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Sveikinimas Lietuvai ir mums
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 

pareiškimas, perduotas per radiją 
Lietuvos nepriklausomybės šventei 

paminėti

Vasario 16-osios — Lietuvos nepriklau
somybės šventės — proga nuoširdžiai 
sveikinu tautą krašte ir užsienio lietu
vius Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
Vardu.

Šį kantą mūsų tautinė Šventė sutampa 
su (dideliu tarptautiniu įtempimu. Jis (ki
lęs vien todėl, kad Sovietų Sąjunga yra 
įvykdžiusi naują tarptautinio smurto 
veiksmą, įriverždama į Afganistaną ir jį 
okupuodama, ši sovietų agresija yra 
Jungtinių Tautų Organizacijos pasmerk
ta.

Antra, Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir jų pavyzdžiu sekdama eilė kitų (kraštų 
dėl šio sovietų smurto atsisako dalyvauti 
olimpiadoje, kuri turėtų įvykti šių metų 
vasarą Maskvoje, o jos dalis, būtent, jū
rų regata’, Talino, tai yra, sovietų oku
puotosios Estijos sostinės, vandenyse.

•Šitokiomis aplinkybėmis užsienio lietu
viams tenka susilaikyti nuo kelionių į So
vietų Sąjungą ir lygiu būdu į okupuotuo
sius Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latvi, 
ją, Estiją, kol nebus užbaigti olimpiniai 
žaidimai.

Tuo mes parodysim pabaltiečių solida
rumą, smerkdami sovietinį okupantą, ir 
išreikšim protestą prieš sovietams duotą 
pavedimą organizuoti olimpinius žaidi
mus, (kurie senovėje (buvo taikos simbo
liu, o šiandien privalėtų būti apsaugoti 
bent nuo 'agresorių dalyvavimo žaidimų 
rengime.

Jungtihių Amerikos Valstybių atsisa
kymas dalyvauti Maskvos olimpiadoje 
yra viena priemonių kovoje prieš sovietų 
•agresingą politiką, vykdomą visur, kur 
sumažėja civilizuotų valstybių Ibudmuį- 
mas. žinoma, kelias į komunizmo agresi
jų pasekmių pašalinamą dar ilgas. Gali
mas dalykas, kad, tuo keliu einant, nebus 
išvengta kokių naujų komunistinio smur- 
ti veiksmų. Bet atrodo, kad sovietai vis 
daugiau nustoja realistinio politikos su
pratimo ir tuo palengvina kovą su jais.

Jie nesupranta, kad policijos priemonių 
nepakanka sunaikinti laisvės troškimui 
tautoje, (kuri, kaip lietuvių tauta, turi 
daugelio (šimtmečių valstybines tradici
jas, saugo savo tikėjimą, kalbą, tautinius 
įpročius. Jokia policija, kad ir kaip būtų 
sovietuose 'visagalė, neįstengs išrauti iš 
žmonių širdžių ir protų minties, kad da
bartinė Lietuvos padėtis yra svetima ka
rinė okupacija, primesta mums ginklu ir 
•apgaule. Tokioje pat padėtyje yra milijo
nai sovietų pavergtų žmonių. Jų savitar
pio solidarumas didėja. Ir visa tai neuž
dengs nė Maskvos olimpiadų dūmų už
danga.

Šia proga dėkingai prisimenu, kad 45 
pabaltrečiai pareiškė Maskvoje reikala
vimą atstatyti Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę, o grupė rusų veikėjų tam 
pritarė.

MASKVIŠKĖ „KRONIKA“ APIE 
LIETUVIŲ POLITKALINIUS

Apie lietuvių politkalinius ir jų kalini
mo sąlygas duoda žinių Vakaruose nese
niai gautas 53-las ,,Einamųjų įvykių kro
nikos“ numeris (1979 m. rugp. 1). Apie 
Čistopolio kalėjimą, kur kalinamas Vik
toras Petkus, rašoma: „Tai nedidelis tri
aukštis pastatas, skintas maždaug 300 
žmonių (43 kameros). Pirmas aukštas — 
pusrūsis. Politiniai laikomi antrojo aukš
to kairėje dalyje. Kamerose medinės 
grindys. Vandenį, pagal nustatytą tvarką, 
prižiūrėtojas įjungia 4 kartus į dieną. 
Keltis — 5 valandą, patikrinimas — 7, 
pamainos pabaiga — 8 vakaro. 'Ligoninės 
nėra (artimiausia Kazanėje). Leidžiama 
apsipirkti kalėjimo krautuvėlėje du kar
tus į mėnesi, bet tik už pinigus, uždirbtus 
kalėjime.

Politkaliniai buvo išvežti iš Vladimiro 
kalėjimo į Čistopolį 1978 m. spalio 8 d. 
specialiu etapu. Tarp aštuonių „dryžuo
tųjų kalinių“ buvo ir Petkus. (Dryžuotus 
rūbus nešioja vadinamieji ,,ypatingai pa
vojingi recidyvistai“). Prieš etapą atėmė 
daiktus, kuriuos paskui grąžino Čistopo- 
lyje. Kai ,,dryžuotieji“ .atsisakė išeiti be 
daiktų, Vladimiro kalėjimo viršininkas 
Ugodinas kumščiu sumušė Petkaus veidą, 
paskui partrenkė amt žemės, 'spardė kojo
mis ir mušė 'guminėmis lazdomis.

Čistopolio kalėjime daug griežčiau ne
gu Vladimire. Sulaiko ne tik išsiunčia
mus, bet ir gaunamus laiškus. Ščaraniskį, 
kuris sėdi vienoje kameroje su Petkum, 
kankina stiprūs galvos skausmai', aštriai 
rėžia akis. Petkus Čistopolio kalėjime ne
teko 5 (kg 'svorio.

1979 m. (balandžio mėn. šeši politkali
niai pasirašė pareiškimą įdėt antrosios so
lidarumo dekados kovoje su „rusiškuoju- 
sovietindu imperializmu“. Juos palaikė 
Pirmojo Mordovijos lagerio kaliniai: Ba-

NE TĄ RĖMĖ

Sov. Sąjunga rėmė ne Rodezijos-Zim
babwes partizanų vadą Mugabę, kuris da
bar laimėjo rinkimus, beit Nkomo. Tas va
žinėdavo į Maskvą ir Rytų Berlyną ir 
gaudavo ten savo partizanams ginklų. 
Mugabė buvo įtariamas palaikymu ryšių 
su Kinija.

Dabar Maskva po rinkimų tuoj pasiūlė 
Zimbabwes partijoms sudaryti koaliciją.

ATSISAKO PRIIMTI PARAMĄ

Pakistanas atsisako priimti JAV siūlo
mą 400 mil. dolerių paramą.

Paramą Pakistanui padidinsią kiti 
kraštai (Saudžio Arabija ir kitos arabų 
valstybės, Japonija, Britanija, Prancūzi
ja, Vakarų Vokietija).

NAUJI NESUSIPRATIMAI DĖL ĮKAITŲ

Karingieji iraniečiai, kurie tebelaiko 
savo žinioje apie 50 JAV ambasados pa
reigūnų, buvo žadėję perduoti juos re
voliucinei tarybai. Užsienio reikalų minis- 
teris norėjo leisti su jais pasikalbėti Te
herane esančiai tarptautinei komisijai. Ta
čiau perduoti jie atsisakė, o pasikalbėti 
leisią tik su keliais tais,, kurie kaltinami 
kaip C1A (amerikiečių žvalgybos) parei
gūnai.

Gal įkaitus atiduosią prezidentui, jei 
jis priimsiąs.

Ajatola Chomeinis pareiškė, kad jis ne
liepęs įkaitų perduoti. Dėl to revoliucinė 
taryba turinti susitarti su tai karingaisiais.

NEPATIKO PALYGINIMAS

„Pravda“ užsipuolė Britanijos min. 
pirm. Thatcher už Sov. Sąjungos palygi
nimą su nacių Voketija.

Toks palyginimas esąs piktžodžiavimas. 
Taip sakydama, ji visiškai nukrypusi nuo 
įprastinių diplomatinių normų, „nebekal
bant jau apie paprasčiausią padorumą.“

KŪČIŲ VAKARO DEMONSTRACIJOS 
TARTU MIESTE

David K. Willis amerikiečių „The 
Christian Science Monitor“ sausio 16 d. 
rašė, kad Kūčių dienos vakare po pamal-

Paleckiada Šveicarijoje
(mūsų korespondento Šveicarijoje pranešimas)

Savaime čia aprašomoji „Paleckiada“ 
neturi jokio ryšio su Justu Paleckiu, sa
vo laiku vadovavusiu delegacijai į Mask
vą ,,Stalino konstitucijos saulės“ parvež
ti, sausio pabaigoje mirusiu Vilniuje. Pa
ti „Paleckiada“ prasidėjo, kai ,,Vagos“ 
leidykla Vilniuje išleido Justo Paleckio 
sūnaus Vinco-Justo 235 puslapių keisto 
pavadinimo „Šveicarų piramidės“ knygą.

Vincas-Ju'stas Paleckis apie penkerius 
metus išbuvo Sovietijos ambasados sek. 
rotoriumi Šveicarijos sostinėje. Gyvenda
mas laisvame šveicarų krašte, palyginti, 
jaunas lietuvis, tarnaujantis maskvinės 
politikos tikslams, galėjo — savaime su
prantama — laisvai judėti ir susitikinėti, 
su kuo norėjo. Ta laisve maskvinis diplo
matas apsčiai naudojasi. Išvykęs iš Ber
no, Paleckis užsigeidė parašyti apie Švei
cariją knygą. Minėtosios „piramidės“ ir 
buvo tas veikalas.

lys Gajauskas, Lukjanenka, Tichis ir lot. 
Balandžio 16 d. Permės 35-me lageryje 
devyni politkaliniai (jų tarpe Petras 
Pliumpa ir latvis" Tilgais) pradėjo 10 die
nų badavimo streiką. Prieš mėnesį jie 
buvo pasiuntę pareiškimus SSRS Užsie
nio Ministerijai, išdėstydami jų teisių pa
žeidimus, reikalaudami nutraukti sauva
lę ir įleisti į lagerį užsienio koresponden
tus bei Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių 
Komiteto atstovus. Pareiškimai buvo su
laikyti, o lagerio 'administracija ėmėsi 
žiaurių represijų. Liepos mėnesį Matuse
vičių uždarė į kameros tipo patalpą PKT 
5 mėnesiams, o Petrą Plumpą — dviem. 
Beje, per „viršūnių“ susitikimą Vienoje 
keturi politkaliniai, jų tarpe 'Plumpa, bu
vo uždaryti ilki 10 parų į bausmės izolia
torių už mėginimą pasiųsti telegramą 
Carteriui. (ELTA) 

dų šv. Petro bažnyčioje Estijos universi
tetiniame Tartu mieste apie 400, daugiau
sia studentų, nuėjo į kapines prie pamink
lo 1919 m. kovose su bolševikais žuvu
siam Kuperjanovui. Ėjo su žvakėmis, dai
nuodami patriotines dainas ir šūkiais rei
kalaudami nepriklausomybės. Kapinėse 
prie paminklo degiojo žvakutes, ir vienas 
jaunuolis pasakė kalbą, reikalaujančią 
nepriklausomybės.

Apie 40 studentų buvo susirinkę mies
to aikštėje, taip pat šūkaudami kad Es
tija nori nepriklausomybės.

Mažesnė grupė buvo susitelkusi kitos 
bažnyčios Šventoriuje.

Keli studentai buvo sulaikyti, bet po 
kelių valandų paleisti.

BASKAI PRADĖS NAUDOTIS 
AUTONOMIJA

Baskai jau seniai reikalavo, kad jiems 
būtų duota autonomija. Kraštutinieji jų 
turėjo teroristines organizacijas, kurios 
žudydavo ispanų pareigūnus (dar ir šiuo 
metu Ispanijos kalėjimuose sėdi apie 
200 tokių teroristų).

Dabartinė.pofranikinė Ispanijos vyriau
sybė sutiko duoti jiems autonomiją, ir jie 
jau išsirinko 60 narių parlamentą. Dau
giausia vietų parlamente laimėjo konser
vatyvioji baskų nacionalistų partija (25).

TRŪKUMAS NEBŪSIĄS PERDAUG 
JAUČIAMAS

Sov. Sąjungoje sausio mėn. padaugėję 
parduotuvėse apie 11 procentų mėsos. Esą 
pradedami plauti paukščiai ir galvijai, 
nes nepakanka pašaro. Mėsos vėl pradė
sią trūkti apie šių metų vidurį, sausi bū
sią ir kiti metai.

Bet grūdų trūksią gal 10-15 mil. tonų. 
Didžiąją dalį Sov. Sąjunga išsigabeno iš 
JAV prieš uždraudžiant. Dar duos jai 
Argentina. Australija ir Kanada duos 
tiek, kiek ir ankstesniais metais, o mažes
niais kiekiais gal dar gaus iš Indijos, Ko
rėjos, Tailando ir kitur.

TANKAI NAIKINA KAIMUS

Atbėgusieji į Pakistaną afganai pasa
koja, kaip sovietai sunaikino jų kaimą

Šveicaras Mans Rychener, pasižymėjęs 
baltų reikalų gynėjas, susidomėjo Palec
kio junioro veikalu. Jam nebuvo sunku 
konstatuoti, kad knyga, turėjusi pavaiz
duoti Šveicarijos gamtą, jos žmones, gy
venimą, kultūrą ir t.t., parodo viską (krei
vame veidrodyje. Iš veikalo patiriame, 
kur autorius lankėsi ir su kuo (bendravo, 
kas jam telkė medžiagos. Tai būta dau
giausia „kultūrbolševizmo“ išpažintojų, 
saloninių komunistų. Tarp jų minėtinas 
Charlie Chaplinas, didėlis menininkas, 
bet menkas charakteris, iš susikrautų 
milijonų leidęs dienas Lemano ežero pa
krantėje ištaigingoje viloje, taigi „buržu
azinėje“ Šveicarijoje, bet ne jo garbinto
je Miaskolijoje. Prancūzų rašytojas Geor
ges Simenon, pralobęs berašydamas kri
minalinius romanus, ingi įsigijo puošnią 
vilą „kapitalistinėje“ Šveicarijoje, bet ža
vėjosi sovietų kolonialine imperija. Dai
lininkas Hans Erni prisistatė vilų ne tik 
Šveicarijoje, bet ir Viduržemio pajūryje, 
bet ir tas priklausė „pažangiesiems“. Tą 
pačią žmonių kategoriją sudaro rašytojai 
Duenrenmatt bei Frisch ir dar vienas ki
tas rašytojas.

Jau netenka kalbėti apie tai, kad. —■ 
kaip seka iš jo knygos — Vincas- Justas 
Paleckis, pamatęs Lenino parašą šveica
rų Kientalio kurorte esančio „Baren“ 
viešbučio svečių (knygoje (ten 1916 m. bu
vo susirinkę keli rusų bolševikai), vos 
neteko žado... Tokių kone apalpimų 
Paleckis išgyvena visur, kur „šventojo 
Vladimiro“ kadaise žengta nors vienas 
žingsnis.

Bet būtų bergždžias dalykas ilgiau su
stoti ties autoriaus veikalu, kur viena ki
ta teisybė praskiesta gausiais nutylėji
mais, kur pusė tiesos perteikiama kaip 
absoliutinė tiesa, kur prasimanymai per
statomi kaip tikrovė.

(Lietuvių, kurie jau seniai pažįsta, ko

Kunaro provincijoje.
Iš pradžių praėjimuose pastatė tankus, 

kad niekas nepabėgtų. Paskui šimtais 
tankų apsupo ir pradėjo apšaudyti. Kai 
gyventojai dar vistiek nužudė kelis nu
leistus parašiutininkus, tai iš lėktuvų bu
vo numesta napalmo.

PALAIKYS KAIMYNIŠKUS RYSIUS

Rodezijos-Zimbabwes miln. pirm. R. 
Mugabė pažadėjo palaikyti gerus kaimy
niškus santykius su baltųjų valdoma Pietų 
Afrika.

Diplomatiškai visur būsią pasisakoma 
prieš aparitheidą, bet viduj krašte nebū
sią leidžiama organizuoti jokių karinių 
dalinių kovoti prieš P. Afriką.

Tačiau kai Rodezijoje Mugabė laimėjo 
rinkimus, tai sujudino P. Afrikos juo
duosius nacionalistus.

KARD. KOENIG Į KINIJĄ

Vatikano sekretoriato netikintiesiems 
vedėjas kard. F. Koenig išvažiavo į Kini
ją, kur jis susitiks su mokslų akademijos 
nariais, Kinijos tautinės katalikų Bažny
čios atstovais ir katalikų bendruomene.

UGANDA IEŠKO NAUJO GLOBĖJO

Ugandos prez. Amino režimą nuvertė 
Tanzanijos kariuomenė, kurios 20.000 dar 
iki šiol buvo palikta tvarkai palaikyti ir 
Ugandos kariuomenei apmokyti.

Bet Tanzanijos prez. Nyerere pagrasi
no atitraukti visą savo kariuomenę, jei 
Uganda nesustabdys savo vidaus politi
nių kovų.
Tai Ugandos prez. nuskubėjo į Keniją 
prašyti globos, nes jeigu Tanzanija ati
trauktų kariuomenę, tai krašte kiltų vi
siškas chaosas.

TIK ATOMINIAIS GINKLAIS 
GALĖTŲ SULAIKYTI

JAV gynybos specialistai tvirtina, kad 
Sov. Sąjungos žygio į Iraną negalima 
būtų (kitaip 'sustabdyti kaip tik atominiais 
ginklais.

Kai kurie tų 'specialistų įsitikinę, kad 
'Sovietiniai mechanizuoti daliniai per visą 
Iraną pražygiuotų per 7 dienas, o ypač 
reikšmingas vietas parašiutininkai užim
tų per 12 valandų.

Netoli Irano pasienio Sov. Sąjunga lai
ko 23 mechanizuotas divizijas (apie 
200.000 karių), 193 ilgo skridimo bombo
nešius ir 70 taktinių lėktuvų. Tokiam žy
giui ji dar galėtų panaudoti 10 povande
ninių laivų ir daugiau kaip 100 jūrų lai
vyno žinioje esančių bombonešių.

Amerikiečiai, sako, tik per 30 dienų ga
lėtų atsiųsti 20.000 karių ir 4 eskadronus 
aviacijos su 72 lėktuvais. O reikėtų svar- 

kiomis tamsiomis spalvomis sutirštinamas 
„buržuazinių“ kraštų vaizdas sovietiniuo
se veikaluose ir iš viso informacijoje, 
V.-J. Paleckio knyga nenustebino. Būtų 
buvę nuostabu, jeigu autorius būtų .pa
rašęs kitaip. Tarnaudamas Maskvai, jis 
kitaip ir negalėjo parašyti, jeigu iš viso 
norėjo ką paskelbti.

Bet šveicaras Hans Rychener negalėjo 
su tokiu elaboratu susitaikyti ir š.m. va
sario 19 d. įžymiausiame šveicarų dien
raštyje „Neue Zuercher Zeitung“ para
šė apie Paleckio iškraipymų „piramides“ 
ištisą straipsnį. Ta proga jis apibūdino ir 
tą pragaišingą vaidmenį, kurį Lietuvos 
gyvenime suvaidino Justas Paleckis, kny
gos autoriaus tėvas.

Galima dar pastebėti, kad „Neue Zuer
cher Zeitung“ yra tas šveicarų dienraš
tis, kurio žymi tiražo dalis paplinta už
sienyje. Apie laikraštį teigiama, kad jį 
prenumeruoja viso pasaulio užsienių 
reikalų ministerijos.

H. Rychenerio straipsnis apie V.-J. 
Paleckio knygą suplaukė tuojau pat ne
laukto atgarsio,. Sensacijas pamėgęs bul
varinio tipo 'šveicarų dienraštis „Blick“, 
turįs 'didžiausią tiražą, išsamiai atpasako
jo H. Rychenerio straipsnio turinį ir iš to 
padarė naują sensaciją, įdėdamas per vi
są puslapi antraštę „Taip rusas iffato 
Šveicariją“. Laikraštis, nepratęs skaitytis 
su „plonybėmis“, lietuvį diplomatą, tar
naujantį Maskvai, stačiai pavadino rusu. 
Savo komentare laikraštis kerta iš peties 
ir baigia pastabas tokiais žodžiais, prieš 
tai nurodęs į Paleckio senioro rolę: „Jo 
sūnus nori matyt, dabar irgi pasireikšti 
kaip sovietų padlaižys“.

Kaip 'bebūtų, Paleckiada bujoja šveica
rų žemėje.

Pats Vincas-Justas Paleckis, kaip gir
dėti, ir dabar tebėra sovietų diplomatinė
je tarnyboje ir dirba ambasadoje Rytų 
Berlyne.

bias vietas pasiekti, kol sovietiniai daliniai 
dar neįsistiprinę ten. Dėl to JAV nori 
gauti vietos savo bazėms Omane, Kenijo
je ir Somalijoje.

LENKIJOJE DAUGĖJA KUNIGŲ

Keston News Service savo 'biuletenyje 
paskelbė iš Lenkijos episkopato spaudos 
įstaigos gautus duomenis apie kunigus ir 
kunigų seminarijas.

Kunigų dabar esą 20.198, įskaitant 282, 
kurie buvo įšventinti praeitais metais.

Kunigų seminarijose klierikų yra 
5.845. Praeitais metais buvo 520 mažiau. 
Klierikų pradėjo daugėti nuo 1975 m., bet 
1978 m. vistiek buvo įstoję tik 283, o 1979 
m. jau beveik dvigubai tiek (520).

IŠKELIAMI GOMULKOS NUOPELNAI

Lenkijos komunistų partijos vadas Gie- 
rekais labai teigiamai paminėjo prieš jį 
kraštą valdžiusį Gomulką, kuris 1970 m. 
turėjo pasitraukti, kai (buvo pakeltos pre
kių kainos ir dėl to kilo riaušės.

Pagal Giereką, Gomulka atidavęs dide
lę duoklę kraštui išlaisvinti ir 'atkutinti.

7 dienos
— Buvęs Britanijos kariuomenės štabo 

viršininkas feldmaršalas lordas Carveris 
pasisakė, kad 1974 m., kai angliakasiai 
streikavo, vyresnieji karininkai kalbėjo 
apie galimybes kariškai įsikišti, o jis tas 
kalbas tildęs.

— Europos Ekonominė Bendruomenė 
esanti pasiryžusi per trejis metus duoti 
Britanijai 2 milijardus svarų keliams 
tiesti, uostams tobulinti, įmonėms statyti.

— Nemaža Rodezijos-Zimbabwes bal
tųjų emigravo dar Smithui valdant, kai 
juodieji partizanai-teroristai pradėjo veik
ti, o dabar, po rinkimų, kaip spėjama, dar 
išvažiuos jų kelios dešimtys tūkstančių, 
nes jų rankose buvo žemė ir bizniai, o 
naujasis režimas norės vykdyti reformas, 
varžyti jų turtėjimą ir sudaryti sąlygas 
saviesiems iškilti.

— Apie 500.000 Olandijos darbininkų 
demonstracijomis ir dienos streiku pa- 
pareiškė protestą prieš vyriausybės ruo
šiamą potvarkį užšaldyti atlyginimus.

— Ispanijoje du kraštutinės dešinės te
roristai nuteisti kalėti po 193 metus, tre. 
čias 73 m., du išteisinti, o jie viri 1977 m. 
nužudė keturis teisėjus ir vieną teisinį 
patarėją (kalėti jiems vis dėlto reikės ne 
daugiau kaip po 30 metų ir tiems dideles 
bausmes gavusiems).

— San Franciske (JAV) buvo suimtas 
viešbučio tarnautojas, kuris prieš 7 me
tus pagrobė 7 m. amžiaus vaiką ir ligi 
šiol išlaikė jį, bet vaiko tėvas sako, kad' 
nusikaltėlis Vis dėlto gerai iišauklėjęs jo 
sūnų, dėl to prašo perdaug grobiko ne
bausti.

—Australijos sporto ministeris pareiš
kė, kad jei 'atletai norės važiuoti į Mask
vos olimpiadą, tai negaus vyriausybės 
palaiminimo.

— Japonų žvejai be pasigailėjimo nai
kina delfinus, nes jie išgaudą jiems žu
vį, o mokslininkai nori išsiaiškinti, ar tų 
įdomių gyvūnų negalima būtų kaip nors 
išsklaidyti iš tų vietų, kur yra žuvų tel
kiniai.

— Britas alaus darbininkas, neseniai 
futbolo lošimuose laimėjęs 953,874,10 
svarų, vėl laimėjo, bet šįkart įtik 90 penų.

— 25 m. amžiaus suomis, kuris apibiau- 
rojo Lenino statulos veidą, gavo 3 mėn. 
kalėjimo.

— Per pastaruosius ketveris metus Ry
tų Vokietijoje išduota daugiau kaip 6.000 
leidimų privatiems asmenims laikyti par
duotuves ir restoranus (dabar apie 40 
procentų visų restoranų yra privačių 
žmonių rankose, o tų restoranų krašte 
yra apie 26.000).

— Nigerijoje iš teismo į 'kalėjimą buvo 
gabenama 60 suimtųjų, kaltinamų dyki
nėjimų, ir 50 jų Užduso, nes mašina buvo 
skirta tik 20 asmenų vežioti.

— Sov. Sąjungos konsulate Vakarų 
Berlyne sprogo afganų padėta bomba.

— Ginkluoti plėšikai Italijoje sustabdė 
iš Romos į Palermą važiavusį greitąjį 
traukinį ir pasigrobė apie 50 maišų pašto 
siuntų.

— Mozambikos prez. Machel buvo at
siuntęs į Londoną du savo ministerius pa
dėkoti Mrs. Thatcher, kad jos vyriausybė 
gražiai sutvarkė Rodezijos (Zimbabwes) 
reikalus.

— Kinijos miništerio pirmininko pava
duotojas Deng Xiaoping prižadėjo pa
kelti savo krašto gyventojų'vidutiniškas 
metines pajamas iki 1.000 dolerių iki 2.000 
metų kad būtų tokios, kaip dabar Tai- 
wane-Formozoje, o kol kas tos pajamos 
sukasi tik apie 200 dol.

— Nairobyje (Kenijoje) apie 600 gim
nazistų sukėlė riaušes ir padegė klases, 
dėl to dabar jie pirma bus apvanoti laz
domis ir .tik tada vėl galės pradėti mokytisT

1
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Su vaistais ir kryžiumi
J. KUZMICKIS

Kai baigiau gimnaziją ir 1931 m. rude
ni įstojau i Kauno (kunigų seminariją, 
mane su pora draugų apgyvendino prepo- 
zito Zenono Ignatavičiaus, V (kurso teolo
gijas studento, kambaryje. Jo pareiga 
tavo mus, naujokus, supažindinti su 
bendrabučio tvarka bei drausme ir įpra
tinti lankytis palyginti griežtos regulos.

Rimtasis prepozitas daug nekalbėjo. 
Paaiškinęs pagrindines drausmės taisyk
les — nesikalbėti darbo metu, be reikalo 
nevai'kStinėti Įir rjjuždiimti padaliniais 
darbais, — paliko mus ramybėje ir tik 
savo pavyzdžiu įtaigojo rimto aliumno 
laikyseną. Uoliai rengė profesorių užduo
tas pamokas, susitelkęs skaitė šv. Raštą, 
o, prieš atsiguldamas, atsiklaupęs prie 
lovos, kalbėjo rožančių.

Kai 1933 m. man teko eiti įprepozito 
pareigas, Zenonas buvo jau sulbdijako- 
nas, mokėsi VII kurse ir 1934 m. baigė 
seminariją. Dar kurį laiką pastudijavęs 
teologiją, grįžo į kun. seminariją ir buvo 
paskirtas (atsakingoms prefekto parei
goms. Tuo meta užbaigęs teologijos 
mokslus, studijavau V. D. Universitete 
literatūrą, bet vis tebegyvenau kun. se- 
irriiinarijloDfe. /Mudviejų keliai) nosiklryžOai- 
vo, bet susitikę pasdkeisdavome vienu ki
tu sakiniu. Visuomet buvo nuoširdus, 
draugiškais, pasirengęs ištiesti pagalbos 
ranką.

Okupacijos replėse
Sovietų okupacijos metais kun. Zeno

nui pavyko įsidarbinti Kaišiadorių vais
tinėje, kada žmonės ,,mistiškai tikėję, 
kad kunigo rankomis paruošti vaistai pa- 
dės ligoniui“.

Trumpą laiką, sovietus išvijus, patal
kininkavęs tėvams pranciškonams isto
rinėje Kauno Vytauto bažnyčioje, 1941 
m. gruodžio 21 d. išvažiavo traukiniu į 
Minską, iš kur buvo gautas lietuvių ka
rių vadovybės laiškas, ,,kuriame buvo 
nusiskundžiama karių katalikų padėti
mi“. Į tą istorinę išvyką jį paragino kan. 
P. Dogelis, įteikęs ark. J. Skvirecko pa
skyrimą ir palaiminimą. Gudijoje kape- 
lionavo pustrečių metų, religiškai aptar
naudamas ne tik lietuvius karius, bet ir 
gudų tikinčiuosius. 1941 m. pavasarį grį
žęs į (Lietuvą, arkivyskupo pavedimu iš. 
keliavo i Vokietiją, o iš ten į Romą, kur 
padėjo suorganizuoti šv. Kazimiero kole
giją. Net du kartus keliavo į Braziliją ir, 
profesoriaudamas brazilų kunigų semi
narijose, aktyviai įsijungė į lietuvišką 
veiklą.

1973 m. galutiniai grįžęs į Romą ir ne- 
spėjęs įpusėti istorinių darbų, mirė 1975 
m. gegužės 21 d. Taigi netrukus sueis 
penkeri metai nuo mons. Zenono mirties.

Užsitarnauta biografija
Morus. (L. Tulabos nuomone, mons. Ze

nono mirtį paskubino komunistų spaudo
je 1964 m. pradėta šmeižtų 'akcija ryšium 
'su (jo kapelionaivimu Miniuke. Mėgino at
sikirsti italų spaudoje. Vėliau paskelbė 
Italų ir ispanų k. knygą, iškeldamas 
,,baisumus, kuriuos ne tik jam, bet ir 
tūkstančiams kitų teko pažinti ir patirti 
bolševikų valdymo metu“. (Remdamasis 
ta medžiaga, laiškų bei velionio dienoraš
čių ištraukomis ir artima pažintimi, poe
tas Klemensas Jūra apie pareigingą ir 
uolų maris. Zenoną Ignatavičių Ignonį 
parašė ,Monsinjoro“ knygą, kurią pra
ėjusiais metais išleido velionio fbrodiis 
'Brantus Ignatavičius.

R. Spalis

Slepiamasis ligonis
Vyras nesveiko taip greit, kaip tikėjosi. 

Jei rytą sumažėdavo karštis, tai vakare 
jis vėl pakildavo. Tačiau po savaitės per
silaužta sveikatos pusėn. Kartą atėjusi 
Nijolė plačiai išplėtė akis.

— Ką tu padarei! Taip buvau įpratusi 
prie senelio. O kur nušienautą naudą dė
jai?

—Nebijok, neužkimšau tavo kriauklės. 
Ji kišenėje, išeidamas išnešiu.

— Nebūk toks nedėkingas. Seniai sugal
vojau, ką darysiu su ja. Noriu turėti pa
galvėlę ant lovos, tik plunksnų negailima 
gauti. Žiūrėdama į tavo vešlią ir tankią 
barzdą, alpau iš noro čirktelti ją žirklė
mis, kai miegodavai. Kam Bronė atnešė 
tą Skustuvą!

— Kokia tu materialiste, o aš tikėjausi, 
kad mano grožį pagirsi. Buvo laikas, kad 
tavo akys iššokdavo mane pamačius.

— Reikėjo tada ir suktis, praleidai pro
gą, kiltam ji teko.

—Tada tokia smilga buvau.
Juokavo ruošdamiesi vakarienės. Ger

damas arbatą, Atėjūnas grįžo prie rūpi
mo klausimo:

— Aš čia jau dešimt dienų. Kaip pa
jėgei, nesukeldama įtarimo, neįsileisti nė 
vieno garbintojo? Juk tau turėtų jų ne
trūkti.

— Gal kiti nežiūri tavo akimis, tai yra 
ligonio, kurio visi penki pojūčiai kaip to 
brisiaus.

— Pamirškim literatūrą, atsakyk atvi
rai. Padėties rimtumas to reikalauja.

— Tėveliai yra skydas nuo visų pagun
dų ir flirto. Matau juos varge, gyvulių

Nors autorius šią (knygą vadina mono
grafija (atseit — moksliniu veikalu, 
nagrinėjančiu mons. Zenono asmenį ir 
veiklą), ją galima pavadinti biografija, 
nors buvo stengtasi „'kuo mažiau išskir
ti jo asmenį, rūpestingiau nusakant laiko 
ir vietos įvykius.“ Dėl to Kl. Jūra pateikia 
vos vieną kitą faktą, susijusį su aprašo
mojo asmens vaikyste (bei brendimo me
tais kun. seminarijoje, o koncentruojasi 
apie mons. Zenono savanoriškai prisiim
tas pareigas: vaistininko — sovietų, karo 
kapeliono — nacių okupacijos metais, 
profesoriaus — Brazilijoje.

Atrodo, kad mons. Zenono taikus bū
das, santūrumas ir vienatvės pamėgimas 
padėjo įjam palyginti ramiai praleisti bol
ševikmetį, bedirbant Kaišiadorių vaisti
nėje. Tačiau, nors stengėsi, kad nebūtų 
atpažintas, kiekviena .proga rūpinosi ir 
dvasine ligonių būkle. Tik trėmimų me
tu, kada ,,turėjo būti ištremta į Sibirą 
per 700.000 Lietuvos gyventojų“, ,,jo vei
das apsitraukė migla ir rūpesčiu, akyse 
reiškėsi nerimas ir baimė“, nes bijojo, 
„kad nepajėgs priimti skirtąją kančios 
taurę“.

Su Lietuvos kariais
Mons. Zenono didžiadvasiškumais, prin

cipingumas jir plasiaukojimas itir( išryš
kėjo Gudijoje, besirūpinant lietuvių ka
rių ir tikinčiųjų gudų dvasiniais reika
lais. Ši antroji knygos dalis, pagrįsta įdo
miais faktais ir istorinėmis detalėmis, 
įdomi ne t’iik buvusiems Savisaugos ba
taliono kariams, bet ir visiems, (kurie se
kė dviejų milžinų .grumtynes: Lietuvos 
kairiai gyveno , moraliniame ir materiali
niame skurde“, net baltiniai „pavirto 
pilniais utėlių skudurais“.

Kunigas nepageidaujamas tavo ne tik 
Vokiečių karinei vadovybei, kuri ijį gra
sino išsiųsti į Lietuvą, bet ir Minsko gu
dų policijos šefui bei padėjėjui. Tačiau 
kun. kapelionas kėlė 'lietuvių karių mo
ralę, stiprino nuteistus 'sušaudyti, būrė 
gudus katalikus, teikdamas jiems įvairius 
s;J!cr!amentuisj rlapafeydanuisl gf.(aisKiniainii|ių( 
pavojų.

Vėliau, atsidūręs Brazilijoje, profeso
riaudamas kunigų seminarijose, daug jė
gų ir laiko skyrė lietuvilams, juos organi
zuodamas, klabindamas vyriausybės du
ris, įtraukdamas į tautinį darbą įvairių 
pažiūrų tautiečius.

(Paskiro žmogaus, atlikusio pareigin
gai gyvenimo užduotį, biografija, įpiilnta 
į tragiškų įvykių riaidą, yra praeities is
torinis dokumentas. Knygoje pateikti is
toriniai įvykiai aprašyti ne šalto istoriko 
ramiu stiliumi, ibet lakios minties poeto 
jlauslminiiiaįs psfaisi veržimais, nevengiaiųt 
suvesti sąskaitų su priešais ir kaimy
nais, Ar itai knygą praturtino, jau kitas 
klausimais. Tačiau ,Monsinjoro“ biogra
fija Skaitytojo dėmesį pririš intriguojan
čiais įvykiais ir dar kartą atgamins ne
užmirštiną praeitį, ši (knyga — gražus 
paminklais mons. Zenonui, kuris visą gy. 
venimą paaukojo aukštiesiems idealams.

Tiesa, į kalbą, stilių, (Sintaksę vis dėl
to 'atkreiptinas didesnis dėmesys, nes 
tinkama forma ir visam turiniui suteikia 
žavingesnio spindesio.

Klemensas Jūra, MONSINJORAS. Lei
dėjais — Bronius Ignatavičius. (Brooklyn, 
1979 m., 377 psl. Tiražais: 1.000 egz.

vietoje, ir tai ne tvarkingo ūkininko, bet 
sadisto ir nedrįstu džiaugtis gyvenimu. 
Bijau kur įklimpti. Aš gi tėvelių vienin
telė rėmėja.

— Įklimpai per mane.
— Nekaltink savęs. Šiuo atžvilgiu pri

valėjau padėti. Be romantikos — tavo gy
vybė buvo mano rankose.

— Tebūnie. Bet grįžkim prie reikalo. 
Tavo saugumas man rūpi. Tu taip ir ne
turi nužiūrėto?

— Kailp čia pasakius, su vienu lyg ir 
susidraugavau.

— Kas jis?
— Kam tau žinoti? Atėjai ir išeisi. Kiek 

mano jausmai ir protas neatšipę — geras 
vaikinas. Jis jau porą kartų mėgino atei
ti, pamatyti mano naują gūžtą, bet pri
prašiau, kad palauktų, kad noriu apsi
tvarkyti, įsitvirtinti šiame kambaryje. 
Noriu įrodyti, kad esu rimta, rami ir taip 
toliau. Bijau, jo kantrybė baigiasi.

— Su tais namais ir su gyventojais kaž
kas netvarkoje.

— Kodėl?
— Arba kiekvienas jų slepia tokį kaip 

aš, arba kas kita. Šioje pusėje, be tavo, 
yra dar kitas kambarys. Tik kartą mačiau 
įėjusią moterį, kuri1 prieš porą dienų išėjo 
su mažu lagaminėliu ir dar negrįžo. Ano
je pusėje,spėju, yra du buteliai. Visur 
izoliacija nuostabi. Ir jinai padaryta ne
seniai.

— Iš kur žinai?
— Ieškodamas paslėptų mikrofonų, ap

žiūrėjau, apčiupinėjau sienas, kai ką pa
skaičiavau. Čia gyveną, atrodo, bijo švie
sas, bijo parodyti savo veidą. Įgūžę gal
vas, smunka į vidų, ištirpsta, kad jų ne
regėtų, negirdėtų. Anoje pusėje, spėju, 
gyvena penki žmonės. Trečiadienį buvo

Nuo Dysnos iki Baltijos
ŠIEK TIEK DUOMENŲ APIE 

ŽEMĖLAPI LIETUVA
Devenių Kultūros Fondo išleistas že

mėlapis LIETUVA, kurio paraštėje pri
dėtas dar ir angliškas pavadinimas LIE- 
THUANIA. Tai vienintelis žodis svetima 
kalba šiame žemėlapyje. Jis yra neperdi- 
delis, tik 35x25 ilnčių dydžio, trispalvis 
su atspalviais Lietuvos žemėlapis, skir
tas šeimoms, įstaigoms bei jaunimui ge
riau pažinti savo tėvų ir protėvių kilmės 
kraštą. Atspaustas gerame, patvariame, 
gelsvame popietyje. Paruoštas kartografo 
Juozo Andriaus, spausdintas prityrusio 
šioje srityje spaustuvininko Juozo Kapo
čiaus Bostone, išleistas Devenių Kultūros 
Fondo lėšomis Dalios Bobelienės rūpesčiu.

Lietuvos valstybė šiame žemėlapyje, 
kaip ir kituose to paties autoriaus išleis
tuose žemėlapiuose, parodyta suverenūs 
valstybės abišalėmis sutartimis nustatyto
se sienose. Tos sienos, mūsų istorikų siū
lymu, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto nutarimu, rodytinos visuose po
litinės reikšmės turinčiuose žemėlapiuo
se, kuriuose rodoma buvusios nepriklau
somos Lietuvos valstybė, šiame žemėlapy 
parodytos stambia, raudonos spalvos su 
šviesesniu atspalviu linija ir išvardytos 
sutartų ženklų lentelėje. Siauromis rau
donomis linijomis paženklintos dabarti
nės, okupantų išsivestos, administracinės 
ribos.

Be Lietuvos valstybės, žemėlapyje pa
rodyta teritorija nuo Dysnos —• Nesvy
žiaus rytuose, Skaros upės — Baltvyžių 
Girios ir Prūsijos pietinės sienos iki Vys
los upės ir Baltijos jūros vakaruose, šiau
rėje Lietuva ribojasi su Latvija, čia pa
rodytos lietuviškos žemės su brangiomis 
mums istorinėmis vietovėmis, kur dar te
bespindi lietuviškų salų žiburėliai, kur 
lietuviški vietovardžiai bei vandenvar
džiai- tebebyloja apie jų kilmę ir didingą 
mūsų tautos praeitį.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS

Kovas
Išėjusį dirvon artoją, 
Išvariusį pirmąją vagą, 
čia pat iš paskos sekioja 
Jo stropus palydovas — 
Baltasnapis kovas.

Jis stveria čia vikšrą, čia slieką 
Ir storu snapu knisinėja:
Tegu jokis kirmis vagoj toj nelieka, 
Kur ruošia artojas sėją.

Myliu aš tą paukštį,
Truputį nerangų, 
Tačiau taip labai nuotaikingą.
Jis pirmas prablaivo pavasario dangų, 
Kad net nežinai,
Ar čia lyja, ar sninga.

Myliu ir tą mėnesį — jo vienavardį, 
Pavasario pirmąjį mostą, 
Kai saulė ligonio dar neskustą žandą 
Gaivinančiai rytą paglosto.

Susirėmė dvi prieštaringos galybės 
Pusiausvyroj lygios nakties ir dienos. 
Šviesa nugalės!
Velėnoj, kur kovas kenkėjų 
Vikšrus rinkinėja, 
Pavasario saulė daigus sukilnos.

įsėlinusi moteris, išmazgojo koridoriaus 
grindis ir, nepamėginusi atrakinti, tavo 
tavo duris, dingo lyg nebuvusi.

— Ir kokia išvada?
— Čia gyvena nekontroliuojami, neš- 

nipinėjami, taigi labai svarbūs.
— Nesu svarbi.
— Tavo vietoje būčiau labai' atsargus. 

Jei norėčiau sutarti konsĮpiraitorius, tai 
geriau turgaus aikštėje, bet ne šitame 
kambaryje. Turiu nešdintis. Lavinu ko
jas. Nebijok, vaikštau su kojinėmis, ne
girgždinu grindų. Būt grįžkim prie tų vi
zijų pas tave. Tik todėl niekas mūsų ne
užklupo, kad laimė lydėjo. Tačiau šian
dien, ryt kas pasibels, šiandien, ryt dar 
gali neįleisti, bet jei ir trečią kartą neį
leis!, galės pradėti stebėtis net tas, kuris 
gal nėra tėkš patikimas, kaip galvoji. 
Užuolaida gera, bet jaunas pokštininkas, 
nepaprašęs leidimo, gali dirstelti ir už 
jos, kuolu jam per galvą nebamptelsd. 
Dar pora trejetas dienų — ir nešdinuosi.

— Antanai, susimildamas. Anot Bronės, 
bent savaitę turi likti. Negi visos pastan
gos veltui? žaizda dar pilnai nesugijusi, 
gali peršalti, dar šąla naktimis. Be to, 
nežinai, kas su draugais, gal ir jų nebeli
ko. Suėmimai dieną naktį. Pereitą naktį 
vėl vyko ypač didelė medžioklė. Moterys 
vaikšto patinusiomis akimis.

Atėjūnas niūriai tylėjo kurį laiką.
— Žinau, padėtis nėra auksinė, tačiau 

likimas neturi būti gundomas. Tvirtini 
vienas garbintojas veržiasi pas tave jo 
negaili laikyti už durų ilgiau. Matau iš ta
vo šąlančio veido, kad guldai galvą už jį, 
■bet, sakiau, aš ir savo šešėlį įtariu. Ir 
tik todėl dar nesu už grotų.

— Gal ir mane įtari?
— Jei nori teisybės, ir tave. Tas tavo 

kambarys man klaustukas. Mane ramina

Likusieji plotai padengti ornamentuo
tu tinkleliu, žemėlapį puošia lietuviškoji 
vytis, o varingių (vikingų) „žaltys“ plau- 
kioja Baltijos jūroje. Tokie „Žalčiai“ 
praeityje dažnai puldinėdavo Lietuvą, at
plaukdavo iš Skandinavijos.

Žemėlapio viršutiniame dešiniajame, 
kampe nubrėžtas kompasas, kurio vidu
ryje įdėtas Nepriklausomos Lietuvos geo
dezininkų ženklas, o apatiniame, kairia
jame, kampe sutartų ženklų lentelė ir že
mėlapio metrika, o dešiniajame kampe 
kilometrų ir statutinių mylių linijiniai 
masteliai. Skaitlinis mastelis apytikriai 
1:800.000.

Žemėlapis neatrodo perkrautas para
šais dėl pavartojamo aiškaus ir lengvai 
išskaitomo šrifto. O tačiau jame sudėta 
2230 vietų pavadinimų, iš kurių vanden
vardžių 336, miestų 203, miestelių 505 ir 
■mažesnių vietovių 1.186. Čia įeina kai ku
rie bažnytkaimiai, kaimai, dvarai, pali
varkai bei viensėdžiai. Daugiausia tai 
vietovės dažnai minimos mūsų istorijoje 
ir literatūroje, o daugelis ras ir savo kili
mo vietą.

Žemėlapio tiražas 4000 egz. Jo pardavi
mo kaina šeši doleriai. Gaunamas pas 
platintojus, o taip pat pas Devenių Kultū
ros Fondo administraltorių Jurgį Bagdoną 
šiuo adresu: 550 — 59th Lane, South, St. 
Petersburg, FL 33707. (J.A.)

„BAŽNYČIA“ AR „BENDRIJA“
JAV ir Kanados jaunesnieji (dvasinin

kai, ypač pasisakantieji „Tėviškės žibu
rių“ puslapiuose, vietoj žodžio bažnyčia 
vartoja bendriją.

'Žinomasis katalikų filosofas A. Macei
na tą naujadarą labai supeikė, sakyda
mas, kad religinio žodžio gelmė yra sak
ralinė, todėl 'ir įsigyventi seni terminai 
sunkiai pakeičiami. Pvz., jei krikštą pa
keistume „vandenpyla“, įžeistume sakra
mentą. O pagaliau kodėl užkliuvo bažny
čia, jei pakenčiame svetimžodžaius, kaip 
apaštalas, eretikas, vyskupas?

Diskutuodamas tą klausimą „Dirvoje“, 
T. Klyga rašo, kad1 iš tikro įsigyvenusius 
religinius žodžius sunku pakeisti. Bet tie 
žodžiai esą itarptautiniai, daugelio kata
likiškų tautų visuotinis 'tartas, o bažny
čia yra tik slaviškas gaminys, tad jis yra 
'svetimkūnis mūsų kalboje.

Savo metu (arkivyskupas J. Skvireckas 
siūlė vietoj bažnyčios vartoti ekleziją, 
bet A. (Maceina, išstudijavęs bažnyčios 
etimologiją ir istoriją, sako, kad žodžio 
božnica prasmėje yra minimas Dievas ir 
vieta, kur Jis buvoja.

T. Klyga sako, kad tilte senoji karta yra 
įaugusi į religines slavybes, o jaunajai, 
įauguisiemis nepriklausomoje Lietuvoje ar 
svetur, slavų kaltas yra svetimos, todėl 
ir žodis bažnyčia yra lyg šašas lietuvių 
kalboje.

Jo nuomone, pakaitalais bažnyčiai ben
drija yra pažangos žingsnis į priekį ir pa
stanga nusikratyti praeities klaidos.

TOLMINKIEMIO KANTATA

Poeto Kristijono Donelaičio mirties 200 
metų sukakties proga kompozitorius Da
rius Lapinskas sukūrė „Tolminkiemio 
kantatą“.

Kūrinys parašytas smuiko partijai, o 
poeto eilių hegzametras perleistas per 
lietuviškų sutartinių bei' raliavimų rit
minę melodiją.

viltis, kad įvyko klaida. Kad vieną dieną 
tau įsakys nešdintis kitur. Būsiu laimin
gas tai išgirdęs.

— O aš labai nusiminsiu.
— Trokštu, kad tu Šiktum, kad ap

glėbtum savo tėvelius.
Kurį laiką abu sėdėjo paskendę minty

se, spėliodami ateitį, pagaliau vyras, tar
tum pabudęs, tęsė .toliau:

— Nuo ryt aš jau būsiu batuotas, ma
no apsiaustas ir kepurė iš po lovos atsi
durs ant kablio, ir, bet kam pasibeldus, 
vaidinsiu svečią. Tavo klasė darė išvyką 
į provinciją?

— Septintoje (klasėje į Ukmergę, i 
gimnazistų literatūros vakarą.

— Taigi, ten susipažinome, porą kartų 
pasimatėme Kaune, Mažai žinai apie ma
ne. Netikėtai pamatei Vilniuje, pakvietei 
arbatos. Aš aušinsiu burną, o tu nerodyk 
didelio entuziazmo.

— O jei Vaitas užsuks, mus pagaus?
— Neįleisk, pakalbėk už durų, sakyk, 

pasaldei vandenį, maudytis nori.
— Priminiau Vaitą, nes vakar buvau 

jį sutikus. Sublogęs, įdubusios akys de
ga, net nejauku, net gaila.

— Patriotų kraujas neina į sveikatą.
— Klausė, kaip laikausi, kaip jaučiuo

si naujame bute.
— Iš kur žino?
— Buvo nuėjęs į seną bendrabutį. Kaž

kaip negaliu suvirškinti jo išdavimo, man 
jo gaila.

— Be reikalo. Kad vėl neįkąstų. Sau
gokis. Beje, ar įėjusi iš lauko junti kam
baryje vaistų, dezinfekcijos kvapą?

— Nebent kas turėtų ypač gerą uoslę.
— Dar šį vakarą padegink, prisvilink 

ką stipraus, kad įsisunktų į visus daiktus.
— Ar tau nepradeda kalti temperatūra?
— Trokštu, kad sulauktum laisvės.

Su lietuviais 
pasaulyje

ANNABERGO LAPELIS
Daugumas žinome, kad Vakarų Vokie

tijoje yra (tokia Annaltargo pilis, Pabal- 
tiečių Ikrikšditaių sąjungai' priklausanti 
ir valdoma (kun. J. Urdzės.

Ten būna visokių pabaltietiškų ir lie
tuviškų įvykių — konferencijų, suvažia
vimų, posėdžių, literatūrinių savaitga
lių, kultūrinių ir poilsio dienų, susitiki
mų su retais svečiais. Ta sąjunga turi lie
tuvišką skyrių, kuris naudojasi tomis pa
talpomis savo visokiems susibūrimams.

Be to, kun. J. Urdzė ten kasmet išlei
džia „Annalbergo lapelį“, kurio praeitų 
metų pabaigoje pasirodė jau Nr. 7. 
Spausdinamas jis (beveik visas rašomąja 
mašinėle perrašytas. Gausiai iliustruotas 
vaizdais ir įvairių lietuviškų įvykių fo
tografijomis (lietuviai evangelikai kuni
gai savo suvažiavime, A. (Hermanais, prof. 
Šilbajoris ir Ed. Cinzas, rašytojas J. Bal
tušis su kun. J. Urdze Vilniuje, literatū
ros būrelis, kun. J. Urdzės 70 m. sukak
ties minėjimais ir kt.).

Spausdinami kun. J. Urdzės ir kun. K. 
Senkaus, B. Spies-Gailiūtės, A. Herma
no, prof. R. šilbajorio, V. Pancerienės, 
dr. (M. Stamkuvienės-Saulaitytės straips
niai. Bene įdomiausia ,jAnnabergo lape
lio“ šio numerio tema — supažindinimas 
su J. Baltušio naujausiu romanu „Sakmė 
apie Juzą“ ir su to romano ištraukomis. 
J. Baltušį literatūra besidomintieji Anna- 
bergo nuolatiniai lankytojai tikisi šiais 
metais susitikti savo pilyje.

INFORMUOJA STEPAS VARANKA

Stepas Varanka „Tėviškės Žiburiuose“ 
išspausdintame straipsnyje pavojinga 
lenkų meilė“ rašo, kad lenkų, o ypač išei
vijos, 'spaudoje dažnai būna straipsnių 
bei atsiminimų apie Lietuvą ir lietuvius. 
Juose dažniausiai būna nemažai pagiežos 
ir pajuokos lietuviams. Lietuviai tarnau
tojai, policininkai) vadinami kyšininkais, 
šovinistais, stačiokais.

Kai paliečiamas Vilnius ir Vilniaus 
kraštas, Straipsniai (baigiami kaip toje 
pasakoje be galo: ,Lenkija ouo Vilniaus 
ir Ukrainos Lvivo niekada neatsisakys“. 
Dabar lenkų išeivijoje yra dvi vyriausy
bės ir dui prezidentai. Viena ir kita sakosi 
esą esančios tęsinys buvusios nepriklau
somos Lenkijos. Viena ir kita skelbia 
įvairius įsakymus buvusiems kariams, 
pakėlimus. Dėl Vilniaus klausimo abi vy
riausybės nesiginčija“.

Kitame straipsnyje Stepas Varanka ši
taip rašo:

„Kad šiandien sovietų pavergtos vals
tybės turi vieną bendrą priešą, tai tiesa. 
Nugalėjus jį (bendrom jėgom, kai kurios 
valstybės atgaus laisvę ir nepriklausomy. 
bę. Labai abejoju, ar visos atgaus tai, ko 
trokšta. Išeivijos lenkai laikosi 1939 m. 
politikas ir prieškarinės konstitucijos. 
Jie nepripažįsta 1945. VI. 25 Jaltos nuta
rimų. Visur aiškiai pabrėžia, kad Vilnius 
ir Lvovas yra neatskiriamos Lenkijos da
lys. Abejoju, ar su lenkais „laimėti gali
ma lir taikiu būdu“. 'Be to, lietuviai iŠ len
kų nieko nenori laimėti — nori tik atgau- 
ti tali', kas jiems istoriškai priklauso“.

„AGONIJA“ ANGLU KALBA

Lietuvių šaulių sąjunga Amerikoje nu
tarė išleisti 'anglų kalba J. Gliaudės ro
maną „Agoniją“.

Lietuvių kalba pirmasis „Agonijos“ lei
dimas tavo išleistas Nidos knygų klubo.

MIRĖ DR. K. ALMINAS

Sulaukęs 72 metų amžiaus, Amerikoje 
mirė veterinarijos dr. Kazys Alminas.

Velionis buvo katalikų mokslo akade
mijos narys, lietuviškų mokslo instituci
jų ir „Draugo“ konkursų rėmėjas.

Vienas jo sūnų yra žymus išeivijos ra
šytojas Kazys Almenas.

V. RAMONUI 75 METAI
Saulsio 14 d. rašytojas Vincas Ramonas 

atšventė 75 metų sukaktį. Kutino suval
kietis, tad ir savo knygose vaizdavo dau
giausia to krašto žmones.

Rašytojais yra parašęs 4 knygas. Kai 
(kurios buvo tokios populiarios, kad susi
laukė pakartotinių leidimų. Jo romanas 
„Kryžiai“ buvo sukėlęs smarkių ginčų.

V. -Ramono novelė „Linų žiedas“ yra 
išversta į latvių, suomių ir švedų kalbas, 
o romanas „Kryžiai“ į anglų ir latvių.

KUN. G. BLYNAS ATSIPRASO
„Europos Lietuvyje“ jau buvo rašyta, 

kaip į Ameriką iš Lietuvos paviešėti at
važiavęs kun. G. Blynas bažnyčioje reiš
kė savo prosovietinius įsitikinimus ir dėl 
to susilaukė lietuvių spaudoje aštrios kri
tikos.

Po to lankydamasis „Dirvos“ redakci
joje, jis šitaip pareiškęs:

„Aš nenorėjau to pasakyti, kaip buvau 
suprastais. Panašios mintys, kaip maino 
pareikštos, gali būti diskusijų objektu 
draugiškame ratelyje ar salėje, bet ne 
bažnyčioje, kur klausytojai iš pagarbos 
šventai vietai tylėdami klauso. Aš apgai
lestauju savo neapgalvotą žingsnį ir atsi
prašau parapijos kleboną ir klausytojus'.
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cializuotis, kelti ūkių našumą, ėmėsi sta
tytis naujus, g,rąžius ir erdvius trobesius. 
Darbo padaugėjo, o darbininkų sumažėjo. 
Pradėjo ūkiai mechanizuoti darbus. Da
bar Punsko valsčiaus ūkininkai turi apie 
200 traktorių, 4 kombainus, šimtus kito
kių mašinų, 150 lengvųjų mašinėlių (duo
menys 1979. 03. 30 d.). Vaitakiemio kaime 
kas antras ūkininkas turi nuosavą leng
vąją mašiną. Ir nenuostabu, kad lenkų 
jaunimo laikraščio „Šwiilalt Mlodych“ (78. 
07. 11 d.) redaktorius priskaitė apie šim
tą mašinų, kuriomis žmonės buvo suva
žiavę į Kreivėnus (78. 07. 11 1.) žiūrėti 
„Paskenduolės“.

Šiuo metu visa kultūrinė veikla susi
spietė pačiame Punske, kultūros namuo
se. Miestelyje yra valsčiaus centrais su vi
somis administracinėmis, sveikatos, 
mokslo ir 'buitinio aptarnavimo įstaigo
mis, kuriose dirba apie 200 tarnautojų su 
viduriniuoju 'arba aukštuoju mokslu. Dau
giausia Punsko licėjaus 'absolventų. Kiek 
jie užsiangažavę kultūriniame bare, pa
matysime iš žemiau pateiktų skaičių:

Kultūras mamų vedėjo Jono Vainos 
duomenimis šiuo metu (79. 03. 29) prie 
LKN veikia šios 'grupės: estradinis an- 
sambliis .Punia“ — 10 dalyvių (3 inteli
gentai), kaimo kapela „Klumpė“ — 10 
dalyvių (4 inteligentai), liaudies šokių 
grupė — 10 dalyvių (8 inteligentai), dra
mos ratelis — 15 dalyvių (12 inteligentų). 
Viso 82 dalyviai, tarp jų 38 inteligentai. 
Dar reikia pridėti, kad keliolika inteli
gentų dalyvauja keliose grupėse, pav. 

, chore, estraidtoje arba dramos rately, tai 
faktiškai tik 'apie 25-28 inteligentai daly
vauja saviveikloje. Inteligentu čia pava
dinau tą, kuris yra baigęs bent vidurinę 
mokyklą. Taigi inteligentų dalyvauja sa
viveikloje apie 12-15% — o kur kiti?

Su valsčiaus bibliotekos vedėja E. 
Anuškevičiene vartome skaitytojų lape
lius. Įdomu, kiek inteligentų skaito bele
tristiką? Deja, irgi panašus (procentas, 
kaip ir saviveiklininkų. Valsčiaus centri
nės mokyklos bibliotekoje irgi grožinės 
literatūros skaitytojų maža. Punske nėra 
net kino (buvęs dėl žiūrovų stokos neiš
silaikė), į teatrą reikia važuoti 160 km. 
Ir jeigu išsilavinęs žmogus nedalyvauja 
saviveikloje, neskaito knygų, tai ką gi 
veikia mūsų jaunoji inteligentija? O ir 
„Aušroje“ kartojasi vis tos pačios pavar. 
dės ir tai senesniųjų. Džiugu, kad nors 
keli jauni bando savo plunksnas (Romias 
Vitkauskas, Birutė Jonuškaitė). Pabaigai 
pridursiu dar vieną, būdingą mums epi. 
zodą. 1956 iair 1957 metais buvau pakvies
tas į Valinčius, kur visi gyventojai lietu
viai norėjo suorganizuoti mokyklą su lie
tuvių dėstomąja kalba. Kartu nuvyko ir 
švietimo atstovas, jaunas ir simpatiškas 
vyrukas. Pokalbių metu keli atsargesni 
ūkininkai prisiartino prie to atstovo ir 
tyliai paklausė, ar apsimoka vaikai leis
ti į lietuvišką mokyklą. Anas 'tyliai jiems 
patarė, girdi, jeigu gyvensią čia kaime, tai 
tegu mokosi lietuviškai, ibet jeigu žada 
mokytas toliau, tai jau geriau leisti į len
kišką mokyklą. Aš tai nugirdau ir 'atkir
tau, jog dabar ne ponų laikai, kai lietu
vių kalba buvo žeminama ir tiko tik po
nų virtuvėse.

Gyvenimas taip jau susiklostė, kad po 
dvidešimties metų su tuo pačiu švietimo 
skyriaus darbuotoju gydėmės Seinų li
goninėje, kurioje bemaž visos, tokios 
mielos medicinas seselės, baigę (Punsko 
licėjų su lietuvių dėstomąja kalba. Vieną 
kartą anas priėjęs prie manęs sako: „Ar 
atsimena, kai prieš dvidešimt metų Va- 
linčiuose manęs vos neapkūlei, kai aš 
pasakiau, kad lietuvių kalba reikalinga 
tik kaime? Štai klausyk, kad sesutės, ku- 
rios baigė lietuvišką gimnaziją Punske, 
ne tik su lietu vilais ligoniais nekalba jų 
gimtąja kalba, 'bet ir su savo motinomis“.

Seinuose leidžiamas lietuvių žurnalas 
„Aušra“ 1979 m. Nr. 3 išspausdino Juozo 
Maksima^iaiiaus stiĮaipiSnį „Kiuūtūra \patli 
neateina“ apie Punsko ir apylinkių Keltu
vių veiklą pokario metais. Jis rašo:

„Sunkus gyvenimas buvo po karo. Tro
besiai apnaikinti arba sugriauti. Gyvulių 
liko laibai mažai. Be to, reakcingų gaujų 
„pranašai“ drausdavo net lietuviškai kal
bėti.

Reikėjo kaip nors pasirodyti, kad čia 
mes esame, gyvename nuo senų laikų ir 
turime savąją kalbą ir kultūrą. Nutarėme 
pastatyti vaidinimą su dainomis, šokiais 
ir deklamacijomis. Taip ir sutarėm: Vin
cas Vailinčius mokys chorą dainų, aš „re
žisuosiu“ vaiidiniimą ir mokysiu liaudies 
šokių. Talkins mums Juozas Jakimavi
čius ir P. (Durtonaitė, kuri ne tik vaidino, 
šoko, bet ir vertė scenos veikalus iš len
kų kalbos, kadangi lietuviškų neturėjom. 
Tai ir visos mūsų ,,'kultūrinės“ jėgos. Aš 
rinkau „aktorius“ ir šokėjus, Valinčius 
būrė choristus, mokytoja Durtonaaitė 
ėmėsi versti veikalus. Ir kai 1951 m. bir
želio 1 dienos šalta ir skaisti saulė persi
rito per pusę dangaus mėlynės, Jono Vai
čiulio (dabar Krakausko) kluone nuo sce
nos pasigirdo „Kur bėga Šešupė“, A. 
Žukausko eilėraščiai, aipie pėdus užrašy
tus ir parduotus. O mažaraštis Juozas Uz- 
dilia, kuris savo rolę išmoko iš klausos 
per repeticijas apsvillkęs fraku, scenoj at
rodė tikras ponas bajoras. Ir kaip sumir. 
ga scenoje tautiškais rūbais šokėjai — 
plojimų audra kelia kluono stogą. O vei
dai rasoja, ne tik nuo pavasario saulės. 
Grūdas pasėtas ir darbo tiek daug, o 
darbininkų maža. Reikia mūsų talkinin- 
kus-visuomentairįkusl gOiaudžiai surit'|;i, 
kad neišsiskirstytų. Ėmėsi ruošti bendrus 
su jų šeimomis pobūvius, naujų metų su
tikimus, Jonines, užgavėnias ir pan.

Reikia ir programas paruošti, kadi būtų 
linksma, kultūringa Kad tik visi būtų 
patenkinti, kad masiškai dalyvautų. Ir 
vėd Jakimavičius rašo tokiam pobūviui 
tinkančius monologus, aš — dzinguliukus, 
Valinčius moko dainas. Ir vėl linksmas 
vakaras visiems, kas tik norėjo ateiti. O 
prie (bendros vakarienės dainos nenutil
davo.

Artinasi saviveiklininkų konkursas Su
valkuose. Reikia pasirodyti. Ir kai 40 vy- 
rų-ąžuolų išeina į sceną ir užtraukia pil
na krūtine — tai net salė plyšta. O kai 
šokėjų grupė „žilvičiu“ apipina salę, plo
jimams nėra galo. Pirma vieta. Piniginė 
dovana rūbams įsigyti. Pajunti tokį 
džiaugsmą, kad pamiršti ir naktis nemie
gotas, ir laiku nenuimtą derlių. Vėl grįž
ta darbingumo jėgos.

Pagaliau įsteigti Lietuvių kultūros na
mai. Sekmadieniais pilnutėlė salė žmonių, 
kaimiečių, kurie ateidavo pastikiausyti 
Juozo Vainos įdomių paskaitų. Vakarais 
repeticijos, šokiams jau vadovavo P. 
Durtoniaitė ir instruktorė Aldona Leonči- 
kaitė. Dramos sekcija pastatė Herkų 
Mantą, kuris ilgai 'buvo žiūrovų minimas, 
ir ypač geriau atlikti vaidmenys: Kristi
nos (Irena Vaičiulytė) ir kryžiuočių kom
tūro (Juozias Venslauiskais).

Kultūrinis judėjimas prasidėjo visuose 
lietuviškuose kaimuose: nuo Žagariu iki 
Vaičiuliškių. Visi nori ruošti vaidinimus, 
tuo tarpu scenos veikalliukų, kaip jau mi
nėjau, labai maža. Todėl vėl teko P. Dur- 
toniaitei versti iš lenkų kalbas J. Baltušio 
dramą „Gieda gaideliai“, tiksliau sakant, 
reikėjo atsiversti į lietuvių kalbą, nes 
originalo neturėjome. Pradžioje dažniau
siai vaidindavome artimiausiuose prie 
Punsko kaimuose. Vėliau važinėdavome 
su spektakliu į tolimesnius kaimus, ar
čiau Seinų.

Labai gerai prisimenu, kai, Bunbiškie- 
čių prašomi, pažadėjome nuvažiuoti pas 
juos su spektakliu lapkričio pabaigoje. 
Sutartą dieną pradėjo smarkiai Balti ir 
snigti. Bet nuvažiuoti reikia — ten mūsų 
(Jaukia. Pasisamdėm traktorių su prieka
ba, važiuojam ir dainuojam. Bet priva
žiuoti iki Burbiškiu traktorius nepajėgia. 
Pasiimam dekoracijas, rūbus ir žygiuo
jam keletą kilometrų pėsti.

Scena kluone, kad daugiau žiūrovų tilp
tų. 'Kiti su kailiniais sėdi. Bet „artistams“ 
reikia tinkamai pasirodyti. Ir „aktorė“ 
Elena (P. Durtonaitė) į sceną išeina su 
dekoltuota suknele, nors dantimis kalena. 
Bet reikia, nieko nepadarysi.

Jau pradeda veikti' vis daugiau lietu
viškų mokyklų. Jauni mokytojai, Punsko 
licėjiaus absolventai, irgi įsijungia į kul
tūrinę veiklą. Kaskart vis daugiau vai
dinimų ir šiaip kultūrinių pramogų mū
sų kaimuose. Kelerius metus klausytojus 
žavėjo Ožkinių kaimo mergaičių kvarte
tas, kurį išmokė dainuoti daug gražių 
dainelių Vilniaus V. Kapsuko Universite
to lalhsolvenitė Danutė Grabauskaitė. To 
paties Unlilversiteto 'auklėtinis Algis Uz- 
diflia ėmėsi jaunimą mokyti lietuviškų 
liaudies šokių. Įsikūrė Punske estradinis 
ansamblis ,Punia“, kuris iki šiol koncer
tuoja su didžiausiu pasisekimu vietoje, o 
kartais išvažiuoją ir į Lenkijos gilumą.

Per vadinamus „sąskrydžius“, ruošia
mus kasmet į vasaros pabaigą, suplaukia 
keli tūkstančiai žiūrovų. Tai būdavo sa
viveiklininkų visų metų darbo apžvalga. 
Toks masiškas kultūrininkų aktyvumas 
kaimuose tęsėsi maždaug iki 1972 m. Nuo 
to laiko daug kas pasikeitk. Daug jauni
mo mokosi, o baigę mokslus, į kaimą ne 
Visi grįžta. Likusieji kaime pradėjo spe

Svetimi pavadinimai
Amžių eigoje į lietuvių kalbą įsiskverbė 

daug svetimų žodžių, kurių dalis dar ir 
dabar yra užsilikusi. Mūsų kalbininkai 
stengiasi tas svetimybes pakeisti savais 
žodžiais, bet kartais sugalvoja tokių nau
jų žodžių, kurių prasmės negalima supras
ti be paaiškinimų, štai kad ir tas pirštais 
rodomasis pasityčiojimo ženklas.

Kautynėse kartais tenka pasibadyti pi- 
kėmis, durtuvais ir kitais šaltaisiais gink
lais. O kasdieniame gyvenime pasibady
davome su į pirStų tarpą įspraustu nykš
čiu. Tai buvo paniekos ir įžeidimo ženk
las. Tokį veiksmą pagražintai vadindavo^ 
me trijų pirštų kombinacija. Šnekamojoj 
kalboj vadindavome špyga. O kai ant tos 
kombinacijos uždėdavome dar kitos ran
kos delną, tai vadindavome špyga su sto
geliu. Sakoma, kad toks vardas ir veiks
mas yra svetimybė, (kuri skirtingai su
prantama.

Gerokai pavartęs „Dabartinės 'lietuvių 
kalbos žodyną“, stengiausi surasti špygos 
aiškinimą. Netikėtai užkliuvo akys už žo
džio „graužena". Žodynas tą žodį aiškina 
taip: „graužena (1) šnekįamosios kalbos 
žodis) kumštis su prakištu pro kitus pirš
tus nykščiu (pasityčiojimo, paniekos ženk
las) : — ą kam rodyti“. Jeigu nebūtų pa
aiškinimo, tai ar galima būtų suprasti 
žodžio „graužena“ reikšmę? Įdomu, kokios 
kilmės yra tas žodis ir ar jis tinkamas 
lietuvių kalbai?

Tituluodami Lietuvos kunigaikščius, 
paprastai rašėme ir dabar raišame: didy
sis Lietuvos kunigaikštis. Bet MLTEncik- 
lopedija tą pavadinimą truputį yra pakei
tusi, būtent: „Lietuvos didysis kunigaikš
tis“. Įdomu, kuris pavadinimas yra tei
singas? V. Vytenietis

PLAUKUOTIEJI KINAI

1978 m Kinijoje 'gimė vaikutis, kurio 
visas kūnas, išskyrus veidą, delnus ir pa
dus, buvo apaugęs plaukais.

Tekių plaukuočių, pasirodo, Kinijoje 
esama 32..

Vakaruose apaugusių plaukais žmonių 
pati'taiko laibai retai, dažniau gal beždžio
nės ;— žmogaus 'ar vilkžmogio legendose.

Kodėl plaukai auga ant viso kūno, dak
tarai negali išaiškinti.

Kiniečių plaukuotai esą visiškai nor
malios inteligencijos, nors, savaime ai'š. 
ku, turi .psichologinių problemų.

NAUJI VAISTAI NUO GYVAČIŲ 
ĮKANDIMO

Kasmet apie tūkstantis amerikiečių bū
na įkandami gyvačių, iš jų 'apie 30 mirti
nai.

Du jiaiuni JAV gydytojai pagamino vak. 
ciną iš gyvatės barškuolės kraujo plaz
mos, kuri padeda nuo visų gyvačių įkan
dimo.

KĄ SAKO LENKAI?

Londono lenkų „Dziennik Poliški“ pra
neša, kad Varšuvos savaitraštyje „Politi
ka“ (buvo atspausdinta žinutė, kurioje 
tarp kitko pasakyta:

„(Suvalkų socialinės globos įstaigoms 
ir organizacijoms yra persiunčiama dalis 
laiškų, kuriuos rajono gyventojai siunčia 
užsieninėms labdaros organizacijomis“.

Laikraštis duoda ištrauką iš lokių laiš
kų. Joje sakoma: „Kartais dėl to vargo ir 
skurdo ateina net į galvą mintys nusižu
dyti. Mielas Dieve, kodėl tais žmogus gy
vena ir tiek daug kenčia skausmo, bado 
ir skriaudų?“

Kito lenkų laikraščio korespondentas 
patyrė, kad! užsienio labdaros organizaci
jų adresai yra tiesiog perkami. Aplankęs 
laiškų siuntėjus, jis patyrė, kad daugu
mais jų įgyvena visai pasiturinčiai, o kai 
kurie net turi nuosavus namus bei >aiuto- 
mclbiliiu's. Laiškuose jie skundžiasi išgal
votomis ligomis ir prašo malonės nesa
miems vaikams.

„Politikoje“ išspausdintoji žinutė rodo, 
kad iš Lenkijos siunčiami laiškai yra 
cenzūruojami ir kartais sulaikomi. Lietu
viams ta žinutė yr.a įdomi tuo, kaid į mi
nėtąjį Suvalkų rajoną įeina ir lietuvių 
gyvenama Seinų sritis, kurion labdaringi 
užsienio lietuviai siunčia siuntinius. Kyla 
klausimas, ar sulaikytieji laiškai nebuvo 
adresuoti lietuvių labdaros organizaci
joms laisvajame pasaulyje?

d. b.

LIETUVOJE
PRAMONINIŲ ŠOKIŲ VARŽYBOS

Vilniuje dvi dienas varžėsi Sov. Sąjun
gos ir jos satelitų pramoginių šokių atli
kėjai. šokiai buvo suskirstyti į tris gru
pes: klasikiniai, tarybiniai ir Lotynų 
Amerikos.

Klasikinių šokių pirmąją vietą laimėjo 
L. ir S. Popovai iš Maskvos, antrąją Dalia 
ir Vidas Kamaičiai iš Vilniaus, trečiąją 
jaunuolių pora — Edita Sagatauskaitė ir 
Ariančias Modzeliauskas iš Kauno (jiems 
atiteko jauniausios poros konkurso pri
zas).

Tarybinius šokius geriausiai šoko D. ir 
V. Kamaičiai. Jiems atiteko pirmasis pri
zas.

Geriausių konkurso „Vilniaus 80“ šokė
jų vardais atiteko D. ir V. Kamaičiams 
(gavo ir žiūrovų dovaną).

„Tiesa“ dar rašo, kad konkurse pasiro
dė buvę Sov. Sąjungos čempioniaillaurea- 
tai Jūratė ir Česlovas Norvaišos. Juos 
publika itin, šiltai sutikusi.

MAISTO ATLIEKŲ PLANAI ĮVYKDYTI
Pernai Panevėžio mieste buvo surinkta 

1.354 tonos maisto atiteksiu gyvuliams 
šerti. Tuo buvęs įvykdytas maisto atliekų 
metinis planas.

Tokią pat užduotį pernai įvykdžiusi ir 
Druskininkų miesto tarybos butų ūkio 
valdyba.

ŽIEMOS OLIMPIADOS MEDALIAI

2 savaites užtrukusios 13-tosios žiemos 
sporto oliimplilnės žaidynės Lake Placid, 
JAV, baigėsi vasario 24 d.

Sov. Sąjungos sportininkai išsivežė' 
daugiausia medalių: 10 aukso, 6 sidabro 
ir 6 bronzos, iš viso 22. Nuo jų neatsiliko 
ir Rytų Vokietija: 9 aukso, 7 sidabro, 7 
bronzos, iš viso 23. Trečioj vietoj Ameri
kos sportininkai: 6 aukso, kurių 5 laimėjo 
ledo čiuožėjas Eric Heiden, o šeštąjį le
do hockey komanda, paveržusi titulą iš 
Sov. Sąjungos komandos, kurios nebuvo 
galima nugalėti per 12 metų. Šitas lai
mėjimas prieš sovietus sukėlė ypač daug 
džiaugsmo Amerikos visuomenėje. Ame

Sfiaitytoju fališkai
VYRAI, KĄ JŪS TAME KOMITETE 

DAROT!
šitaip sušunka Jonas Podvodskis, baig

damas savo straipsnį (E. Lietuvio Nr. 9). 
Jis išgirdęs „keistą įvykį, (kuris buvo at
liktais uždarame posėdyje“. Koks užda
ras posėdis? PLJK Pagalbinį Komitetą 
sudarė devyni nariai, tarp jų trys DEL 
Sąjungas valdybos nariai, du jaunimo at
stovai ir kitų organizacijų atstovai bei 
visuomenės veikėjai. Be to, jo sudėtyje 
buvo dar du pašaliniai be balsavimo tei
sės, taigi ir Komiteto posėdis nebuvo 
koks nors slaptas.

Toliau J. Podvoiskis sako, kad „buvo 
komitetas įsteigtas rinkti auikoms“. Visai 
ne. Jis buvo sudarytas savanoriškai iš 
daugelio sukviestų organizacijų atstovų 
bei visuomenės veikėjų ir ne tik rinkti 
aukoms, bet ir pravesti jiaunimo kongre
sui Anglijoje. Taigi daryti ir išlaidas. 
Išlaidos jau buvo daromos ir prieš pagal
binio komiteto sudlarymą. L. Namų b-rvė 
paskolino pinigų salėms užsakyti ir (ki
tomis išlaidoms, o DBL Sąjunga suruošė 
keletą koncertų ir visą pelną pervedė jiaiu 
įsisteigusiam pagalbiniam komitetui.

(Pagalbiniam komitetui buvo neįmano
ma sudaryti sąmatą, nes buvo nežinoma, 
kiek Amerika prisidės. Baiminomės, kad 
nesurinksime reikiamos sumos, bet Ang
lijos lietuviai, besąlyginai remdami jau
nimo reikalus, suaukojo tiek, kad galėjo
me padvigubinti jaunimo atstovams ir 
dalyviams pašalpą bei tinkamai, pagal 
Amerikols phigeidiavilmą, paremti neturi- 
tingą Pietų Amerikos jaunimą, ir dar li
ko geroka pinigų suma (žiūrėk Europos 
Lietuvio Nr. 9 apyskaitą).

Taigi ar tinka jaunimui rodyti nepasi
tikėjimą ir lyg reikšti pagalbiniam komi
tetui nepasitikėjimą? Tuo tarpu Amerika 
daug, daug didesnes pinigų sumas pati
kėjo šiam komitetui. Taip pat patikėjo ir 
bilietų platinimą į Kongreso koncertą ir 
šoktas, nes 'šių parengimų visas atsiskai
tymas (pajamos ir išlaidos) priklausė 
Amerikai.

Pagalbinis komitetas labai daug darbo 
įdėjo, ypiač A. Vilčinskas, į kongreso ren
gimą, ir jo nariai turėjo nemaža savo as
meniškų išlaidų pridėti. Aiš pats aukų tel
kimo metu kas savaitė du tris kartus va
žiuodavau į Lietuvių Namus, kad laiku 
būtų paskelbta E. Lietuvyje aukotojų pa
vardės ir pasiųsti kvitai.

Atskaitomybė 'buvo vedama smulkme
niškai. Kiekvienas, nors ir mažiausias, 
pavienis aukotojas gavo pakvitavimą. 
Loterijas platintojai ir rinkėjai aukų la
pais įgavo bendrus pakvitavimus, o kas 5 
sv. ar daugiau -aukojo pagal tuos lapus, 
to pavardė taip pat buvo skelbiama ir E. 
Lietuvyje. Išlaidos buvo daromos labai 
taupiai. Čia padėjo ir L. Namai, leisdami 
naudoti E. Lietuvio puslapius, su juo pa

rikos sportininkai dar laimėjo 2 bronzos 
medalius, iš viso 12 medalių.

Kilti kraštai pajėgė susirinkti vos po 
kelis ar po vieną medalius. Britams teko 
tik vienas medalis — aukso, kurį pelnė 
dailiojo čiuožimo meisteris Robin Cou
sins.

Kaip viskas rodo, Vakarų pasaulis su 
kitais kraštais į sportą žiūri kaip į žaidy
nes, o komunistų — kaip į kautynes. To
dėl tie komunistiniai kraštai visada va
žiuoja namo apsikabinėję daugeliu meda
lių.

13-tosios žiemos sporto žaidynės Lake 
Placide baigėsi, kaip ir prasidėjo: chaose 
ir polemikos fone.

GARBĖS ŽENKLO ORDINAS 
A. BALTAKIUI

Už nuopelnus tarybinei literatūrai 50 
metų amžiaus proga Sov. Sąjungos 'aukš
čiausios tarybos prezidiumas suteikė 
poetui Algimantui Baltakiui garbės ženk
lo ordiną.

A. Baltakio yra išleista keliolika poe. 
zijos knygų. Prieš kiurį laiką jis buvo 
mėnesinio literatūros žurnalo „Pergalės“ 
vyr. redaktorius, o dabar yra vyr. redak
toriaus pavadų o-to jas.

MIŠKŲ KIRTIMO DARBYMETIS

„Valstiečių laikraštis“ rašo, kad žiema 
yna paite palankiausiais metas (kirsti miš
kams. Todėl dabar Lietuvoje yra pats (kir
timo darbymetis.

Esą, (laibai svarbu iškirsti Išlapiuoslius 
miškus, tad Kretingos miškuose kertamos 
drebulės, baltalksniai, juodalksniai, vie
nais (kitais beržas. Egiės paliekamos. Miške 
yra daug sniego, o žemė negiliai įšalusi, 
todėl ir darbo sąlygos nelengvos.

Trakų miškų rajone per 4 metus buvo 
iškirsta 46,6 tūkstančiai kietmetrių me
dienos. Dabar 'kertama Paluknės girinin
kijoje.

Tauragės rajone įkertama Ringių giri- 
nlinikijoje, o Jurbarko — Naukaimio.

Nukirstų spygliuočių medžių šakos ati
dų odamos kolūkiečiams gyvulių pašarams 
gaminti.

Kirtėjai pagal įsigyvenusią tradiciją 
turi aprūpinti malkomis kaimo mokyklas, 
vaikų darželius, ligonines ir dar kai ku
rias įstaigas, bet dar vis pasitaiką dėl to 
nesklandumų.

Rašoma, kad būtų gerai, jei pensiniin- 

siųsti pakvitavimus ir kt. Knygas ir do
kumentus visi gali pasitikrinti, iš anksto 
susitarę su manim.

Iš Jono Podvoiskio straipsnio laiškiai 
suprantama, kad jis nepatenkintas, jog 
jaunimo tautinių šokių 'grupei' „Lietu
vai“, vykstančiai ateinančią vasarą į tau
tinių šokti! šventę Amerikoje, iš likusių 
nuo kongreso pinigų paskinta 300 įsv. pa. 
šalpas. Tačiau ten pat sako, kad „Maž
daug priimta, kad likutis skiriamas jau
nimui“ (pinigų). Ne „maždaug“, bet 
griežtai tie pinigai yra jaunimo, nes au
kotojai jiems ir aukojo. Todėl pagalbinis 
komitetas, o dabar 4 patikėtiniai turi pa
reigą prižiūrėti, kad tie pinigai tik jau
nimui ir būtų panaudoti. Argi J. Podvois
kis mano, kad „Lietuvos“ šokių jauni
mas nėra jaunimais? Ši grupė jau. ilgą ei
lę metų reprezentuoja lietuvius tarp ki. 
tataučių, pasirodo lietuviškuose paren
gimuose ir jau antru kairtu vyksta į Ame
riką dalyvauti šokių šventėje. Nepavydė- 
kiite jaunimas jaunimui ir būkite dėkingi 
aukotojams.

(Pinigai banke auga, ir jaunimas, susi
taręs su patikėtiniais, organįziacinliiams 
reikalams PU Sąjungai įkurti Anglijoje 
pinigų gaus pakankamai , ir dar jų liks 
paramai atstovams, (kurie po 3 metų vyks 
į V PLJ Kongresą. Pagalbinis komitetais 
savo teisių neperžengė. Amerikos panašūs 
komitetai plačiau tokias teises naudoja 
(žr. „Laisvoji Lietuva“, gruodžio 27 d. 
Nr. 25 ir 1980 m. Nr. 1 ir Nr. 2).

P. Mašalaitis

DAR DARBAS NEBAIGTAS

PLJK Pagalbinio Komiteto apyskaita, 
išspausdinta „Europos Lietuvyje“ 1980 
m. kovo 3 d. Nr. 9, man atrodo tamsi ir 
neaiški. Nenoriu kritikuoti ar kaltinti, bet 
turiu pasakyti, kad lietuviškose organi
zacijose ir visuomenėje piniginis klausi
mas yra labai jautrus.

Apyskaitoje išvardyta visos organizaci
jos ir pavieniai aukotojai, kas kiek aukojo 
ir kam parama buvo suteikta. Kiek man 
žinoma į apyskaitą nėra įtraukta DBLKB 
— jos auka PLJ Kongresui 167, 16 sv. ir 
per Židinį kun. S. Matulio 40 sv., iš vi
so 207 sv. 16 p. Norėčiau žinoti, kur tie 
pinigai yra. Mano galvojimu, PLJK Pagal
binio Komiteto apyskaita yra neteisinga. 
Gal ir daugiau organizacijų ir pavienių 
aukotojų nėra įtraukta į apyskaitą.

DBLKB turi du pakvitavimus įsu P. 
Mašalaičio parašais. Mes tikri, kad pa
siųstieji pinigai pasiekė Komitetą.

Aš prašau gerb. Komitetą paaiškinti 
viešai ir atitaisyti klaidą.

P. Popika
DBLKB Centro Valdybos

Pirmininkas

kai pasiruoštų patys numatytą kuro nor
mą, o transportas jiems turėtų būti parū
pintais.

LIKIMAS TŲ, KURIE NENORĖJO 
TARNAUTI SOVIETINĖJE ARMIJOJE

Prieš kurį laiką buvo rašyta, kad 4 Lie
tuvos jaunuoliai atsisakė 'tarnauti .Sovie
tų raudonojoje armijoje.

Dabar 3 jų, Algirdas Masiulionis, Vy
tautas Bogušis ir Andrius Tučkus, gyve
ną Lietuvoje, atsiuntė į Vakarus sveiki
nimą Kalėdų ir Naujųjų metų proga ir 
rašo, kad už lietuvišką veiklą jie buvo iš
siųsti į raudonąją armiją. Vytautas Bo
gušis labai sunkiai dirbo prie trainissibiri- 
nio geležinkelio statybos ir buvo tardo
mas.

PUSANTRŲ METŲ KALĖJIMO UŽ 
VERŠELĮ

Anykščių rajono gyventojais „Gintaro“ 
kolūkio sargas P. Šakalys, išleisdamas sū
nų į kariuomenę, kaip rašo „Valstiečių 
laikraštis“, sugalvojo iškelti jam triukš
mingas išleistuves.

Parūpinti išleistuvėms mėsos pasižadė
jo jo podukra Irutė ir jos vyras Algirdas, 
dirbantieji 'Kurklių kolūkyje.

Naktį abu be didelio vargo išsivedė ir 
papiovė 65 kg svorio veršelį, o sekantį 
rytą nugabeno mėsą patėviui.

Bet greit prisistatė valdžios darbuoto
jai. Teismas abu nuteisė po pusantrų me
tų kalėjimo. Irutę nuo bausmės atleido 
lygtiniai, nes ji auginanti mažametį vai
ką.

MENO ATASKAITOS
Maskvoje buvo suruošta S. Veiverytės 

didelė meno darbų paroda. Parodoje buvo 
suteikta daug Lietuvos kultūros darbuo
tojų portretų, tematinių paveikslų ir pie
šinių.

Vilniuje atidaryta taip pat plati pomir
tinė A. Gedmino knygų apipavidalinimo, 
ekslibrių ir tapybos darbų paroda.

Dail. A. Gedminas yra apipavidalinęs 
daugiau kaip 300 knygų.

KOSMONAUTAI ĮTEIKĖ GAIRELES
Sov. Sąjungas (kosmonautai įteikė pir

mojo erdvių lakūno J. Gagarino gaireles 
Utenos kaimo statybininkams už atsiek
tus geriausius lenktyniavimų rezultatas.
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tė 100 dol. čeki su tokiu laišku:

,,Gerb. p. Redaktoriau
Mah malonu Jums persiųsti 100 dol. 

dovaną, kurią paskyrė Lietuvių Fondas, 
įvertindamas Jūsų darbą lietuvių infor
macijos ir tautinės sampratos ugdymo ba
ruose.“

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Nattinghamo lietuviai Vasario 16 d. 
proga: K. Bivainis, M. I. Klumbiai, J. 
Šukaitis, A. Milne-Grokauškaitė, M. Nik- 
zad, A. Grabauskas ir A. I, žirnikai — po 
5 svarus, A. Važgauskas ir V. Anužaitis 
— po 3 sv., J. Kiršinąs, P. Veikšra, B. 
Ramelis, P. Maskvytis, P. Pukys, K. A. 
Vilkams, O. Petravičius, VI. Končius, T. 
Bakaitienė, K. J. Makoveckienė, St. 
Kuzminskas ir B. S. — po 2 sv., Z. Vait
kus, A. Sabuilis, M. Janulis, J. Stankevi
čius, V. Lasius, J. Vainorius, A. Gaidelis, 
P. Juška, J, Baukys, Jakštys, Norkus, 
Stašaitis, J. Viliūnas, Kinka, Simonaitis, 
Katiušis, V. Aleknavičius, A. Šalčius, St. 
Janavičius, L. Juslus, J. Juozelskis, A. 
Seilius, A. Bruožis, H. Gasperas, A. Se
niūnas, J. Butkevičius, O. Jasevičiūtė, 
S. Matulis, V. Mazūras, Jonokas, Žemaitis, 
A. Gudliauskas, R. Gustainis, J. Kičas, J. 
Damaševičius, B. CiganSkas, Pučinskie- 
nė, P. Grokauškas, M. Griškaudkienė, A. 
Gaigalas, F. Jasiulis, J. Galibuogis ir J. 
Dubickas po 1 sv., J. Bačiulis ir P. Valiu- 
konis — po 50 p.

DBLS Nottinghamo šk. suruošto minėji
mo pelnas — 35.11 sv.

L.A.S. Nottinghamo Skyrius — 20.00 sv.
Iš viso gauta iš Nottinghamo — 165.11 

■sv.
D. Jelinskas (Manchesteris) — 3 sv.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

T.F.A. D. Britanijoje

Londonas
TAIP, KOVO 22 D. LIETUVIŲ 

NAMUOSE
Taip, Kristijonas Donelaitis tą šeStadie- 

nio vakarą tikrai bus minimas Lietuvių 
Namuose.

Jau maždaug paaiškėjo, kaip to šešta
dienio vakare 'bus paminėtas Kristijonas 
Donėhaiiitis.

Vakarui vadovaus DBLS Tarybos pirm. 
Elimutis Šova. Ištraukas iš ,,Metų“ poe
mos skaitys aktorė. Živilė šlekytė, o įva
dines pastraipas ir paaiškinimus — E. 
šova.

Paskaitėlė apie K. Donelaiti bus K. 
Balėno.

Padainuoti sutiko solistė Birutė Vaflte- 
rienė. Jai akompanuos Vincentas 
O'Brien. Pasirodys taip pat E. Šovos va
dovaujamas akordeonistų 'ansamblis.

O kol vakaro metu rinksis klausytojai 
ir po programos jie po truputį skirsty- 
sis, Vladas Velička pasirūpins, kad tuo 
metu skambėtų lietuviška muzika.

Mlinėjimo pradžia — 7 vai. vakare.
Įėjimais nemokamas. Po minėjimo bus 

galima taip pat nemokamai pasivaišinti 
karšta arbata.

Dar norime papildyti šį pranešimą ir pa 
sakyti, kad Donelaičio poemos ištraukų 
perduoti klausytojams jau pasižadėjo ir 
daugiau skaitovų. Visas būrelis parodys 
savo talentus!

A. A. JONAS SIMONAITIS
Vasario 22 d. po ilgesnės ligos mirė Jo

nas Simonaitis, sulaukęs 82 m. 'amžiaus.

LIETUVIS vW
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.

Palaidotais iš Londono Šv. Kazimiero 
šventovės vasario 29 d. Šv. Patriko kapi
nėse žmonos kape. Laidotuvių apeigas at
liko ton. dr. Jonas Sakevičius, MIC.

■Simonaitis buvo senosios kartos ateivis, 
liudininkas anų metų, kai Londone kūrė
si lietuviškoji bendruomenė. Buvo teisin
gais ir taupus žmogus, katalikiškos ben
druomenės veikėjas ir aktyvus visuome
nininkas, niekuomet nesigėdijęs sugirin- 
kimuose pasisakyti vienokiu ar kitokiu 
reikalu. Savo sutaupąs paliko Londono 
Šv. Kazimiero Šventovei ir kitiems kata
likiškos 'akcijos reikalams.

Liko du sūnūs ir keturios dukterys ir 
gausus būrys 'anūkų.

S. Kasparas

SUSIRGO V. ZDANAVIČIUS

Kovo 11 d. londoniškis ,,Europos Lietu
vio“ bendradarbis V. Zdanavičius polici
jos buvo rastas sukniubęs be sąmonės gat
vėje ir buvo nugabentas į Šv. Baltramie
jaus ligoninę.

B. NAMAJUŠKIENĖ IŠVYKO SŪNAUS 
APLANKYTI

Bronė Namajuškienė išvyko aplankyti 
savo sūnaus Rimo, kuris prieš penketą 
metų persikėlė į Naująją Zelandiją.

Bradfordas
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 30 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 
šaukiamas DBLS Bradford© Skyriaus na
rių metinis

SUSIRINKIMAS.
Darbotvarkėje: praneSimai, valdybos ir 

atstovo į Sąjungos suvažiavimą rinkimai 
ir kt.

Maloniai kviečiame visus tautiečius ir 
narius susirinkime dalyvauti.

Skyr. valdyba

Ketteringas
KETTERING — CORBY 

SKYRIAUS VALDYBA

DBLS Kettering-Corby Skyriaus valdy
bą sudaro A. Navickas (pirmininkas ir 
sekretorius) ir V. Petrauskas (iždinin
kas).

Skyrius turi 25 pilnateisius narius.

Leigh
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

DBLS Leigh skyr. turėjo metinį narių 
susirinkimą kuris įvyko kovo 1 d.

Susirinkimą pravedė vicepirtn. A. Gra- 
mauskas, pirmininkavo A. Bruzgys, sek
retoriavo D. Steponavičius.

Pradėdamas vesti susirinkimą, A. 
Bruzgys paprašė atsistoti ir tylos minute 
pagerbti mūsų mirusiuosius narius. To
liau susirinkimas ėjo pagal nustatytą dar
botvarkę. Viskas praėjo sklandžiai. Buvo 
aptarti visi einamieji reikalai ir išrinkta 
nauja skyriaus valdyba: pirm. J. Blažys, 
vicepirm. A. Gramauskas, sekr. J. Pilipa. 
vičius, kasin. M. Auiškalnienė, kandidatas 
K. Rimaitis. Revizijos komisija: B. Alek
na, K. Narbutas ir V. Miškinis.

Kaip anksčiau jau buvo rašyta, susir
go mūsų skyr. pirm. J. Blažys ir susirin
kime negalėjo dalyvauti nes ką tik buvo 
grįžęs iš ligoninės. Beit jis pareiškė, kad 
jei susirinkimas pageidaus ir jis bus iš
rinktas, sutinka pasilikti pirmininko pa
reigose.

Naujai valdybai linkime sėkmės ir 
Juozui geros sveikatos.

J.P.

Liet. Sodyba
KULTŪROS VAKARAS

Vasario 16 d. DBLS Sodybos skyrius 
sujungė garbingos nepriklausomybės 
šventę su metine darbo programa — vi
suotiniu narių susirinkimu ir rinkimais.

Perrinkta senoji valdyba: J. Navickas 
— pirmininkas, kun. A. Geryba — sekre
torius, K. Švinkimas — iždininkas, J. 
Danyla (jr.) ir A. Masiulionis — valdy

bos nariai. Revizijos komisiją sudaro V. 
Piščikas, A. Kostkevičius ir J. Kvietkaus- 
kas. Atstovais į metinį DBLS suvažiavimą 
išrinkti A. Kostkevičius ir J. Navickas.

Kultūrinį atspalvį susirinkimui — mi
nėjimui davė M. Bajorino laki paskaita 
ir genialus Bardzilauskų trio (smuikas, 
gitara, mandolina). Pastarajame suvažia
vę tautiečiai atrado paslėptą lietuviško 
tautinio meno genijų. Nuostabu, kad toks 
talentas per tiek metų glūdėjo nepasireiš- 
kęs. Jonas, Pilypas ir Simonas su preci
ziškai tobulai techniškai atliktomis melo
dijomis ne vienam išspaudė ašarą ir pri
siminimų atodūsį. Tikimės, kad tas lig- 
šiol slėptasis deimantas nebegalės jau 
kuklumo pelenuose, bet ne kartą apšvies 
ir prakilnius lietuviškus pobūvius.

Minėjimas buvo užbaigtas sekmadienį 
šv. Mišiomis už Lietuvą ir lietuvius.

AG.

Noltinghamas
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ. — SKAUTŲ 

PASITARIMAI. — D. B. LIETUVIŲ
KATALIKŲ BENDRIJOS VALDYBOS 

POSĖDIS
šeštadienio ('kovo 1 d.) vakare S. Kas

paras pasidalijo su lį Židinį susirinkusiais 
nottinghamiečiais, kaip vykdomas politi
nių kalinių gelbėjimas per Amnestijos 
dntemacionialą, kurio centras yra Londo
ne, ir kaip jiems galima padėti.

Po to buvo parodytas Lietuvoje paga
mintas filmas iš krepšinio rungtynių, kad 
Lietuva tapo Europos čempionu. Pasižiū
rėjus pasikalbėta, kas tame filme gera, o 
kas propaganda.

Kovo 2 d., sekmadienį, ton. dr. Stepo
nas Matulis, MIC, atnašavo šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą aipie šv. Kazimiero pa
vyzdžiu sekusį ton. Virgilijų Jaugelį, to
ris neseniai Lietuvoje mirė.

Po pamaldų vyko Nottinghamo skautų 
draugovės rėmėjų pasitarimas, kurį pra
vedė K. Bivainis ir skautininkas S. B. 
Vaitkevičius. Sutarta gegužės 17-19 d. d. 
■surengti Židinyje draugovės savaitgalio 
stovyklą. Nottinghamo moterų draugija 
talkins maistą gaminti. Kalbėtasi ir apie 
Europos rajono vasaros stovyklą Lietuvių 
Sodyboje, kuri vyks liepos 26 d. — rug
pjūčio 2 d.

D. B. Lietuvių Katalikų Bendrijos val
dybos posėdis buvo pirmas šiais metais. 
Valdybos nariai plačiai pasklidę po kraš
tą — nuo Londono iki Glasgowo, tai sun
ku dlažnilau susivažiuoti.

Posėdyje buvo apsvarstyti keli 'esminiai 
reikalai. Pirmiausia — kaip padėti Lietu
vos katalikų Bažnyčiai, tori šiuo metu 
yra pagrindinė kovotoja prieš okupanto 
žiaurumus ir priespaudą. Nutarta kiek 
galima suaktyvinti pagalbą Lietuvoje 
tiems, kurie daugiausia ir skaudžiausiai 
nukenčia nuo 'sovietinio režimo.

Prašyti D. Britanijos lietuvius, kad jie 
prisidėtų aukomis, darbu ir materialinė
mis gėrybėmis, kurias Bendrijos valdyba 
persiųs ten., kur laibiausiai reikalinga.

Antra, kad 1980 metai būtų labiau at
žymėti, 'surengti suvažliavimą-sąSkrydį, 
kurio programą sudarytų pamaldos, me
ninė dalis ir pabendravimas-šokiiai. Nu
matoma kreiptis į Mančesterio bendrijos 
tarybą, kad priimtų tą sąskrydį, kuris tu
rėtų įvykti rugsėjo mėn. gale ar spalio 
mėin. pradžioje.

1981 m. liepos mėn. Liluirde vyks Pasau
linės eucharistinis kongresas, kuriame da
lyvaus ir lietuviai. Atrodo, kad bus vyk
doma bendrai įsu kitomis Europos lietuvių 
katalikų bendrijomis ir dąlyvauj'ama su 
savo lietuviška programa. Tikimasi, kad 
kongresas sutrauks apie 250 lietuvių. Pet
ro Bulaičio kelionių biuras bus prašomas 
jau dabar pradėti organizuoti kelionę ir 
užsakyti viešbučius. D. Britanijos lietu
viai prašomi tame kongrese dalyvauti. 
Smulkesnės detalės bus paskelbtos vėliau.

Po posėdžio, T. Bakailtiienės pagamin
tais skaniais pietumis pasistiprinus, iš
važinėta namo.

S. K.

f 
Šveicarija

MINĖJIMAS IR SUSIRINKIMAS

ŠLB šiais metais vasario 24 d. susirin
ko Zueriche paminėti Vasario 16 ir ap
tarti bendiruomenės reikalų. Iškilmingas 
pamaldas Akademikerhaus koplyčioje ce- 
lebravo vyskupas A. Deksnys, o jam pa
tarnavo keturi kunigai. Vyskupas taip 
pat pasakė turiningą ir šventei pritaikytą 
pamokslą.

Po pamaldų tautiečiai, perėję į greti
mą salę, apsprendė einamuosius bendruo
menės reikalus. Jos pirmininkas dr. A. 
Kušlys apžvelgė Šveicarijos lietuvių veik
lą praeitais metais. ŠLB, norėdama iš
skirtinai atžymėti dr. A. Geručio nuopel
nus lietuvių tautai, pakėlė jį į Bendruome
nės garbės narius, ijteilkdami jam specia
liai meniškai išbraižytą garbės raistą. Dr. 
A. Gerutis daug nusipelnė, keldamas Lie
tuvos bylą spaudoje.

Buvo konstatuota, kad Šveicarijos lie
tuviai PLJK surinko 2430 Fr.

Perrinkta ta pati valdyba: pirmininkas 
dr. A. Kušlys, vicepirmininkė dr. J. Pe- 
čiuiionytė ir iždininkė I. Kaestli-Augevi- 
čiūtė.

Po susirinkimo visi nuvyko-į Hotel In
ternational, kur susirinko taip pat estų 
ir latvių bendruomenės iškilmingai pa-

Pranešimai busimajam DBLS ir
LNB suvažiavimui

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
32-ro METINIO SUVAŽIAVIMO 

DARBOTVARKĖ

šeštadienis, 1980 m. balandžio 26 d.
13 vai. 1. Suvažiavimo atidarymas, 2. 

Rinkimai: prezidiumo, rezoliucijų komisi
jos, 3. Darbotvarkės priėmimas, 4. Svei
kinimai, 5. 31-mo Suvažiavimo protoko
las.

14 vai. 6. Pranešimai ir diskusijos: Cent
ro Valdybos pirmininko, Centro Valdybos 
iždininko, Tarybos pirmininko, Revizijos 
Komisijos, Tautos Fondo atstovo. 7. Sky
rių ir organizacijų atstovų pranešimai.

17 vai. Lietuvių Namų Akcinės Bendro
vės akcininkų susirinkimas.

19 vai. Vakarienė.

Sekmadienis, 1980 m. balandžio 27 d.

9.30 vai. Pamaldos (Lietuvių Namuose).
10 vai. Suvažiavimo tąsa: 8. Mandatų ir 

nominacijų komisijos pranešimai. 9. Rin
kimai: Centro Valdybos 2 narių, Tarybos 
2 narių, Revizijos komisijos 3 narių, Man
datų ir nominacijų komisijos 3 narių.
10. Pranelšimai iš DBLS veiklos: Politinė, 
Lituanistinė ir IV PLJK, Tautinės Para
mos Fondas, Kultūrinė ir Organizacinė.
11. Klausimai ir sumanymai, 12. Rezoliu
cijų priėmimas.

13 vai. 13. Suvažiavimo uždarymas. 
Tautos Himnas.

DBLS CENTRO VALDYBOS 
BENDRARAŠTIS

Vasario mėn. DBLS Centro Valdyba iš. 
siuntinėjo skyrių valdyboms, Tarybos na
riams ir kitų organizacijų pirmininkams 
bendraraštį ir busimojo suvažiavimo dar
botvarkę. Prašoma, jei tokių būtų, pasiū
lymus dėl darbotvarkės pakeitimo siųsti 
iš anksto.

Primenama, kad rotacine tvarka iš 
Centro Valdybos šįkart atsistatydina J. 
Alkis ir Z. Juras, bet abu sutinka vėl 
kandidatuoti. O naujus kandidatus pra
šoma siūlyti ne vėliau kaip per 14 dienų 
prieš suvažiavimą. Prie tokio siūlymo turi 
būti pridėtas kandidato raštiškas sutiki
mas.

Naujieji DBLS įstatai reikalauja per.

minėti mūsų tautų nepriklausomybės pa
skelbimo 1918 metais ir kartu prisiminti, 
kad mūsų tautų savarankiškas gyveni
mas buvo imperalistinės Maskvos prielš 
40 metų brutaliai užgniaužtas. Šventę 
pravedė dr. A. Kušlys. Pagrindiniu kal
bėtoju buvo numatytam prelegentui prof. 
Gaegi susirgus, vengrų kilmės prof. L. 
Revesz. Meninę dalį atliko J. Stasiulienės 
lietuvių liaudies šokių grupė, dainininkas 
Ričardas Daunoras iš Vokietijos, ir estė 
ponia Hausen padainavo kelias estiškas 
dainas. J. Stasiulienės lietuvių liaudies 
šokių grupei šiais metais sukanka jau 20 
metų.

Šventėje kaip garbės svečiai dalyvavo 
dr. J. Norkaitis su žmona iš Vokietijos, 
Tėvas T. Ereminas iš Italijos ir Šveicari
jos ukrainiečių pirmininkas dr. R. Prokop. 
Vieno ŠLB valdybos nario ypatingų pa
stangų dėka šią Išventę paskelbė Šveica
rijos radijas ir aprašė du Zuericho bei 
vienas Liucernos laikraštis. J.J.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ 
ŠVEICARŲ INICIATYVA

Gavėnios antrąjį sekmadienį pranciško
nų Marijos aukojimo vienuolyne ir mer
gaičių progimnazijoje Zug'o kantone, ku
rio istoriniai pradai siekia XIV Šimtmetį, 
o mergaičių mokykla, dabartinis institu, 
tas, buvo irgi įkurta XVII Šimtmetyje, 
pačių seselių iniciatyva ir pastangomis 
buvo suruošta Mados diena už Liėtuvą.

Šis vienuolynas, ištikimas Sv. Pranciš
kaus Asyžiečio tradicijai, amžių bėgyje 
visada santykiavo su Bažnyčia ir pasau
lio tuolaikine dvasia ir rūpinosi jų prob
lemomis. Seselės yna suruošusios Maldos 
sekmadienį už vargstančius 3-jame pasau
lyje ir šiais metais paminėjo kenčiančius 
ir persekiojamus 2-jame pasaulyje. Įva
dui šįkart jog paruošė vaizdžią istorinę 
■apybraižą, kuri buvo iliustruota atitin
kamu žemėlapiu, pabrėžiant Lietuvą, ir 
papuošta Vyties ženklu. Eucharistinėse 
seselių ir mokinių Mišiose skaityta iš gar
siosios Sibiro lietuvaičių maldaknygės: 
Marija, gelbėk mus, iš vokiškos laidos. 
Keitėsi tai su dokumentais tikinčiųjų tei
sėms ginti Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje. Mūsų tradicines bažnytines 
giesme® plokštelėse ir itališkai mokinėms 
giedant, vargonais palydint, sekė harmo
nizuoti Maironio eilėraščiai, pačioms se
selėms parinkus pagal jų pačių šveicariš
ką himną, kuriame juk irgi minimas Die
vas ir Tėvynė. Su giliu įsijautimu ir pasi
ruošimu pakiliai ir jaudinančiai skam
bėjo ir pagavo pilną prisirinkusią bažny
čią Maldos intencija su viltimi mistiškos 
paguodos ir paspirties Marijos šaliai-Lie- 
tuvai.

registruoti pilnateisius narius ir išduoti 
jiems nario korteles. Tam registracijos 
reikalui skyriams išsiuntinėtos anketos ir 
kortelės ir nurodyta, kaip su jomis pasi
elgti.

Skyriai pagal naujus įstatus turi atlik
ti reviziją ir apyskaitas dar prieš suva
žiavimą atsiųsti Centro Valdybas iždinin
kui Baliui Butrimui.

Centro Valdybos pranešimai šįkart bus 
paruolšti prieš suvažiavimą ir išspausdin
ti .Europos Lietuvyje“, šitaip paskelbti, 
jie galės būti išdiskutuoti skyrių susirin
kimuose. Siūloma padiskutuoti ypač Vi
durinės Anglijos lietuvių centro pirkimo 
ir Lietuvių Namų Bendrovės akcijų tel
kimo Sąjungoje klausimus.
Bendiraraščio gavėjai prašomi parinkti 
aukų skautų ir jaunimo vasaros stovyk
lai, o taip pat siųsta jaunimą į tą stovyk
lą.

1978/79 METŲ PINIGINĖ APYSKAITA

Pajamos
1978/79 metais DBLS turėjo tokias pa

jamas:
Balansas, atkeltas iš praeitų mietų

Tos kitos pajamos buvo gautos už par
duotus ženkliukus, kaklaraiščius ir kny
gas.

£701,53
LNB parama 1.082,50
Solidarumo mokestis 124,50
Poliskevičiaus palikimas 200.00
Kitos pajamos 716,18
Iš viso 2.824,71

Išlaidos
1978/79 mietų laikotarpiu DBLS turėjo

šitokias išlaidais:
Politinė veikla £178,85
Kultūrinė veikia 944,28
Kelionės išlaidos 253,45
Kitos išlaidos 893,99
Bendra suma £2.270,57

£554,14 likutis keliamais.! kitus metus.
Tie £893,99 buvo išteisti' pirkti kakla- 

raiščiarns, ženkliukams, knygoms.
■Skyriai, nesumokėję solidarumo mo

kesčio, prašomi atsiskaityti su centro iž
du per suvažiavimą.

B. Butrimas

DBLS Centro Valdybos iždininkas

ANTROJI LAIDA
Dr. Jono Basanavičiaus knygelės ,,Di

liai Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo“ išleista antroji 
laida su iliustracijomis, 32 psi. Kaina su 
persiuntimu — 1 sv.

Dar galima gaulti: ,,Nida“, 2 Ladbroke 
Garden®, London Wil, 2PT.

Perku ir parduodu įdomius senus daik
tus: laikrodžius, auksą, sidabrą bei viso
kiausius pinigus ir taip toliau.

Robertas IR. (Sakalas, , Headley Park 
Club, Nr. Bordon, Hants. GU35 8TE.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALĖJE — kovo 23 d„ 12.15 vai., 
šv. Patriko bažn. Išpažintys.

MANCHESTERYJE — rekolekcijos kovo 
30 d., 1 vai., St. Chad's bažn. Išpažin
tys nuo 1215 vai. Rekolekcijų vedė
jas kun. S. Matulis, MIC.

NOTTINGHAME — kovo 23 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

KETTERINGE — kovo 23 d., 18 vai., šv. 
Edvardo bažn., London Rd. Pamaldas 
laiko kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC

HALIFAXE — kovo 23 d., 1 vai. p. p.; šv. 
■Mišios už a. a. Antaną Sagaitį.

STOKE-ON-TRENTE — kovo 22 d., šeš
tadienį, 18 vai., St. Wlulsttaris.

LEICESTERYJE — kovo 23 d., 14 vai., 
švč. širdies bažn., Mere Rd.

NOTTINGHAME — kovo 23 d., po 11.15 
vai. pamaldų židinyje, bus 'pašven
tinti a. a. Kazimiero Masiliūno ir 
a. a. Felikso Popeliučkos paminklai 
Wiilfard Hill, lietuvių kapinėse.

GLOUCESTERYJE — kovo 29 d., 12.15 
vai., šv. Petre. Pamaldas šiuokart laiko 
kun.J. Sakevičius, MIC.

STROUDE—kovo 29 d. kun. J. Sakevičius, 
MIC, išpažinčių klauso nuo 17 vai., šv. 
Mišios 17.30 vai.

NOTTINGHAME — kovo 27 d. kan. Va
lentinas Kamaiitis išpažinčių klauso Ži
dinyje nuo 18 vai., o jo Mišios su pa
mokslu 19 vai. Verbose, kovo 30 d., iš
pažintys nuo 10.15 vai., Verbų apeigos, 
Mišios nuo 11.15 vai.

DERBYJE — kovo 30 d. kan. V. Namaitis 
išpažinčių Convent of Mercy klauso 
nuo 13.30 vai., šv. Mišios su pamokslu 
14 vai.

WOLVERHAMPTONE — kovo 30 d., kan. 
V. Kamaitis išpažinčių klausys šv. Pet
ro ir Pauliaus bažnyčioje, Church St. 
nuo 16.30 vai., o šv. Mišios nuo 17 vai.
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