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Londonas, 1980 m. vasario 19 d.

Tegyvuoja Estija!
Tegu tik .kais nors sumini žodį estas, ir 

mūsų galvoje tuojau susidarys vaizdas 
artimo, kaimyniško, gero žmogaus, su 
kuriuo niekada nėra tekę ne tik ką, bet 
ir žodžiais apsisvaidyti. Tokia yra mūsų 
sena pažiūra, tokie santykiai su tos tau
tos žmonėmis. Praktiškai juk su kuo 
ir svetur bendraujame kurios nors veik
los srityse, su kuo ne, o su estate ir lat
viais gal labiausiai.

Tokia ligi šiol per dešimtmečius išliku
si tradicija, be .abejo, 'Stiprias šakinis yra 
įleidusi nepriklausomybės laikais. Tiesa, 
vienaip ar kitaip bendrauti mūsų .abiems 
tautoms yra tekę jau nuo kažkurių istori
joje neatžymėtų amžių. Tai liudija ne 
kokie nors istoriniai dokumentai, bet kal
ba. Kažkada į estų kalbą pateko tokie lie
tuviški žodžiai, kaip kirvis ir žirnis. O 
kai žodis ateina iš vienos kalbos į kitą, 
tai reiškia, kad jis ne pats vienas atėjo, 
bet daiktas jį atnešė. Vadinas, kažkada 
tarp abiejų tauitų taip artimai buvo ben
drauta, kad estai per lietuvius susipažino 
su kirviu, iš jų perėmė įprotį sėti žirnius, 
auginti žąsis ir t. t. Dar reikia čia pridur
ti kalbininkų tvirtinimą, kad ne kurie 
nors rusiški ar vokiški žodžiai pirmiausia 
pateko į estų kalbą, bet lietuviški. O mes, 
atrodo, turime savo kalboje šiek tiek es
tiškos ‘kilmės žodžių.

Seni buvo anie tekio bendravimo lai
kai, kada mūsų tautos taip glaudžiai ben
dravo ir viena iš kitos skolinasi daiktus 
ir jų pavadinimus. Seni, nebeatmenami, 
ir dažnais mūsų paklaustas, ar taip iš tik
ro yra buvę, greičiausia, nustebęs iškės
tų akis.

O niauijlaisirts laflklaiis bendri įteikimai 
ir bendras likimas vėl suartino. Kaip Lie
tuva, kaip broliškoju Latvija, taip ir Esti
ja per amžius vis ėjo iš rankų į rankas. 
Užpuldinėjo Estiją vikingai, rusai, vokie
čiai', danai, lenkai, švedai, vėl rusai. Ma
ža tautai, kaip ir mūsiškė, nuolat turėjo 
pakęsti jungą. Bet XIX amžiuje ir Esti
ja, kaip ir ne viena kita tauta, kaip ir 
mūsiškė, persiėmė išsilaisvinimo idėjo
mis ir pradėjo judėti. Kaip mūsų tautai 
.Aušra“ buvo sušvitusi tautinės šviesos 
židiniu, talip estams „Postimees“. Kaip 
.mums Balsaniavičluis, šltiūiptai, Kudiiikįa, 
šaukusieji keltis ir pasijusti sąmoningais 
lietuviais, taip estuose panašų vaidmenį 
atliko Tonisson, Herman, Martaa, Paets. 
Mės išgyvenome 1905 m. revoliuciją su 
laisvės reikalavimais. Estai taip pat ta
da šaukė mitingus, skelbė rezoliucijas, 
kuriose surašytieji reikalavimai ir tų rei
kalavimų dlvasia sklido po visą kraštą.

Pirmojo pasaulinio karo pabaiga ir su 
tuo susijęs chaosas buvo 'sprendžiamasis 
meteis, kada mes, taip, mes, visi trys Pa
baltijo kraštai, pakilome atgauti nepri
klausomybę. Savo nepuiki ausomybinę de
klaraciją estai paskelbė tuo pačiu metu, 
kaip ir lietuviai. Jie tai padarė 1918 m. 
vasario 24 dieną.

Tais pats keMas į nepriklausomybę, tas 
pats likimas, be abejo, ir suartino vėl 
tautas, (kurios kadaise prieš amžius buvo 
bendravusios, net viena kitai įtakos da
riusios, maždaug vienodai kovojusios už 
savo teises ir atgavusios jas. Likimas taip 
pat lėmė, kad trys mūsų tautos, lietuviai, 
latviai ir estai, nuo amžių šalia viena ki
tos ir .gyveno tame Baltijos jūros pakraš
tyje, visos mažos, norinčios išlikti didžių
jų kaimynų tarpusavio grumtynėse. Tai 
nepriklausomybės laikais ir buvo vėl ben
drauta 'Estijos ir Lietuvos. Pasirašytos su
tartys, buvo šaukiami pasitarimai valsty
biniu mastu. Šiek tiek keistasi kultūri
niais renginiais. Masėmis, žiniomia4 estai 
nevažinėjo į Lietuvą, o lietuviai į Estiją. 
Tačiau 'abiejose tautose Išliko kažkoks gi
lus, karta iš kartos perduodamas pajuti
mas, kad estas ir lietuvis yra tarytum nu
tolę broliai. Jeigu ir šiandien laikraščiuo
se kas nors rašoma apie estus, mes pa
juntame, tarytum būtų rašoma apie mus: 
■vis kažkas artima, draugiška, bičiuliška. 
Ir niekas tokiais atvejais negalvoja apie
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PAMALDOS UŽ PREZ. TITOAMERIKA NETIKI PAŽADU 
PASITRAUKTI

Sov. Sąjunga neoficialiai 'informuoja, 
kad apie vasario mėn. pabaigą ji pradės 
atitraukti savo kariuomenę iš Afganista
no.

JAV Valstybės departamento specialis
tai netilki tokiu sakymu. Pasipriešinimui 
Afganistane nutildyti reikia bent 3-4 mė
nesių. Jame yra apie 90.000 kariuomenės, 
be to, prigabenta tūkstančiai civilių, ku
rie padeda vietinei vyriausybei ir žiūri, 
kad būtų išlaikytas paklusnumas Mask
vai.

SOV. SĄJUNGOS GYVENTOJŲ 
AUGIMAS

(Praeitais metais Sov. Sąjunga turėjo 
262 mil. .gyventojų.

Rusų buvo 137 mil., arba 52,4 procen
tai. 1970 m. rusų buvo 129 mil., arba 53,3 
proc. Vadinas, rusų procentas mažėja, o 
daugėja Azijos tautų gyventojai, dau
giausia muzu'lmonai.

Uzbekių per dešimtmetį padaugėjo 
net 35 procentais. Jų dabar yra 12,5 mil. 
— po rusų ir ukrainiečių tai didžiausia 
tautybė Sov. Sąjungoje. Po 25-30 procen
tų padaugėjo taip pat tadžikų, kazachų, 
turkmėnų, azerbaiidžanų.

TURKIJOS NORAS STOTI Į EEB

Turkijos vyriausybė pareiškė norą pra
šytis priimti į Europos Ekonominę Ben
druomenę dar šiais metais.

Dabar Bendruomenėje esantieji kraštai 
nelinkę patenkinti tokio prašymo. Tegu, 
saiko, Turkija pirma susitvarko, ji galės 
pilnu nariu būti gal po keleto metų. O 
jei dabar įstatų, tai ją reikėtų šelpti.

SEKANTIS — IRANAS

JAV administracijos pareigūnai yra 
tas nuomonės, kad Sov. Sąjungos sekan
tis ėjimas bus įnamiais. Jau ir dabar pasie
nyje vykstąs neįprastas kariuomenės ju
dėjimas.

Tačiau įspėliojama, kad tiesiogiai už
pulti gal būsią perdaug rizikinga: ir že
mės paviršius neįtinka tanikiams patogiai 
įriedėti, ir nežinia, kiek 'amerikiečiai pa
jėgų gali sutraukti greitosiomis. Todėl 
būsią stengiamasi politiškai įsitvirtinti.

PASITARIMAI DĖL NAUJŲ BAZIŲ

įSov. Sąjungai užėmus Afganistaną, 
JAV nori įkurti naujas laivyno ir 'avia
cijos bazes Raudonojoje jūroje ir Indijos 
vandenyne.

Somalijai žadama parama, kad ji ati
duotų iki 1977 m. sovietų naudotąją lai
vyno ir 'aviacijos bazę. Pagaliau ilgai svy
ravusi, sutiko bazę duoti ir Saudžio Ara
biją.

Solmalijai bus duota ginklų. Iki šiol nie
kas jos neginklavo, nes ji vis turėjo ka
rinių 'susidūrimų su savo kaimynais — 
Etiopija ir Kenija.

PAVĖŽĖJO 60 MYLIŲ, KAD ŠALTYJE 
PĖSČIAS PAREITŲ

Iš jauno čeko fotografo saugumas išsi
gabeno visą fotografinių negatyvų archy
vą. Jis visur rašinėjo, prašydamas grą
žinti jo nuosavybę.

Tai saugumas suėmė jį, pagrasino, kad 
greit būsiąs išmestas iš krašto, pavėžėjo 
apie 60 mylių nuo Prahos ir paleido šal
tyje.

Britų „The Observer“ išspausdino jo 
laišką, prašantį padėti atgauti archyvą 
— rašyti Čekoslovakijoj |vidaius reikalų 
ministeriui.

kirvius, žirnius ar žąsis. Kaimyninis liki
mas visiką lemia, ir mes jau esame tary
tum užprogramuoti, kad tik bendrybėje 
su tomis tautomis mes išliksime.

'šiandien visas Pabalitijyis vėl yra en
giamas, ir visų tų trijų tautų išganymo 
viltis yra atgauti nepriklausomybę, kuri 
vėl sudarytų sąlygas tęsti tautinei pažan
gai. Anuo trumpu nepriklausomybės lai
kotarpiu daug pasiekta, ir šiandien vis 
dauigėjla estų, kurie kovoja prieš savo 
krašto nepaliaujamai vykdomą apgyven
dinimą pulsais ir apskritai rusinimą, ši
tokią kovą veda ir lietuviai tėvynėje, dėl 
to ir mūsų visų sveikinimas estams yra 
kupinas pagarbos ir linkėjimų ištverti ir 
laimėti.

Tegyvuoja Estija!

Jugoslavijos katalikų galva arlkiiv. 
Franjo Kuharic susirinkusiems 800 ku
nigų siūlė melstis už prez. Tito, kad jis 
pasveiktų.

Ortodoksų patriarcho Savo German 
prašymu, šimtuose serbų ortodckisų baž
nyčių taip pat 'buvo meldžiamasi už įpre- 
zidenltą.

PAGARBA „NEMATOMO FRONTO“ 
KOVOTOJAMS

Rytų Vokietijos komunistų panti jos vai
das Honeckeris išreiškė viešą pagarbą 
šnipams Vakaruose.

Tai esą „drąsūs nematomo fronto ko- 
votojiai“, kurie per 30 metų vis pajėgę 
sėkmingai išaiškinti Vakarų karinius ir 
antikomunistinius planus.

Sėkmingai jiems veikti labai paidėjęs 
bendradarbiavimas su KGB.

JAV ATIDEDA SANKCIJŲ VYKDYMĄ 
IRANUI

JAV buvo paskelbusios Sankcijas Ira
nu! dėl suimtųjų ambasados pareigūnų.

Tačiau dabar nutarta sankcijų vykdy
mą 'atidėti, kai Irane buvo išrinktas pre
zidentu Bani-Sadr. Tikimasi, kad su juo 
bus galima taikiai išspręsti suimtųjų 
klausimą.

AFGANISTANO AMINAS NORĖJĘS 
IŠVARYTI RUSUS

Gruodžio mėn. pabaigoje nuverstasis 
ir nužudytasis Afganistano prez. Aminas 
bandęs gerintis Vakarams ir norėjęs iš
prašyti iš savo krašto sovietinius patarė
jus. Tokie jo planai gal ir paskatinę Sov. 
Sąjungą užimti Afganistaną ir nužudyti 
Aminą.

'Perėmęs valdžią, Aminas per 103 savo 
valdymo dienas sulikviidavęs tarp 8.000 
ir 12.000 savo priešų.

Vliko ir PLB kreipimaisi
ATSIŠAUKIMAS

1980 m. ^sausio mėn. 17 d.

Mieli lietuviai,
Šiandieniniai tarptautiniai įvykiai, su

kelti Sovietų Sąjungos dėl Afganistano 
okupacijos, ir revoliucinė, Sovietų Sąjun
gos sukurstyta, anarchija Irane stipriai 
sukrėtė laisvąjį pasaulį ir gali labai 
reikšmingai atsiliepti į Lietuvos laisvės 
siekimus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi, 
tetas, vykdydamas savo įsipareigojimus, 
skelbia:

1. VLIKais dedia visas pastangas Lietu
vos nepriklausomybės atstatymui. Jo pa
skirtis yra atstovauti Lietuvos valstybės 
ir lietuvių tautos reikalams,;

2. VLIKas siekia dirbti artimame sąry. 
šyje su Diplomatine Tarnyba, visais pa
triotiškų tikslų lietuviais ir visomis orga
nizacijomis;

3. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos 
gyvybę lietuvis perduoda ateities kar. 
toms, kad amžiniai gintume Lietuvą;

4. VLIKas 'smerkia Sovietų Sąjungos 
'kęstas Afganistane ir kitur, pritardamas 
JAV ir kitų laisvojo pasaulio valstybių 
ekonominiams dr technologiniams boiko
tams, jungiasi prie šio žygio šitaip:

a. Deda visas pastangas paveikti lais
vojo pasaulio valstybes, kad jos nedaly
vautų olimpiniuose žaidimuose Maskvo
je ir okupuotoje Estijoje 1980 metais, 
morališkai pasmerkdamos Sovietų Sąjun
gą;

ib. Apeliuoja į visus laisvojo pasaulio 
lietuvius tiesiogiai ir per visų kraštų lie. 
tuvių organizacijų vadovybes, kad nė vie
nas lietuvis nevažiuotų į okupuotą Lie
tuvą ir olimpiadą Maskvoje, jei ji ten 
vyktų, tuo prisidėdami prie kitų valsty. 
bių moralinio ir ekonominio boikotavimo 
Sovietų Sąjungos;

c. Šiam moraliniam ir ekonominiam 
boikotui sėkmingai atsiekti VLIKas krei
piasi į visas lietuvių organizacijų vado
vybes, lietuvišką spaudą ir radiją, prašy. 
darnas paremti šį VLIKo .atsišaukimą.

5. Tautinis solidarumas yra aukščiau
sia tautinė dorybė. Tik vieningas visų

7 dienos
— Kubos prez. Castro savo parlamente 

iškėlė mintį, kad jiis galįs pasiųsti į Sibi
rą bent 10.000 savo piliečių miškų kirsti, 
nes Sov. Sąjunga jam pristatanti tik 60 
procentų užsakytų medžių.

— Pagal ofiiciaiLią statistiką Pietų Afri
koje buvo pakarti 133 žmonės, tarp jų du 
baltieji, o kalėjimuose sėdi 247 nuteisti 
iki gyvos galvos.

— Generolai įspėjo Turkijos mindsterį 
pirmininką Demirelį, kad jie vėl parimsią 
valdžią, jeigu jis neišspręs politinių ir 
ekonominių krašto reikalų.

— Kinija iki 1985 m. pasaulinėje pini
gų rinkoje norėtų pasiskolinti 20 milijiar- 
dų dolerių.

— Kadangi Sov. Sąjunga liepė išsi
kraustyti Kanados kariniam atstovui pik. 
Gold., tai Kanados vyriausybė pareikala
vo, kad išvažiuotų sovietinis diplomatas 
Trofimovas.

— Garsusis Vietnamo generolas Giap, 
kuris kadaise įveikė 'sumušti prancūzus, 
o paskui vadovavo kovoms prieš ameri
kiečius, buvo atleistas iš krašto apsaugos 
mini’Sterio pareigų.

— Prez. Castro paskelbė, kad vienu me
tu Angoloje buvo 36.000, o Etiopijoje 
12.000 Kubois karių.

— Tarp Kinijos ir Vietnamo nutrūko 
pasitarimai dėl taikos palaikymo.

— Rytų Vokietija suorganizavo mitin
gą paminėti 35 m. sukakčiai, kai buvo su
bombarduotas Drezdenas (pasmerkti va
kariečiai, kad jie bombardavo Vokietijos 
miestus, nes Sov. Sąjungos armijos, sako, 
stengėsi nenaikiniti turto ir žmonių).

— Japonijoje politinio prieglobsčio pa- 
sipraSė Maskvos Bolšoi baleto šokėjas 
Meserer.

— Mjir. Carvalho vadovaujama Portu
galijos kraštutinė kairė šaukė visų pana
šių pasaulio organizacijų konferenciją 
(tarp jų airių 'Sinn Fein, 'arabų palesti
niečių išsilaisvinimo organizacija), bet 
vyriausybė nedavė leidimo svečiams įva
žiuoti.

— JAV valstybės sekretorius — užsie
nio reikalų ministeris Vanice prašo kon
gresą paskirti -daugiau kaip 10 milijardų 
dolerių paremti kai kuriems kraštams, 
kad būtų galima varžytis su Sov. Sąjun
ga.

— Britanijos karalienės vyras Edin
burgo kunigaikštis Pilypas su s-avo drau
gais karališkuose Sandringhamo dvaro 
plotuose per sezoną nušovė 6.500 fazanų.

— Dr. Sacharovo žmona užsienio žur
nalistams Maskvoje išdalijo laišką, ku
riame ji rašo, kad jos vyro gyvybė pri

lietuvių įsijungimas į šią akciją duos 
laukiamų vaisių.

Lietuva ir lietuvių tauta šaukiasi kiek
vieno lietuvio pagalbos.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

KREIPIMASIS Į PASAULIO 
LIETUVIUS

1980 m. sausio 26 d. Čikagoje, JAV, bu
vo susirinkusi Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Visuomeninių Reikalų Komi, 
sija, kuri svarstė Sovietų Sąjungos agre
siją Afganistane ir pasaulio lietuvių lai
kyseną šiuo metu. Skelbiame Komisijos 
sutartas išvadas ir prašymus.

Sovietų Sąjungos 'agresija prieš sava, 
rankiškai 'gyventi siekiančią afganų tau
tą sukrėtė viso pasaulio taiką ir laisvę 
mylinčius žmones, įskaitant ir Trečiojo 
Pasaulio tautas. Lietuvių tautai šį niaują 
sovietų imperialistinį veiksmą ypač per
gyvena ir reiškia simpatijas afganų tau. 
tai, nes prieš 40 metų lietuviai buvo to 
paties (sovietų imperializmo .auka.

Šis rimtas pasikėsinimas į pasaulio tai
ką reikalauja iš visų mūsų stiprios reak
cijos, todėl Pasaulio Lietuvių Bendruo. 
menės Visuomeninių Reikalų Komisija, 
apsvarsčiusi 'susidariusią padėtį ir tautos 
interesus, kreipiasi į visus pasaulio lie
tuvius, tiek užsienyje, tiek ir tėvynėje, 
■su šiais prašymais:

1. Visame pasaulyje, kur tik gyvena 
lietuviai, turi būti reiškiamas protestas 
■prieš sovietų agresiją Afganistane. Pra
šom atitinkamais žygiais (demonstracijo. 
mfe, laiškais, telegramomis, telefonais, 
asmeniškais pasikalbėjimais ir t. t.) 
reikšti šį protestą .per kraštų valdžios 
įstaigas, spaudą, radiją, televiziją ir ki
tas institucijas kartu su visais laisvę ger
biančiais žmonėmis ir organizacijomis. 
Būtina pasauliui .priminti, ypač Vasario 
16 dienos proga, kad ir Lietuva prarado 
savo laisvę ir nepriklausomybę prieš 40 
metų dėl Sovietų Sąjungos agresijos, ir 
reikalauti, kad dovieUĮiniėįs kariuomenės 
būtų atitrauktos ne vien tik iš Afganista. 
no, bet ir iš Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų.

klauso nuo Vakarų spaudimo („Kai tik 
jūs užmiršite jį ir nutilsite, tai jie tuo
jau susidoros su juo, visiškai nesirūpin
dami, kaip apie tai reikės pasakyti pa
sauliui“).

— Britų laikraščiai džiaugiasi, kad 
staiga pasirodė vėl viena vorų rūšis, ku
ri tavo dingusi prieš 74 metus: juodi pa
tinėliai papilvėje turi raudoną dėmę, še
šis ypač juodus taškus ir baltus žiedus 
ant kojų.

— Nemaža Italijos, Prancūzijos, Aus
trijos, Belgijos ir Britanijos komunistų 
pasitraukė iš savo partijų ne dėl Afganis
tano okupacijos, o dėl dr. Sacharovo iš
trėmimo.

— 2000 metais Kinija turėsianti 1 mili
jardą 200 mil. gyventojų (1978 m. pabai
goje turėjo 975 mil.).

A. ZYPRĖ PERKELTAS Į 
PSICHIATRINĘ LIGONINĘ

Žinomas disidentas Michail Makarenko 
yra gavęs žinią, kad lietuvis ALGIRDAS 
ZYPRĖ 1979 metais buvo vėl perkeltais iš 
darbo lagerio į specialią psichiatrinę li
goninę Kazanėje, kur jis prievartos būdu 
yra gydomas jo fizinei bed psichinei svei
katai pavojingais vaistais.

Perkėlimas į psichiatrinę ligoninę te
gali reikšti, kad jis, būdamas darbo la
geryje, toliau protestavo dėl nepaprastai 
sunkių gyvenimo sąlygų ir dėl paties ka
linimo, kuris tęsiasi nuo 1958 metų, tai 
yra 22 metus.

Michail Makarenko praleido su (Algir
du Zypre kelis mietus darbo lageryje, jį 
gerai pažįsta ir liudija, jog lietuvis kali
nys yra visai sveikas psichiškai, tačiau 
fiziškai labai nusilpęs, nes sovietai yra 
panaudoję labai žiaurias priemones šio 
lietuvio patrioto rezistencinei 'dvasiai su
naikinti.

Laisvojo palsaulio lietuviai yra prašo
mi prisiminti Zyprės likimą ir visomis 
prieinamomis priemonėmis prisidėti prie 
jo gelbėjimo akcijos.

MOTERYS Į JAV ARMIJĄ

Afganistano užpuolimas sujudino Ame
riką, ir prez. Carteris kelia mintį, kad 
reikia įstatymo, pagal kiurį karinės prie
volės atlikti būtų šaukiama ne tik vynai, 
bet ir moterys.

Tai būtų pirma pradžia tokio posūkio 
Amerikos istorijoje.

Tačiau kol kas dar nevisus JAV valsti
jos yra priėmusdos įstatymus, kurie mo
terims užtikrina lygias 'teises ir reikalau
ja iš jų tokių pat pareigų, kaip ir iš vyrų.

2. šiuo metu vienas iš veiksmingų bū
dų sovietiniam agresoriui nubausti yra 
rėmimas daugelio kraštų reikalavimo iš
kelti olimpines žaidynes iš Maskvos ar 
jas atidėti, kol agresija tęsis. Kviečiam 
ypač pasaulio lietuvių sportininkus šia 
linkme įtaigoti savo 'gyvenamųjų kraštų 
olimpinius komitetus ir vyriausybes ir vi 
sus lietuvius atsisakyti dalyvauti ar bet 
kokliu būdu remti olimpiadą Maskvoje.

3. Kai dėl išeivijos santykių su lietu- 
vialis okupuotoje tėvynėje, pabrėžiame, 
kad lietuvių tauta nėra 'atsakinga už so. 
vietinius imperializmo veiksmus. Todėl 
'būtų klaidinga jai taikyti beit kokias .san
kcijas, nes Lietuva yra tokia pat impe
rializmo auka, kaip ir Afganistanas. Iš
eivijos pareiga yna toliau remti lietuvių 
tautą įvairiausiais būdais šiais jai pa- 
sunkėjuisialils laikais. Turėtume atsiriboti 
nuo siūlymų savo veiksmais izoliuoti 
pačią pavergtą lietuvių tautą, lyg ji bū
tų atsakinga už sovietų agresiją. Turime 
Skirti okupantą nuo okupuoto lietuvio.

Santykiuose su pavergtoje Lietuvoje 
gyvenančiais tautiečiais kviečiame ir to
liau laikytis visų išeivijos veiksnių ben
drai sutartų išvadų 1974 metais White 
Plains, New Yorke, įvykusioje Lietuvos 
laisvinimo darbo konferencijoje, kur sa
koma:

“...visa lietuvių išeivija protestuoja 
prieš Okupanto vykdomą pagrindinių 
žmogaus teisių paneigimą Lietuvoje, ypač 
prieš' religijos persekiojimą ir Lietuvos 
žmonių bendravimo su kitais kraštais 
varžymą. ‘Kiek įmanoma okupacinio reži
mo varžtų ribose, laisvojo pasaulio lietu
viams tikslinga puoselėti ir plėsti ryšius 
su pavergtoje 'Lietuvoje gyvenančiais tau
tiečiais išeivijos tautiniam tapatumui su 
savo tauta išlaikyti ir solidarumui su ja 
ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir pataikant, 
išeivijos lietuviams tenka vadovautis sa
vo sveika nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu, vengiant 'bet ku
rių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lie
tuvos valstybiniam tęstinumui ar lietu
vių tautos pastangoms išlikti ir išsiva
duoti iš okupacijos.

Vytautas Kam autas,
PLB Valdybos ir PLB Visuomeninių 

Reikalų Komisijos pirmininkas 
Saulius Kuprys,

PLB Valdybos ir PLB Visuomeninių 
Reikalų Komisijos vicepirmininkas
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POETAS K. DONELAITIS
(200 m. mirties sukaktis)

Jau nubangavo į praeitį 200 metų, kai 
mirė ši® žymusis mūsų poetas ir grožinės 
literatūras pradininkas. Ta proga trum
pai susipažinkime su jo gyvenamu ir veik
la.

K. Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. 
Lazdynėlių (kaime, Gumbinės parapijoj. 
Poeto laikais ten gyveno lietuviai ir vi
sur įskamlbėjo lietuvių įkalba. Jo tėvai ir. 
gi tavo gryni (lietuviai ir laisvi nuo bau
džiavos ūkininkai. ‘Bet anksti mirė jo tė
velis, nebuvo kam prižiūrėti ūkį, tai jau. 
nystėje teko gerokai pavargti. Tačiau bū
damas gabus ir darbštus, močiutės paska
tintas, stengėsi siekti mokslo. Baigęs vi. 
dūrinę mokyklą, studijavo Karaliaučiaus 
universiteto teologijos fakultete. Dalyva
vo lietuviu kalbos seminare ir mokėsi 
svetimų kalbų. Baigęs studijas, kurį lai
ką darbavosi švietimo įstaigose, o 1743 
m. (buvo paskirtas Tolminkiemio parapi. 
jos klebonu.

Čia gyvendamas, pastatė naują mūrinę 
bažnyčią, kleboniją, rašė poetinius kūri
nius ir jiems komponavo melodijas. Tol
minkiemyje parašė garsiuosius „Metus“ 
pasakėčias ir eilėraščius. Rašė įvairius 
užrašus ir vertė į lietuvių kalbą oficia. 
liuosius valdžios raštus.

Tolminkiemyje išgyveno apie 37 metus, 
tai1 gerai pažinojo savo parapijiečius ir 
stengdavosi pagerinti jų sunkų gyveni
mą. Ypač atjaiultė baudžiauninkus, juos 
užstodavo ir nors tuo palengvindavo jų 
'sunkią naštą, nes tais laikais dar dauge
lis valdovų skelbė, kad baudžiava žmo. 
niėms yra Dievo užkrauta našta, kurią 
jie kantriai ir nuolankiai turi nešti.

Ypač didelis Donelaičio nuopelnas, pa
liktas lietuvių tautai, tai jo sukurtoji po
ema „Metai“. Tame veikale jis gražiomis 
eilėmis, be galo gabiai ir be galo teisiu, 
gai pavaizdavo Rytprūsių lietuvius, o 
ypač tų laikų baudžiauninkus 'ir pačią 
baudžiavą. Vaizduodamas žmonių vargus, 
baudžiavą einant, jis taip pat labai ryš
kiai aprašo ir ponus, kurie tą baudžiavą 
palaikė. Jie beveik visur parodyti netei
singais, žiauriais, tinginiais ir apsirijė. 
liaiis, kurie tik minta iš žmonių vargo ir 
dianbų. O baudžiauninkai ir apskritai lie
tuviai daugiausia žmonės teisingi, dori ir 
darbštūs. Tai galima drąsiai sakyti, kad 
tai yra vienintelis mūsų rašytojas, kuris 
taip plačiai, ryškiai ir teisingai aprašė 
baudžiavą.

Kristijonas Donelaitis mirė 1780 m. va
sario 18 d. Tolminkiemyje. Palaidotas jo 
statytos bažnyčios požemyje, kur jam bu
vo paruoštas antkapis. 1895 m. Lazdynė
lių parke F. Tetznerio rūpesčiu poeto 
garbei pastatytas paminklinis akmuo su 
'atitinkamu įrašui. Antrojo karo metu iš 
Donelaičio statytosios bažnyčias Tolmin
kiemyje liko tik griuvėsiai, tai' sunku su. 
raišti jo tapo vietą. Kai komunistinė Ru
sija užėmė Rytprūsius, tai mūsų poeto 
gimtasis kaimas, Lazdynėliai, galutinai 
išnyko. Liko tik 'skurdūs dirvonai, šimta
mečių medžių (kelmai ir žolėmis apaugu. 
Šios kapinės, kuriose palaidoti poeto tė-

Vladas šlaitas

Mažoj atvirutėj
Viskas sensta ir keičiasi, 
tik siaura ir kreiva gatveliūkštė popiečio 

saulėje 
pasilieka mažoj atvirutėj! nepasikeitusi. 
Nusipirksiu šiaudinę kėdę ir atsisėdęs 
pasvajosiu mažoj atvirutėj popiečio 

saulėje, 
nes senatvėj yra geriausia sėdėti ir 

laukti, 
kol ateis pakvietimas į kitą, gražesnį 

pasaulį.

Mesianizmas ir religijos palenkimas
tautybei

‘Praeitų metų pabaigoje dienraštis 
,Draugais“ išsispausdino didelį žymiojo 
filosofo prof. dr. Antano Maceinos 
straipsnį „Religijos ir tautos dialektika“. 
Baigiamuosiuose straipsnio skyriuose 
profesorius rašo apie (tautybės virtimą 
mesianizmu' ir religijos virtimą priemone 
tautybei:

,įPalkrypuis alelii^iljtosJtautos idii'alektiksįi 
■tautos pusėn, neretai pasitaiko, tad reli
gija suauga su tauta, jog tautos siekiai 
virsta religiniais siekiais. Telkiu atveju 
kalbame apie mesianizmą kaip iškreip
tą Evangelijos skelbimo būdą. Nes Krikš. 
čiKlnylbė pažįsta ir pripažįsta tik vieną 
mesianinę tautą, būtent Izraelį ligi 
Kristaus 'atėjimo. Kristui gimus, Izraelio 
tautos relilgin'is pašaukimas baigėsi. Jį 
dabar yra perėmusi Bažnyčia. Vis dėlto 
ne viena Itauita ar kultūra pradeda kartais 
laikyti save ypatingai pašaukta nešti 
Kristaus Naujieną kitoms tautoms ir net 
(gelbėti visą pasaulį, šiame įsitikinime 
slypi mintis, esą dieviškoji Izraelio misi, 
ja nėra pasibaigusi, o tik perkelta kitur: 
į 'Romą, į Konstantinopolį, į Maskvą, į 
Varšuvą ar Krokuvą. Jei paliksime nuo

vai ir protėviai. Po pakartotinių trėmimų 
kai kurios srities vietos liko 'tuščios, tai 
buvo privežta rusų, kurie apgyvendinti 
ištremtųjų lietuvių ūkiuose. Rusišku žar
gonu pakeisti lietuviški vietovardžiai. 
Dalos teritorijos paversta raketų bazėmis, 
kariniais poligonais ir koncentracijos sto. 
vykiomis. Čia yra išvardyta tik maža da
lis tų rusiškų skriaudų, kurių sulaukė 
mūsų poeto gimtinė, minint poeto mir
ties 200 metų sukaktį.

K. Donelaičio kūryba pradėta spaus, 
dinti įtik po jo mirties ir dabar jau yra 
išversta į keletą svetimų kalbų. Jo poe
mas labai vertimo poetais Maironis savo 
literatūros paskaitose. Vėliau ji buvo pri
taikyta mokykloms ir spausdinama 
mokslo vadovėliuose.

V. Vytenietis

Naujos knygos
ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS

Praeitais metais ,,Draugo“ konkursą 
laimėjo nedidukas (186 .puslapių) Juozo 
Kralikausko romanas Įkaitę Vilniaus 
akmenys.

Juozas Krallikauskias jau prieš daugelį 
metų savo kūriniuose nusigręžė nuo gy
venamojo laiko į istoriją. O istoriniuose 
romanuose ijis atkūrė mindauginius lai
kus. Tą temą išbaigęs, atsigrįžo į vėles
nius amžius, kai Lietuva ryžosi gyventi 
kitais rūpesčiais, nebe tik valdymosi.

,'Įkaitę Vilniaus akmenys“ romanas 
baigiamas 1610 metų Vilniaus gaisru. Bet 
miesto gaisras nėra esminis kūrinio daly
tes. Kaip rašytojas tą miešto nelaimę 
vaizduoja, gaisro metu, nuo visa ko ati
trūkęs, Konstantinas Sirvydas, jėzuitų 
kunigais, pamokslininkas ir rašytoj'as, ry
žosi parašyti 'anam metui esminį savo 
darbą — „‘Punktai sakymų“. Pats 'gaisro 
vaizdavimas yra daugiau įrodymas rašy
tojo sugebėjimo susidoroti su tokio pobū
džio scenomis.

Romanas, kaip buvo skelbiama ir kaip 
iš tikro yra, skirtas 'ano meto, XVI amž. 
pabaigos lilr XVII pradžios, religinėms ko. 
voms Lietuvoje pavaizduoti ir iškelti 
dviems 'ano meto jėzuitų veikėjams — 
Konstantinui Sirvydui!, jau pagyvenusiam 
žmogui, ir Joniui Jaiknavieiui, jaunam jo 
giminaičiui, tada dar pasireiškusiam vien 
kumščiu prieš jėzuitų priešus ir tik vė
liau iškilusiam,

Kaiip kažkas jau pareiškė, romanas be
ne bus tik pradžia tolimesnių kūrinių, ku. 
riuoise (skaitytojai susitiks su tais pačiais 
asmenimis. Teks spėjimas gal ir teisin
gas, nes šįkart nebuvo išryškinti pagrin
diniai veikėjai, pasitenkinta daugiau tik 
religinių (kovų pavaizdavimu.. Didėlė kiny, 
gos dalis skirta pavaizduoti J. Jaknavi- 
čiiaiuis bėgimui į Vilnių. Tas jo (bėgimas 
niuo galimų kalvinisto Radvilos (persekio
jimų yra lyg (talentingai parašytas gaba
las iš nuotykių romano. J. Kralikauskais 
gi moka rašyti, ir jo net nuotykinėje is
torijoje nepatenkina vien pats nuotykis 
— jis ir gamtos vaizdą originaliai nupie
šia ir dar poetiškai, ir žmogų kaip nei. 
kiainlt charakterizuoja nuotykio metu.

K. Sirvydas romane irgi toli gražu ne
pasireiškia visas. Taigi skaitytojams teks 
laukti tols knygos tęsinių.

(k. b.)

Aš iš prigimties buvau gyvo tempera, 
mento ir mokėjau dainuoti bei stambin
ti savo foirtepionu, bet istamlbindaimias 
bei dainuodamas buvau moralus ir prisi
taikydavau prie svečių, kad juos uždtm. 
čiau.

K. Donelaitis apie save
♦ ♦ *

Dažniai (turėdavau panaudoti Samsono 
jėgą, kad išvengčiau skandalų.

K. Donelaitis apie save

šaliai 'Bizantljcjs kaip Il-sios Romos idė. 
ją, tai mūsų laikais bus išryškėję du me
sianizmo (tipai: rusiškasis ir lenkiškasis.“

Išdėstęs rusiškojo mesianizmo istoriją, 
prof. A. Maceiną daro apie jį tokią išva
dą: „Be abejo, vintus ateizmui valstybine 
nauįjbsitois iRusyios pasaulėžiūra, r u si t (ka
sis išganymo vaidmuo atrodo tik kaip 
įdomi istoriosofinė teorija, apvaisinusi 
ne vieną mintį, tačiau nebetekusi prakti
nės reikšmės.“

,Lenkų gi mesianizmas tebėra gyvas ir 
šiandien; — net labiau negu anksčiau“, 
toliau įteigia prof. A. Maceina ir papasa
koja to jų mesianizmo kilmę ir tų idėjų 
reiškimąsi A. Mickevičiaus, Z. Krasins- 
kio, J. Slovackio kūriniuose, A. Toviians- 
kio įtaką, apžvalgą baigdamas šitaip:

,,J. 'Slovackio klausimas, kreipiamas į 
Lenkiją, „'argi alš negalėčiau tapti išga
nytoju?“, yra likęs visad dabartinis len
kų sąmonėje: Lenkija vykdanti savo tau
tinį pašaukimą religiniu būdu.“

Apie tą dabartinį mesianizmą profeso
rius raišo:

„Krokuvos kardinolo K. Woitylos neti
kėtas išrinkimas popiežiumi įžiebė šią

Su lietuviais 
pasaulyje
„LABDAROS“ DARBO BARAI

Lietuvių Šalpos Draugijos „Labdaros“ 
pirm. J. G'lemža laiške rėmėjams rašo:

Po IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kong
reso dalyvių grupė nuvyko į Suvalkų Tri
kampio Punsko apylinkes. Jaunuolis 
studentas iš ten rašo: „Turėjau labai įdo
mius susitikimus su pasaulio lietuvišku 
jaunimu, kurie viešėjo mūsų krašte. Mums 
tai yra kažkas labai daug, juk mes netu
rim tokių galimybių. Šis nors trumpas 
bendradarbiavimas su savo tautiečiais 
man labai daug ko davė. Privertė tiesiog 
giliau susimąstiyti. Giliau panagrinėti ai
bę klausimų, kurių vis atsirasdavo po 
kiekvieno susitikimo. Teko susipažinti su 
IV PLJK nutarimais. Dar kartą iš visos 
širdies dėkoju Jums.“ Tai mūsų jaunimo 
dėmesiui!

Kitas jaunuolis dš Punsko rašo: ,,... ga
vau iš Jūsų „Lietuvos istoriją“. Labai 
mane tas nudžiugino. Be galo vertinga 
knyga... Kiekvienas lietuvis turi pažinti 
savo tėvynės istoriją. O mums, deja, tas 
yra 'apribota. Neapsakomai esu Jums dė
kingas. Atidarėte man plačias duris...“

„Labdaros“ Draugijos rūpesčiai padė
ti mūsų jaunimui mokslintis nėra bepras
miai. Jeigu dideli darbai neįveikiami, tai 
dalinai priklauso nuo mūsų visuomenės 
teikiamo Draugijos darbams dėmesio. Bet 
Draugijos veikla kasmet plečias. 1979 me
tais jos pajamos pasiekė DM 16.232, ku
riose šalpai aukų gauta DM 13.889. Visa 
suma šalpai išleista. Palyginus su 1978 
m., šalpai gauta per DM 3.000 daugiau. Į 
pašalpas įtraukta Brazilijos moksleivija.

Svečiai iš Lietuvos
■ „.Tėviškės ižiilbrutrliuois|a“ /Aurellii|jia įBalla- 

šaitienė rašo:
„įPaskutinliiuojiu (meta susiduriame su 

niaiu'jia, jau giliau rafinuota problema, bū
tent, ,^svečių“ kelionėmis pas muis iš oku. 
puotos Lietuvos. Tai prasidėjo nežymiai 
prieš eilę metų, kai pirmosios „kregždės“ 
lankėsi ipas gimines. Viskas buvo daroma 
diskretiškai, (tyliai. Svečiai buvo vežioja
mi, vaišinami,apdovanojami. Apie jų pa- 
sišalkymuis ir buvimą buvo vengiama kal
bėti. Vėliau prasidėjo menininkų, daini
ninkų vizitai, kurie kiek sudrumstė mūsų 
apsinūldlusią padangę. Vieni į jų koncertus 
nėjo iš principo, nepasitikėdami jų mi
sijas nekaltumu. Ypatingai įtartinos gas
trolės buvo tos, kai vyras ir žmona drau
ge buvo išleisti į laisvą pasaulį. Ir reper. 
tuaras buvo paruoštas pagroti ant mūsų 
jiaiusmiinių stygų. Vieno tokio koncerto 
metu Klevelande beveik vfca salė verkė, 
išgirdusi „Kur bakūžė samanota“, nors 
mūsų solistai ją čia dažnokai dainuoda
vo, (tačiau neišgaudavo tokių 'graudžių 
,,natų“. Vėliau pradėjo lankyti... iinžinie. 
riai, medikai, pagaliau ir... kunigai.

Man ir daugeliui mūsų, kurie sekame 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, 
tokie vizitai visadla 'sukeldavo abejonių. 
Mūsų kunigų lankymasis pavergtoje Lie
tuvoje, nežiūrint kokiais pagrindais, vi
sada man atrodo prieštaraujantis bet ko
kliai logikai. 1979 m. 'gruodžio 9 d. Kleve, 
lando DMNP parapijos Šventovėje įvy
kęs incidentais, o vėliau dar sustiprintai 
pakartotas katalikių motenj draugijos 
susirinkime to>s pačiols dienos popietėje, 
verčia giliau pasvarstyti mūsų lietuviško 
vaišingumo ribas ir iš esmės panagrinėti 
mūsų naivumo priežastis.

Iš Lietuvos svečio teisėmis atvykęs kun. 
Gediminais Blynas, lanky d amas savo se. 
niai matytus artimuosius Klevelande, su
gebėjo išnaudoti parapijos šeimininkų

sąmonę iš naujo ir rado atgarsio net ofi
cialiuose lenkų bažnyčios sluoksniuose. 
Šiuo atžvilgiu yra labai būdingi lenkų 
episkopato žodžiai, parašyti bendrame 
ganytojiškame laiške, kuris šių metu sau
sio 28 d. buvo perškaitytas visose Lenki, 
jos bažnyčiose, štai ano laiško žodžiai, 
mūsų dvasiai 'Skambą tikrai neįprastai:

„Ar žmonijos šūksniuose, išrinkus len
ką 'popiežiumi, ir viso pasaulio džiaugs
me, reiškiamame popiežiui iš Lenkijos, į 
kurį krypsta akys, pilnos pasitikėjimo, 
— ar čia negirdime aido popiežiaus Ino. 
cento XI žodžiai: “Sūnau, gelbėk krikš
čioniją“? Mums atrodo, kad! girdime visą 
žmonių šeimą, tariant mūsų Broliui Pe
tro soste: ‘Gelbėk krikščioniją, gelbėk 
žmonijos tikėjimą į Dievą, gelbėk pašau, 
lio taiką, gelbėk žmogiškąją kultūrą, 
įkvėpk mums naujo tikėjimo, atverk lan
gus į pasaulį, ištiesk rankas žmonėms, 
paduoki mums ranką ir būki įbrolis bei 
tėvas! Tuo būdu regime, kaip pildosi pra
našiški poeto Julijaus Slovackio žodžiai: 
“Suiručių viduje Dievas suskambins mill, 
žinišku varpu: tai popiežius slavas žengia 
į sostą... Yra reikalinga galybė, kuri ap
reikštų pasauliui Išganytoją: ir štai, atei
na popiežius slavas, tautų brolis“.

šie Lenkijos episkopato žodžiai mus 
stebina ir sykiu gąsdina. Nes juose teisė, 
ti dabarties lūkesčiai — stiprinti tikėji

Žymiai padidėjo rūbų siuntiniai moks
leivijai.

Prasidėjo antroji mokslo metų pusė. 
„Labdaros“ Draugijos Valdyba, dėkoda
ma už paramą metų pirmoje pusėje, tiki
si, kad mūsų visuomenė ir liet, organiza
cijos palankiai vertins Draugijos vykdo
mąjį darbą ir suteiks jai galimybės ‘toliau 
dar plačiau rūpintis mūsų moksleivijos 
tobulėjimu.“

Draugijos adresas: J. Glemža, Convent
rain 33, 7260 Calw-Hirsau, W. Germany.

Bankas: „Labdara“ Landesgirokasse, 
Stuttgart 1.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS ŽINIARAŠTIS

Saulsio mėn. pradžioje pasirodė „Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos žinia
raščio“ Nr. 1, rotatorium spausdintas 4 
puslapių leidinys, tvarkomas PLJS val
dybos vicepirmininkės informacijai Emi
lijos Sakadoidkienės.

Šiame numeryje rašoma apie pinmiuo- 
ri'us naujosios PLJS tvalldlylbois pasitari
mus ir posėdžius, apie jaunimo judėjimą 
Australijoje, (Brazilijoje ir kt.

E. CINZO VIEŠNAGĖ NEWJORKE

New Youko lietuvių Vaižganto kultūros 
klubas užsukusiam' į jų padangę Belgijo
je gyvenančiam rašytojui Eduardui Cin
zui surengė literatūros - pokalbio - vaka
ronę.

Svečią sveikino tuo metu Rašytojų 
draugijai pirmininkavęs kun. L. An- 
drielkus. Apie rašytojo gyvenimą ir kūry
bą kalbėjo Pranas Naujokaitis ir Alina 
Sbalkniienė. PoHĮalMui vadovavęs (Paulius 
Jurkus, E. Cinzais paskaitė trumpą ištrau. 
ką iš leidžiamo „Raudonojo arklio“ II to
mo.

Tai, žinoma, atsitiko praeitais metais, 
nes rašytojas dabar jau yra (Belgijoje.

krikščionišką laikyseną vizituojančių ku
nigų atžvilgiu. Gavęs progą laikyti sek
madienio (Mišias, nežiūrint įsakmių para
pijos vadovybės instrukcijų pamokslą .ap
riboti dienos Evangelijos aiškinimu, pra
bilo į mūsų bendruomenę komunistinės 
įpropagandoisi Sodžių, iužit|ikrin|daimlas, kad 
visiška tikėjimo laisvė esanti (Lietuvoje, 
kad sibiriniai išvežimai išgelbėję tautos 
gyvybę, kad! .religinis apsnūdimas esąs 
pačių Lietuvos katalikų kaltė ir t. t. Jo 
prosov|ietimė propagandą nebuvo pėrė 
traukta jokiu protestų mostu.

Negana to. Tos pačios dienos popietę 
įvyko Klevelando katalikių moterų drau
gijos 'susirinkimas, į kurį 'kun. Blynas bu. 
vo pakviestas kaip svečias. Ten jis dar 
„geriau“ pasirodė, suniekindamas bei 
įkaitindamas „Lietuvos Katalikų Kroni
ką“, kuri esanti melaginga, o jos leidėjai 
užsipelną teismo bausmės... Ir niekas su
sirinkimo metu neprotestavo, niekas ne. 
replikavo.

,,Svečio tikslas pasiektas. Jo misija pa
vyko. Nėra lietuvių pastogės Klevelande, 
kurioje nebūtų pasidalinta nuomonėmis, 
ieškant kaltininkų. Sudaryta proga 'asme
ninėm sąskaitom suvesti, apkaitanti ne. 
kaltus asmenis, neieškant pačių to inci
dento šaknų.“

Toliau A. Balašaitienė šitaip sampro
tauja;

„Laikas, kad mūsų svečiai iš okupuotos 
Lietuvos būtų priimami tik kaip itidivi. 
dai, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pa
matyti laisvės gyvenimo nuotaikos. Nu
stokime vedę juos i viešumą. Uždarykime 
scenų uždangas ir sakyklas. Mes turime 
pakankamai rūpesčių kovoje su mūsų vi. 
suomenėls problemomis, ir mums tikrai 
nereikalingi žalą nešantys talkininkai iš 
šalies, nežiūrint, kokiu drabužiu, kokio 
mokslo laipsniu, kokiu žinojimu jie būtų 
prisidengę.“

mą, gelbėti taiką, .artėti prie žmonių — 
susipina su romantinėmis svajonėmis, tu
rinčiomis eschatologinio pobūdžio ir to. 
dėl galimomis įvykdyti vieno tik Dievo 
galybe. 'Regint gi šią galybę popiežiaus 
Dferikiškume, religinis džiaugsmais 'virsta 
tautiniu triumfu, kuris, - užuot pasaulį 
patraukęs, gali ‘jį tuk atstumti ir savai
me virsti lenkų lūkesčio priešingybe. 
Mesianizmo Idėjoje religijos-tauitcis idfila. 
lektilka tampa ‘tikru šiurpuliu, kadangi 
religinis tautos entuziazmas pradeda eiti 
šunkeliais, užgoždamas sava tautybe ki
tų tautybių savybes ir teises. Nepamirški
me, kad 'Lenkijoje religiškai yna skriau
džiami ne tik lietuviai, bet ir netoli pu
sės 'milijono ukrainiečių unitų, kurie li
gi pat pastarųjų metų neturėjo nei savos 
hierarchijos, nei savų bažnyčių, nei sa
vo kunigų prieaugliaius. Lotyniškoji len. 
kų hierarchija jails visiškai nesirūpino, 
priešingai, kur tik galėdama, slėgė ir jų 
padėtį sutikino, nors jie yra tokie pat ka
talikai, kaip ir lenkai, tik ne lenkų tau
tybės ir ne lotyniškojo rito. Kalbėti tad 
apie moralinį lenkų tautos atgimimą ir 
tuo jos pasiruošimą dvasiškai vadovauti 
žmonijai, tampant šiosios gelbėtoja, yra 
daugiau, negu nematyti tikrojo lenkų 
tautos religinio pobūdžio; tai reiškia bū
ti tiesiog ‘aklam šio pobūdžio atžvilgiu.“

(Bus daugiau)

BOSTONE LIETUVIŠKAI PAPUOŠTA 
EGLĖ

Prie Bostono rotušės rūmų j'au 10 mėtų 
Kalėdų metu vis lietuviškai būna pa
puošta eglė.

Šią tradiciją įvedė Bostono skautės.

MIRĖ ŽYMUSIS KARIKATŪRISTAS
J. PENCYLA

Kolumbijoje, sulaukęs 72 metų, mirė 
dali. Juozas Penčyla.

Lietuvoje dailininkas išgarsėjo kaip ta. 
lemtingas karikatūristais Ibei iliustratorius 
„Lietuvos Aide“, ,Lietuvos žiniose", 

„Sekmadienyje“ ir kituose laikraščiuo- 
sese.

Į Kolumbiją J. Penčyla atvyko 1948 m. 
ir ten dirbo Begotos laikraščiuose bei 
žurnaluose.

„ANTRO KAIMO“ GASTROLĖS
Baltimorės (JAV) LB valdyba buvo 

pasikvietusi garsųjį Čikagos jumoro ir 
satyros dalykų vaidintojų 'grupę „Antrą 
kaimą“, kuris suvaidino apie 40 škicų. 
Pusė repertuaro buvo iš senesnio, o kita 
pusė jau iš naujai paruoštų. Tarp kitų 
buvo panaudoti K. Almeno, A. T. Anta
naičio, K. Balėno, J. Erlicko, A. Gied
riaus, A. Landsbergio, R. Statauisko, Pr. 
Visvydo kūriniai. Visi škicai susiję su da
bartinėmis lietuviško gyvenimo aktuali
jomis. Škicų pavadindimiai: ,,Teta iš Euro, 
pos“, (JMūsų vyras (Maskvoje“, „'Pensi
ninkų klubas“, „Kalbos patarėjas“, „At
kalbinėjimas niuo pagundų“ ir kt.

„Antro kaimo“ (prievaizdas yra A. T. 
Antanaitis.

Ta proga (buvo surengta ir Floridoje 
gyvenančio Antano Petrikonto (Dzūko) 
dailės darbų paroda.

JUOZAS KRALIKAUSKAS LAIMĖJO 
„DRAUGO“ PREMIJĄ

„Draugo“ jdliėnnalščio romano r'r.emeti. 
nę premiją laimėjo rašytojas Juozas Kra- 
likiaiuskas už romianą „Po ultimatumo“ iš 
1937-1954 m. laikotarpio.

'Praeitais metais jis konkursą laimėjo 
už romaną „Įkaitę Vilniaus akmenys“.

Konkurso komisiją sudarė pirm. A 
Vaičiulaitis, M. Almenienė, V. Gureckie- 
nė J. Bradūnias ir V. 'Būtėnas.

GINA ČAPKAUSKIENĖ OPEROJE
Jau esame rašę, kad mums dabar dai. 

nuoti 'atvažiavusi solistė Gina Čapkaus- 
kienė pernai Čikagoje yra dainavusi pa
grindinį vaidmenį lietuvių statytoje epe. 
roję.

O jau rašicimia, kad ir šįmet balandžio 
19, 20 ir 26 d. d. ji ten dainuos Carl Orffo 
„Carminia Burana“ ir Leoncavallo „Paja
cų“ pastatymuose. Kiti įdainuosiantieji so
listai: S. Biaras, A. Brazais, A. Grigas, P. 
Gudas, K. Kogut, M. (Momikienė, J. Sava, 
rinds, L. Strikas ir kiti. „C ar mina Bura
ną“ operoje bus ir 40 asmenų baletas, pa
ruoštas J. (Puodžiūno ir V. Karoisaitės.

Operos pastatymai brangūs. Vien or. 
kestrui pasamdyti reikia 25.000 dolerių.

KUN. P. DAUKNYS — TEOLOGIJOS 
DOKTORANTAS

Britanijos lietuviams gerai pažįstamas 
kun. Pranas Dauknys jau seniai yna Aus
tralijos savaitraščio „Tėviškės Aidų“ vyr. 
redaktorius.

Šalia to tiesioginio darbo, pasirodo, Md 
bourno universitete jis atlikinėjo teologi
jos Srities tyriamąjį darbą. Tas darbas ir 
jo anksčiau išeitieji mokslai jam buvo 
prilyginti magistro laipsniui ir leista 
ruošti doktoratą. Daktaro disertacijos te
ma patvirtinta šiokia: „Komunizmo per
sekiojamoji religija Lietuvoje: mokslinis 
tyrinėjimas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
jos heroinėje kovoje dėl religijos laisvės 
ir jos išlikimo“.

OHIO GYDYTOJŲ PREMIJA 
A. KUPREVIČIUI

Ohio lietuvių gydytojų 1.000 dol. premi
ja šįkart paskirta pianistui Andriui Kup
revičiui.

A. Kuprevičius profesoriauja Clevelan- 
do valstybiniame universitete.

NAUJAS JONO JURAŠO PASTATYMAS

Žymusis režisorius Jonas Jurašas Tri
nity Square repertuariniame teatre, Pro
vidence mieste, Rhode Island valstijoje, 
JAV, pastatė Nikolajaus Erdmano „Savi
žudį“. Premjera buvo sausio 18 d.

Teatras yra vienas solidžiausių visoje 
Amerikoje.

Be to, apie J. Jurašą baigiamas sukti 
dokumentinis filmas televizijai, kuris 
pasirodysiąs gal ankstį pavasarį.

V. V. ČIŽIŪNUI 80 METŲ
New Yorke aktyvus visuomenininkas, 

knygų autorius, pedagogas Vadovas V. 
Čižiūnas atšventė 80 metų sukaktį.

Išeivijoje V. V. Čižiūnais suorganizavo 
Neumiuenšterio progilnniaizįjją, Klrin-W®- 
tensee gimnaziją (‘Britų zonoje), kurioms 
jis vadovavo ir kuriose mokytojavo. Vė
liau dėstė lietuvių kalbą Pinnelbergo gim
nazijoje.

Jo pagarsėjęs veikalas „Tautinis auk
lėjimas“ (1953) susilaukė antros laidos, 
pavadintos „šeima tautinėje bendruome
nėje“.
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Kolektyvus spaudimas S&aityt&įu taiA&ai
Oficialioji politika Lietuvoje yra tokia, 

kad mirę žymieji kuo nous nesipelniusie- 
ji turi būti kaip nors atžymimi. Vienų 
atminimui 'įrengiami 'muziejai, jų vardu 
pavadinamos gatvės, o kitiems pagerbti 
nors prikalamos lentelės prie tų namų, 
kuriuose jie yra gyvenę.

Deja, tie visokie nutarimai ne visada 
vykdomi. Pastaruoju metu pradedama 
(kolektyviai spausti atitinkamas įstaigas, 
kad aptvarkytų tas vietas, kur žymieji 
gyveno. Pavyzdžiui, gal daliis skaitytojų 
ir žino, kad gyveno toks Mikalojui? Kat
kus, kuris parašė labai įdomią ir vertin
gą etnografinę knygą „Balanos gadynę“ 

buvo papročiai 
ir apskritai jo 
O žiūrėkite, ką

Vilniaus
Česlovas Kuda-

(Kėdainių raj.) 
ir (kūrė 'įžymus

— atsiminimus, kckie 
Lietuvoje jo vaikystėje 
gyvenamaisiais laikais, 
turėjo dėl to žmogaus atminimo „Litera, 
tūnos ir meno“ Nr. 4 parašyti trys žymūs 
lietuviai — Lietuvos Žemės ūkio akade
mijos profesorius Petras Viasinautekas ir 
docentas Saulius Lukėnas ir 
universiteto profesorius 
ba:

.Aplankėme Ažytėnus
— vietovę, kur gyveno
mūsų krašto 'švietėjas Mikalojus Katkus. 
Kartu su mumis keliavo M. Katkaus sū
nus Pranas Katkus, dabar darbo vetera
nas, žinomas Suivalkijoiį valstiečių
sukilimo dalyvis (buvęs nuteistas
mirti). Vietoje įdomių prisiminimų kar. 
tu patyrėme tik liūdną (įspūdį.

Nuošaliai nuo kelio radome baigiantį 
nykti vienkiemį. Į 'jį veda apleistas kele
lis, kurį rodo surūdijęs įskardagatis. Vien
kiemyje, tiesa, pradėti lieti pamatai nu. 
matomai atstatyti M. Katkaus pirkiai. Iš 
pradėto darbo akivaizdu, jog jis tęsis ne
žinia kiek: niekas ten nedirba, nėra pa
ruoštų medžiagų.

Dar liūdniau Ažytėnų sodžiuje, kur yra 
išlikusi senoji Katkų sodybvietė, daug M. 
Katkaus sodintų ąžuolų. Mūsų manymu, 
čia ir reikėjo atkurti įžymaus švietėjo 
atminimo 'kiemą, nes čia jis gimė, čia sa. 
vo namuose Kaitkai išlaikė mokyklą, rū
pinosi savų apylinkių švietimu. Visa tai 
galima būtų parodyti atitinkamoje ekspo
zicijoje. Čia, prie kelio, ir lankytojų bū. 
tų daugiau. Tiesa, M. Katkus vėliau gy
veno ir „Balanos gadynę“ rašė minėtame 
vienkiemyje, kiurį šiuo atveju pakaktų 
pažymėti atitinkamu ženklu, pavyzdžiui, 
kaip dabar įprasta, padedant didesnį ak
menį su įrašu. Tačiau, ilgėliau po senąją 
Katkų sodybą Ažytėnuose pasidairę, pa
matėme, kad ąžuolai joje baigia džiūti, 
septyni jų jau pažymėti nupjovimui! O 
nudžiūvo jie dėl paprasčiausio dalyko. 
Čia yra kolūkio valdybas (kiemas, (kurta
me nė mažiausios tvarkos nematyti: išva
žinėta mašinų ir traktorių, suplūkti ra. 
tails abipus vieškelio grioviai. Nepadarius 
jokių pralaidų, Katkų .'sodybvietėje susi
tvenkė vanduo, nuo kurio per ilga ąžuo
lai išdžiūvo.

Ko galima 'tikėtis iš tokių šeimininkų, 
jeigu jų palangėje to darbštaus žmogaus 
pastangomis sunkiais laikais pasodinti 
medžiai paprasčiausiai buvo sunaikinti. 
Kaip galima pakęsti tokį oblomoviškuimą, 
deja, pasitaikantį dargi mūsų didelio dė
mesio kultūros apsaugos laikais?

Daugelis iš spaudos prisimena, jog jau 
antra dešimtis metų eina, kad rašoma apie 
M Katkaus atminimo pagerbimą jo gim
tinėje. Deja...

(Būtina kuo skubiausiai ir iš esmės im
tis iir sutvarkyti M. Katkaus 'gimtinę. 
Kartu būtina patvarkyti taką iš Ažytė. 
nų (kaimelio, vedantį į šalia Ažytėis esan
čius (kapus, kur palaidotas M. Katkus, bei 
pasirūpinti jo (kapo priežiūra. Per Ažytę 
reškia padoraus liepto. Į visas minėtas 
vietas nuo kelio nėra rodyklių.“

O sekančiame to palies savaitraščio nu
meryje (5) spausdinamas grupės ,,Perga, 
lės“ žurnalo redakcijos darbuotojų toks

TOMAS VENCLOVA PRIE DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

Lietuva šiandien ir rytoj
MŪSŲ DVIEJŲ DISIDENTŲ DIALOGAS

8. LIETUVIŲ LAISVAS PASISAKYMAS 9. IŠEIVIAI VEIDU I KRAŠTĄ

Buvau paklaustas prie1! kelias dienas vykusioje 
ąpaudos konferencijoje, kaip būtų dabar, jeigu Lietuvo
je būtų laisvi rinkimai ir tauta galėtų pareikšti savo va
lią, ar pasisakytų už nepriklausomybę, ar už socializ
mą o jei už socializmą, tai už kokį? Atsakiau, kad už 
nepriklausomybę, be abejo, pasisakytų. Dėl socializmo, 
manau, pats tas žodis yra tiek sukompromituotas, kad 
pasisakytų prieš socializmą nors socializmas turi labai 
įvairias formas, tame tarpe anglišką, švedišką ir kito
kias. Pasakiau, kad prieš laisvus rinkimus turėtų vykti 
mažiausiai 1 metus plati rinkiminė, bačkinė kampanija. 
Tada daug kas žmonėms patikėtų. Ir ta bačkinė kam
panija, manau,, dar bus, ir ji jau iš dalies vyksta, nes 
pogrindžio spauda yra tam tikra bačkinė kampanija. 
Ten dar nėra didelių ginčų, bet, sakysim, rusų disidentų 
spaudoje vyksta dideli ginčai, ir tai yra tipinga bački
nė kampanija. Tarp lietuvių irgi, bet čia kas kita, nes 
lietuvių naujų emigrantų yra labai nedaug, o rusų ypač 
daug naujų emigrantų. Jie nuo tų bačkų taip vienas ant 
kito šaukia, kad kartais būtų geriau, jei mažiau šauktų.

Esu visiškai tikras ir visiškai sutinku su dr. Štromu
dėl išeivijos didelio vaidmens alternatyvinių programų 
sudaryme ir siūlyme. Taip pat ji turi tikrą švietėjišką 
vaidmenį atlikti, palaikydama grįžtamą ryšį su Lietu
va, kuris gali būti palaikomas įvairiomis formomis, tiek 
viešomis, tiek neviešomis.

Kai patekau į Vakarus, man keldavo klausimą dėl 
ryšių palaikymo su Lietuva. Aš visai atvirai galiu pa
sakyti, (kad, mano manymu, tokie ryšiai būtini, žymaus 
dailininko vizitas Lietuvon arba kada į Lietuvą atvyko 
prof. Greimas, prof. Gimbutienė ir skaitė paskaitas, yra 
vis tautinės reikšmės įvykiai. Tose paskaitose, (kaip 
pats mus Vilniuje sakė, žmonių buvo tiek, kiek per Sta
lino laidotuves. Tikrai, kada atvyksta iš užsienio žymus 
lietuvis, padaręs daugiau ar mažiau pasaulinę karjerą 
ir Lietuvoje kalba, bendrauja su žmonėmis, tai nepaisant 
gal kai kurių neigiamų momentų grynai juridiškų ir 
kitų, vis dėlto .summa summarum (viską suėmus. Red.), 
lietuvių tautos savijauta tiek pakyla, kad verta tai da

ryti, mažinant, 'kiek galima, su tuo susijusius neigiamus 
reiškinius. „Gimtajame Krašte“ spausdinami iškraipyti 
arba neapgalvoti pasisakymai.

Jokios prievartos sovietai čia negali naudoti. Jeigu 
žmogus to nenori, tai ir neprivers. Tačiau ryšiai yra 
reikalingi ir būtini. Pats tas faktas, kad atvyksta žmo
gus Jš Vakarų, yra Lietuvai reikalingas įvairiausiom 
prasmėm; Gal jis atveš literatūros; jos atvežama mažo
kai. Į Rusiją daugiau rusiškos literatūros žmonės atve
ža, negu į Lietuvą šiuo metu. Prieš kurį laiką buvo at
virkščiai.

Dr. Štromas: Perduodamas punktas buvo... (čia 
nurodė, kur ir kaip. Red.), o dabar jo nebeliko.

T. Venclova: Aš nežinau apie punktus ir nenoriu 
žinoti. Atsiminkime, kad radijas, ypatingai Laisvės Ra
dijas, blogai girdėti ir nevisada girdimas. Labai svarbu 
ir gyvas žodis, gyvas bendravimas, kuris vis dėlto yra 
įmanomas, nepaisant priežiūros.

Vienas iš salės: O kaip Vatikano radijas?
T. Venclova: Manęs prašė vienas kitas iš katalikų 

aktyvistų pasakyti, kad Vatikano radijas perduoda daug 
grynai teologinės medžiagos, kuri, žinoma, įdomi tik te
ologijos specialistams (? Red.). Be abejo, ji jiems reika
linga, bet norėtųsi, kad1 būtų daugiau įdomios medžia
gos labai plačioms tikinčiųjų masėms.

(bus daugiau)

paireilšlkimais dėl V. Mykolaičio-Putino tė
viškės:

,,1979 m. gruodžio 6 d. važiavome į ko. 
manidiruotę ir pakeliui norėjome aplan
kyti Pilotiiškeg — V. Mykolaičio-Putino 
tėviškę, kur įrengtas memorialinis muzie
jus. Pasirodo, rudenį tatai ne taip jau pa
prasta. Nors nuo plento iki jos tėra 'apie 
kilometrą, neseniai nutiestas žvyrkelis 
dabar — tikra klampynė: nei važiuoti, nei 
bristi. Kur dingsi — bridome. Bet ir so. 
dyba panašiai atrodo: ūkinio pastato sto
gais kur lopytas, kur nelopytas, kieme mė. 
tosi vaikiško vežimėlio griaučiai, ,pui
kuojasi“ didžiulė krūva mėšlo... Tvoros 
aplink sodybą niekias taip ir neprisiruošė 
aptverti, o ir klėtelėje numatytos ekspo
zicijos neįrengė... Tik rašytojo tėviškėje 
gyvenančio jo įbrolio Antano Mykolaičio 
šypsena tokia pat jauki ir maloni, kai|p ir 
!ką tik atidarius memorialinį muziejų, jis 
taip pat svetingai pasitinka ir išlydi lan. 
įkytojuis. Ačiū jam, kad saugo Mykolaičių 
trobos šilumą, tik ar šio senyvo žmogaus 
jėgomis prižiūrėti sodybą? . Reikia jaunes
nių rankų talkos. Ir ne tik rankų. Reikia 
Prienų rajono vadovų rūpesčio ir globos, 
nes gėda, Ikaid Pilotiškės neprivažiuioja- 
mos ir apšepusios.“

Taigi spaudžiama ne tik kolektyviai, 
bet ir tokių žmonių, kurių balsas ir auto, 
ritėtais svarūs.

KUZNECOVAS PABRĖŽIA LIETUVOS 
SVARBĄ

Lapkričio 22 d. Londone įvykusioje 
spaudos konferencijoje, Rusijos žydų di
sidentas Eduardas Kuznecovas pabrėžė 
Lietuvos tautinio ir žmogaus teisių sąjū
džio svarbą. Vienas iš penkių buvusių po
litinių kalinių, šių metų balandžio mėn. 
iškeistų į du Amerikoje kalinamus so
vietų šnipus, Kuznecovas lankėsi Angli
joje pristatyti savo naujos knygos rusų 
kalba, „Mordovijos maratonas“. Jį pa
kvietė ir spaudos konferenciją suruošė 
„Writers & Scholars International“ orga
nizacija.

Spaudos atstovams Londone Kuzneco
vas pareiškė, jog žmogaus teisių sąjūdis 
Lietuvoje stiprėja, ir išreiškė savo pagar
bą lietuviams. Jis paminėjo Antano Ter
lecko suėmimą bet sakėsi neturįs smul
kesnės informacijos apie jo dabartinę pa
dėti. Paklaustas apie suimtųjų Helsinkio 
grupių narių dvasinį stovį, jis išvardino 
Balį Gajauską, Tikhij, ir kitus, su kuriais 
jam teko drauge kalėti. Jie, ypač Gajau
kas, jiau buvo patyrę lagerių Skonį ir ži
nojo kas jų laukia: areštai ir drakoniš
kos bausmės jų nepalaužė, ir jie bematant 
įsteigė Helsinkio grupę lageryje. Suimtie
ji Helsinkio grupių nariai nejaučia de
presijos — jie žino, kad jų veikla svarbi 
ir susilaukia plataus atgarsio 'Užsienyje. 
Kuznecovas patvirtino iš rusų disidentų 
gautą informaciją, kad prie Viktoro Pet
kaus buvo laikinai priskirtas žinomas 
provokatorius homoseksualias, tuo sten
giantis atgaivinti Petkaus teismo metu 
pareikštus nepagrįstus ir neįrodytus kal
tinimus „jaunuolių suvedžiojimu“.

(Elta)

ŠALYJE, KUR NIEKO NETRŪKSTA

1977 metais nusipirkau rankinį laikro
dį „Elektronika“. Jis sustojo. Kur galima 
sutaisyti? V. Blinkevičius

Panevėžio rajonas

Patariame kreiptis į laikrodžių taisyk
lą, esančią Panevėžyje. Laikrodis bu at
siųstas taisyti į Vilnių, o po to grąžintas 
į Panevėžį.

Motociklo „Java 350“ cilindrus galima 
suremontuoti Kaune, Z. Angariečio g, 
110, motociklų remonto dirbtuvėje.

(Valstiečių laikraštis)

PLUOŠTAS [SKAUDŽIŲ PRISIMINIMŲ

Labai atsiprašau, kad taip ilgai už. 
traukiaiu sumokėti už laikraštį. Dovano
kite man — sirgau, buvau ligoninėje. Jau 
bevelk Itreji metai, kai negaluoju. Dabar 
truputį geriau jaučiuosi. Tiek dėl manęs.

Dėl to kalėdinio laikraščio — lenkų 
Krokuvos Madonos veido nematyti nei 
kūdikio. Geriau būtumėte įdėję Šiluvos 
Mariją su kūdikiu,. Aš nesistebiu, nes 
Londone tris kartus daugiau Lietuvos 
lenkų. Vien tik apsaugos batalione buvo
me 120 lenkų kariuomenėje. Kai iš Ita. 
lijos 1946 m. atvažiavome į Angliją, 
mums pranešė: kas nori būti paleidžia
mas iš kariuomenės, turi priimti Lenki
jos pilietybę, Vilnių, Gardiną priskirti 
prie Lenkijos.

80 iš mūsų tuojau užsirašė lenkais. Mes 
40 atsisakėm atiduoti pusę Lietuvos Len. 
kijai. Tai mus apšaukė kaimo bernais, 
komunfeftadls, nekultūringos tautos kata
likais.

Tie 80 gavo didvyrių medaliuls, daug 
svarų. Paleidžiami iš (kariuomenės, gavo 
drabužiams visus kuponus. O mus liku
sius uždiarė į specialų lagerį, karinome, 
nės (su kulkosvaidžiais saugomą.

Po dvejų metų nelaisvės buvome ir mes 
(paleisti. Nedavė nieko, tik belaisvio dra
bužius ir keletą kuponų. Norint apsireng
ti, reikėjo (kuponus pirktis juodojoj rin
koj ir mokėti po 4 šilingus už kuponą.

Lenkai lietuviams niekuomet gero nie- 
linki. Aš dirbau įsu lenkais. Jie visuomet 
man sakydavo: Vilnius, Gardinas lenkų. 
O įkas nenori užsirašyti lenku, tas bus ru
su. Kalbėjau (su lietuviais, kurie buvo at. 
plaukę į Manchesterį — atgabenę baido
kais lentų iš Lietuvos. Jie man sakė, kad 
lenkai skundžia rusams Lietuvos katali
kus, idant (Uždarytų bažnyčias, nuimtų 
(kryžius nuo kapų, neduotų maldaknygių, 
rožančių, visai suniailkinltų tikėjimą.

Jonas Pustila

PO SPAUDOS BALIAUS

Daugiau kaip 250 mylių specialiai kelia
vom į Lietuvių Namuose rengiamą spau
dos balių ir neapsivylėm. Dabar tik dėko
ti tenka baliaus rengėjams, (kurių nesuti
kom, už tokį malonų vakarą. Buvome la
bai linksmi ir patenkinti ir parsivežėm 
gražius įspūdžius.
Baliuje nebuvo viršininkų ir kitų parei

gūnų, kurie būtų diktavę. Vakaras tikrai 
buvo rengėjų pasisekimas, nes visi daly
viai 'buvo linksmi visų veidai šypsojos, 
visi buvo 'smagūs.

Bufetas buvo apkrautas Skaniu lietuviš
ku maistu, iš tikrųjų skaniu. Tas balius 
turi būti pavyzdys daugeliui DBLS įky
rių, kurie daugiau nieko nežino kaip tik 
disco.

Didžiausias dėkui K. Makūnui, kuris 
kaip tėvais visą vakarą globojo mus. Sek
madienį pramiegojom pusryčius, tai Kazi
mieras pagamino mums puikaus pietus, o 
po to atvežė į stotį savo puikia malšina. 
Širdingai dėkojame aš ir mano draugai.

Labai gaila kad S. Bosikis tą vakarą 
buvo susirgęs ir negalėjo dalyvauti baliu
je. Iš tikrųjų buvau jo pasigedęs, nes tik 
vieną kitą tautietį retkarčiais (tesutinku 
iš daugiau kaip Šimto vyrų, kurie 1947 m. 
gyvenome Treliske lageryje.

Anuomet S. Bosikis, aš ir kiti vaidinom 
Verbicko parašytą veikalėlį „Gieda gai
deliai“ turėjom puikų vyrų chorą, ku
riam man teko diriguoti. Mūsų dainų 
klausydavosi -anglai, aplankydavome kitus 
lietuvių lagerius ir ten padainuodavom. 
Turiu dar ir fotografiją iš anų laikų.

Stasys Surgautas

SAMOGITIA — ŽEMAITIJA

Noriu pasakyti keletą žodžių dėl „Eu
ropos Lietuvyje“ spausdintų kritiškų pa
stabų apie knygą „Samogitia“.

Kritikas reiškia abejonių dėl knygoje 
aprašytųjų faktų. Kai kurie jų iš tikrųjų 
atrado keisti.

Bet nemanau, kad „Samogitia“ autorius 
viską išlaužė ar sukūrė iš piršto. Sunku, 
net neįmanoma pramanyti ką nors, apie 
ką neturi jokios nuovokos. Buvo pas mus 
universitete įvairių studentų korporacijų, 
jų tarpe ir korporacija Samogitia, arba 
Žemaičių Sąjunga. Tarptautinių nesusi
pratimų ir likimo audrų dėka po visą že
mės rutulį buvo išbarstyta ir dalis samo- 
gitų — studentų. Jie galėjo autoriui pa
teikti duomenų. O gal koks žemaitis stu
dentas ir viešbuti padegė, kur A. Smeto
na gyveno, jeigu „Samogitia“ (knygos au
torius tvirtina kad žemaičiai jam atker
šijo. Mes puoselėjam mintį kada nors su
sitikti lietuviškame Karaliaučiuje. Tai ir
gi kai kam atrodo tartum iš „Somogitios“ 
paimta svajonė. Bet ar tai iš tikrųjų sva
jonė, ar ateities faktas?

Knygoje „Samogitia“ išdėstyta tik da
lis mums nežinomų ir neįtikėtinų „faktų“, 
o kiek jų dar yra nežinomų? Vokietijoje 
yra dar pilių ir kunigaikščių, kur galima 
užtikti senienų, simbolių, relikvijų iš Ge
dimino laikų. Aišku, kadaise ten būta 
gediminaičių ar jų ainių. Paimkime dabar 
„Enciklopedija Brltanica“. Ten 4-me tome 
rašoma apie Rusijos carienę Kotryną. Ji
nai, tikras dalykas, yra lietuvių kilmės.

Morta Skovronskaitė likimo vėtrų bu
vo nublokšta į kunigaikščio Menšikovo 
dvarą. Carui Petrui Didžiajam ji patiko 
ir buvo įjungta į jo dvarą. Morta sugebė
jo įtikti carui. Ji ištvermingai dalyvavo 
jo karo žygiuose, nepabūgo ilgų ir nepa
togių karinių stovyklų gyvenimo sąlygų 
ir apskritai pavergė didįjį carą, kūrėją ir 
karį, žmonai mirus, caras vedė Mortą, su
teikdamas jai Kotrynos vardą. Ji išbuvo 
kelius metus cariene, o po Petro mirties 
septynerius metus visos Rusijos itmpera- 
tortene. Likimo ironija dar yra ta, kad 
ši lietuvaitė įsteigė slaptąją tarybą (Tainij 
Soviet). Dabar tai prilygsta KGB.

Na, kas gali patikėti tokiomis paska
lomis. Betgi mes, jei ką nors norime įti
kinti, tai siunčiame pasitikrinti enciklope
dijoje. Ir už tai aš nė kiek nesistebiu iš
dėstytais faktais knygoje „Samogitia“, 
nes mes dar daug nežinome savo istori
jos paslapčių. V. Andruškevičius

KURČIAS MILANO SENIS, 
POLICININKAS IR ŠUO

Milanas daug (kuo garsus, o paskutiniu 
metu susidomėjimo susilaukė jame įvyku. 
si istorija apie kurčių senių porą, polici
ninką ir Šunį.

Jaunas policininkas turėjo daugiabučia
me pastate gyvenančiam žmogui įteikti 
kažkokį dokumentą, bet pataikė ne į tas 
dluris, kur reikia: jis pasibeldė pas leninis. 
67 m. amžiaus leniius — kurčias, jo žmona 
taip pat kurčia. Policininkas tai nežinojo 
ir domėjosi tik tų senių urzgiiančiu šu
nim. Gali būti, kad' jis šunį norėjo su
drausti, bet tuo dar laibiau jį įerzino. Ne- 
beapsigindam'as jis peršovė šuniui koją, 
ir dėl to leris jį išplūdo.

Šuo buvo nugabentas į miesto šunidę iš. 
tinti, ar neturi pasiutligės. leris sėdi ka
lėjime, nes įžeidęs pareigas ėjusį valdi
ninką.

LIETUVOS PAUKŠTELIS NUŠAUTAS 
PRANCŪZIJOJE

Bretagne, Conte de Nord, prie Manche 
jūros, Prancūzijoje, praeitų metų gruo
džio mėn. pabaigoje medžiotojas Michel 
Barrault nušovė žieduotą vandenis paukš, 
telį. Jo žiede buvo toks įrašas: Museum 
Zooi, Kautas, Lithuania 155308.

LIETUVOJE
ŽIUPSNELIS ŽINIŲ APIE JUSTĄ 

PALECKĮ

Jau buvo rašyta, kad Lietuvoje, sulau
kęs 81 mėtų amžiaus, minė buvęs pirma
sis sovietinės Lietuvos aukščiausios tary. 
bos prezidiumo pirmininkais ir Sov. Są
jungos tautybių tarybos pirm. Justas Pa
leckis.

LietuvciJfe jis išbuvo prezidento.pirmi- 
ninko pareigose 27 metus. Nuo 1970 m. 
išėjo į pensiją.

Nepriklausomybės laikais J. Paleckis 
vertėsi žurnalistika, 'bendradarbiaudamas 
to meto liberalinėje spaudoje ar pats leis
damas laikraščius. Taip pat rašė eilėraš
čius, atsiminimų ir kelionių knygas, pa. 
nuošė 'Vertimų iš laltvių kalbos.

1940 m. rusų okupacijos metais, būda
mas ministeriu pirmininku, vadovavo 
Liaudies Geimo delegacijai, kiuri paprašė 
priimti Lietuvą į Sov. Sąjungą.

„Tiesa“ rašo, (kad už didelius nuopel
nus komunistų partijai ir tarybų valsty. 
bei jam buvo suteikti darbo didvyrio var
das, 6 Lenino ordinai, tautų draugystės ir 
kiti ordinai ir medaliai.

Jo palaikai buvo pašarvoti Vilniaus 
Meno darbuotojų Baltojoje salėje. Kars
tas (Skendėjo gėlėse, ir .tūkstančiai žmonių 
atėję paskutinį kartą pabuvoti su juo.

J. Paleckis paliko tųašlę Genovaitę, 3 
dukteris ir sūnų.

PENSIJOS KLAUSIMAI

O. Jasiūnienė iš Panevėžio, kaip „Tie
sa“ rašo, nori sužinoti:

„Dvidelšitmt dvejus metus dirbau kol
ūkyje. 1972 metais persikėliau gyventi į 
miestą ir ten dirbau 5 metus.

Pagal naują įstatymą man perskadčia. 
vo kolūkinę pensiją 28 rublius mėnesiui. 
Tokią pensiją gausiu nuo 1980 metų sau
sio 1 dienos. Ar galiu gauti pensijos prie
dą, nes neturiu sodybinio sklypo?“

Jai buvo (atsakyta:
„Minimalaus dydžio pensijos, paskirtos 

pagal pensijų ir pašalpų kolūkių nariams 
įstatymą, yra vienodos tiek susijusiems, 
tiek nesustjuisiems su žemės ūkiu. Todėl 
jumis (perskaičiuotą 28 rublių mėnesinę 
pensiją padidinti nėra galimybių.“

A. Gaidelienė iš Ignalinos rajono kdiau- 
sia:

„Prieš penkis mėnesius žuvo mano vy. 
rate. Aš dr sūnus buvome jo išlaikomi. Li
kau nėščia. Gaunu pensiją 110 rublių per 
mėnesį. Kaip bus perskaičiuota pensija, 
kai gims antras vaikas?“

Jai (buvo atsakyta:
,,Kad gims antras vaikas, reikės kreip

tis į rajono socialinio aprūpinimo skyrių 
dėl penidiįos perskaičnavlimo už šeimoje 
esančius nedarbingus išlaikytinius“.

A. Petrulis iš Švenčionių klausia:
„Esu senatvės pensininkas. Norėčiau 

žinoti, ar priklauso lengvatos įsigyjant 
traukinio ar autobuso bilietą?“

Jam buvo atsakyta:
„LTSR socialinio aprūpinimo ministe

rijos dkyriauis viršininkė G. Gasiliauiskie. 
nė nurodo, kad gaunantiems senatvės 
penrijlą laismenilns važiavimo lengvata 
netaikoma. NedfalbGntfems in val'i darniu, 
kurių invalidumo priežastis bendri susir
gimai, suteikta teisė mokėti 50 proc. (bi
lieto kainos kelionei geležinkeliu, tarp
miestiniais autobusais ir vidaus oro lini. 
jų civilinės aviacijos lėktuvais nuo spa
lio 1 iki gegužės 15 dienos kasmet. Pensi
ninko pažymėjime socialinio aprūpinimo 
skyrius įspaudžia atitinkamą spaudą.“

JONIŠKIO RAJONO MELIORATORIŲ 
DARBAI

„Valstiečių laikraštyje“ rašoma, kad Jo
niškio rajono melioratoriai per ketverius 
metus nusausino daugiau kaip 13.000 ha 
drėgnų žemių, įrengė 3.578 ha kultūrinių 
ganyklų, 352 ha plote įrengė drėkinimo 
sistemas, nutiesė beveik tūkstantį kilo
metrų (kelių.

ŽIEMĄ ŽUVINTO EŽERE

M. Gražytė „Valstiečių laikraStyje ra
šo:

„Vaiskų šarmotą sausio rytą garuoja 
properšos Žuvinto ežere. Jose plaukioja... 
gulbių pulkelis.

— Nesistebėkite, — aiškina Žuvinto 
rezervato direktorius Vytautas Nedzins
kas, — gulbės pas mus žiemoja jau ket
virtus metus.

Neužšąlančios properšos — rezervato 
darbuotojų tvarinys. Nutiestais į ežerą 
polietileno vamzdžiais pumpuojamas karš
tas oras, kuris ir neleidžia vandeniui už
šalti.

Tuo, beje pasinaudoja ne tik gulbės, 
bet ir laukinės antys. Žuvintas — dūstan
tis ežeras. Neušąlantys vandens plotai 
gerokai pravėdina ir povandeninę žuvų 
karaliją.“

„SODYBŲ TUŠTĖJIMO METAI“ 
VIETNAME

J. Avyžiaus romanas „Sodybų tuStėji. 
mo metai“ išleistas Hanojuje vietniamie- 

I čių kalba.
Vertė ir įžangą parašė Le Šonas.
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MIRĖ JONAS MATULIONIS

Toronte, Kanadoje, sausio 24 d. mirė 
Jonas Matulionis, buvęs PLB (pirmasis 
pirmininkas > Vilko pirmininkas.

Buvo gimęs 1898 m.
Pirmaisiais pekario metais yra gyve

nęs Britanijoje ir pirmininkavęs DBLS 
Coventrio įskyriui.

DR. A. ŠTROMO LAIŠKAS
„THE TIMES“ DIENRAŠTYJE

Vasario 2 d. „The Times“ dienraštis iš
spausdino dr. A. Štromo laišką dėl dr. A. 
Sacharovo ištrėmimo iš Maskvos į Gor
kio miestą.

Laiške jis sako, kad neteisingas yna 
Michaelį Binyon, 'kuris tame pat laikraš
tyje 'sausio 25 d. rašė, kad 'sovietinė val
džia Ibus teisėtai pasielgusi ištremdama 
jį. Tokią teisę duodančios seniai galio- 
jiančros ladministracinės taisyklės.

Dr. A. Štromas nurodė sovietinės kon
stitucijos paragrafą, kuris teigia, kad 
niekas neįgali būti baudžiamas kitaip, 
kaip tik pagal teismo sprendimą ir re
miantis įstatymu. Taigi dr. A. Sacharovo 
atveju smarkiai prasižengta ne tik prieš 
įstatymus, bet ir prieš konstituciją.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

C. Budrys — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo 38,40 sv. Ei
mutis Šova, 75 dol. Anglijos-Bnitanijos 
Lietuvių klubas Čikagoje, 20 dol. P. Pa
gojus, 5 sv. J. P. Vrubliauskas, 2,72 sv. 
J. Kalvis, 2,50 sv. Ona Vilimienė, 2 sv. S. 
Žilinskas, 1 sv. A. Česnauskas.

AUKOS-DOVANOS „EUROPOS 
LIETUVIUI“ IR LIETUVIŲ SODYBOS 

SENELIAMS

Čikagoj Anglijog-Britainijios lietuvių 
klubo valdybė, įskirstydama savo praeitų 
metų pelnus, neužmiršo ir Britanijos lie
tuvių: „Europos Lietuviui“ paremįji 'at
siuntė 75 dol. ir Lietuvių Sodybos sene
liams 25 dbl.

Taip pat atsiuntė savo vadovaujančių 
asmenų fotografiją, kad ji būtų išspaus- 
d'ilnta laikraštyje ir ,jprieteCiai žinotų, 
tad gyvi ir sveiki esame“, kaip rašo klu
bo pirmininkas Justinas Šidlauskas.

„PASAULIO LIETUVIO“ 
SKAITYTOJAMS

,.Pasaulio Lietuvio“ administratorė 
Daina Kojelytė rašo, jog PLB valdyba 
yra susirūpinusi, kad žurnalo leidimas 
atsiliko. Tačiau dabar vienas numeris iš. 
siuntinėtas, tuoj tą >seks kiti, kol atsiliki
mas bus išlygintas.

.Pasaulio Lietuvio“ prenumerata 1980 
metams yra 6 doleriai paprastu paštu, 15 
dol. oro paštu. Skaitytojai kviečiami at
naujinti prenumeratą.

Kas nori užsisakyti ,,Pasaulio Lietuvį“ 
ar sumokėti užsilikusią ar 'atnaujinti pre. 
numeratą, mielai pasitarnaus S. Kaspa
ras, 32 Puiteaux House, Roman Rd., Lan
don E 20RF.

Tuo pat adresu galima užsisakyti To. 
rante leidžiamuosius „Tėviškės Žiburius“ 
ir apsimokėti už juos. Jų kaina naujiems 
įskaitytojams pirmais metais tik 5 išvarai, 
o reguliari prenumerata 7 svarai.

Stasys Kasparas

PAIEŠKOJIMAS

Alfonsas ir Adolfas Stokai, kilę iš Rad. 
vilniškio, Šiaulių aps., dirbę geležinkeliuo
se šaltkalviais, patys ar jų šeimos prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: A. Štokas, 3941 
W. 67th Place, Chicago, Ill. 60629, U. S. A.

Londonas
LIETUVOS MENINĖS FOTOGRAFIJOS 

PARODA

Lietuvoje jau daug metų reiškiasi bū
rys meninės fotografijos specialistų, ir jų 
vis daugėja. Jie reiškiasi ne tik (krašto 
viduje, bet dr tiarpteiutiškal. Jų rinktinės 
fotografijos spausdinamos tarptautiniuo
se albumuose ir aukštai vertinamas, tarp
tautinėse parodose laimi premijas ir me
dalius,

1973 m. Londono Lietuvių kultūros klu

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.

bas buvo sunudšęs tų meistrų kūrinių pa
rodą. O dabar ,,The Photographers* Gal
lery“ (8 Great Newport Street, Londlon 
WC2) suruošta, tar būt, dar didesnė jų 
fotografijų paroda, kuri atidaryta vasa
rio 7 d. ir tęsis iki kovo 2 d. (atdara ji 
'antradieniais-šeštadieniiaiiis 11-7 vai., sek
madieniais 12-6 vai.). Vien į .atidarymą 
susirinko apie pusantro šimto žiūrovų. 
Parodai reklamuoti ir plakatai pagamin
ti su įnašui „Lithuanian Photography“.

Parodoje išstatyti rinktiniai darbai še
šiolikos fotągrafų. Čia atstovaujami to
kie senesnieji visur pripažinti meistrai, 
kaip R. Rakauskas, A. Macijauskas, M. 
Baranauišlcas, J. Vaicekauskas, A. Sutkus, 
A. Kimčius, R. Dichavičius ir tarptauti
niame pasaulyje ligi šiol kiek mažiau 
neiškęsi jaunestniejli I. Giedraitienė, V. 
Strauklqs, V. Stanionis, R. Juškelis, J. 
Kalvelis, V. šonta, P. Požerskis, V. Buty
rinas, V. KopeSkovas. Išstatyti 93 jų dar
bai.

Kaip rašoma, parodai darbus Lietuvo
je atsirinko Amsterdamo Canon galeri
joje 'dirbąs Lorenzo Mėirlo.

Žiūrovlaimis pateikiamais pluoštas infor
macinių žinių apie Lietuvos fotografų 
stilių kryptis pokario metais ir apie jų 
veiklą — parodas, suvažiavimus.

Coventry
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

DBLS Covenitrio skyriaus valdyba ko
vo 1 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų .at. 
sargas karių klubo salėje, Whitefriars 
Lane, Coventry, rengia Lietuvos nepri
klausomybės (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 įgros E. Dragūno vadovaujiama 
kapela. Baras 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 lutų kolonijų 
gausiai atsilankyti.

Skyriaus valdyba

Gloucesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 23 d. DBLS Gloucester! o- 
Stroudo Skyrius ukrainiečių klubo patal
pose rengia nepriklausomybės 'sukakties 
rninėjimą.

Programoje pasirodys vietinė „Baltija“ 
su naujais 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 itcfli ir auti atvykti, tik nesi- 
vėluoti.

Skyriaus valdyba

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 
naujoje salėje (Mill Hill Lane). Prog
ramą atliks naujai susiformavęs Notting- 
hamo lietuvių choras „Gintaras“, vado
vaujamas solistės Vidos Gasperienės. 
Akompanuoja chorui Nijolė Vainoriūtė. 
Choras stipriai ruošiasi šiam' minėjimui, 
stengdamasis atlikti trumpą, bet įvairų 
repertuarą kiek galima aukštesniu lygiu.

Be to, programoje dalyvaus moterų

sekstetas, vyrų vienetas ir mūsų jauni
mas su dainomis, eilėraščiais ir muziki
niais instrumentais.

Bus šokiai, kuriems gros geras orkest
ras. Veiks baras bei bufetas. Be to, veiks 
gausi loterija laimei išmėginti.

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

Derby skyr. valdyba

Nottinghamas
RENGIAMA MOTINOS DIENA

Nottingham© Moterų Draugija prane
ša visoms skyrių valdyboms , ypač toli
mos Škotijos lietuviams, kad gegužės 3 
d. ji rengia motinos dienos minėjimą.

Pranešame iŠ anksto, kad turėtumėt 
laiko suruošti ekskursiją.

Smulkiau apie minėjimą bus pranešta 
vėliau.

Nottinghamo Moterų Draugija

BLYNŲ BALIAUS ĮSPŪDŽIAI

Sausio 26 d, buvau nuvažiavęs į Not- 
tinghamą — į blynų balių, kurį suruošė 
Moterų draugija. Nors mūsų eilės retėja, 
bet vistiek prisirinko žmonių nemažai. Pa
stebėjau, ir anglų buvo atėję paragauti 
mūsų lietuviškų blynų. Kai paklausiau, 
kaip patinka, jie laibai išgyrė.

Reikia pasakyti, kad Nottinghamo lie
tuvės moterys yra labai vaišingos: nori 
patenkinti kiekvieną. Sakau ačiū visoms. 
Malonu matyti, kad Lietuvos dukros ne
užmiršo lietuviškų tradicijų, ką motulės 
jas Išmckė. Buvęs

Italija
PAMINĖTA PREL. J. KONČIAUS 

MIRTIES SUKAKTIS

Šv. Kazimiero lietuvių Kolegijos kop. 
tyčioje Romoje sausio 14 d. buvo iškil
mingai paminėtos Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo įBALFo steigėjo 
ir ilgamečio pirmininko a. a. prel. Juoza
po Končiaus mirties penktosios metinės. 
Kaip žinoma, garbingasis velionis buvo 
vienais iš aktyviausių Amerikos lietuvių 
kunigų, labiausiai (pasižymėjęs (lietuvių 
tremtinių globos veikloje, lietuvių spau
doje ir organizaciniame gyvenime.

Paiskutiniiiuolsiius savo amžiaus metus 
prelatas Končius praleido Ramoje ir, su. 
laukęs 84 metų, mirė 1975 m. sausio 13 d. 
Palaidotas lietuvių koplyčioj Campo Ve- 
ranio Romps kapinėse.

'Gedulingas šv. 'Mišias penktųjų mirties 
metinių proga aukojo Europos lietuvių 
vyskupas dr. Antanas Deksnys, dialyvau- 
jiant Romos lietuvių bendruomenei.

Kl. Razminas

VILNIAUS UNIVERSITETO 
MINĖJIMAS MILANE

Sausio 10 d. Milano katalikų švč. šir. 
dies universitete įvyko Vilniaus universi
teto sukakties minėjimas. Tam minėjimui 
tinkamai atžymėti buvo pakviestais Ro
mos Grigaliaus universiteto buvęs rekto
riaus pavaduotojas (1975.78) ordinarinis 
profesorius tėv. dr. Paulius Rabikauskas, 
S. J.

Tos dienos 12.30 vai. prof. P. Rabikaus
kas buvo pakviestais su kitais 8 profeso
riais atlaikyti bendras mišias, kurių me
tu jis trumpai iškėlė mintį, kad aukšto, 
sias mokyklos auklėtojams ir auklėti
niams niekados ir niekur nevalia apeiti 
tiesios. Universiteto 'bažnyčia buvo pilna 
profesorių ir studentų, kurių dauguma 
ėjo prie Dievo stalo.

Po pamaldų prof. P. Rabikauskas turė
jo prikalbi su vieno svarbiausių Milano 
kultūrinių židinių vadovybe. Sutartos 
mokslinio darbo gairės.

Vakare prof. P. Rabikauskas skaitė pa
skaitą „Vilniaus universitetui 400 metų“. 
Į minėjimą susirinko 'apie 200 profesorių 
ir studentų iš to ir iš kitų universitetų. 
Prof. P. Rabikauską klausytojams prista. 
tė rektoriaus pavaduotojas prof. Bologne- 
si, kaip mokslininką, kuris jau daugiau 
kaip 20 m. įdirba kaip istorikas, daugiau
sia atsidėdamas Vilniaus univensitėto is
torijos klausimams. Tai vienas didžiau, 
šių šios srities istorikų, jei ne pats di
džiausias.

Paskaita klausytojų buvo labai šiltai 
priimta dėl minties gilumo ir akiračio 
platumo. Tai puikiai pastebėjo prof. Bo- 
lognesi. Jam labai patiko sugretinimas 
senojo Vilniaus universiteto ir jaunučio, 
1921 m. įsteigto Milano katalikų univer
siteto. Tačiau pirmasis Italijos univensii. 
tetas Bolonijoje buvo įkurtas 12 amžiuje.

Prof. P. Rabikauskais priminė, kad ita
lai kuUtūrininkiai —■ pasauliečiai ir ypač 
jėzuitai — daug dlavė Vilniaus universi
tetui. Net ir pirmasis to universiteto rek
torius buvo jėzuitas, nors ir lietuvis, įprof. 
Petras Skarga.

Po minėjimo buvo mokslinio lygio įsu. 
sipažinimo vakaras, kuriame dalyvavo 
apie 15 asmenų. Tali buvo glaudesnių ry
šių mezgimais ir pagilinimas tarp paskai
tininko prof. P. Rabikausko, Grigaliaus 
'Universiteto, Milano katalikų ujniivensite- 
to ir kitų Milano universitetų ir kitų kul. 
tūrinių židinių .profesorių, mokslo žmo
nių.

KOSTO PALIKIMAS DRAUGAMS IR 
LIETUVIŠKOMS INSTITUCIJOMS

Kostas Pocius, miręs 1979 m. balandžio 
2 d., paskutiniuoju metu gyvenęs Mon- 
tene, Eccles, Manchester, testamentu pa
liko kai kuriems artimiesiems, bičiuliams 
ir globėjams po dalį savo sutaupų, bet 
taip pat šimtus svarų paskyrė ir lietuviš
koms institucijoms — Vasario 16 Gimna
zijai Vokietijoje šv. Kazimiero kolegijai 
ir Saleziečiams Italijoje, Lietuvų Namų 
Bendrovei, Lietuvių Skautų Sąjungos

Anglijos rajonui ir Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendruomenei.

Šis sąmoningas ir stipriai tautiškai nu
siteikęs lietuvis yra gimęs 1909.11.12 Kre
tingoje. Savo krašte vertėsi daržininko- 
sodindnlko 'amatu. O po karo įsikūręs Ang
lijoje (į ją atvyko 1947.VII.20), dirbo že
mės ūkio darbus pietinėje krašto srityje, 
Cornwall-Truro rajone.

Sugebėjo greit apsiprasti ir nusipirkti 
savo ūkį. Esą spėliojimų, kad Pociai ūkiui 
pirkti pinigų sudarę, laimėdami kažkokią 
sumą futbolo varžybų loterijoje. Tačiau 
tai ne esminis dalykas. Svarbiausia, kad 
Pociai turėjo ūkį, kuriame augino daržo
ves sau ir parduoti. Deja, jiems greit pa
aiškėjo, kad ūkis neduoda pelno. Tai par
davė jį ir persikėlė į Montaną. Dirbo ne
tolimoje L. Gardner & Sons Ltd. plieno 
firmoje Patricrofte.

Pagyvenę čia pas draugus, nusipirko 
Montone sau namus ir pamažu sulaukė 
pensijos amžiaus. Gero, ramaus būdo 
žmogus, turėjo draugų, pavyzdingai su
gyveno su kaimynais. Mėgo lietuvišką 
spaudą, ypač tokią, kuri originali. O kai 
1979. III. 1 mirė žmona, vienišas likęs, 
sveikatai blogėjant, nebepajėgė apsižiūrė
ti — kaimynai iki mirties jam talkino: E. 
Stanionienė kasdien aprūpindavo šiltu 
maistu — pietumis, J. Makarevičius kiek
vieną rytą virdavo jam arbatą. Užtat jis 
ir testamente neužmiršo tų savo globėjų 
ir dar kitų bičiulių ir prel. V. Kamaičio, 
o taip pat, taip sakėme, ir lietuviškų ins
titucijų.

TELEVIZIJA IR KRAUJO SPAUDIMAS

Vakarų Berlyno kardiologai priėjo iš
vados, kad kraujo spaudimą turintieji 
žmonės neprivalėtų ilgai sėdėti prie tele
vizijos. Ilgiau užsisėdėjusiems hipertoni- 
tams padidėja kraujo spaudimas, o daliai 
jis negrįžta į normalią padėtį net į trečią 
dieną.

Prasėdėjus 5 ar daugiau valandų, jiems 
kraujo spaudimas gali kilti iki krizinės 
padėties.

Nustatyta, kad vyrus televizija veikia 
smarkiau nei moteris.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — vasario 24 d., 12.30 
vai.

HUDDERSFIELDE — vasario 24 d., 1 Vai.
p. p., šv. Juozapo įbažn.

BRADFORDE — kovo 2 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — vasario 24 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
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Ponai draugai
Mūsų spaudoje dažnai užsimenama, 

kad paviešėję Lietuvoje grįžę atgal pa
prastai tyli. „Dirvoje“ tokį priekaištą 
jiems buvo metęs K. šilojus:

„Kodėl tie žmonės, važiuodami į savo 
kraštą, nenori pasigarsinti, vengdami vie
šumos, lyg darydami ikoikį nusikaltimą? 
O juk tokie raštingi žmonės galėtų savo 
įspūdžius parašyti ir matytas negeroves 
mums visiems paskelbti?“

To laikraščio nuolatinėje Skiltyje „Iš 
kitos pusės“ įsileido pokalbiu su K Šilo- 
jumi vm pasirašantis autorius, sakyda
mas:

„Klausimas atrodytų visai nuoširdus, 
jei ne .tas nelemtas reikalavimas skelbti 
negeroves. Kodėl tik negeroves, ar ne ge
riau būtų pageidauti objektyvumo? Iš 
dalies reikalavimas 'skelbti tik negeroves 
paaiškina tylėjimą. Jei skelbei negeroves, 
ko gero tavęs daugiau neįsileis, o gal dar 
nemalonumų susilauks tie, su (kuriais bu
vai susitikęs, o jei iškelsi kokią gerovę, 
gali būti apšauktas papirktu. Efet, žino
ma, alš čia negaliu būti ekspertu.“

Pasirodo, reikalas nelengvai 'sprendžia
mas. Toliau -tuo bendravimo klausimu 
vm dar rašo:

„Man atrodo, kad kaip neaiškinsi, san
tykiavimas su kraštu dažnai nustumia į 
keblią situaciją. Ir ne tik mus vienius.

Štai visai neseniai Sovietų Sąjungoje 
lankėsi Vakarų Europos Socialistų Inter
nacionalo nusiginklavimo ekspertų grupė 
iš devynių kraštų. Juos priėmė pats Brež
nevais. Visikas būtų labai gerai, jei sovie
tiniai šeimininkai į atvykusius nesikreip
tų... „tovarišči“ — draugai! Suomijos, 
kuri šiaip ar taip vistiek tari sugyventi 
su sovietais, delagecijos pirmininkas Ka
lieva Sorsa neilgai trukus pats kreipėsi į 
sovietus kaip „draugus“, tuo tarpu vokie
tis Alfons Pawelczyk, socialdemokratų at
stovas Bonuos seime, atkakliai vadino 
juos „poniais". Juo pasekė ir kiti kalbėto
jai. Per vaišes tačiau Initemacicnalo ge. 
neralinis sekretorius Išvedąs Bemt Carls- 
son sugalvojo kompromisą. Keldamas 
tostą už išeiminiinkus, jis į sovietus krei
pėsi: „Poniai draugai“.

ESTŲ STUDENTŲ LAIKRAŠTIS

Tartu (Estija) universiteto studentai 
1978 m. rudenį buvo pradėję leisti neofi. 
cialų laikraštį Poolpaevaleth (Pusdien- 
raštis). Jo buvo išleista 7 ar 8 numeriai.

Laikraštyje buvo rašoma apie religiją, 
pateikiama kultūrinių nujienų, supažin
dinama įsu išeivija, duodama literatūri
nių kūrinių ir kt. Taip pait buvo pateiktas 
laikraščio adresas: studentų bendrabutis.

Tuo susidomėjo KGB ir pradėjo ieškoti 
laikraščio leidėjų. Surado 4. Pakaltintas 
leidinėlio redaktorium H. Jakobson buvo 
pašalintas iš universiteto, iš komjaunimo 
ir Tartu jaunųjų rašytojų sąjungos pirmi
ninko pareigų. Kiti 3 įspėti.

MILIJONAI UŽ AUKSO ŽIEDELIUS

Praeitais metais, kaip Jaok Lundin ra
šo „The Observer“ laikraštyje, Anglijoje 
ir Valijoje įvyko apie 360.000 vedybų, ir 
žiedams buvo išleista apie 22 mil. svarų. 
Jau esančios užmirštos tos dienos, kai bū
davo perkami 22 karatų žiedai, nes jie 
dabar kainuoja apie 300 svarų. Pasiten
kinama 9 karatų auksu.

Žiedų rinką labai sujaukė nepastovios 
aukso kainos. Brangenybes pardavinėjan
ti Londono firma Bravingtonis, kai aukso 
kaina pakilo iki 705 dolerių už unciją, 
atsiklausė savo tiekėjus, ką daryti su žie
dais. Kelti kainas! 9 karatų žiedo, kuris 
kainavo 59 sv., kaina tuoj pakelta iki 
91,75 sv., ligi tol 125 sv. kainavęs 18 ka
ratų — 203 sv., 18 karatų balto aukso kai
navo 98 sv., pakilo iki 180 sv.

PER PENKETĄ METŲ SANTYKIAI 
PAAŠTRĖS

Kongrese JAV karinių pajėgų štabo 
viršininkas David Jonės pasakė, kad per 
penketą metų galimybė JAV ir Sov Są
jungai kariškai susidurti labai padidės. 
Jis tai pareiškė gindamas sąmatos papil
dymą gynybos reikalams — prezidentas 
prašo papildyti 15,7 milijardlais dolerių.

Dabartinės padėties akivaizdoje kai ku
rie atstovai ir senatoriai reiškia nuomo. 
nę, kad 'tokios papildomos sumos dar ne
gana.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Duokite naujus vidurius, nes senieji 
jau perdegė.

(Elektros reikmenų (parduotuvėje)

Pamečiau numeriuką nuo 'skrandžio.
(Iš pokalbio poliklinikoje)

Brigadininkas toks geras, kad po algos 
visuomet ir pats prideda rublį.

(Iš pokalbio ceche)

Kai kurios motinos labiau myli mergai
tes, negu vaikus. (Iš paskaitos)

Koks ten jisai girtuoklis — i metus su
krapšto vos porą papeikimų už pravaikš
tas.

(Iš visuomeninio gynėjo kalbos)
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