutimo būti savarankišku. Nebesigilinda
mi į ankstyvesnę istoriją, galėtume čia 
pavyzdžiu suminėti kad ir Lietuvos ko
munistų partiją, kuri galvojo taip, kaip 
Kremliaus valdovai, ir laukė, kad jų tė
vynė būtų perimta. Ne tik laukė, bet sten
gėsi dar padėti, kad taip įvyktų, paruošti 
kelią.

O apskritai lietuvių tauta nuo senų se
novės vis gynė savo nepriklausomybę. Il
gos okupacijos, unijos, federacijos pama
žu aptemdydavo tautos sąmonę, ypač jei 
šviesuomenė jos neturėdavo ar valdantie
ji užkirsdavo kelią jai reikštis. Sąmonė 
merdėdavo, o ką tūlais atvejais šitai reiš
kia, liudytų pasakojimai apie vadinamuo
sius tuteišius, kurie apie tautybę neturi 
jokio supratimo, laiko save vietiniais gy
ventojais, ir tik tiek, arba apie emigran
tus iŠ tų sąmonės apgesimo laikų, kurie 
sakydavosi, kad yra katalikai, kai būda
vo klausiami tautybės.

•**
Dabar, tur būt, jau reta būtų užtikti 

lietuvį, kuris nežinotų, kad jis lietuvis. 
Nuo XIX amž. 'Stiprėjo ir stiprėjo tautinis 
sąmonėjimas, pakurstomas didėjančių iš 
liaudies kilusios inteligentijos gretų. Dėl 
įtakų, tiesia, dar ilgai buvo varžytasi, iš 
dalies net ir nepriklausomybės metais. 
Nors mažėjo, bet vis dar pasitaikydavo iš 
sulenkėjusios bajorijos Musių kunigų, 
'Dievo žodžio Skelbimą tepnipažinusių tik 
ta kalba, kuri jiems buvo sava. Bet per 
dvidešimtmetį ir ta atgyveno išnyko, ir 
(Lietuva jau buvo perdėm lietuviška.

Nelietuviškos liko įtik mažumos, turė
jusios ne tik pilietines, bet dar ir ypatin
gas teises, kurios padėjo joms išsilaikyti, 
neprarasti tautinio charakterio. Valstybė, 
žinoma, daugiau ar mažiau yra Virinama
sis katilas, i kurį patenkama savo noru 
laisvame krašte, rūpinantis- pasinaudoti 
visomis krašto piliečių daugumai taiko
momis privilegijomis. Tokia sąlyga su
tapti su visais, jei nori valstybėje kilti, 
be abejo, yra valstybinės kalbos mokėji
mas. Tad Lietuvoje kitatautis gydytojas, 
inžinierius ar prekybininkas turėjo prisi
taikyti prie tos sąlygos

Tačiau tautos sąmonėjimas ir šviesu
mas dar nebuvo viskas visomis kryptimis 
pakilti, kol valdė svetimieji. Tik nepri- 
priklausomybė sudarė pilnutines sąlygas 
ir Šviesai pasiekti kiekvieną net ir -atokią 
-vienišą trobą, ir mokyklų tinklą išplėsti 
— pasiekti visuotinio švietimo ir prisiau
ginti visur reikalingos inteligentijos ir 
.Specialistų, — ir kultūrą .per dvidešimt
metį pakelti į nuostabų aukštį, ir ekono. 
miškai -sustiprėti. Žemės ūkis buvo eko
nominio 'gyvenimo pagrindas, ibet, kai 
žvilgterime į statistiką, matome, kad 
kiaušinių, sviesto, mėsos gaminių užsie
niui parduodamieji kiekiai vis didėjo, va. 
dinas, kraštas turtėjo, dėl to pajėgė sta
tytis, pažangėti.

Nepriklausomybė buvo didelis, esmniis 
dalykas Lietuvai.

Nepriklausomybė buvo -didelis, esminis 
dyką nedavė. Ją reikėjo išsikovoti, karai 
dėl jos pareikalavo daug aukų. Bet ir tas 
trumpas laisvo gyvenimo laikotarpis pa
liko tokius Stambius pėdsakus, kad jų ir 
iki šios dienos, net per kelias dėsiantis 
metų, valdantieji nepajėgia jokiomis prie
monėmis ištrinti. Tūkstančių tūkstančiai 
buvo gabenami į Sibirą dažnai vien dėl to, 
kad buvo įtariami sąmoningais lietuviais. 
Šitaip norėta užgesinti tautinę sąmonę, 
kad gyvieji likusieji pasijustų nebe lietu
viais, bet daugiau tarybiniais -tuteišiais. 
Tačiau ir šitoksai naikinimais neatbaidė 
iš naujo siekti tai, kas Vasario šešiolikto
sios aktu buvo pasėta ir krauju apginta. 
Šiandien gi vienais atvejais dešimtys, ki
tais šimtai ir tūkstančiai pasirašinėja ne
be tik prašymus, bet ir reikalavimus at
statyti nepriklausomą Lietuvą. Tardomi, 
grasinami, suiminėjami, teisiami, į be
protnamius -grūdami — ne, nesiliauja lie
tuvių tautos vaikai, vieni patys patyrę, 
ką reiškia nepriklausomai gyventi, kiti iŠ 
vyresniųjų girdėję, o treti gal patys jus- 
dami, kad tauta be laisvės dūsta ir neįma
noma pakęsti, -kai tau -ant -lietuviško 
sprando sėdi atėjūnas.

Ja-u daug kartų esame skaitę, ko tau
ta norėtų iš mūsų, svetur gyvenančių. Gal 
turėtume dažniau tuos jų norus kartoti, 
kaip kartojami poteriai, kad visiškai ne-

VAKARŲ VOKIETIJA NEUŽMIRŠTA 
V. ČESIŪNO

,,Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sau
sio 23 d. rašė, kad sportininkas Vladas 
Cesiūnas laikomas namų arešte netoli 
Maškvos.

Ligi šiol šitai nežinojusi nė lietuvių 
grupė Helsinkio nutarimų vykdymui sek
ti. Pabaltiečiai V. česiūno draugai vis ieš
koję, bet jų pastangos buvusios nesėkmin
gos. Grupė susi-gaudžiusi žinių, kad jis 
kažkur ,,ilsisi“. Pagaliau per JAV lietu
vius atėjusios žinios, kad V. Česiūno ne
bėra ar kad jis bandęs nusižudyti.

Kad Sov. Sąjungos atstovybė Bonnoje 
b-uis panaudojusi prievartą V. Česiūnui su
sigrąžinti, rėdąs ir jo brolio toks pasaky
mas: „Mano brolis ne savo valia -grįžo, 
jis buvo pargabentas.“

Britų žurnalistas bandęs prieiti prie tų 
namų, kur V. Česiūnas laikomas, bet bu
vęs ten pastatytos milicijos nuvarytas ša
lin.

Tas pate laikraštis sausio 26 d. rašė, 
kad V. Vokietijos parlamente dėl V. Če
siūno kalbėjo krikščionių demokratų at
stovas Miltner. Jis, atrodo, priminė tai, 
ką sausio 23 d. raiše „F.A.Z.", pakaltinda
mas vyriausybę, kad ji nesirūpina to žmo
gaus likimu.

GINZBURGO ŠEIMA VAKARUOSE

(Aleksandro Ginzburgo šeima buvo iš
leista iš Sov. Sąjungos ir pro Paryžių iš. 
skrido į JAV.

Irina Ginzburgienė dar Paryžiuje pa
pasakojo šį tą korespondentams, pir. 
miausia apie dr. Sacharovo išgabenimą į 
Gorkį, kur jam buvo paruoištas butas — 
-suvežti baldai, televizija, o šaldytuve pri
dėta maisto.

I. Ginzburgienė buvo persekiojama nuo 
1968 m. Tada jai, dėsčiusiai Maskvos 
-universitete rusų kalbą ir literatūrą, bu. 
vo pasiūlyta pasmerkti vyro idėjas ir iš. 
-sižadėiti jo paties. Ji atsisakė tai padary
ti, dėl to buvo atleista.

Ginzburgai turi -auiginitin-į, 20 m. am
žiaus jaunuolį, kuriam dabar nebuvo leis, 
ta išvažiuoti. Kai -Ginzburgas buvo areš
tuotais, KGB tą jaunuolį, tada dar tik še
šiolikmeti, stengėsi prikalbinti, kad teis
me įstotų liudyti. Bet berniukas atsisakė.

Ypatingas sąlygas Maskvoje turėjo 
Ginzburgų abu sūnūs. Pavyzdžiui, kartą 
vienas jų parbėgęs pasiskundė, kad kaž. 
kokia senė išvaikė su juo žaidusius (kitus 
vaikus, sakydama: ,,‘Motina gi sakė jums, 
kald nežadistumėt su tais dviem vaikais!“

SOV. SĄJUNGOS AUKOS 
AFGANISTANE

Amerikiečių žvalgyba tvirtina, kad Af
ganistane rusai turi kas savaitė apie 500 
aukų. Nuo gruodžio 23 d. jie būsią jau 
turėję apie 2.500 aukų.

Sukilėliams netrūksta ginklų, nors 
anksčiau buvo kitaip rašoma. Jiems tik 
trūksta aviacijos ir kitų sudėtingesnių 
priemonių. Juos sustiprino šen ir ten 
prisijungusieji kariuomenės daliniai, at
sigabendami sunkiųjų ginklų, net tankų.

SOV. SĄJUNGA (NEPLANUOJANTI 
PULTI (NAFTOS ŠALTINIŲ

„Pravda“ išsispausdino straipsnį, kuria
me tvirtinama, kad Sov. Sąjunga nepla
nuoja iš Afganistano pulti Vidur. Rytų 
su jų naftos šaltiniais. Kaip tik JAV ka
riškai ir ekonomiškai norinčios dominuo
ti to rajono valstybėse ir jų išteklius.

Net trys sovietiniai laikraščiai užsipuo
lė Britaniją dėl jos planų stiprinti gink
lavimąsi, dėl pasisakymo prieš Maskvos 
olimpiadą ir dėl politikos Šiaurės Airijo
je.

JAU KRITIKUOJAMAS KARMALIS

Norėdamas įtikti muzulmonams ir ki
tiems nepatenkintiesiems, Sov. Sąjungos 
armijų Afganistano prezidentu pastaty- 
taisis Karmal-iis stengęsis sudaryti libera
linę vyriausybę.

(Bet laikraštyje -jis buvo užsipultas, ir 
jo portretai buvo nukabinėti nuo įstaigų 
sienų ir nuplėšyti aikštėse.

latitrūktume nuo tautos siekimų ir kovų 
ir nepradėtume jaustis nebe tik nulaužta, 
bet ir nudžiūvusi šaka. Vasario šešiolik
toji būtų tinkamiausia diena apie tas nu
laužtas šakas pamąstyti.

DIPLOMATAS, KURIS KALBA PRIEŠ 
SAVO VALSTYBĘ

Prez. Carteris garsųjį boksininką Mo- 
hamimedą Alį išsiuntė su misija — pa
lenkti penkis Afrikos kraštus, kad jie 
nedalyvautų Maskvos olimpiadoje.

Bet Alis tuoj pat nukrypo nuo savo 
misijos ir Nairobyje, Kenijos sostinėje, 
pradėjo šnekėti, kad pasaulyje esą du 
blogi baltieji — Rusijoje ir Amerikoje. 
,,Tai du patys blogiauisieji žmonės pasau
lio istorijoje, ir jei tie du pradės kovoti, 
tai mes, maži juodieji, atsidursim vidu
ryje“.

ĮSPĖJIMAI SACHAROVUI IR JO 
ŽMONAI

Gorkyje apgyvendintasis dr. Sacharo
vas įspėtas nefoesiuntinėti į Maskvą užsie
nio žurnalistams savo pareiškimų, nes, 
jei neklausytų, jo jau laukianti vieta psi
chiatrinėje ligoninėje.

O jo žmona atvežė į Maskvą naują sa
vo vyro pareiškimą apie tuos grasinimus 
ir kaid) į jo būtą Gorkyje su grasinimais, 
buvo įsiveržę du vyrai, nors čia pat prie
šais stovi milicija. Ji taip pat pareiškė, 
kad ir jai buvo pagrasinta imtis priemo
nių, jeigu vežios -savo vyro pareiškimus.

NORVEGIJA PIRMOJI EUROPOJE 
PASISAKO PRIEŠ DALYVAVIMĄ 

OLIMPIADOJE

Norvegijos olimpiadas 'komitetas nuta
rė nedalyvauti Maskvos olimpiadoje, jei
gu Sov. Sąjunga nepasitrauks iš Afganas, 
tano.

„PRAVDOS“ ĮSPĖJIMAS PAKISTANUI

,,Pravda“ įspėjo Pakistaną, kad jo te
ritorijoje ruošiasi puolimui prieš Afga
nistaną dešimtys tūkstančių .samdinių.

Tiesioginis kaltininkas esąs prez. Car- 
teriis. Dabar Vašingtono vadovai mėgstą 
žaisti su ugnimi. Jie žaidžią su niekuo 
nesiskaitydami, nes žino, kad nie jiems 
teks .atsakyti.

Susitikimai su Ginzburgu
GINZBURGO PASISAKYMAI LONDONE

Viešnagės Londone metu rusų disiden
tas Aleksandras Ginzburgas, prieš devy
nis mėnesius išteistas iš Sov. Sąjungos, 
kalbėjo televizijoje, buvo priimtas ir kal
bėjosi su min. pirm. Margaret Thatcher, 
o sausio 11d. kalbėjo Tarptautinių reika
lų Karališkame Institute.

Ten jis kalbėjo apie Žmogaus teisių są
jūdį ‘Sov. Sąjungoje ir jo ryšį su Vaka
rais. Susirinkimui vadovavo lordas Chel. 
wood, į anglų kalbą vertė Mike Scamell.

A. Ginzburgas dirbo Žmogaus teisių są 
jūdyje nuo pat jo įsisteigimo. Prieš 20 
metų jis redagavo pirmąjį rusų disidentų 
pogrindžio (žurnalą „Sinltaxis“, kuriame 
buvo spausdinama jaunų Maskvos ir Le
ningrado poetų kūryba^ Už tai 1960 m, 
buvo suimtas ir nuteistas dvejiems me
tams priverčiamųjų darbų. 1966 m. sure, 
dagavo ,,Baltą ją knygą“ apie rašytojų A. 
Sindavricio ir Juliaus Danielio bylą. Ta 
disidentinė veikla pagaliau atvedė jį ir 
tris jo kolegas į kaltinamųjų suolą. Jis 
buvo suimtas 1967 m. ir pagarsėjusioje 
,,keturių byloje“ nuteistas penkeriems 
metams griežto režimo darbo stovyklos.

1972 m. paleistais, įsijungė į darbą tvar
kyti Aleksandro Solženicyno įsiteigtą 
,,Rusų socialinį fondą“ disidentų šeimoms 
remti. 1976 m. jis tapo vienu steigėjų 
„Maskvos grupės Helsinkio sutarčiai sek
ti“. Dėl tos veiklos 1977 m. vėl buvo su
imtas. Neatsižvelgiant į protestus, kurie 
nuskambėjo visame pasaulyje, buvo nu
teistas aštuoneriems metams darbo sto
vyklos. Bet 1979 m. balandžio 27 d. staiga 
buvo išleistas užsienin. Jam atimta sovie. 
tų pilietybė, ir jis buvo iškeistas už šni
pą, išleistą iš JAV. Dabar gyvena Ameri
koje ir važinėja su paskaitomis.

Disidentų sąjūdis Sov. Sąjungoje pra
dėjo reikštis šaltojo karo metu. Jaunoji 
karta, (klausydamasi užsienio radijo, su
sižavėjo laisvės mintimi. Ginzburgo šei. 
moję, kuri yra daug nukentėjusi nuo pat 
1918 metų, nepasitenkinimas sovietine 
santvarka buvo jaučiamas nuo vaikystės. 
Todėl radijuje skelbiamos laisvės idėjos 
tuoj prigijo jaunoje sieloje. Nuo 1950 m.

7 dienos
— Kanados atstovybė Irane išlaikė 12 

savaičių šešis JAV diplomatus, kurie ne
buvo tada savo atstovybės rūmuose, kai 
juos užpuolė studentai, dabar jiems iš
davė savo pasus ir išsiuntė namo.'

— Atsilygindama už savo išvarytą am. 
baisadorių, Sov. Sąjunga liepė išsikraus
tyti N. Zelandijos 'ambasadoriui.

— Italijos parlamento atstovas IBeir.us- 
cio laikraščiui ,,I1 Eempo“ pareiškė, kad 
kai kurie žymesnieji jo krašte verkian
tieji teroritai buvo apmokyti čekoslova. 
kijoje, bet kai kurie išeina apmokymą 
Kubojiė, Rytų Vokiiėti/oje, paltatinlieičių 
stovyklose, Libane, Pietų Jamiene, o da
bar ir Irake.

— Rytų Vokietija atšaukė numatytuo
sius Honeckerio pasitarimus su Vakarų 
Vokietijos kancleriu Schmidtu.

— Japonija praeitais metais pardavu
si užsieniams 4,56 mill, automobilių, dau. 
giaiusia JAV ir Vakarų Europai.

— Vakarų Vokietija uždraudė neona- 
cių sambūrį, kuris vis skelbė 'apie val
džios perėmimą jėga ir apie diktatūrą, o 
kai policija pradėjo daryti kratas jo na
rių namuose, tai rado ne 'tik visokiausių 
auitomialtiiniių ginklų, bet ir priešlėktuvinį 
pabūklą ir net tanką.

— Abi Korėjos ruošiasi vėl pradėti 
prieš] (keletą metų n/ųtirūkupliuis piaditafi-i. 
mus, kaip būtų galima apsijungti.

— Oficialiai buvo sakoma, kad kažkur 
gilioj Atlanto vietoj nuskendo (britų tan
kerfs su apie 200.000 tonų naftos, kurios 
vertė apie 25 mil. svarų, beit dabai- jau 
kilo stiprus įtarimas, kad Pietų Afrika 
paiSiėmė naftą, o tuščias tankeris paleis
tas į vandenyno dugną.

— Iškaraliavusi 32 m., iš Olandijos 
sosto nutarė pasitraukti karalienė Juilii- 
j'ana, užleisdama tą vietą savo 42 m. am. 
žiaus dukteriai 'Beatrix.

— Turkija pareikalavo, kad Sov. Są
junga atšauktų savo žurnalistą, kuris 
pradėjo įpraimašauti, kad Turkija greit bus 
‘Socialistinis kraštais.

— Europos Ekonominė Bendruomenė 
sutarė ndbeipardavinėti Sov. Sąjungai ir 
kitiems Rytų Europos kraštams dideliais 
kiekiais sviesto ir kitokių pieno gaminių 
ir nebeduoti už pigesnę negu rinkos kai. 
ną.

— Sausio 31 d. ‘buvo pasklidę gandai, 
kald Sov. Sąjluriga pasitraukia iš Afganis
tano, ir tuoj aukso kaina buvo nukritusi 
iki 643 dol. už unciją.

— Kinija, Japonija ir Zaire paklausė 
prez. Cairlterio atsišaukimo ir nutarė boi
kotuoti 'Maskvos olimpiadą, o sovietinio 
olimpiados komiteto viceprezidentas tvir- 

jaunoji karta ypač pamėgo klausytis bri
tų BBC radijo transliacijų rusų kalba, 
kur galėjo išgirsit! vertingų minčių ir jas 
įsisavinti.

Šitaip per daugelį metų susikūrė Žmo
gaus teisių sąjūdis, per kurį buvo suras
tas susipratimas su Vakarais. Kadangi tas 
sąjūdis yra nepartinis, tai jis jungia pla. 
čius Sov. Sąjungos tautų inteligentijos 
sluoksnius. Kiekvienas disidentas gali tu
rėti kitokias politines pažiūras, bet vienu 
klausimu jie yra vieningi: siekia pagrin
dinių žmogaus teisių. Kiekviena tautybė 
turi skirtingų siekimų. Totoriai kovoja 
dėl teisės grįžti į Krymą, žydai — dėl tei
sės išvykti iš Sov. Sąjungos, lietuviai ir 
ukrainiečiai — dėl nepriklausomos vals
tybės. Bet visus juos jungia bendras sie
kimas — žmogaus teisės, be kurių nega
lima išsikovoti kitų tikslų, rūpimų paski
roms tautybėms.

Atsakydamas į klausimus, A. Ginzlbur. 
gas palietė ir kai kuriuos aktualius klau
simus. Kokių priemonių Vakarai turėtų 
imtis dėl Afganistano? — Ginzburgo nuo
mone, Vakarai galėtų reaguoti dalyvau
dami Hamburgo mokslininkų konferen. 
cijoje, kuri yra numatyta vasario mėne
sį, dalyvaudami ar nedalyvaudami Mas
kvos olimpiadoje, šių metų Madrido kon
ferencijoje, kur bus peržiūrimais Helsin. 
kio sutarimų vykdymas.

Ar galimas bendradarbiavimas tarp 
rusų ir neruisų disidentų, kai tokios tau
tos, kaip lietuviai, ukrainiečiai ir kt., sie
kia atsiskirti nuo Rusijos? — Ginzburgo 
nuomone, šiuo metu negali būti kalbos 
apie nepriklausomybės atgavimą Sov. Są
jungoje esančioms tautomis. Čekoslovaki
jos pavyzdys parodė, kad tad yra neįma
noma. Todėl pirmoje eilėje visos tautos 
turėtų siekti žmogaus teisių, o iškovojus 
tokias teises, visos tos tautos tikriausiai 
panorės laisvai gyventi jungtinėje Euro
poje.

Tarp žmogaus teisių sąjūdžio Sov. Są
jungoje ir panašių sąjūdžių Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje jau dabar yra pasiekta 
su'dpralbimo. A. Ginzburgo nuomonįe, 
tampresnis bendradarbiavimas tarp tų 
tautų būtų visapusiškai naudingas. 

tina, kad be Amerikos negali būti olim. 
piados.

— Airija ir Prancūzija protestuoja dėl 
Europos Ekonominės Bendruomenės nu
tarimo nebepardavinėti Sov. Sąjungai at
piginto sviesto.

— Zambijoje (Afrika) cholera mįrė 52 
asmenys.

— Po ilgų tampymus! ir ‘grumtynių Ita
lijos parlamentas pagaliau priėmė kovai 
su terorizmu įstatymą, pagal kurį, be ki
ta ko, įtariamasis be teismo galės būti 
laikomas kalėjime net iki 12 metų.

— Filipinuose viename kaime kariuo
menė kovėsi su 200 ginkluotų religinės 
sektos narių (aukų buvę 16).

— Santa Fe (New Mexico, JAV) kalė
jime kaliniai buvo sukėlę didžiules, 36 
valandas užtrukusias riaušes, sudegino 
pastatus (nuostolių apie 40 mil. dolerių), 
ir tarpusavio kovose žuvo jų bent 32.

— Atleistas anglų kalba leidžiamojo 
Afgani>tamo llalitafaščlio rtedaktortiuisĮ ku
ris išspausdino prez. Karmalį kritdkuo- 
jianitį vedamąjį.

VISO BLOKO REIKALUS SU 
UŽSIENIAIS TVARKYS KREMLIUS

Tvirtinama, kad Kremlius stengiasi 
pats tvarkyti viso komunistinių kraštų 
bloko užsienio politiką. Tuo būsią paisiek- 
tadidlesnio ^fjclnlistinės fc|endrucmeniė|s“ 
•solidlarumo.

Kai įsatdlitiniai kraštai paskubėjo pa
teisinti Sov. Sąjungos žygį į Afganistaną, 
daugiau savarankumo rodanti Rumunija 
pasmerkė tad, kaip blogiausią krizę po 
antrojo pasaulinio karo. Dėl to į Rumuni
ją buvo nuskubėjęs Sov. Sąjungos užsie.- 
nio reikalų ministeris Gromyka.

NUTRAUKIA RYŠIUS SU MASKVA

Muzuilmoniškų 'kraštų užsienio reikalų 
ministerial, atstoviaujlanitieji 900 mil. ti
kinčiųjų, nutarė nutraukti ryšius su 'Sov. 
Sąjunga, rezoliucijoje griežtai pasmerk
dami jos karinį žygį į Afganistaną ir į 
Afriką 'ir įsipareigodami taikyti kokias 
galima sankcijas. Nebebus teikiama pa
rama Afganistanui.

Bus rūpinamasi nedalyvauti Maskvos 
olimpiadoje, jei Sov. Sąjunga neatitrauks 
savo kariuomenės iš Afganistano.

ARGENTINA PARDUOS GRŪDŲ SOV.
SĄJUNGAI

Argentina nutarė nepaklausytai prez. 
Oarterio raginimo neparduoti Sov. Sąjun
gai grūdų.

Sovietinė misija jau atvažiavo į Angen. 
Kiną ir pradeda pasitarimus. Atliekamų 
grūdų Argentina turinti 5 mil. tonų.

Atsakydamas į 'klausimus rusų emi. 
grantų laikraštyje „Russkaja Myri.“ 
(1979. XII. 27), A. Ginzburgas sakė, kad 
geriausias būdas teikti pagalbą disiden
tams yra siųsti siuntinius jų 'šeimoms. 
Tuo būdu disidento giminės galės padėti 
pačiam nukentėjusiam, siųsdami jam 
siuntinius ar dažniau aplankydami trem
tyje ar stovykloje.

D. B.

SU GINZBURGU MUENCHENE

Muencheno susitikimo namuose sausio 
22 d. įvyko susitikimas su žymiu tarybi
niu disidentu Aleksandru Ginzburgu, kui, 
ris pastarosiomis savaitėmis lankėsi Va
karų Europoje. Susitikime dalyvavo rusų 
ir kitų tautybių išeiviai, vokiečių spaudos 
ir ..Laisvės“ radijo atstovai.

Ginzburgas noriai atsakinėjo į klausi
mus dėl tarptautinės padėties, Rusijos is
torijos bei Tarybų Sąjungos vidinių prob
lemų. Jis pareiškė didžiulį susirūpinimą 
ryšium su akademiko Andrejaus Sacha
rovo ištrėmimu bei padažnėjusiais disiden
tų suėmimais, kuriuos jis siejo su busi
mosiomis olimpinėmis žaidynėmis. Akty
vieji disidentai, pasak Ginzburgo, palaiko 
tesioginiį ryšį su pasauliu, tuo pačiu su
griaudami pasaulinių jėgų pusiausvyrą. 
Tarybų Sąjunga — sakė jis — yra nesvei
ka šalis, kuriai reikia padėti išgyti, idant 
nebūtų pavojaus aplinkinėms valstybėms. 
Dėl to jis ragino visus išeivius susivieny
ti, o, be to, dėjo dideles viltis j JAV. Nė 
viena šalis, išskyrus JAV, jo nuomone, 
nėra potencialiai pajėgi išspręsti šias 
problemas.

Gyvas diskusijas sukėlė dabartinė pa
dėtis Afganistane, kuri, anot Ginzburgo, 
yra nepalyginamai sunkesnė moraline 
prasme, nei padėtis 1968 metais Čekoslo
vakijoje. Paklaustas, kaip jis žiūri į 
TSRS — Kinijos santykius, Ginzburgas 
pareiškė, jog jis netiki, kad galėtų kilti 
konfliktas tarp dviejų šalių, kuriose vieš
patauja ta pati -totalistinė sistema.

Pabaigoje iškilo klausimas, ar olimpinių 
žaidynių boikotas būtų naudingas disi
dentiniam judėjimui Tarybų Sąjungoje. 
Ginzburgas iš principo pasisakė už olim
pinių žaidynių boikotą. Tačiau, jo nuomo
ne, tokios priemonės nei padeda, nei pa
kenkia disidentiniam judėjimui. V.L.
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PATRIOTIZMAS PO DOLERIO VĖLIAVA LAIVAI IR UOSTAI
Praeitų metų pabaigoje „Dirva“ 
spausdinosi Vytauto Alanto straipsni 
„Žvilgsnis į lietuvišką nacionalizmą“.

Nors daugumas mūsų gyvenime ir ne 
dolerio kraštuose, bet, tur būt,, verta 
dėmesio ir mums jo to straipsnio iš
karpa, pavadinta ,,Išeivių patriotiz
mas po dolerio vėliava“ („Dirva“, 
1979 m. Nr. 48).

Reikia tarti keletą žodžių ir apie išeivių 
patriotizmą. Išsikėlę j dėdės Šamo krantą, 
mes pasiskelbėme esą tautos ambasado
riai, Lietuvos vaduotojai ir amerikinės 
demokratijos mokiniai. Atsirado tada 
emigracijos (ideologų, kurie paskelbė išei
viją būsiant labai gerą „patriotizmo mo
kyklą“. Susidūrę su svetimtaučiais, esą, 
,,mes išdkleisime savo tautines savybes 
geriau kaip namie“, mūsų patriotinis su
sipratimas išaugsiąs, išeivijoje mes būsi
me pasidarę geresni patriotai, mūsų tė
vynės meilė sustiprėjusi ir pasidariusi gi
lesnė. žodžiu, emigracija esanti „didelė 
patriotizmo mokykla“, nes „pabėgimas at
baigęs mumyse tautybės atbudimą“ ir 
tautiškumas mūsų dvasioje išsivystęs iki 
galo (A. Maceina, Tėviškės garsas, 1946. 
X.10).

(Šiandien, po 30 metų Jšeivystės, šiuos 
žodžius mes įkaitome su šypsena, nors ir 
nesistebime: mes visi tada panašiai gal
vojome ir buvome pasiryžę iš tikrųjų 
amibasadoriaufti — tvirtai kovoti už Lie
tuvos valstybės atkūrimą ir mokytis de- 
mokratc'lnių ,,mokslu“. Mes buvome išėję 
labai gerą patriotizmo mokyklą Lietuvoje, 
buvom pasipiktinę ir kruvinai sužeisti 
maskolių smurto, tad ir mūsų ryžtas pa
silikti lietuviais patriotais ir kovoti dėl Lie 
tuvos laisvės idealo buvo nuoširdus. Kaip 
mes išėjome tą „didžiąją patriotizmo mo
kyklą“ ir kaip mes „atbaigėme tautybės 
atbudimą“ — vaisiai labai ryškiai pasiro
dė po 30 metų ilšeivystės.

Nekalbėsiu čia apie užsimotus ambasa- 
dorystės žygius, neliesiu klausimo, kiek 
ir ką išmokome „demokratinėje mokyk
loje“, tik pabrėžiu, jog iš „didžiosios pa
triotizmo mokyklos“ susilaukėme toli gra
žu ne tokių „abiturientų“ kokių tikėjomės. 
Didelė dauguma tų ,moksleivių“ pakeliui 
jau nubyrėjo ir nubyra, o lieka tik rink
tiniai idealistai, kurie dar nepasiduoda ir, 
be abejo, nepasiduos, kol jėgos leis. Juk 
žinoma gi, kad senoji gvardijas miršta, 
bet nepasiduoda. Kalbu čia apie senimą 
ir žengiančią į veiklos sceną jaunąją kar
tą. Faktai prikišamai rodo, jog emigraci
ja nėra jokia „didžioji patriotizmo mo
kykla“, o atvirkščiai — patriotizmo didžio
ji žlugdyMa, kitaip sakant, — kapinynas. 
Mes buvom daug geresni patriotai, nacio
nalistai ir net šovinistai pasiekę ši kraš
tą prieš 30 metų, bet ilgainiui mūsų tė
vynės meilę apdildė amerikonizmas, o 
itin visagalis DOLERIS.

Statistika labai paprasta: Amerikon po 
karo atvažiavo apie 30.000 lietuvių. Pa
skutiniuose Amerikos Lietuvių Bendruo
menės įlinkimuose balsavo apie 8.000 rin
kikų. Sakykime — ne visi balsavo. Saky
kime — „tebegyvų“ lietuvių priklauso 
ir kitoms organizacijoms. Galų gale, gal 
būt, sutiksime susidarysiant lietuviškai 
tebėgalvoj ančių, tebejaučiančių apie 
10.000 tautiečių, atseit, vienas trečdalis. 
O du trečdaliai — 20.000 „didžiąją patrio- 
itizmo mokyklą“ tikrai baigė ir jaučiasi... 
laimingi apsimarinavę dėdės Šamo mari- 

nadomis. Tiems buvusiems tautiečiams tė
vynės meilės versmės jau išseko. Išeivys- 
tė yra patriotizmo, jau nebekalbant apie 
nacionalizmą, visiškas bankrotas.

Dar žygiuoja patriotizmo fronto prie
šakyje generolai ir vėliavndšiai, seka dar 
paskui juos ištikimieji tėvynainiai, o at
skalūnai dar pažiūri pro langą, pamoja 
ranka ir vėl skuba įsibrukti tarp dantų 
dėdės Šamo saldybių pritaisytą čiulptu
ką, smarkiai kovodami su sulašinėjimo 
liga. Tėvynės meilę jie „atbaigė“, t.y. su
pylė jai kapą, net ir gėlių nepasodinę. Po 
dievaičio Dolerio vėliava mes vis labiau 
tolstame nuo tėvynės kranto su mažėjan
čia įgula... Aš nenoriu skelbti pesimizmo, 
bet ir nemėgstu žiūrėti į tikrovę užrišto
mis akimis.

Sąžinei ir pesimizmui apmalšinti galime 
įsišvirkšti raminančių gyduolių. Žiūrėki
te, mes esame gerai organizuoti, net ir 
kai kurie kitataučiai mums pavydi, turi
me aukštų veiksnių, besirūpinančių Lietu
vos ateities problemomis, turime aibę ide
ologinių, akademinių, jaunimo, politinių, 
sporto, kultūrinių, labdarybės ir kitokių 
organizacijų, mūsų spauda išsišakojusi, 
leidžiame knygas ir žurnalus, kalba radi
jo valandėlės, labai sustiprėjome ekono
miškai, remiame savo tautiečius Lietu
voje ir t.t. ir t.t. Kur čia pesimizmas, kur 
laidotuvių maršai?

Kas gali ginčytis, kad taip nėra? Bet 
aš čia kalbu ne apie tremtinių organiza
cijų gausybę, .apie patriotizmą, kuris ne
pareina nuo organizacijų skaičiaus, bet 
nuo jų narių tautinio susipratimo gilumo 
ir tuo pačiu nuo jų ryžto atsidėjus kovoti 
už lietuvybės idealą. Juk svarbu ne fasa
das, o tai, kas dedasi už jo.

ŽALGIRIO KAUTYNĖS

Prieš 570 metų liepos 15 d. Prūsijos lau
kuose, Tanenbergo (Eglėkalnio) kaimo 
kaimo slėnyje, susitiko Europos rytų ir 
vrikarų tautos, ir įvyko didelės kautynės, 
kuriose lietuviams buvo lemta suvaidinti 
svarbiausią vaidmenį. Tada Lietuvos gar
bė ir galybė pasiekė aukščiausią laipsnį. 
Ta vieta ir ta diena, kai Vytauto Didžio
jo kariai guldė savo galvas už tėvynę, 
krauju buvo įrašyta į pasaulio istorijos 
lapus. Bėgo metai, slinko amžiai, tačiau 
liepos penkioliktoji yra nepamirštama.

1910 m. Amerikos lietuviai minėjo Žal
girio kautynių 500 metų sukaktį. Ta pro
ga, tautiečio V. Nikšos pastangomis, lie
pas 18 d. buvo įsteigta Lietuvių D.L.K. 
Vytauto Kareivių Draugija. Pirmojo pa
saulinio karo metu ji šelpė Lietuvą, da
lyvavo įvairiose parodose, 1911 ir 1919 m. 
laimėjo pirmąsias premijas. Nariai .turė
jo karinę uniformą ir aktyviai reiškėsi 
Amerikos lietuvių veikloje.1930 m. mūsų 
karinė spauda rašė, kad ši draugija dar 
yra veikli ir turi už 16.000 dolerių įsigi
jusi turto. Įdomu, ar ši draugija dar ir 
šiandieną gyvuoja?

1930 m. visa Lietuva ir užsienyje gy
venantieji lietuviai plačiai minėjo Vytau
to Didžiojo 500 metų mirties sukaktį. Tais 

metais buvo prisimintos ir Žalgirio kau
tynės. O šiais metais tas kautynes galėsi
me prisiminti, minėdami mūsų didžiojo 
valdovo 550 metų mirties sukaktį. Todėl 
ji minėtina, nes toje praeityje glūdi gra
žiausi pavyzdžiai, kurie parodo, ką gali 
lietuvis, kai jis pritrūksta kantrybės.

V. Vytenietis

I lį. Aš nebuvau Palangoj, aš nenoriu ten 
į tuos sodus sugrįžti, aš esu jauna čia. 
Atrodo, kad mes nebeturim savo ir priva
lom kantu su jumis apgailėti jūsų jaunys
tę. Aš klausau tų prakalbų bažnyčioj, sa
lėj, mokykloj, aš penkiasdešimt kartų 
girdėjau vis tą pačią dainą „Namo, bro
liukai, namo“. Aš mačiau ir pati šimtą 
kartų šokau lenciūgėlį ir malūną. Aš klau
siau ir klausiau pamokymų, kaip reikia 
mylėti tėvynę, kad ten vargsta žmonės, 
bet aš mačiau, kaip barasi čia partijos, 
nieko negalvodamos apie tą meilę ir ver
giją“, ir t.t.

Gana sutirštintas monologas, kuris iš
reiškia jaunosios kartos pažiūras.

O gal dar porą žodžių? Nemalonių žo
džių? Knyga gražiai išleista, bet Skyryba 
ir rašyba niekas nepasirūpino. Žinoma, 
dabar skaitytojai į tokius dalykus gal jau 
nebekreipia dėmesio, bet pačiam rašyto
jui turėtų būti nesmagu. (k.b.

Su lietuviais 
pasaulyje

VILNIAUS UNIVERSITETO 
MINĖJIMAI DETROITE

LB Detroito ir apylinkės .lietuviškoji 
visuomenė surengė 2 Vilniaus universite
to 400 metų sukakties minėjimus. Vienas 
buvo saviškiams, o kitas amerikiečių 
mokslo, meno ir viešosios opinijos forma
vimo asmenims.

Pagal gerai paruoštą planą: per asme. 
rainius, tarnybinius ar kitokius ryšius, 
buvo susilaukta per 40 akademinių ir vi
suomeninių sferų atstovų. Jie atstovavo 
vienuolikai įvairių amerikiečių .akademi
nių institucijų.

Rinkosi svečiai, kurių kiekvienas turė
jo prisegtą kortelę su pavarde, ir apžiūri
nėjo, vaišindamiesi kokteiliais, Eit. Kvik. 
lio surinktuosius Vilniaus universiteto 
rudinius. Po to visi susėdo prie lietuviškų 
valgių vakarienės. Oficialiąją dalį ’sveiki
nimo žodžiu pradėjo dr. K. Keblys. Isto
rikas prof. L. Gerulaitis (Oakland uin-tas) 
padarė neilgą Vilniaus un-teto istorinę 
apžvalgą. Pagrindinis minėjimo kalbėto, 
jas, Detroito un-teto prezidentas R. A. 
Mitchell, S. J., skaitė paskaitą „Catholic 
Universities: A living tradition“ tema.

Savo atstovus į tą minėjimą buvo .at
siuntę visa eilė Amerikos universitetų, o 
„Tėviškės Žiburiai“ dar ir taip rašo:

„Buvo labai įdomus sveikinimas Miči
gano Un-to profesoriaus Andrew-Ehren- 
kreutz, kurio tėvas buvo paskutinis len
kiškojo Vilniaus universiteto rektorius. 
Jo žodis (buvo tikrai nuoširdus, aiškiai 
vadinąs Vilnių lietuviškai (ne koks ten 
Wilno ar Wiilma...), be jokių dirbtinių 
pretenzijų. Svečių tarpe buvo radijo, te
levizijos stočių atstovų, vokiečių, lenkų, 
latvių spaudos darbuotojų.“

Minėj imas-akaidemi jra baigta visiems 
sugiedamt „Gaudeamus dgitur“.

29 JAUNI LAUREATAI

„Ateities* žurnalo tradiciniame vakare 
buvo išdalytos 29 premijos jauniems to 
žurnalo bendradarbiams už straipsnius, 
prozą, reportažus, fotografijas, poeziją.

Premijoms 1.000 dol. paskyrė kun. J. 
Prunskis.

Aloyzas Baronas savo romanuose ir no
velėse jau ne kartą yra pavaizdavęs Ame
rikoje gyvenančius lietuvius. Naujausia
me romane, 1979 m. Lietuviškos knygos 
klubo išleistame Laivai ir uostai (276 pus
lapiai, kaina 7 dol.) taip pat Amerika yra 
fonas, kuriame mūsų tautiečiai grumiasi. 
Taip, grumiasi, nes šįkart vaizduojami 
ten nusikėlusių pirmieji gyvenimo metai, 
dar su atsivežtųjų lagaminų iškraustymu, 
vieniems su darbais, kurie atvažiuojant 
buvo įsipareigoti, kitiems su varginga, iš 
malonės gauta pastoge ir kūrimosi rūpes
čiais.

Anais iš Vokietijos išvažinėjimo metais 
ir kiek vėliau plačiai ėjo kalbos, kad ne
didelė dalis lietuvių Amerikoje pateko į 
žemės ūkį. Kas neturėjo giminių ar pa
žįstamų, o norėjo patekti į tą viliojantį 
kraštą, tas galėjo gauti ūkininko parūpin
tą afidavitą. šitokiu būdu susiradę kelią 
į Ameriką, pakeikdami minėjo savo likimą
— sunkų ir ilgą darbą ir menką atlygi
nimą. šitaip pradėjo A. Barono romano 
veikėjas Laimos Manikas, kuris Lietuvoje 
mokėsi agronomu. Jis pakliuvo pas lie
tuvį ūkininką kuris turėjo dukterį, ir to
kiais atvejais aišku, kas gali atsitikti ir 
atsitiko. Jis vedė ją, o Lietuvoje žmona 
žuvo, ir Manikas, paaręs Mastausko-Mas- 
set laukus, savininkams mirus, išvažiavo 
į Floridą.

Ne vien į Maniką nukreiptos romane 
rašytojo ’akys. Lygiagrečiai pasakojama 
istorija ir jo sesers, Liusės Sultenės. Jos 
istorija idar ir sudėtingesnė už brolio. Lie
tuvoje palikusi vyrą, kuris gal bus ir 
žuvęs, ji atsivežė uošvę ir du vaikus. Tai
gi moteriai užtenka rūpesčių ir pagundų. 
Jos akiratyje dar ir du svainiai pasisuka
— gerai įsikūręs, bet šykštus gydytojas ir 
dažnai stikliuką kilnojęs vėjavaikiškas 
aktorius. Didžiausias rūpestis jai, žinoma, 
yra Petučis, kuris rodo nepaprastą norą 
būti jos globėju ir palenkti ją į save.

A. Baronas yra geras pasakotojas, su
gebąs pinti intrigą, ir gal kuris skaityto
jas net pagalvos, kad jo talentams ir su
gebėjimams būtų užtekę romane pavaiz
duoji vien brolį ar vien seserį, o ne abie
jų istorijas. Arba būtų galėjęs parašyti du 
romanus.

Dideli ir maži, pirmaeiliai ir antraeiliai 
veikėjai yra ryškūs ir saviti, dažnai vis 
baroniški — mėgstantieji pafilosofuoti ar 
poetais pabūti, nuotaikomis pagyventi, 
štai gabalėlis Maniko įspūdžių ir svarsty
mų:

„Toli, kažkur už horizonto, įsižiūrėjus 
buvo matyti bevardė žvaigždė. Nuostabi 
lauko žaluma lėkė kalvelėmis, už kurių 
sukėsi kelias. Buvo gūdžiai tylu, ir karvių 
tylus šlamesys, rodos, įsiliejo į Itą vieno
dą tylumą. Ir Manikas prisiminė vaikys
tę, jis, rodos, jautė savo 'basomis kojelė
mis rasotą žolę, rugienų dūrius ir įšiltas 
vieškelio dulkes. Ir jis tada nežinojo ir 
nesuprato, kad kada nors atsidurs laukuo
se už tūkstančių kilometrų. Kalendorius 
yra aukščiausias teisėjas, laikrodis kvai
las ir kurčias, bet patvarus ir nugalintis.“

O pabaigai dar pridėkime ištraukėlę, 
kaip paauglė mergaitė ginasi pasiūlymo 
nueiti pasiklausyti svečio kunigo paskai
tos:

„... jūs vis visur mus grūdate, kur su
plėkę seniai, kur paskaitos, kur kalbama 
tas pats ir tas pats, kur jūs norit, kad 
būtų minima jūsų jaunystė. Ir kai rekla
muoja tuos parengimus, vis sako: jūs pri
siminsite jaunystę, sodus ir Palangos smė-

RAŠYTOJAS E. CINZAS PAGERBTAS 
BOSTONE

Belgijoje gyvenąs rašytojas Eduardas 
Cinzas mėgsta pakeliauti. Praeitų metų 
pabaigoje jis vėl viešėjo Amerikoje , ir 
Bostono lietuviai suruošė šaunų sulbatva. 
'kairį-susiitilkimą su juo.

Humoristiniu žodžiu apie jo kūrybą ir 
gyvenimą kalbėjo Antanas Gustaitis. Jis 
sakė, kad E. Cinzas esąs užsispyręs že
maitis. Jaunystėje svajojęs tapti jūriniu, 
ku, bet karais nubloškė jį į Belgijos an
glies kasyklas.

Jo knyga .JEIroliio Mykolo gatvė“ laimė, 
jo Lietuvių maišytojų draugijos premiją, o 
„Raudonojo .arklio vasaros“ I tomas — 
kanadiečių V. Krėvės vardo premiją. Ra
šytojas baigia rašyti ir II to kūrinio to
mą.

A. Gustaitis perspėjo klausytojus, kad 
E. Cinzais, kaip ir Marius Katiliškis, ne
moka Viešai Skaityti savo kūrinių, šita 
.pastaba pasitvirtino — jo negirdėjo už 
kelių metrų sėdintieji klaulsytojai.

Kad jo škaitalnčio balsas negirdimas, 
tai yra patyrę 'ir Londono lietuviai.

NEĮRIŠTAS ŠV. RAŠTAS LAUKIA 
MECENATO

1979 m. gruodžio 3 d. sulkiako 20 m., kai 
mirė šv. Rašto vertėjas, pirmasis laisvo
sios Lietuvos arkivyskupas metropolitas 
Juozapas Skvireckas.

Pasirodo, Romos vienos spaustuvės San. 
dėllyje jau ilgas laikas guli 5.000 'atspaus
dintų Naujojo Testamento egzempliorių. 
Jie tebelaukia mecenato, kuris padengtų 
įrišimo ir kitas išlaidas.

Mans. Kl. Razminais „Tėviškės Žibu
riuose“ rašo, kad jų išleidimas būtų pras
mingas pagerbimas arfcv. J.Skvirecko.

LEIDŽIAMI J. AMBRAZEVICIAUS- 
BRAZAICIO RAŠTAI

Į Laisvę fondais lietuviškai kultūrai ug. 
dyti pradeda leisti prieš penketą metų 
mirusio literatūros kritiko, visuomeni. 
nliniko ir politiko Juozo Ambrazevičiaiuls- 
Brazaičio ralšituis, kuriuos redaguoja A. 
Skruipškeldenė ir Č. Grincevičius. Bus ke
letas tomų.

Pirmasis tomas jau atiduotas spausdin
ti, ir jame bus sudėti jo raštai apie Tu. 
mą-Vaižganitą, A. Dambrauską-Jakštą, S. 
Daukantą, K. Donelaitį, A. Baranauską, 
V. Pietarį, G. Petkevioaitę-Bitę, M. Va
lančių, K. Pakalniškį, Lazdynų Pelėdą, J. 
Lindę.Doibillą ir A. Smetoną.

V. GERULAITIS VĖL PRALAIMĖJO 
BORGUI

Sausio 13 d. New Yorke, Mlaidison (Squa
re Gardenia, tenisininkas B. Borg visiškai 
sumušė Vitą Gerulaitį ir laimėjo Colgate 
Grand Prix Masters varžybų titulą.

Tas žaidimas ir vėl buvo aukšto, retai 
pasitaikančio lygio. Vitas pralaimėjo lElor 
gui 6-2, 6-2 per 76 minutes. Nors Vitas 
palsižymėjo greičiu, vikrumu ir stipriomis 
salvėmis, ibet Borgo jom nepavyko nuga, 
lėti.

B. Borg per pastaruosius metus iš lai
mėjimų yra- uždirbęs milijoną dolerių.

PREMIJA DARBŠČIAM VEIKĖJUI

Clevelanldo (JAV) Lietuvių namai vi
suomeninę — kultūrinę 1.000 dol, premi
ją paskyrė savo apylinkės Lietuvių bend
ruomenės pirmininkui Jurgiui Malskiui 
už jo ,,kruopštų darbą, neišsenkamą ener
giją, jaunatvišką idealizmą ir neišsemia
mą kantrybę“, kaip „Darbininke“ jis pri
statomas.

TS

Domas Burneikis

Ežerai ir dvarai
(Žarėnų apylinkėje, Telšių aps.)

Žarėnų dvaras yra prie pait Žarėnų 
miestelio, tuojau už klebonijos, tarp Mi
nijos ir Žarėnų-Plungės kelio. Jame vieš, 
patavo leliškio Undurovič vyresnysis 
brolis. šis gyveno geriau už savo brolį. 
Gal ir sąlygos buvo palankesnės nei ano. 
Be dvaro, turėjo dar ir malūną ant Mini
jos. Čia Minijos krantai labai vaizdingi, 
apaugę lapuočiais, kuriuose pavasariais 
nenuilstamai koncertuoja lakštingalos ir 
kiti paukšteliai, mėgstantieji gyventi ar
čiau vandenų, ypač nuolatos įOiurlenan. 
čių.

šis Undurovič kurį laiką turėjo aštrių 
nesusipratimų su Žarėnų klebonu Lomon- 
tu dėl senųjų kapinių. Mat, tos kapinės 
dvaro planuose buvo rodomos kaip dvaro 
žemė. Žmonėse buvo kalbama, kad Undu- 
rovič išardas kapus, net palaidotų kunigų 
arnotų skiautės buvusios išmėtytos iš ka
pų lauk. Žinoma, kad taii buvo netiesa, 
nes Undurovič, kad ir kažin kaip būtų 
buvęs susikivirčijęs, tikriausiai taip ne
pasielgė. Tokiu elgesiu jis būtų sukėlęs 
prieš save visą parapiją. Tačiau senosiose 
kapinėse kurį laiką nebebuvo laidojama 
— įsteigtos kitur naujos. Tačiau klebo
nas, tur būt, bylą laimėjo, gal pagal įsi
senėjimo teisę, nes vienais metais Žarė. 
nuošė per atlaidus iškilmingos pamaldos 
•buvo laikomos ne bažnyčioje, o senosiose 
kapinėse. Tai buvo lyg ir triumfas, laimė
jus bylą, prieš atkaklų dvarininką. Vis 
dėlto taim priešginai (klebonas evangeliją 
skaitydavo lenkiškai, o jos pasiklausyti 

ateidavo kartais du, kartais trys ar ketu
ri „lenkai“. Išklausę triukšmingai pakil
davo iš saivo kliaupkų ir išeidavo lauk. 
Liūdna ir pikta būdavo, kad porai žmo. 
nių evangeliją Skaitydavo svetima kalba 
pačioje žemaičių širdy. Lietuviškai skel
biamas Dievo žodis ne jiems, o „muži
kams“, .arba stačiai žemaičiams pago
nims, kaip kad lietuvius vadino lenkai ir 
„lenkai“.

Dar žiupsnelis pasakojimų ir apie kelis 
kiltus dvarus.

Mažeikių aps., Židikų vis. Didžiųjų 
Juodeikių dvaras yra netoli Ventos, ant 
kairiojo Varduvos kranto, šio dvaro savi, 
ninfcas buvo Svirtūnas, rašėsi ir sakėsi, 
žinoma, Svirfiun. Dvaras buvo nemažas, 
daugiau kaip tūkstanties ha. Pirmojo pa
saulinio karo metu dvaro sodyba buvo ap
naikinta, rūmai sugriauti. Savininkas po 
karo į dvarą negrįžo, tur būt, mirė.

Sodyboje augo milžinas ąžuolas. Tokių 
ąžuolų tame pačiame Varduvos krante 
augo bene septyni. Juos žemės ūkio mi
nisterija naujakuriams perleido be aitly. 
ginimo, beit su sąlyga, kad jie tų medžių 
nesunaikins. Ar bepuiošia tie puikūs me
džiai Varduvos krantą, kuriame jie augo 
šimtmečius ir daug audrų atlaikė? Tame 
sodybiniame ąžuole, kaip pasakojo vieti
niai žmonės, Svirtūnas buvęs įsitaisęs air- 
batnamį, kuriame, kai būdavo gražus 
batoamį, kuriame, kai būdavo gražus 
oras, popietinėmis valandomis geidavęs 
arbatą. Tuo pačiu metu apačioje prie 
grandinių, kurios buvo įtvirtintos ąžuolo 
kamiene, pririštus baudžiauninkus plak, 
davę rykštėmis. Plakamųjų žmonių 
šauksmai dr dejonės Svirtūnui buvę ma
lonūs klausytis. Tų grandinių žymės aiš
kiai tebebuvo matomos dar ir 1919 m., 
tik to namelio ąžuole nebebuvo.

Čia pat verta tarti keletą .žodžių ir apie 
kitą šio dvaro „įžymybę“ — apie malūno 
(Juodeikių) nuomininką Valkerį. Jis 'bu
vo Lietuvos vokietis, beit visa šeima gerai 
kalbėjo lietuvi škiad. Valkeliai turėjo sū. 
nų ir dvi ar 'tris jau suaugusias dukteris. 
Vokiečių okupacijos (pirmojo pasaulinio 
karo metu) laikotarpiu Valkeris čia bu
vo „persona grata“. Į pat karo pabaigą jo 
sūnus įstojo i vokiečių kariuomenę. 1919 
m., kol dar švaistėsi Bermonito-Avalovo 
daliniai, jaunasis Valkeris parsirado į Di
džiųjų Jucidedikių dvarą pas tėvus ir dar 
ginkluotas. Kadangi tais metais trūko 
maiirio, tai jis, ginkluotas šautuvu ir re. 
veiveriu, vaikščiojo po kaimus ir iš ūki
ninkų rinko maisto gaminius: sviestą, 
kiaušinius, lašinius, kumpius ir it. t. žino
ma, tų surinktųjų gaminių sandėlis buvo 
pas tėvus. Kai 1919 m. pavasarį atvykau 
į D. Juodeikių dv. nusavinimo bylos pa
ruošti ir to dvaro žemes išnuomoti, tai 
vietiniai žmonės man ir papasakojo visa 
tai. Turėdamas tokias žinias apie Valkerį 
ir jo sūnų, Valkeliui žemės nedšnuomo. 
jau, dėl ko susilaukiau skundo, kuris bai
gėsi palties Valkerio nenaudai. Tačiau vė
liau, vokiečiui jėzuitui tėvui Kipp'ui vei
kiant, Ž. Ū. ministeris Krupavičius įsakė 
skinti Valkeriui dešimtį ha žemės iš to 
dvaro.

Dautarų dvaras yra netoli geležinkelio 
stoties Lūšės ir priklausė garsiojo Rusi, 
jos imperijos ministerio pirmininko Sto- 
lypčino žentui, karo jūrų laivyno karinin
kui Brikui. Kai rusai pradėjo Liepojoje 
statyti karo uostą, šiame dvare Stolypiino 
malonės dėka buvo pastatyta milžiniška 
plytinė. Nors molis buvo mažai tetinka, 
mais plytoms, ypač uosto statybai, plytos 
išėjo menkos rūšies, bet vistiek jas čia

gamino ir iždas už jas mokėjo aukštas 
kainas. >

Dvaro karvidės 'buvo įruoštos pagal 
olandų karvidžių planą, t. y. negilios. 
Kad <aš ten lankiausi (1925-6 m.), tos kar
vidės buvo tuščios, nes įtiek, tuir būt, vi
sai nesugebėjo ūkininkauti, šiaip jis ‘bu. 
vo labai simpatiškas žmogus, genai paži
nojo musų aukštuomenės gyvenimą. Labai 
niūrėjo dar kartą nuvykti į Paryžių, ku
riame esąs išgyvenęs linksmų ir triukš
mingų nuotykių. Jo žmona, buvusi Stoty, 
pinaitė, tada (buvo visai apkumtuisi dr jau
tėsi nepaprastai nedali minga.

Kartą Brikas man papasakojo (ir tvirti
no, jog tai tikra teisybė), kad Stolypinas 
buvo lietuvis ar lietuvių kilmės ir jo pa
vardė buvusi Stulpinas. Kilęs iš Stalupė. 
nų.

— Bet jūsų uošvis savo giminei buvo 
labai žiaurus, — pastebėjau.

— Ne jis, o jo politika, o politika visais 
amžiais buvo ir yra žiauri, — atsakė jis.

Šito dvaro žemėje buvo viena įdomy
bė, kurią gal nedaug kas težinojo būtent, 
ten įaugo kalnas. Tas kalniukas, .apie ha 
dydžio, augo maždaug už puisės km nuo 
dvaro sodybos. Bcikas tvirtino, kad kal
niukas per metus paaugąs .apie penkis 
centimetrus. Kalną suldarė baltasis kimi
nais, tur būt, sphagnum, o jo aukštis miaž. 
daug apie 30 metrų. Iki pat viršaus yra 
labai šiepias. Viduvasarį viršus suskel
dėja platokais ir giliais plyšiais. Tada 
kalniuko viršūnėje vaikščiojant reikia 
saugotis, kad neįžengtum į kokį gilų ply
šį-

Repšių dvaras buvo dešiniajame Var
duvos krante, nelabai vaizdingoje vieto. 
je, nes čia Varduvos krantai žemi. Jis pri
klausė kalnų inž. Plaiuskiui. Inžinierius 
jau buvo ligonis — 'alkoholikas. Jis mo

kėjo iš visokių vietinių vaisių daryti ge
rus vynus, tad kai kurie dvarininkai ar 
stambesni bajorai kviesdavo jį išsunkti 
ir jiems. Kai jo gaminamasis vynas pra. 
įdėdavo riūigiti, Plauskis prisistatydavo ir 
vis mėgindavo, iar geras skonis, tol, kol 
nugriūdavo šalia indų. Ruzgų dvaro sav. 
inž. Helkermanas pasakojo, kad Plausta, 
pirmą kartą pas juos atvykęs, tuoj pasi
siūlęs pagaminti gero vyno. Tada buvę 
kaip tik vaisių nuėmimo metais, tai (šeimi
ninkai pasiūlymą labai noriai priėmę. 
Vyną užraugę kelių rūšių. Kai vynas ėmęs 
fenmentuotis, tai tuoj ir Pauskis prisista
tęs tikrinti. Tada prasidėjusi jo nuolatinė 
kelionė į rūsį. Po kelių tokių pasivailkš. 
čiojimų vyndarys nebegrįžo. Šeimininkai 
pamanę, kad jis ilsėjo namo, pamiršęs at
sisveikinti. Tik atsitiktinai kažkas iš 
tarnautojų, nuėjęs į rūsį, rado jį begulin
tį tarp vyno butelių visiškai nusigėrusį.

Ties Repšių dvaro sodyba (gal ir to
liau) potvynių metu Varduva .dažnai iš
plauna iš krantų storokus rąstus. 1919 m. 
kartą mačiau du ilgus rąstus, maždaug 
30.40 cm storio, 'gulinčius upės dugne. 
Gal tai paskutinio ledmečio padariniai.

To dvaro sodyboje stovėjo dviejų moli
nių trobesių sienos, beveik visiškai svei
kos. Pasakojo, kad prieš daugelį metų tų 
trobesių stogai nudegę. Tačiau plūkto 
molio sienos, nežiūrint gausių lietų, žie. 
mos speigų, pavasario ibei rudens darga
nų, o vasaros karščių, laikėsi gana tvir
tai. Tik viršai šiek tiek suplonėjo, beit, 
kiek aplyginus, dėk, rodos, muriiotiniius ir 
statyk kazullus bei denk stogą. Rodos, tra
paus molio sienos gali dar stovėti šimtus, 
o gal ir tūkstančius metų, toks didelis 
molio atsparumas įvairioms oro atmai
noms.

(Pabaiga)
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Taip leidžiamos knygos
Visomis informacijos priemonėmis giria

mės klestinčia lietuvių tautine kultūra, 
gražiai ir dideliais tiražais leidžiamomis 
knygomis.

.Vagos“ leidyikla leido „Lituanisti
nės bibliotekos“ seriją. .Tai senosios kny
gos lietuvių ir nelietuvių rašytojų, sveti
momis kalbomis rašiusių apie Lietuvą. 
Išėjo 20 knygų. Tarp jų: Mažvydo, Myko
lo Lietuvio, Lascickio. Gizevijaus, Ruso- 
viano, Basanavičiaus, Daukanto, Valan
čiaus, Baranausko raštai. Tačiau šių tri
jų pastarųjų rašytojų tiražai buvo taip 
maži, jog knygą pavyko gauti tik nedau
geliui ir tik per pažintis bei kyšius. Ilgai 
knygynuose vieši vien daugiatiražiniai Jo
no šliupo raistai.

O kaip išleistas Antanas Baranauskas? 
Jo, Rumšiškių raštininkų mokyklos mo
kinuko, Vainuto ir Skuodo valsčiaus raš
tininkėlio, lenkiškieji mėginimai rašyti 
poezijas sudėti su fotografinėmis faksimi
lėmis. O dėl vieno brandžiausio jo kūrinio 
— „Kelionės Peterburkan“ — pratarmėje 
sakoma: „Iš poetinių nespausdinamas ei
lėraščių ciklas „Kelionė Peterburkan“, ku 
riame vyrauja mūsų skaitytojams svetima 
ideologija.“ Toji „ideoligija“ labai pa
prasta. Baranauskas dainavo:

Apkrauk mokestim didžiausiom,
Dvasia nepalūšma,
Nors Cibirijon nubruk mums, 
Ir te neprapulsimą...

Ne taip skamba akmenėliai,
Patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai, 
Šiaurėn nuvaryti.

Ne taip staugia platus plentas, 
Gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė 
Po svetimais ponais.

Ne taip puola drėgnas rūkas,
Kaip dienelė švinta,
Kaip gausingai mūsų brolių
Ašarėlės krinta...

Kad tu, gude, nesulauktum, — 
Ne taip, kaip tu nori.
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesakai nedori...

Šie posmai labai primena netolimą 
praeitį ir net dabartį, štai ką reiškia 
„svetima ideologija“...

Ta pati „ideologija“ sužlugdė ir Koja- 
lavičiaus „Lietuvos istorijos“ išleidimą.

1979 m. minime Vilniaus Universiteto 
400 metų sukaktuves. Ta proga buvo pa
siryžta išleisti vieno iš jo profesorių ir 
rektorių Alberto Kojelavičiaus-Vijūko 
(1609-1677) stambią, dvitomę „Lietuvos 
istoriją“. Veikalas iš lotynų kalbos buvo 
išverstas daugiau kaip prieš dešimt metų. 
Šiemet jis spaustuvėje buvo jau surink
tas ir sustatytas į spausdinimo mašiną. 
Atspausdinti korektūros lapai. Spaudos 
riktai .^parūpo“ glavlitui ('politinei cen
zūrai), kuri seniau nesidomėdavo senoviš
kais verstiniais leidiniais. Pirmoji „ide
ologiją“ aptiko kalbininko J. Senkaus naš 
lė. Ji parodė šefui Gurvičiui, tam pačiam, 
kuris seniau A. Vienuolio „Puodžiūnkie- 
miui“ „pakėlė lygį“. Gurvičius nubėgo i 
Centro Komitetą. Duobkasio vaidmenį čia 
suvaidino „istorijų daktaras“ Jonas Ani- 
čas: argi galima „vyresnįjį brolį“ vaiz
duoti tokį, koks jis buvo ir yra ir kaip jo 
darbus aprašo Kojelavičius! Aničas pa
galbos kreipėsi į šių dienų muravjovą Dy- 
benką. Ir „Lietuvos istorijos“ raidės.

TOMAS VENCLOVA PRIE DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

Lietuva šiandien ir rytoj
MŪSŲ DVIEJŲ DISIDENTŲ DIALOGAS

Tarybų Sąjungoj paskelbia, kad ryšium su tarybinės 
liaudies pilietinės sąmonės pakilimu valdžia numato to
kią dieną, vieną dieną per metus, kada kiekvienas ga
lės užmušti, ką jis nori. Valdžia tikisi, kad bus užmušti 
tie, kuriuos reikia užmušti, nes pilietinė sąmonė yra pa
kankamai aukšta. Duodamas tam tikras pasiruošimo 
laikotarpis, o paskui paskelbiama toji atvirų žudynių 
diena. Tos kampanijos visi laukia be galo išsigandę, be 
galo pakrikę psichologiškai, kiekvienas galvoja, kad 
galbūt ateis mane užmušti. Vienam kitam kyla mintis, 
kad būt gerai ir man ką nors užmušti, ypatingai, kad 
diena atvira: ką nori tą užmuSk. Taip paskelbta. Įdo
miausia, kad kai ateina toji diena, tai praktiškai beveik 
nieko neužmuša. Viskas praeina patyliukais, be ypa
tingų išdavų.

Panašiai visos tarybinės kompanijos pastaraisiais 
dešimtmečiais praeina be išdavų: kaip kukurūzai, taip 
daugybė kitų dalykų. Jos yra sabotuojamos, ignoruoja
mos. Rusifikacijos kampanija yra tiek sabotuojama ir 
ignoruojama, ypatingai Lietavoje, kad faktiškai jinai 
iki šiol, ačiū Dievui, nėra davusi pavojingų pačiai tau
tos gyvybei išdavų. Aš tuo esu visiškai tikras.

Asimiliacijos Lietuvoje nėra. Jaunimas visiškai ne
pereina j rusų kalbą, laibai vengia mišrių vedybų; tie
sa, pats esu mišrių vedybų, bet tai jau kitas klausimas. 
Mišrios vedybos yra labai retas reiškinys.

Dėl mišrių vedybų sykį Lietuvoje buvau paklaustas,

7. RUSŲ KLAUSIMAS LIETUVOJE

Rusų klausimas labai įdomus. Visai teisingai dr. 
Štromas pasakė: priešrusiškas nusiteikimas Lietuvoje 
yra beveik absoliutas. Aš sakyčiau, šimtaprocentinis, 
jeigu nebūtų vienos išimties, kuri esu aš pats. Visada 
nuo 'seno sakydavau savo draugams: kolegos, atsimin
kite, jog yra vis dėlto rusai ir rusai. Vienas sąmojingas 
vyras atsakė, kad padorus rusas yra tas pats, kaip kep
tas ledas... Dabar, kada yra Sacharovas, Kovaliovas, ka
žin, ar jisai taip pasakytų...

Aš nesu nacionalistas. Esu Lietuvoje vienintelis 
nenacionalistas. Laikau save demokratu, liberalu (kitur 
pabrėžė, kad liberališkumas jam reiškia demokratiš
kumą. Red.), bet ne nacionalistu, nors, žinoma, lietuvių 
tautos reikalai man rūpi daugiau, negu kitų tautų rei
kalai.

Mane dažnai klausė apie rusifikaciją. Dėl rusifika
cijos galiu pasakyti tiek: yra tas pavojus, ir būtų keista, 
kad jo nebūtų. Sunku įsivaizduoti ką nors, kuris neig
tų, jog pavojus yra.

Bet norėčiau prisiminti dalyką, kurį jau esu prisi
minęs amerikiečių auditorijoje, būtent, Julijaus Danie- 
lio garsų romaną, kuris vadinasi „Govorit Moskva" 
(Kalba Maskva). Jis yra labai įdomus, išverstas į įvai
rias kalbas, Romano tarinys toks: Vieną dieną per radiją

spaustuvėje buvo išbarstytos... O kai kas 
buvo net nubausti už šitą „nusikaltimą“— 
kaip drįso mėginti išleisti!.. Redakcinė 
kolegija: K. Korsakas, R. šarmaitis, J. 
Jurginis liko sausi — jie i'š „neliečiamų
jų“. Nukentėjo „Vagos“ leidyklos žmonės, 
kurie šio veikalo dar nė matyti nebuvo 
matę. Kaltas visada iešmininkas...

Šitaip pagerbtas senasis Vilniaus Uni
versitetas, taip paminėtas jo jubiliejus. 
Neužtenka vien žodžiais niekinti jo pra
eitį...

Palaidota ir visa „Lituanistinė biblio
teka“. Neišeis nei šių metų „Vagos“ lei
dyklos kataloge paskelbtoji „Dusburgo 
kronika“, nei užplanuotoji Jono Bretkūno 
raštų rinktinė. Šie veikalai taip pat buvo 
kelerius metus ruošti ir gerai paruošti. 
. Taip elgiamasi su Lietuvos istorija ir 
jos veikalais.

Ta pačia proga reiktų prisiminti ir di
džiojo pedagogo humanisto Jono Amoso 
Komenskio (1592-1670) „Rinktinius pe
dagoginius raštus“, „šviesos“ leidyklos 
išleistus 1975 m. Kaune. Tomas daugiau 
kaip 700 puslapių, didelio formato, gra
žiai išleistas. Tiražas paženklintas skait
meniu — 3000. Visa nelaimė ta, kad nė 
vienas egzempliorius nebuvo parduotas! 
Partija leteną uždėjo knygai spaustuvėje, 
šiais „Raštais“ pasidžiaugti mokytojai 
galėjo ir gali vien paveikslėly: „Naujų 
knygų“ biuletenio 1976 m. Nr. 6, 15 psl., 
įdėta jų viršelio fotografija...

Kaipgi bedieviai duos mokytojui kny
gą, kuri „Didžiojoj didaktikoj“ moko auk
lėti žmogų „kaip paskutinį ir tobuliausią 
Dievo kūrinį“!

Komenskio „Raštų“ tiražas buvo atiduo
tas į popieriaus fabriką, o keli egzemplio
riai per V. Kazakevičių pasiųsti užsienio 
lietuviams: žiūrėkit, mes ir krikščioniškų 
knygų leisti nebijom!

K. Širvintas
(„Aušra“, Nr. 16-56)

PULKININKŲ DIENOS KALĖJIME

Graikijoje netrukus bus išleista jauno 
žurnalisto knyga, kurioje pasakojama, 
kaip dienas ir metus kalėjime leidžia put. 
kiniinkai, kurie kraštą valdė iki 1974 m.

Knygoje pasakojama, kad buvusieji 
diktatoriai kalėjime gyvena kaip praban
giame vielšlbutyje. Savo kamerose jie turi 
šaldytuvus, radiją, televiziją.

Lankyti juos galima dažnai. Be to, pa
simatymuose jiems netaikomos taisyklės, 
kad galima kalbėtis tik pro tinklelį.

Tačiau kai jiems atnešama valgyti, tai 
sargybinis tari paragauti ir po to dar pa
stovėti — laukiama, ar jis nesusirgs. Du 
mažesnes bausmes gavusieji kankintojai 
buvo išleisti, bet gatvėje juos kažkas nu. 
šovė.

DR. KISSINGERIO MILIJONAI IR 
GALIMOS AMBICIJOS

Magazinas .„Time“ pradeda dalimis 
spausdinti prez. Nixono patarėjo saugumo 
reikalams, o vėliau, užsienio reikalų mi- 
nisterio dr. Henrio Kissiingerio atsimini
mus, pavadintus „Baltųjų Rūmų metai“, 
kurie paskui bus išleisti knygomis dviem 
didžiuliais tomais. Tos knygos jam už
dirbsiančios kokius 5 mil. dolerių.

Jis tari 5 mietų sutartį su televizijos 
NIE|C stotim ir už savo pasirodymus gau
na 1 mil. dol. per metus. Kviečiamais skai
to 20-30 minučių paskaitą už 15.000 dol. 
žodžiu, jiils populiarus. O ko jis siekiąs? 
Ar tik pinigų?

Prezidentu jis negalės būti, nes gimęs 
ne JAV. Galįs būti senatorium.

Skaitytoju (!uiokai LIETUVOJE
VILNIAUS ŠV. ONOS BAŽNYČIA 

NUVAŽIAVO I RYGĄ

Kiekvienais metais paprastai pasirodo 
naujos atostogų turistinės brošiųros. Štai 
į rankas pateko rusiškoji 1980 m.

Brošiūra išmarginta apie 80 vaizdelių 
iš .plačiosios tėvynės“. Yra joje ir trys 
okupuotos Pabaltijo valstybės.

Vilniaus lankytinos vietos suminėtos 
tik trys: Išv. Petro ir Povilo, šv. Onos baž
nyčios ir Gedimino pilis, kurioje įrengtas 
Vilniaus miesto muziejus. Tačiau koks 
gali būti Vilnius be Katedros, be Aušros 
Vartų? Kas atsitiko su 'gražiąja Lietuvos 
globėjo Šv. Kazimiero bažnyčia, kas yra 
šv. Jono, šv. Mykolo ir daugelyje kitų 
gražiųjų Vilniaus bažnyčių? Kur dingo 
katalikiškosios Kalvarijų koplytėlės su 
Vilniaus puošmena — Trijų kryžių kal
nu?

Brošiūros 11 puslapyje yra paveikslas, 
kuriame gal ir Vilniuje nebuvęs atpažins 
šv. Onos, o 'Užpakalyje Bernardinų bažny
čias, bet apačioje parašyta: Ryga!

Brošiūros 31 puslapyje nurodytos turis
tams taisyklės. Mėgėjams fotografuoti 
nurodyta, kals galima, o ko ne.

Be to, pažymėta, kad angliškai kalban. 
tieji galės nusipirkti ir angliškos spaudos: 
„Morning Star“, „The Times“ ir „Finan
cial Times“.

A. G-lis

EUROPEAN LIAISON GROUP NIEKO 
MUMS NEDUODA

Pasakodamas apie Vliko seimą (Eur. 
Lietuvio 1980 m. Nr. 1), Z. Juras užsimi
nė European Liaison Group, kurioje da
lyvauja ir lietuviai. Jis sakė, kad grupės 
vienintelis siekimas yra joje dalyvaujan
čių kraštų nepriklausomybė.

Tačiau tarp išvardintų tautų minima ir 
Jugoslavija. Kas gi tą kraštą yra okupa
vęs, kieno kariuomenė trypia jos žemę? 
Man labai neaišku, kokios nepriklauso
mybės nori ELG pirmininkas Marčetič. 
Juk dešimtys tūkstančių kasmet išvažiuo
ja į užsienį dirbti, o užsidirbę nevaržomi 
grįžta namo. Anglų futbolo komandos 
perkasi' Jugoslavijoje sau žaidėjus, ang
lai ir Anglijos lietuviai, niekieno netruk
domi, ten važiuoja atostogauti.

Iš tikro toji ELG tam tikra prasme, sa
kyčiau, yra beveidė organizacija. Joje da- 
lyvauj'anit prarandamas savo etninės gru
pės vardas. Pirmiausia, dėl to, kad len
kai joje viską nusveria su savo lenkiško
mis problemomis. Visose didesnėse de
monstracijose jie niekam neužleidžia prie
kio — visada jie turi būti pirmieji. Kai 
šventėm karalienės sidabrinį jubiliejų, 
lenkai neleido ELG įrašyti savo pavadi
nimo Albert Hali karalienės garbei ruoš
tojo koncerto skelbimuose. Lenkai įrašė, 
kad rengėjas yra anglų-lenkų draugija, o 
ELG liko tik padėjėja.

Kiek vėliau kai Westminsterio kated
roje buvo to jubiliejaus padėkos mišios, 
programoje lenkai įrašė kaip pagrindinius 
rengėjus „Central and East European 
Communities in Great Britain“. Rengėjai 
— princas Lew Sapieha su kitais lenkų 
visuomenininkais, o kaip jų padėjėjai ga
le išvardijamos kitos etninės grupės.

Nieko negalima prikišti lenkams. Jie 
turi gabių žmonių ir drąsos ginti savo 
vardą ir kelti jį aukščiau už kitų tauty
bių. Kitos etninės grupės negali su jais 
varžytis.

Taip pat neteko girdėti, kad toji Euro
pean Liaison Group būtų kada nors paju
dinusi savo narius pasisakyti vienokiais 

ar kitokiais vien tik Lietuvos, Eatvijos ir 
Estijos reikalais. Tikriausia, kad ir atei
tyje nepajudins. Taigi manyčiau, kąd nė
ra ko didžiuotis kažin kokia organizacija, 
kuri Lietuvai ir lietuviams nieko neduoda.

Be to, mūsų Lietuva yra Rusijos oku
puota, tad mums pirmoje eilėje reikalin
ga kovoti prieš okupantą. Nepriklausomy
bės siekimas, kaip Z. Juras sako, yra vie
nintelis ELG tikslas. Tačiau kitos to sam
būrio tautinės grupės kita ką sako. Jų 
siekimas yra sunaikinti komunizmą, o ta
da jau okupacijos savaime p ranyksian- 
čios. Ar tuo galima tikėti?

Be kita ko, šiandien jau, tur būt, visam 
pasauliui aišku, kad Sov. Sąjungoje nėra 
komunizmo — ten tėra komunizmo vardu 
pridengtas imperalizmas. Tad ir kova tu
ri būti vedama prieš rusiškąjį imperializ
mą.

S. Kasparas

SPORTO OLIMPIADA

Britų olimpiados komitetas yra tos nuo
monės, kad Maskvos olimpiados nėra rei
kalo boikotuoti.

Man atrodo, kad mūsų Atstovas V. Ba
ltokas turėtų painformuoti Anglijos vy
riausybę, britų olimpiados komitetą ir 
įtakingą spaudą, kodėl Lietuva, Latvija, 
ir Estija neturi teisės dalyvauti pasauli
nėse olimpiadų žaidynėse — priminti ulti
matumus, Raudonosios armijos ižygiavi- 
mą ir tų kraštų pavertimą Sov. Sąjungos 
provincija.

Aš maniau, kad britai tik tada suprastų 
realią padėtį ir boikotuotų olimpiadą, ku
ri šiais metais turėtų įvykti Maskvoje, 
kai rusų tankai atsirastų Lonodno gatvėse.

D. Stephns

NEPASITENKINIMAS RUSŲ 
ANTPLŪDŽIU Į LATVIJĄ

Latvijos KP pirmasis sekretorius A. 
Voss patvirtino Pabaltijo savilaidinės 
spaudos tvirtinimus apie nepasitenkinimą 
rusų antplūdžiu' j Latviją, Estiją ir Lie
tuvą. Savo straipsnyje, išspausdintame 
sovietinės KP CK žurnale „Komunist“ 
(1978, Nr. 14), jis taip rašė: „Mes negali, 
me tylomis praeiti pro vietininikiškus po
linkius ir tautinį siauraprotiškumą, kuris 
vis dar atsispindi kai kurių žmonių pa
žiūrose ir nusistatymuose. Jie kartais ne
sugeba suprasti, kad komunistinė statyba 
neįmanoma be kuo glaudesnio politinio, 
ūkinio ir 'kultūrinio bendradarbiavimo ir 
be broliškos savitarpės visų SSSR tautų 
pagalbos. Pavyzdžiui, tokie žmonės kar
tais tvirtina, kad mūsų respublikoje ne
apsimoka prasidėti su tam tikru dideliu 
pramoniniu projektu ar statyti tą ar kitą 
jėgainę. Kodėl? Nes, sako jie, išdavoje 
padidėja nelatvių gyventojų skaičius.“

(ELTA)

NE RUSAS, O ESTAS

„Daily Telegraph“ buvo parašęs, kad 
dirigentas Neeme Jaervi yra rusas.

Tas pats laikraštis išspausdino 
Šalme Pruuden laišką, kuriame sakoma, 
kad tas dirigentas yra estas ir koncertų 
proga visada nurodo savo tikrąją tautybę.

Laiške dar sakoma, kad Sov. Sąjungoje 
nerusų yra daugiau kaip 50 procentų, kad 
Pabaltijo kraštus rusai prievarta stengia
si surusinti. O užsieniuose įžymieji tų ne- 
rusiškų tautų žmonės dažnai vis vadina
mi rusais.

kaip aš žiūriu į j>as. žmonės žinojo, kad mano paties 
vedybos yra mišrios. Į tą radau reikalo atsakyti: atleis
kite, jeigu Basanavičius buvo vedęs vokietaitę, Pieta
ris rusę, Vincas Krėvė žydę, Smetona lenkų kilmės mo
terį, ir jeigu tie žmonės dirbo Lietuvos naudai, tai miš
rios vedybas yra jų privatūs reikalas. Kas yra įdomu, 
'kad mišriose vedybose labai dažnai tasai 'antrasis part
neris pakrypsta į lietuvių pusę. Tai dažnas įvykis, ir 
valkai dažniau būna lietuviai, negu kitataučiai. Tai 
faktas, kuriam dr. Štromas, manau, neprieštaraus.

Dr. Štromas: Ne!
T. Venclova: Galiu pasakyti apie vieno mūsų su dr. 

Štromu pažįstamo sūnų, kuris yna kilęs iš mišrių vedy
bų. Jisai vaikščiojo po Vilniaus gatves, užsirašęs ant 
savo mokyklinės veršenikės šūkį: „Rusai, lauk iš Lietu
vos!“ Kada jis ketvirtoj ar penktoj gatvėj buvo areštuo
tas, ir po to jo tėvas turėjo ilgai aiškintis, tai tėvas pa
sakė: „Man labiausiai keista, kaip jis priėjo prie 
tokio šūkio, kadangi jis pats per pusę yra rusas“.

šita prie'šrusiška linija yra, ir ji giliai įšismelkusi 
tautoje.

Visai sutinku su dr. Štromu, kad mums reikia at
likti švietėjišką darbą, kad tas mažumų arba naujų at
vykėlių klausimas būtų Išspręstas kiek galima huma
niškiau, kad šitas negatyvus ir agresyviškas nusiteiki
mas iš tautos sąmonės būtų ne tai, kad pašalintas, bet 
įgytų žymiai liberališkesnes konstruktyvias formas. Be 
abejo, bendnavimas su rusų disidentais, su 'ta geriausia 
rusų dalimi, kuri supranta ir palaiko mūsų tautinius 
siekius ir vardan mūsų tautinių siekių gauna 10 metų 
kalėjimo, yra ta kryptis, kuri čia gali labai padėti.

(Bus daugiau)

ŠEIMOS IR SKYRYBOS

„Literatūra ir menas“ savo Septynių 
dienų skiltyje apie šeimas ir Skyrybas 
Lietavoje rašo:

„Keletas metų skaičių. Atsiprašome, 
kad ne visi jie bus tikslūs — Centrinės 
statistikos valdybos darbuotojai, malo
niai mums talkinę, dar neturėjo tikslių 
pastarųjų 'savaičių duomenų apie skaus
mo ir džiaugsmo paliestas širdis.

Taigi 1979 metais užregistruota 32 
tūkstančiai santuokų ir 10..7 tūkstančio 
ištuokų. Abu šie Skaičiai yra pastarojo 
dvidešimtmečio rekordai: 1960 mietais su
kurta 28,1 tūkstančio šeimų, iširo — 2,4 
tūkstančio. Tada, kai visi mes buvome 
pora dešimtmečių jaunesni, šimtui san. 
tuokų teko 8,4 ištuokos, dabar —33,5. De
ja, tai ne šviesesnės saulės ir saldesnio 
vandens variantas, o 'akivaizdus faktas 
— per dešimtį metų Skyrybų procentas 
paspartėjo keturis kartus.

Kokio amžiaus tie ,,nusidėjėliai“?
Pravartu žinoti, kad po žalią Nemuno 

kraštą klajoja 23 procentai palikusių ar 
paliktų sušalusių ir alkanų vyrų, kurių 
amžius — tarp 40-50 metų. 20 procentų 
vyrų užpūtė pirmąjį židinį, perkopę 25 ir 
nesulaukę 30. 5 procentai visų išsiskyru
sių vyrų — pensininkai, kuriems gal kiek 
vėlokai prašvito protas, jog reikia pasuk, 
ti individualiu keliu. Pavojingi visi am
žiai, išskyrus ilki 20: tokio išsiskyrusio 
vyro pernai Lietuvoje neaptikta. To am
žiaus moterys sudaro 0,7 procento.

Įdomu, kokie reikalai silpnosios lyties 
padangėje? Bemaž tokie pat, nors atspal
vis šiek tiek Skiriasi: moterys mėgsta at
gauti nepriklausomybę kiek jaunesnės. 
Beveik 13 procentų išsiskyrusiųjų — 20- 
24 metų (vyrų tik 7 procentai), 22 pro
centai — 25-30 metų (vyrų — 20 procen
tų)- Vyrai maždaug tokia pat proporcija 
ima lenkti moteris, peržengę Kristaus am
žių. Ir mauna pirmyn, nesustodami iki 
paskutiniosios.

Labiausiai samtuoka apkarsta tarp pen. 
kių ir dešimtų bendro gyvenimo metų 
(beveik 29 procentams išsiskyrusių). Ne 
ką gelbsti ir sekantis vedybų dešimtme
tis — beveik 27 procentai...

Nepaisant visų negandų, Lietuvoje yra 
900.000 patvarių ir turbūt laimingų šei
mų. O valkų 1979-aisiais gimė 52 tūkstan
čiai. Mažoka. Priminsime, kad 1960 m. gi. 
mė 62,5, 1965 m. — 53,8, 1970 m. — 55,5, 
1978 m. — 51,8 tūkstančio vaikučių. Kur 
nueisime, nebeaugindami vaikų?“

LITERATŪRINĖS PREMIJOS

Ryšium su P. Cvirkos gimimo 70 m. su
kaktim Lietavoje buvo paskelbtas apsa- 
kymo-novelės konkursas.

Dabar laimėjusiems paskirtos premi
jos. Pirmąją (600 rb) gavo Petras ir Povi
las Dirgėlos už „Dvylika novelių -apie Te
odorą Milkų“, antrąją (500 rb) — Algir
das Pocius už apsakymą „Rytą, kai norė
josi miego“ ir trečiąją (400 rb) — Bitė 
Vilimaitė už noveles apie Žemaitę

KAUNO NAUJIENOS

Kauniečiai architektai G. Janulytė ir 
V. Mafcaraiitis paruošė originalų projektą 
Vitebsko miesto kultūros ir sporto kom
plekso rūmams.

Maršrutu Geležinkelio stotis-Ukmergės 
plentas (Raudonosios armijos prospektas) 
-Bainiaičio gatvė Kaune pradėjo kursuoti 
niauji mikiroautobusai-taksi.

Profsąjungos kultūros rūmuose Kaune 
pramogos metu gitaristais G. P., priėjęs 
prie mikrofono, norėjo paskelbti niaują 
numerį, tačiau elektros grandinėje įvyko 
trumpas sujungimas, ir žiūrovų akivaiz
doje jis krito be sąmonės.

Gretimoje salėje tuo metu repetavo gy
dytojai, Lietuvos pramoginių šokių meis
trai, Jūratė ir Česlovas Norvaišos. Nu
kentėjusiam jie suteikė pirmąją pagalbą, 
ir gitaristais buvo nuvežtas į ligoninę. Po 
a'štu-cinio'likos parų jis .atsigavo.

CIVILINĖ AVIACIJA LIETUVOJE

Lietuvos civilinės aviacijos 'viršinin
kas Nikolajus černovas „Tiesos“ kores
pondentą painformavo, kad praeitais me
tais aviatoriai skraidino 658.000 keleivių 
ir pargabeno 10,6 takšt tonų krovinių.

Aviacija taip pat buvo naudotasi žemės 
ūkyje, miškų apsaugoje, medicinos ir eis. 
mo saugumo tarnyboje.

VIENAS SUŠAUDOMAS, TRYS TURĖS 
KALĖTI

Vilniuje V. Serebrianikovas nuteistas 
sušaudyta, V. Apyvalas — 13 m. kalėti, O. 
Rusienė — 2 m. ir R. Isajenkova — 1 m. 
6 mėn.

Jie atsikvietė kažkokį pilietį, iabu da
bar nuteistieji vyrai nužudė jį, padėjo la
voną virtuvėje ir po to dar tris dienas 
girtavo.

NAUJO MIESTO PRADEDANTI POETĖ

Supažindindamas su 'Lietuvoje rusų 
kalba leidžiamojo žurnalo „Litva litera- 
tamaja“ Nr. 5, „Literatūra ir menas“, be 
kaita ko, rašo, kad jame išspausdinti „pra
dedančios rusų poetės iš Sniečkaus mies. 
to I. Averjanovos eilėraščiai“.
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Olensevičius ir J. Stundžia, po 2 sv. A. 
Anririušaitis ir A. Valentą, 1,45 sv. K. 
Kubilius, 0,50 sv. I. Dailidė.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

J. Tamuttaitis —.10 sv.
Nuoširdžai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
DU VATIKANO DIPLOMATAI 

LONDONE

Sausio 25 d. Londono lietuviškąją baž
nyčią aplankė Vatikano apaštališkosios 
delegatūros sekretorius prelatas Mario 
Oliveri. Jis domėjosi Lietuvių Katalikų 
Bendrijas veikla D. Britanijoje ir Londo. 
no lietuvių katalikų centru — bažnyčia, 
klebonija ir svetaine.

Jį atlydėjo prelatas dr. Jonas Vytautas 
Bulaitis, kuris dabar yna nunciatūros pa
tarėjas Sudano sostinėje Chartume, o 
šiuo metu atostogauja Londone.

S. K.

A. A. AMELIJA ONA DRAKE- 
SMOLSKYTĖ

1979 m. lapkričio 27 d. mirė Amelija 
Ona Drake.Smolskytė, 56 m. amžiaus.

Drake šeima -gyvena Leatherhead, Sur
rey. Velionė palaidota iš vietinės bažny
čios Leatherhead kapuose.

Paliko liūdintį vyrą ir dukterį.

A. A. J. KUBILIUS

1979 m. gruodžio 17 d. mirė J. Kubi
lius, 67 m. amžiaus. Palaidotais iš vietinės 
bažnyčios Berchington, Kent.

Tate and Lyle cukraus fabrike išdirbo 
elektros inžinierium 48 metus.

LONDONE LANKĖSI M. RODGERS

Į Londoną kelioms dienoms iš savo 
Edinburgo buvo atvažiavęs Murdoch Rod
gers pasirinkti archyvuose medžiagos sa
vo rašomajai daktarinei disertacijai apie 
Škotijos lietuvius.

Tą progą jis taip pat panaudojo ir kitam 
reikalui — per bičiulius ir pažįstamus pa
sirinko eksponatų savo ruošiamajai tauto
dailės parodai, kuri bus atidaryta Mother- 
well Civic Centre vasario 13 d.

Notlinghamas
VASARIO 16.TOS MINĖJIMAS

Vasario 16 d., 6.30 vai., Ukrainiečių klu
bo salėje (30 Bentinck Rd.), rengiamas 
platesnio masto Lietuvos nepriklausomy
bės 'šventės minėjimas.

Programoje: sveikinimai ir dr. St. Kuz
minsko paskaita.

■Meninė dalis bus įvairi ir įdomi. Ją at
liks vietinis „Gintaras“, kurio šiuo metu 
pasipildė gretos naujais veidais. Jis stip
riai ruošiasi programai.

Programai pasibaigus, prie geros mu. 
ziikos bus šokiai ilki vidurnakčio. Bus ir 
alaus su puta.

Kviečiame visus vietos lietuvius su 
draugais ir iš -tolimų -apylinkių gausiai 
atsilankyti.

Vasario 17 d1., 11.15 vai., sekmadienį, 
Lietuvių Židinyje užprašytos mišios už 
Lietuvą.

Minėjimo pelnas skiriamas Tautos 
Fondui.

Skyriaus valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — vasario 24 d., 12.30 
vai.

BRA-DFORDE — vasario 17 d., 12.30 vai.: 
šv. Mišios, užprašytos Vyilies klubo, 
už Tėvynę.

HUDDERSFTELDE — vals-ario 24 d., 1 vai. 
p. p., šv. Juozapo -bažn.

BRADFORDE — kovo 2 d., 12.30 vai.
NOTTJNGHAME — vasario 17 d., 11.15 

vai, pamaldos už Lietuvą, Lietuvių 
Židinyje.

DERBYJE — vasario 17 d., 14 vai., pa
maldos už Lietuvą, Bridge Gate.

NOTTINGHAME — vasario 24 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

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.

Bradfordas
ŽYMŪS RENGINIAI IR SVEČIAI

Dainininkė-solistė VIOLETA RAKAUS
KAITĖ, iš Vak. Vokietijos, atstovaudama 
Bradfordo ir apylinkių lietuviams, dai
nuos Pavergtųjų Tautų Komiteto sureng
tame metiniame šešių tautybių

KONCERTE 
vasario 16 d., šeštadienį, ukrainiečių sa
lėje, 13 Claremont, Morley St., Bradford 
7.

Koncerto pradžia 6 vai. vak. Po kon
certo — šokiai.

Dr. ALEKSANDRAS ŠTROMAS, apke
liavęs Vakarų pasaulį su paskaitomis, pa
darys pranešimą — skaitys paskaitą va
sario 17 d. sekmadienį.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIME 
Vyčio klubo salėje.

Meninėje programoje vėl dalyvaus ne
nurimstanti lakštingala VIOLETA RA
KAUSKAITĖ. Taip pat dainuos ir mūsų 
vyrų sekstetas, vadovaujamas P. VASIO.

Minėjimo pradžia 4 vai. p.p.
Abiejuose renginiuose kviečiame visus, 

iš -arti ir iš tolimesnių vietovių, kuo gau
siau dalyvauti.

Vyčio klubo ir skyriaus valdybos

Manchesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 23 d. Lietuvių -klubo patalpose 
ruošia Vasario 16 minėjimą.

Manchesterio ir apylinkių lietuvius 
nuoširdžiai prašome kuo gausiau daly
vauti minėjime: keletą valandų praleisi
me kartu lietuvių klube. Pradžia 6 vai. 
vakaro.

Skyriaus valdyba

Derby
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 23 d'., šeštadienį, 6.30 vai. vak., 
DBLS Derby skyr. rengia nepriklausomy
bės minėjimą.

Minėjimas įvyks šv. Juozapo parapijos 
nlaujoje salėje (Mill Hill Lane). Bus įvai
ri programa. Bus šokiai, kuriems gros ge. 
ras orkestras. Veiks baras bei bufetas. 
Be to, -velilks gausi loterija laimei išmė
ginti.

Visus tautiečius iš toli ir arti maloniai 
kviečiame į šį brangios šventės minėjimą 
gausiai atsilankyti.

Derby skyr. valdyba

Gloucesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 23 d. -DBLS Gloucesterio- 
Stroudo skyrius ukrainiečių klubo patal
pose rengia nepriklausomybės -sukakties 
minėjimą.

Programoje pasirodys vietinė „Baltija“ 
su na-ujaiis šokiais. Veiks bufetas, loteri. 
ja, bus dainos, šokliai. Bus vaišinama šil
tais blynais, kurių parūpins P. V. Cibuls
kis. Gros graži disko muzika, tinkama 
jaunimui ir senimui.

Pradžia 6.30 vai. vakare, pabaiga 11.30 
vai.

Prašom iš toli ir arta atvykti, tik nesi- 
vėluoti.

Skyriaus valdyba

Coventry
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

DBLS Covenitrio skyriaus valdyba ko
vo 1 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų art. 
siargcis karių klubo salėje, Whitefriars 
Lane, Coventry, rengia Lietuvos nepri- 
k-la-usomyibės šventės minėjimą.

Programoje: DBLS Centro Valdybos 
vicepirmininko R. Šovos paskaita, meni
nę dalį -atliks Gloucesterio-Stroudo „Bal
tija“ ir kiti. Po -programos šokiams iki vi
durnakčio gros E. Dragūno vadovaujama 
kapela. B-aras su įvairiais gėrimais ir už
kandinė veiks iki 11.30 vai.

Nuolankiai prašome savo gėrimų nesi- 
vežti — užteks visiems vietoje prieinama 
kaina. Maloniai prašome visus vietos tau
tiečius su draugais ir iš kitų kolonijų 
gausiai atsilankyti.

Skyriaus valdyba

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 
SU ŽYMIĄJA SOLISTE

šeštadienį, vasario 16 d., 6.30 vakaro, 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje rengia
mas Lietuvos Nepriklausomybės — Vasa
rio 16 d. minėjimas.

Meninėje programoje turėsime šįkart 
malonią viešnią iš Kanados — pirmą kar
tą pas mus pasirodys Londone solistė Gi
na /čapkauskienė, kuri yra išgarsėjusi lie
tuviškos dainos ir savo balso žavesiu Ka
nados, J.A. Valstybių ir Australijos lietu- 
viškose kolonijose.

Viešniai akompanuos Miss Helena Ire
land.

Pagrindinę prakalbą pasakys Lietuvos 
Atstovas Vincas Baltokas. Dainuos Londo
no choras ir Londono vyrų oktetas, vado
vaujami Justo čemio.

Šoks tautinių šokių grupė ,,Lietuva“, 
vadovaujama V. Jurienės ir P. Senkuvie
nės.

Pirmą kartą pasirodys tautinių šokių 
grupė „Žaibas“, vadovaujamas Aldonos 
Pukštytės.

Visi Londono ir -apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti. Veiks bufetas 
su maistu. Įėjimas — laisva auka.

Sekmadienį, vasario 17 d., 11 vai. ryto, 
Lietuvių šv. Kazimiero Bažnyčioje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London E.2, bus 
iškilmingos pamaldos už Lietuvos laisvę. 
Šv. mišias užprašė Lietuvos Atstovas Vin
cas Baltokas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti pamal
dose.

Vasario 16 d. rengimo Komitetas

Binninghamas
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Naują DBL Sąjungos skyriaus valdybą 
siudiaro Pranas Bukauskas (pirm.), Sta
sys Jezerskis (sekr.), Vytas Remeika 
(ižd).

Wolverhamptonas
MIRĖ EDVARDAS KAMINSKAS

Vasario 7 d. po sunkios ligos staiga mi
rė E. Kaminskas.

Liet. Sodyba
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Sodybos skyrius vasario 16 d., 
18 -vai., šaukia visuotinį metinį susirinki, 
mą paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
šventei, aptarti įvairiems reikalams ir 
perrinkti valdybai.

Paskaita: M. Bajorino.
Kviečiame narius ir svečius -gausiai da

lyvauti.
Skyriaus valdyba

Škotija
VASARIO MĖN. VEIKLA

Mclasend ir apylinkės lietuviai mini ne
priklausomybės paskelbimo šventę vasa
rio 10 d. -savoje salėje.

Programą atliks miela viešnia iš Ka. 
mados solistė G. Čapteuskiienė ir vietinis 
šv. -Cecilijos choras, vadovaujamas Pr. 
Dzidoliko.

Vasario 13 d. vakare Motherwell Civic 
Theatre DBLS Škotijos skyrius, bendra
darbiaudamas -su M. Rodgers, -rengia lie
tuvių tautodailės parodėlę ir koncertą 
lietuviams ir vietiniams Skotams.

Koncertinę dalį atliks viešnia iš Kana
dos solistė G. Čapkauskienė ir šv. Cecili. 
jos chorais. Paroda prasidės 5.30 vai. p. p., 
koncertas 7.30 vai.

Vasario 17 d. Gla-sgowo šv. Luko baž
nytinėje salėje bus metinė šv. Kazimiero 
d-jos loterija, kurios vi-sias pelnas eina 
lietuviui kunigui Škotijoje išlaikyti.

J. K.

RADUO PROGRAMA APIE LIETUVIUS 
VASARIO 19 D., 6.30-7.20 VAL.

VAKARE

Murdoch Rodgers iniciatyva paruoštoji 
programa apie Lanarkšyro lietuvius tas 
vasario 19 d., antradienį, 6.30-7.20 vai. 

vakare. Stoties banga — 1.500 m 
(220 khz).

Programa labai gyvai ir įdomiai pa
ruošta: kai kurie asmenys savo atsimini
mus pasakoja taip natūraliai, kad, rodos, 
klausytumeis puikiausių aktorių vaidybos. 
Pasakojimą lydi muzika ir dainos.

Jei bus gerų atsiliepimų, BBC Škotijos 
radijas tiki, kad ta programa bus pakar
tota BBC Anglijos radijo.

PARODA, KONCERTAS IR [KITOS 
LIETUVIŠKOS ĮDOMYBĖS

M. Rodgers ruošiamoji tautodailės da
lykų, fotografijų ir kitokių lietuviškų daii- 
lenybių paroda Motherwell Civic Centre 
atidaroma vasario 13 d., trečiadienį, 5.30 
vai. vakare.

Meninę programą -atliks viešnia iš Ka
nados solistė Gina Čapkauskienė ir Pra
no Dzidoliko vadovaujamas šv. Cecilijos 
vardo Škotijos lietuvių choras. Murdoch 
Roders skaitys paskaitą ir rodys slaids- 
fotografijas iš lietuvių gyvenimo.

Vokietija
SU 1979 METŲ PABAIGA UŽGESO 

JUOZAS POVILAS LAUKAITIS

Augo kalip gluosnis šalia kelio, -siūbavo 
rudens vėjuose, žiemos pūgose; maitino 
jį Lietuvos laukai, ilki atėjo karo siaubais, 
laisvės netekimas ir išvieitinimias. Tik 
mirties angelas suteikė jam leidimą ke. 
lionei į Lietuvą. 1979 m. gruodžio 8 d. 
MuencherJe Juozo Povilo Laukaičio siela 
atsiskyrė nuo kūno ir nuskrido į Gilniūnų 
kaimą, -kur 1904 m. žiemos vidury buvo 
gimęs.

Juozukas -buvo veržlius kūdikis. Lietu
vos laukai jį maitino, žaliose pievose ga
nomi galvijai turtino bundančią sąmonę, 
miškai ugdė mistinę meilę Sutvėrėjui. 
Užaugo vaikas, pasiruošė sutikti mokslą. 
Globėjas dėdė prel. J. Laukaitis įstatė 
paauglį Juozą į kunigų seminariją Gižuo. 
se. Be-t kai palūžo seminarijos mūruose 
uždaryto jaunuolio kūnas, globėjo rūpes
tinga ranka atėmė iš kunigų semiinarijo-s 
ir suteikė galimybę studijuoti pedagogi
ką; pašaukimą atrasti padėjo jo pasirink
toji gyvenimo draugė mokytoja įSofija 
Siimmišk-aitė Laukaitienė.

Jauniai šeimai prasidėjo mokytoj avimo 
ir visuomeninių įsipareigojimų laikotar
pis. Iš tėvų paveldėjęs meilę lietuviškam 
dirvožemuuf, deTįydamiaste- mokyįklos -vų- 
dėjo diarbu su žmona, laisvalaikį skyrė 
mokyklai priklausančiam- ūkiui. Rūpes
tingų rankų dirbami laukai žaliavo, žydė
jo sodai, žvengė arkliai. Šalia mokytoja
vimo ir ūkio darbų dar siekė mokslą pa
gilinti Kauno universitete, toks jis buvo 
veržlus. Tolimu, purvinu keliu rudenį ir 
žiemą važiuodavo į paskaitas ir gilino pe
dagogines žinias.

Kaip mokytojas ir tėvas Juozas -buvo 
reiklus, kietas, darbštus. Mylinti ranka 
gal ne tiek glostė, kiek rūpestingai vedė. 
Prisimenu^ kai jis mane ruošė prancūzų 
kalbos egzaminui iš dviejų metų kurso. 
Po dviejų mėnesių kieto darbo, kartais ir 
su ašaromis, išlaikiau par excellence, o 
jis kaip mažas vaikas džiaugėsi, lyg tai jo 
egzamino būta!

Ramus mokytojų darbas neilgai truko. 
Vakarų ar rytų horizontai niaukėsi. Nera
mumai palietė Juozo a-r Sofijos šeimą, 
kaip ir kitų Lietuvos mokytojų. Pra-sidė. 
jo kilnojimosi laikotarpis iš mokyklos į 
mokyklą — Bartininkai, Pajevonys, Alvi
tas... Okupantų persekiojimai išskyrė šei
mą. Tik didelių pia-sbaingų dėka Juozas ir 
Sofija su keturiais mažiukiais vaikiais vėl 
atsidūrė kartu Alytuje. Bet gyvenimas 
buvo neramus, baimės lydimas. Neužil
go, rytų dangui paraudus, per ugnį, bom. 
boms sprogstant, Juozas bu šeima, kaip ir 
tūkstančiai šeimų, tolo nuo besiartinan
čio siaubo.

V-akarai buvo gana dosnūs išvieitinitie- 
siems. Pradžioje Viena, paskui švepnd- 
cas, vėliau Ansbachas, pagaliau Muen. 
chenas, kur išsisprendė likimas.

Klajojimo laikotarpiu gyvenę įvairiuo
se l-aigeriuose, abu su žmona dirbo organi
zacinį visuomeninį darbą, mokė savo ir 
kitų šeimų vaikus lietuviško žodžio ir 
rašto ant -greitųjų suorganizuotose mo
kyklose.

-Prasidėjus emigracijiai, karo metu nu. 
kentėjusi sveikata tavo kliūtis Juozui iš
emigruoti. Mylinti žmona savo gyvenimą 
surišo su vyro likimu, tik trys paaugę 
vaikai išvyko į JAV. Pasiliko j-auniausias, 
kuriam tėvai įstengė duoti aukštąjį moks
lą, padėjo -įsigyti medicinos daktaro laips
nį -Muencheno universitete ir pagaliau 
įkurti sėkmingą praktiką Augsburge.

Nė kartą Juozas nesigailėjo negalėjęs 
išemigruoti, priešingai, dėkojo Dievui už 
likimą, kuris paliko jį Europoje, arčiau 
Lietuvos laukų, nes žinojo, kad dėl -anlks. 
tyvoje jaunystėje -sužalotų plaučių nusil
pęs kūnas nebūtų atlaikęs gyvenimo ame
rikietiškame greitkely.

Dienos ėjo ramiai, iki ištiko smūgis — 
laikinas paralyžius palaužė kūną. Stipri 
valia, žmonos ir sūnaus mediko priežiūra 
padėjo nugalėti kūno įsustiingimą. Gilius 
tikėjimas, žmonos -beribė meilė, kasdieni
nė ruoša mažame Onyxplatz -butelyje, 
kur bėgto metai po metų, saugojo -nuo 
tamsių bedugnių, į kurias -stūmė nusilpęs 
-kūmas, nepajėgęs eiti kartu su dvasia, 
„Dar traukia žaliuojantys laukai, bet jė. 
gų neužtenka“, škundėti taip neseniai.

Juozo dvasia nepalūžo; bendravo su 
vaikais, -giminėmis, draugais ir kaimy-

nais. Myletjo -žmones ir gamtą. Saule ir 
paukštukai, suskridę prie pabertų grūdų, 
jį džiugino. Kelertą metų stovėjęs unit -am
žinybės slenksčio, įsigijo gilią rimtį, pra
augo aiclinką, pažino buities prasmę. Mir. 
čiai pakirtus paskutinį saitą, -atsiskyrė 
nu-o šeimos, vienais nuėjo į protėvių lau
kus prie Nemuno, kur augo tėvo sėti auk
siniai įkvleči-ai, kurių ilgėjosi išvietiinito 
siefia.

A. a. Juozo laidotuvės įvyko gruodžio 
12 Id.; į amžiną poilsį palydėjo žmonai, sū
nūs i-r didelis būrys bičiulių; kapą paden. 
gė gėlėmis. Mirusiajam pageidauj-anit, ty
lios buvo (laidotuvės prisiminti Sibire mi. 
rusiems lietuvių kankiniams, kuriems 
niekas nesakė atsisveikinimo kalbų.

Ir taip Vokietijoje palaidotas Lietu
vos sūnus susitiko -su Sutvėrėju -ir niutean. 
kiniais broliais.
1979 m.

Ava Saudargienė

KALĖDŲ IR EGLUTĖS ŠVENTĖ 
LUEBECKE

Kalėdų pirmąją dieną kum. dekanas 
Vaclovas Šarka, -atvykęs iš Hamburgo, at
laikė šv. Mišias Švc. Jėzaus širdies baž
nyčios kriptoje labai gausiai susirinku, 
siemis -abiejų konfesijų lietuvių, lenkų ir 
vokiečių tikintiesiems. Kun. V. Šarka šį 
kantą 'šv. Mišias atnašavo lotynų kalba, 
kas teikia didesnį iškilmingumą, o taip
gi kunigas, turintis puikų balsą ir būda
mas gerus giedorius, gali iškilmingiau 
pravesti -pamaldas.

Kun, V. Šarka taip pat pasakė Kalėdų 
švenčių proga pritaikytą pamokslą ir 
perskaitė Vakarų Europos lietuvių vysku
po J. E. Antano Deksnio turiningą laiš
ką lietuviams švenčių proga, šv. Mišių 
metu buvo -giedamos lietuvių ir lenkų 
-kalėdinės giesmės (lietuvių ilš 'kun.. V. 
šarkos atspausdintų giesmių lapelių).

Pamaldoms pasibaigus, visi lietuviai, o 
taipgi ir svečiai (-arti pulšim-tis su vaikais) 
susirinko į „Haus Simeon“ pri-glaudos 
salę, skintą užsieniečiams katalikams, šių 
-metų Kalėdų šventėms VLB Luebecko 
apylinkės valdyba tavo nutarusi surengti 
kalėdinę eglutę, nes yra apie tuzinas ma
žų vaikų, kurie per pastaruosius porą me
tų yra atvykę iš Lietuvos. Tuomet auko
mis (Domininko Kušleikos 100 DM, Aldo
nos Broeland 50 D-M bei kitų mažesnė
mis) buvo supirktos gražios dovanėlės, ir 
skoningai išpuoštoje salėje, degant eglu
tei, sulaukta Kalėdų senelio, žinoma, iš 
Lietuvos ir -su palyda, nes senelio dovanų 
maišai nebuvo maži a-r lengvi. Kalėdų se
nelis buvo labai būdingas ir nepaprastai 
takiai programai tinkamas. Jo vaidmenį 
atliko Ronaldas Tesin-au. Bet nėr-a ko daug 
stebėtis senelio išmone, nes iš profesijos 
R. Teisnau yra pedagogas, mokytojavęs 
Šiaulių gimnazijoje Lietuvoje, o atvykęs 
į Vak-arų Vokietiją su šeima, ir čia nenu
leido rankų — baigė mokytojų -akademiją 
Kielyje i-r, gavęs diplomą, įsidarbino vo
kiečių mokykloje. Kalėdų senelis, kaip 
koks magas lazdele, išprašydavo i'š vaiku
čių pasakyti eilėraštukus, pasakėles, dai
neles ir kitokius kalėdinius dalykėlius, ir 
vaikučiai dar pafšoko keletą ratelių. Visi 
vaikučiai buvo tokie seneliui paklusnūs 
ir gerai pasiruošę, kad seneliui tai- labai 
patiko, ir jis visus juos -turtingai apdo
vanojo. Nepamiršo jis ir kun. V. Šarkos 
bei veikliųjų Luebecko lietuvių, o taip 
pat ir Aldonos Broeland (Švedijoje, Lun
de, gyvenanti lietuvė), kuri 5 mėnesius iš
gulėjo Luebecko ligoninėje (liepos 19 — 
gruodžio 22 d.d.). Ji, vykdama i'š Švedi
jos į Lietuvių Studijų Savaitę Belgijon, 
išlipdama ilš laivo, Travemuendėje pasly
do ant tiltelio ir nusilaužė dešinę koją. 
Dabar ji yra apsistojusi Simonų šeimoje, 
kurie ją nuoširdžiai ir ištikimai slaugė 
gulinčią ligoninėje. Aldona Broeland (jos 
mergautinė pavardė Balandaitė), kad dar 
galutiniai nepasveikusi, norėjo su Luebec
ko lietuviais atšvęsti Kalėdas.

Po to buvo suneštinės vaišės, bet labai 
gausios ir šventiškai paruoštos. Kun. V. 
Šarka sukalbėjo maldą ir palaimino sta
lą. Tada žmonės laužė kalėdaičius ir vie
ni kitiems linkėjo geros šventiškos nuo
taikos, laimės ir sveikatos. Vaišės su pa
sišokimu ir dainomis, o visą laiką viskas 
vyko laibai -gražioje nuotaikoje ir šventi
nėje dvasioje, užtruko iki 18 vai. vakaro.

Svečių buvo -atvykusių Alioizas ir Vin
centas Panzeriai iš Hagen bei jų vaiku
čiai Arturas ir Ingrida, Jonas Mikalaus
kas iž Rendsburgo, R. Tesnau mamytė ir 
dar keletas iš tolimesnių vietų. Taipgi 
pirmukart savo gyvenime dalyvavo Ka
lėdų šventėse laisvuose Vakaruose ir Vy
tautas Mackevičius, kuris 1979 m. rug
pjūčio 22 d. pasišalino nuo sovietinio -lai
vo „Kupiiškis“ Luebecko uoste ir pasipra
šė vokiečius politinės — azylio teisės. 
Mackevičiui globa jau yra suteikta.

Už labai gražų Kalėdų švenčių suruoėi- 
mą tenka 'širdingiausia padėka kun. V, 
Šarkai, VLB Luebecko apylinkės valdybai 
ir visiems veikliesiems Luebecke gyvenan
tiems lietuviams. J- Pyragas

V. SKUODIS GIMĘS AMERIKOJE

Dabar Brookflyne, JAV, įsteigtoji Lto- 
tuvių informacijos tarnyba išsiaiškino, 
kad Lietuvoje suimtasis Vilniaus univer
siteto -personalo narys Vytautas Skuodis 
yra gimęs JAV.
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