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1978-uosius pradedant
Pradedame naujus kalendorinius metus 

Senieji nuėjo į praeitį, jokios didesnės 
žymes lietuviškajame gyvenime nepalikę. 
Tiesa, Britanijos lietuviai gal turėtų šiokį 
toki pagrindą praėjusiuosius metus laiky
ti išskirtiniais lietuviškojo subruzdimo 
metais. Vyresnieji ne tik tęsė pradėtuo
sius darbus, bet ir šį tą nauja pabandė — 
atšventė 30 m. laikraščio sukaktį ir suor
ganizavo Studijų savaitę, atnešusią šiek 
tiek naujo, gaivaus vėjo į mažai besikei
čiantį mūsų kultūrinį ir tautinį gyvenimą.

Jaunieji taip pat per tuos metus su
bruzdo. Keleto® entuziastų dėka buvo sėk
mingai pradėtas budinti svetimame liūne 
benuskęstąs lietuviškasis jaunimas. Skau
tai kartu su dar nespėjusiu į 'kokį nors 
vienetą apsijungti jaunimu suruošė dide
lę vasaros stovyklą, pritraukusią draugus 
iš Vokietijos ir kitų kraštų. po to įvyko 
sėkmingas jaunimo simpoziumas, šen bei 
ten šaukiami pasitarimai, rimtai pradeda
ma kalbėti apie busimąjį Jaunimo kongre
są Europoje.

Ta pačia proga paminėtina, kad ir kitų 
Europos kraštų, ypačiai Vokietijos jauni
mas per praėjusius metus gražiai plušėjo 
lietuviškos veiklos baruose, kai kur visiš
kai stipriai pasireikšdamas. Jie laiminges
ni, turėdami Vasario 16 gimnaziją su di
doku lietuvių mokytojų būreliu. Be to, jų 
eilės šiek tiek pasipildo ir naujai atvyks
tančiais iš Lietuvos bei užjūrių. Todėl bū
tų labai sveika ir naudinga, jei ateityje 
Europos kraštų jaunimas dar laibiau suar
tėtų, pasikeistų vieni su kitais meninėmis 
pajėgomis, suorganizuotų jaunųjų pasiro
dymus, kurie džiugintų ir vyresniųjų šir
dis.

Vartai į tėvynę praėjusiais metais pla
čiau neatsivėrė. Išgarsintasis atlydis ir 
Helsinkio baigiamieji aktai į lietuviškąjį 
gyvenimą labai mažai teatsiliepė. Tik pri
puolamai susijungė viena kita karo išsikir
ta šeima, gal keliolika žmonių gavo leidi
mus pasisvečiuoti pats gimines, kiek dides
nis skaičius iš čia nuvyko į Vilnių. Pava
žinėti po Lietuvą, aplankyti gimtuosius 
namus tik vienam kitam laimingajam te
pasisekė. Tiesa, ir praėjusią vasarą Vil
niuje vyko lituanistikos kursai, kuriais 
dauguma dalyvių, atrodo, buvo patenkin
ti, nors lietuviškoji spauda juos labai ne
vienodai įvertino.

Politiniame lauke taip pat nieko džiu
gaus neįvyko. Pokariniai ateiviai, laikas 
nuo laiko bandą paveikti juos priglaudu- 
siųjų kraštų vadų sąžines, dar toliau pa
sistūmėjo į -beveik neišvengiamą asimilia
ciją. Europos emigrantų politinius rūpes
čius pakeitė nauji žmonės ir naujos prob
lemos. Praėjusiais metais j politinės veik
los paviršių iškilo palestiniečiai, kurie 
vargu turi daugiau teisių reikalauti savo 
gyventojams nepriklausomos valstybės, 
kaip lietuviai, latviai ar estai. Jų atstovas 
buvo ir Jungtinėse Tautose išklausytas, o 
Baltijos kraštų vardo niekas nenori net 
(Belgrado konferencijoje paminėti. Pasau
lio -simpatijas monopolizavo naujos Afri
kos tautos, dėl kurių likimo nereikia at
naujinti senų žaizdų.

Tačiau būta ir šviesių pragiedrulių. 
Praėjusiais metais daugiau nei -bet kada 
turėta progos .įsitikinti, kad žmogaus tei
sių, sąžinės laisvės ir nepriklausomybės 
idėjos -Lietuvoje ne tik gyvos, bet nuolat 
stiprėja. Tai rodo faktas, kad buvo suda
rytas Helsinkio nutarimams sekti komi
tetas, iškėlęs Lietuvos vardą į pirmųjų 
kovotojų už savo tautos reikalus eiles. Dar 
daugiau — -pogrindyje leidžiamoji spauda 
kokybiškai ir kiekybiškai sustiprėjo. Ša
lia LKB Kronikų, kurios verčiamos į dau
gelį pasaulio kalbų ir cituojamos įvairio
se tarptautinėse konferencijose, atsirado 
dar bent šeši nauji leidiniai. Tik dėl to, 
kad lietuviai tėvynėje sugeba taip ryžtin
gai ginti savo teises, religinio -gyvenimo 
suvaržymai ir nutautėjimo klausimas ten 
nėra dar toks beviltiškas, kaip kitose -res
publikose.

Už visa tai turime būti dėkingi savo 
broliams ir sesėms tėvynėje. Mes, gyven
dami svetimuose kraštuose, istorijos rato 
nepasuksime. Mūsų pareiga, kaip ir iki 
Šiol, lieka stebėti to rato kryptį, -skelbti 
pasauliui apie mūsų tautai daromas netei
sybes ir visokeriopais būdais remti tau
tiečių pastangas tėvynėje, siekiant išlai
kyti gyvą lietuvių dvasią ir ją perduoti 
ateinančioms kartoms. Jų darbas mus ne 
tik Skatina, -bet ir įpareigoja. Todėl linki
me jiems -tokio pat ryžto ir ištvermės ir 
šiais 1978-aisiais metais.

Lucanus

Pergamon Press leidykla, kurios pirmi
ninkas yra buvęs Labour partijos parla
mento atstovas Robert Maxwell, per re
kordiškai trumpą laiką atspaude 260 pus
lapių -spalvotomis nuotraukomis iliustruo
tą Leonido Brežnevo biografiją. Ją para
šė gerai kvalifikuoti Centr. komiteto na
riai, o įžangą pridėjo pats L. Brežnevas. 
Suredagavo Maskvos Marksizmo-leniniz
mo institutas.

Nors veikalas pasirodys knygynuose tik 
šį mėnesį, 'bet R. Maxwell dar prieš Kalė
das -buvo nuvykęs su pirmuoju egzemplio
rium į Maskvą, norėdimas jį įteikti L. 
'Erežnevui. Kadangi Brežnevas tuo mietu 
negalavo, tai Maxwell‘į priėmė artimiau
sias jo bendradarbis čemenko, o vėliau ir 
užs. reik, ministras A. Gromyka.

Knygos įteikimo ceremonijoje R. Max
well pareiškė, kad Pergamon Press lei
dykla pasiryžusi išleisti L. Brežnevo bio
grafiją, „norėdama įvertinti jo asmeniš
kus nuopelnus detentei, siekiant užtikrin
ti, kad mūsų vaikai ateityje nebeturėtų 
baimintis dėl karo pavoj-aus“.

Knygos įžangoje, rekomenduodamas sa
vo biografiją angliškiesiems skaitytojams, 
L. Brežnevas sako, kad „ji padės geriau ir 
giliau įžvelgti į Sovietų S-gos gyvenimą, 
pažinti jbs gyventojų istorijos -kelią, jų 
pasisekimus bei problemas, o taip pat ob
jektyviau ir kompetetingiau spręsti apie 
Sovietų komunistų partijos vidaus ir už
sienio politiką“.

Leidykla savo nuožiūra į knygą įdėjo ir 
naujosios (Brežnevo) konstitucijos -teks
tą, kuris, anot iR. Maxwell‘io, rodąs, kokį 
didelį ir gerą darbą yra padaręs -L. Brež
nevas.

Pirmosios knygos laidos (kietais virše
liais) -bus atspausta 20.000 egzempliorių. 
Po jos seks minkštais viršeliais (paper
back) 80.000 egzempliorių laida.

Nors Pergamon Press leidykla sakosi 
turinti išimtines teises visame pasaulyje 
šią -knygą platinti, tačiau, pasak -spaudos, 
JAV Simon ir -Shuster leidykla taip pat 
esanti išleidu-si L. Brežnevo biografiją su 
jo paties įžanga...

MIRĖ A. BERZINŠ

Lapkričio 30 dieną^New Yorke rime Alf
reds -Berzinš, paskutn-s nepriklausomos 
Latvijos vyriausybės ministras. Susiorga
nizavus 1954 metais Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimui, jis buvo nuolatinis Latvi
jos delegacijos narys, vienu metu jos pir
mininkas ir vienetus metus PET Seimo 
-pirmininkas. Autorius „Unpunished Gri
me“ knygos, daugelio straipsnių ir kitų 
leidinių. Paliko našlę Kirą Berzinš, dantų 
gydytoją. (ELTA)

SACHAROVO LAIŠKAI

Kai lapkričio 25-28 d. d. Romoje vyko 
vadinamasis Sacharovo tribunolas, tai'Pa
lazzo dei Congress rūmų -salėj kabėjo tik
tai jo portretas. Žmogus, kurio vardu bu
vo siekiama išlaisvinti sąžinės kalinius, 
negavo leidimo į Romą atvykti. Ten buvo 
perskaitytas jo laiškas, kurio pagrindinė 
mintis tokia: „Nesiduokite užliūliuojami 
eurokomunizmo sirenų dainomis“. Įspėji
mas trumpas, bet aiškus.

Žymiai ilgesnį ir išsamesnį laišką dr. A. 
Sacharovas atsiuntė Amnesty Internatio
nal konferencijai, -kuri vyko Stockholme 
gruodžio 10-12 dienomis.

Šitame laiške jis pasisakė prieš mirties 
bausmę, kurios, jo nuomone, -joks kraštas 
neturėtų vykdyti. Laiškas gerai argumen
tuotas, išsamus Ir gana jausmingas.

Dr. Sacharovas ta proga -primena dar 
jaunystėje įkaitytas jo tėvo -parinktas di
džiųjų rusų rašytojų ir filosofų mintis, 
1906-1907 metais paskelbtas knygutėje 
„Prieš -mirties -bausmę“. Ir daro paprastą 
-išvadą: barbariškas mirties bausmės vyk
dymas -neturi jokio morališko pateisinimo, 
nes negalima nubausti už nusikaltimą 
žmogaus, kuris jau nebeegzistuoja...

Kalbėdamas apie Sovietų Sąjungą, jis 
sako: „Mirties bausmės panaikinimas pas 
mus turi ypatingos reikšmės, nes tai yra 
-kraštas, kuriame -viešpatauja nesukontro
liuojama ir neribota biurokratija ir ku
riame nepaisomi teisės ir moraliniai dės
niai. Jūs prisimenate tuos dešimtmečius, 
kai buvo masiškai žudomi -nekalti žmonės, 
neteisingai apkaltinti, o dažnai ir be jokio 
teismo. -Mes dar tebegyvename tos eros su
kurtoje moralinėje atmosferoje.“ Savo tei
gimams patvirtinti jis papasakoja konk
rečius atsitikimus.

Nors tikslus nužudomų žmonių skaičius

KATALIKŲ DELEGACIJA MASKVOJE

„Soviet News“ pranešė, kad Maskvoje 
lankėsi Romos Kurijos delegacija, kuriai 
vadovavo airkiv. Hamer. Delegaciją pri
ėmė Maskvos ir visos Rusijos patriarchas 
Pimen. Po kalbų ir sveikinimų delegacija 
dalyvavo baptistų-evangelikų koplyčioje 
pamaldose. Nieko neminima apie katalikų 
bažnyčią ar koplyčią Maskvoje.

NATO varpai
Atrodo, kad Varšuvos pakto kariškai ai 

vadovybei nepatinka Vakaruose nuolat 
plintančios kalbos ir raštai apie galimą 
Sovietų S-gos ir jos sąjungininkų žygį į 
Vakarų Europą. „Tiesos“ apžvalgininkas 
papulkininkis A. -Sokolovas atidžiai su
rankiojo vakariečių karo ekspertų kalbas 
ir raštus apie pavojų V. Europai. Jis savo 
pastabas, pavadintas „Apie ką skambina 
NATO varpai“ paskelbė bent dviejuose 
numeriuose, bandydamas įrodyti, kad tai 
yra tuščias -baubas V. Europos gyvento
jams įbauginti ir nuteikti prieš socialisti
nius kraštus. Tuo pačiu turbūt norima įti
kinti savo krašto piliečius apie taikingiau
sias Maskvos intenoij-as.

Čia pateikiama viena kita ištrauka iš A. 
Sokolovo straipsnio.

„Niūrus NATO varpininkų varpų gau
desys vis labiau pripildo Vakarų Europą. 
„Pietų flango būklė ypač j-audina NATO, 
— dejuoja „-Frankfurter rundšau“, — nes 
Varšuvos Sutarties kariuomenė gali iŠ 
lEul-garijos žygiuoti -į priekį..., siekdama 
sukurti placdarmą prie Bosforo“. Kitas 
Vakarų Vokietijos žurnalas rašo, kad 
NATO ekspertų vertinimu, šio aljanso 
šiaurinis flangas „aiškiai nepakankamai 
-išvystytas“, nes „ten aiškiai neužtenka jė
gų -tarybiniam spaudimui atremti, -kol per 
Atlantą persikels amerikiečiai“.

lAlpie VFR (Vak. Vokietiįj-ai) gręsiantį 
kažkokį ^netikėto Tarybų Sąjungos už
puolimo pavojų“, apie tai, kad „tarybiniai 
tankai gali per dvi dienas nuvažiuoti iki 
Reino“, sutartiniai su -savo kolegomis ne
seniai -skambino ir NATO koledžo Romo
je dėstytojas belgų generolas R. -Kloze. 
Skambino garsiai ir įsitikinęs, kad tuo at
veju, jeigu Varšuvos Sutarties armijos 
žaibiškai pultų iš VFR, jos jau -po 3-jų va
landų forsuotų Elbę, ‘kad tuo tarpu daugu
mai NATO kariuomenės reikia 10 valan
dų pozicijoms užimti, o olandams — net 
24 valandų.

Vakarų Vokietijos žurnalas „š-pigel“ ne
seniai savo puslapiuose pateikė šio skam
binimo „scenarijų“...

.. .Penktadienį Vi-tmundhafeno mieste 
stovinčiai naikintuvų eskadrai dėl stip
raus šiaurės rytų vėjo, pūtusio lietaus de
besis viršum Šiaurės Vokietijos lygumos, 
visi žvalgomiėji skraidymai prie Elbės bu
vo atšaukti. Tą pat dieną vakare bundes
vero kareivinės nuo Flensburgo iki Pisau 
praktiškai ištuštėjo. Kaip ir lakūnai, pės
tininkai ir -tankistai savaitės gale gauna 
atostogų. O -kodėl gi ne? Įtempimas tarp 
Rytų ir Vakarų mažėja.

Du pasieniečiai, -šeštadienį trečią valan
dą naktį patruliuoją sieną prie Lauenibur- 
go El-bės vakariniame krante, neturi pa
grindo nerimauti. Ir vis dėlto jie įsitempę 
klausosi: uragano -kauksme ir lietaus 
šliurpsėjime negalima neišgirsti sunkių 
mašinų motorų ūžesio.

nesąs skelbiamas, tačiau manoma, kad 
kasmet Sovietų S-goje mirties bausme už 
kriminalinius -nusikaltimus nuteisiama po 
keletą šimtų žmonių.

Dr. Sacharovo pateiktieji pavyzdžiai 
apie tai, kaip pi-ktnaudojami įstatymai 
taikant mirties bausmes, turėjo padaryti 
sukrečiantį įspūdį konferencijos daly
viams.

BRITŲ SPAUDA IR SS

Britanijos vidaus reikalų ministras tu
ri vieną išimtinę teisę — jis gali išsiųsti 
iš (krašto nepageidaujamą užsienietį, ne- 
pranešdamas net priežasties. Šia teise ir 
pasinaudojo Mr. Rees, įsakydamas išvykti 
buvusiems SS-manams -pik. H. Meyer ir 
pik. W. Harzer (trečias asmuo kiek anks
čiau pats išvyko), kurie buvo atvažiavę 
padėti platinti „iliustruotą SS pajėgų is
toriją“. Britų publika daugumoje pritarė 
ministro žygiui. Tačiau didžioji spauda 
pareilškė ne tik abejonių, bet ir priekaiš
tų. Vienas -iš didžiausių priekaištų buvo 
tai, kad britų vyriausybė įsileido buvusį 
KG® viršininką, Gulago steigėją Šelepiną, 
o Boris Ponomarevas apsilankė net pas 
patį man. pirmininką. Tuo tarpu Europos 
Bendruomenės piliečiai su tokia pat pra
eitimi buvę paprasčiausiai išprašyti'.

PRIEŠŲ KATEGORIJOS

Vienoje kalboje L. Brežnevais suskirstė 
Sovietų S-gos kritikus į tris kategorij-as. 
Tuo būdu jis norėjo parodyti, kad ne kiek
vienas pilietis, papasakojęs prieštarybiinį 
anekdotą, jau yra mirtimis Sovietų S-gos 
priešas.

Pirmajai kategorijai priklauso tie, ku
rie kritikuoja įvairius -gyvenimo aspektus 
konstruktyviai. Tokiems -kritikams jis net 
esąs -dėkingas.

Antroji -kategorija, — kurie kritikuoda
mi klysta. Tokius jis laikąs suklaidintais, 
todėl jiems dar galima esą atleisti.

Trečioji kategorija — socializmo prie
šai, įsivėlę į priešsovietinę veiklą, ieško
dami tai veiklai pagalbos „imperialistų 
subver-syviniuose centruose“.

Dauguma disidentų tokiu suskirstymu 
-buvo patenkinti. Apkaltinti už „nuodėmin
gą“ kritiką, jie visada -galėjo skirti save 
pirmajai ar antrajai grupei. Tačiau tokia 
klasifikacija nebuvo patenkintas KGB 
viršininkais Andropovas. Jo manymu, per 
švelnus elgesys su disidentais labai ap
sunkintų KGB darbą. Todėl neatsižvelg
damas į (Brežnevo klasifikaciją, jis ir to
liau yra pasiruošęs kietai kovoti su- Sov. 
S-gos -kritikais-disi-dentais, jeigu -jie ir ne
turi ryšio su vadinamaisiais imperialis
tais.

LĖKTUVNEŠIS „KIJEVAS“

Spauda praneša, kad pirmasis ir vienin
telis sovietų lėktuvnešis .Kijevas“ (54.000 
t) yra patekęs į sunkumus. Šiuo metu jis 
stovi Murmanske ir neplaukia -į atvirą jū
rą. Spėjamos dvi jo nesėkmės priežastys: 
motorų gedimai ir sunkumai pasikeliant 
nuo denio lėktuvams. Esą vertikaliai pa
sikeliu naikintuvai „Jak 36“ per ilgai už
delsia ant laivo denio ir jį sulydo, šiuo 
metu visi lėktuvai ir malūnsparniai esą 
nuo laivo pašalinti.

PORTUGALIJOJE SULYGINTOS 
MOTERŲ TEISĖS

Portugalijos vyriausybės žurnalas „Dia- 
rio de Republica“ paskelbė dekretą, suly
ginantį visame krašte vyrų ir moterų tei
ses. Dekretas pradės veikti nuo balandžio 
1 d. Pa-gal jį moterys gauna teisę reika
lauti divorsų, pavainikiai vaikai laikomi 
legaliais piliečiais, vedybų amžius abiejų 
lyčių sulygintas (iki šiol mergaitės galėjo 
ištekėti sulaukusios 14 metų), po vestu
vių paliekama teisė pasirinkti vyro ar 
žmonos pavardę, namuose vyras nebebus 
skaitomas šeimos galva.

BEDARBIŲ PROBLEMA

Darbo partijos kairiojo sparno organas 
„Tribūne“ paskelbė Anglijos banko slap
tai paruoštą dokumentą, kuriame aiškina
mos britų ekonominės problemos. Doku
mentas sukėlė savotišką politinę audrą, 
nes jame -sakom, kad -per ateinančius ke
letą metų bedarbių skaičius Britanijoje 
nesumažės. (Priežastys — nepakankamas 
krašto pramonės -augimas ir valdžios atsi
sakymas suvaržyti importus. Bankas ne
paneigia tokio dokumento egzistencijos, 
tačiau nurodo, kad jis nereprezen-tuoja jo 
finansinės politikos nuomonės.

Per naktinius žiūronus, beveik netikė
dami savim, pasieniečiai mato prie Elbės 
vakarinio kranto artėjantį pontoninį tiltą. 
Stiprėjantis vikšrų žvangėjimas nebekelia 
abejonių, kad „tarybiniai tankai ruošiasi 
žygiui į Vakarus“. Toliau autorius, kurs
tydamas karinę psichozę, suglumusiems 
skaitytojams piešia „tarybinio įsiveržimo“ 
vaizdą: penkios divizijos, iš esmės tankų, 
puola 'Hamburgo ir Bremeno kryptimi... 
Kita šešių divizijų armijos grupuotė ata
kuoja Rūrą, stengiasi užimti Boną, su
jungdama kairįjį flangą, o sujungdama 
dešinįjį flangą — -užimti Hanoverį, šešios 
divizijos puola Frankfurto prie Maino 
linkme... šešios divizijos puola Niurnber
go linkme... -Dėka savo karinio pranašumo 
ir padedamos šešiolikos tūkstančių -tary
binių agentų, kurie specializuojasi vykdy
ti diversijas ir sprogdinimus, — daro išva
dą — Varšuvos Sutarties ginkluotosios 
pajėgos per keturiasdešimt aštuonias va
landas galės forsuoti Reiną...“

KARDINOLO SLIPYJ PROBLEMOS

Britų spaudos žiniomis, Vatikanas ne
pripažino teisėta ukrainiečių parapiją, ku
rią jie buvo įsteigę Halifaxe (Yorkshire), 
ir suspendavo du kunigus. Ginčas kilo (iš 
tiesų jis -tik atsinaujino) dėl Vatikane gy
venančio buv. politinio kalinio kard. J. 
Slipyj, daugumos Britanijos ukrainiečių 
laikomu Ukrainos patriarchu. Vatikanas 
jam to titulo dėl kanoniškų komplikacijų 
nepripažįsta. Egzilų ukrainiečių Bažny
čios galva yra paskirtas Londone gyvenąs 
vyskupas A. Homiak.

Kardinolo šalininkai (jie sudarą apie 
97% visų ukrainiečių katalikų) teigia, 
kad Vatikanas atsisako vyskupą-k-ankinį 
paskirti patriarchu pataikaudamas Sovie
tų S-gos vyriausybei. Kaip žinoma, pačio
je Ukrainoje katalikų patriarchatas yra 
panaikintas ir to krašto katalikai verčia
mi priklausyti Maskvos patriarchui. Uk- 
rainiečiai-egzilai galvoja, kad Maskva bi
jo, jog palikus Ukrainoje katalikų patri
archą arba paskyrus jį užsienyje, žymiai 
sustiprėtų tautinis judėjimas visame 
krašte.

Patiems ukrainiečiams šitoks skilimas 
nėra naudingas. Jis ne tik mažina į dvi 
partijas pasidalijusių kunigų autoritetą, 
bet skaldo visą bendruomenę ir atitraukia 
ją nuo bažnyčios. Kai kur pamaldos jau 
laikomas astkirai klubuose ar salėse, nes 
tikintieji nebenori dalyvauti vyskupo 
Homiako pamaldose.

Atrodo, kad Vatikane (ir Maskvoj) lau
kiama natūralios .ginčo pabaigos,nes sene
lis (80 metų) kardinolas J. Slipyj gali il
gai nebepatverti, o jam mirus, vargu ar 
atsirastų pakankamai autoritetingas as
muo, pretenduojąs į patriarcho sostą.

SefdųnioS
— Vienas -britų medicinos žurnalas -pa

skelbė, kad išėjusieji pensijon žmonės 
pradeda žymiai aktyviau dalyvauti įvai
riose sporto lažybose ir lankytis rungtynė
se.

— Lenkijoje atleisti iš pareigų vice
premjeras K. Olszewskis ir žemės ūkio 
ministras K. Barcikowskis.

— Pasak spaudos, V. Vokietijoje yra 
4.000-15.000 šnipų, daugiausia dirbančių 
Rytų Vokietijos naudai.

— Gruodžio 20 d. L. Brežnevas pasiun
tė šiltus sveikinimus KGB organizacijai, 
kuriai itą dieną sukako 60 metų.

Bulgarų jūrininkas G. Georgiev pats 
vienas -apiplaukė aplink pasaulį per 220 
dienų. Iki sielinis rekordas -buvo 226 d.

— Gruodžio 21 d. buvo Stalino 98-as 
gimtadienis, bet niekas jo nepaminėjo ir 
neatnešė prie kapo gėlių.

— Lietuvos spaudoj pranešama, kad fa
zanai yra labai geri bulvių didžiausio 
priešo — Colorado vabalo naikintojai.

— Šveicarijos mokesčių įstaigos reika
lauja iš rašytojo A. Solženicyno apie ket
virtį milijono svarų nesumokėtų mokes
čių.

— L. Brežnevas viešame pareiškime pa
siūlė, kad Maskva ir Vašingtonas turi 
kartu atsisakyti neutroninės -bombos.

— JAV senatorius R. Dole grasina teis
mu, jei prezidentas atiduotų Vengrijai šv. 
Stepono karūną be senato sutikimo.

— Neseniai mirusio komiko Čaplino au
tobiografijos autorius Max Reinhard ruo
šiasi greit išleisti biografiją jo žmonos 
Oonas, kuri ištekėjo už Čaplino būdama 
lygiai tris kartus jaunesnė (Oona 18 m., 
Čaplinas — 54 m.).

— Buvęs britų keleivinis laivas „Queen 
Mary“, kuris Long 'Beach uoste (JAV) 
paverstas viešbučiu, praėjusiais metais 
padarė 2 mil. dolerių nuostolių.

— Maskvos meno muziejuje buvo su
ruošta britų 16-20 amžiaus sidabro išdir-

DIENOS
binių paroda. Dauguma eksponatų iš Vik
torijos ir Alberto muziejaus Londone.

— „Literatumaja Gazeta" paskelbė 
Maskvos menininkų draugijos grafikų 
sekcijos pareiškimą, kuriame sakoma, kad 
Venecijos festivalyje buvę panaudoti jų 
darbai, negavus iš anksto sutikimo.

— Moldavijos pensininkas N. Jurlov 
Sovietų Taikos Fondui padovanojo 10.000 
rublių.

— Vokietijoje Kalėdų metu yra laibai 
populiarias vaškinės žvakės. Praėjusiais 
metais jų buvo sunaudota 50.000 tonų, o 
šiemet tikimasi sunaudoti dar daugiau.

— Nors Kalėdos oficialiai Sovietų S- 
goje nebešvenčiamos, tačiau bažnyčios, 
pasak spaudos, buvo pilnos žmonių.

— Spaudos žiniomis, Britanijos ligoni
nių psichiatrinėse palatose yra daugiau 
kaip tūkstantis buvusių Lenkijos karių.
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Izraelyje pagerbti lietuviai
Lapkričio 9 d. Londone gyvenąs inž. ’ 

Rostis Baublys 'buvo pakviestas i Jeruza
lę priimti specialius pažymėjimus ir me
dalius, 'skirtus jo broliams dr. Petrui ir 
inž. Sergiejui bei jo žmonai Jadvygai 
Baubliams. Kadangi abu šie žydų gelbėto
jai Lietuvoje jau yra mirę (kaip žinoma, 
dr. Petras Baublys žuvo lėktuvo nelaimė
je), tai jiems atstovauti ir buvo pakvies
tas londoniškis brolis Rostis (spaudoje 
kiek anksčiau pasirodžiusi žinutė, kad ir 
anie 'abu 'broliai gyvenę Britanijoje, buvo 
klaidinga).

Pagerbimo iškilmes gražiai aprašė iš 
Lietuvos į Izraelį emigravęs žurnalistas Z. 
Čėsn-a specialiame pranešime „Tėv. Žibu
riams“ (gruodžio 8 d., 1977 m.), pavadin
tame „Medaliai beginkliams kariams“, čia 
tas pranešimas pateikiamas ištisai.

jjhstitute-muziejuje Jad Vašem naciz
mu aukoms atminti buvo iškilmingai įteik
ti Pasaulio Tautų Teisuolių medaliai ir 
diplomai a. a. dr. Petrui, Sergiejui ir Jad
vygai Baubliams. Jų šeimos vardu šiuos 
apdovanojimus priėmė architektas Rostis 
Baublys, gyvenantis Londone, Britanijoje.

Iškilmė prasidėjo memorialinėje menė
je, kur dega amžina ugnis šešių milijonų 
žydų — nacizmo aukų atminimui. Rosčio 
Baublio akyse sužvilgo ašaros, kai vienas 
iš Baublių šeimos išgelbėtųjų kalbėjo 
našlaičio maldą „Kadiš“. Dusliai aidėjo 
aukštuose menės skliaustuose kantoriaus 
giedamos maldos-raudos „Jizkor“ (At
mink) ir „EI male rachamim“ (Dievas 
pilnas gailestingumo).

Po to visi susirinkusieji — Baublių šei- 

’ mos dėka išgelbėtieji, bičiuliai, buvę kai
mynai ir bendradarbiai — pasuko į Pa
saulio Tautų Teisuolių alėją. Čia prie 
kiekvieno medžio pritaisyta lentelė, ku
rioje aukso raidėmis įrašyta herojinio 
gelbėtojo pavardė, vardas ir tautybė. Šie 
amžina šlove apgaubti vardai visiems lai
kams įėjo į žydų tautos istoriją. Alėja il
ga, ir juo toliau, juo medžiai mažesni, tik 
neseniai pasodinti. Izraelio parlamento — 
Kneseto įgaliota komisija tik po kruopš
taus ir nuodugnaus ištyrimo visų liudi
ninkų parodymų, dokumentų ir kitų įro
dymų suteikia Pasaulio Tautų Teisuolio 
garbės vardą įvairių šalių žmonėms, gel- 
bėjusiems žydus nacizmo sunkmečiu.

Rostis Baublys pasodino du medelius — 
vieną dr. Petro Baublio vardui, antrą — 
Sergiejaus ir Jadvygos vardams įamžinti. 
Už kelių žingsnių jau kiek paaugęs 'Sofi
jos Binkienės prieš 9 metus pasodintas 
medelis, tvirtai suleidęs šaknis į akmenin
gą Jeruzalės žemę.

Instituto-muziejaus Jad Vašem posė
džių salėje vienas po kito kalbėjo Baub
lių išgelbėtieji, bičiuliai, buvę kaimynai ir 
bendradarbiai: rašytojas Meiris Jelinas, 
Moše Milneris, advokatė Dora Fleišma- 
nienė, gydytoja Tamara Levinienė ir kiti. 
Rostis Baublys didžiai susijaudinęs dėko
jo už garbę priimti savo velionių brolių 
Petro ir Sergiejaus ir svainės Jadvygos 
vardu Pasaulio Tautų Teisuolių medalius 
bei pažymėjimus.

— Jie padarė tai, ką kiekvienas donas 
žmogus privalo daryti visur ir visada, — 
sakė Rostis Baublys, — tik gaila, kad jie

Gydytojas Petras Baublys — žydų vaikų gelbėtojas

Jonas Gailius

Moteris ir vyras
1 —

Tvyska elektros šviesos, kaskadomis krinta 
ant pamėlusių dūmų ir plūduriuoja tartum 
ant ežero bangų.

Sėdžiu šalia įraudusio bičiulio, kurio kieta
me, darbo užgrūdintame delne žvilga alaus bo
kalas. Laiko jj pakėlęs, bet nesriubčioja; gu
viomis akimis seka kambario kertę ir klausosi.

O toje kertėje erzelys ir triukšmas. Pikti 
veidai ir pakeltos rankos. Jei jose pilkuotų ak
menys, ar galėtų jų išvengti švytinčių akių be
siginantis žmogisčius?

— Ko jie iš jo nori? — paklausiu alų už
miršusį bičiulį.

— Turbūt, to jie ir patys nebežino, — at
sako. — Greičiausia jie nori išsirėkti, savo 
pyktį išlieti...

— Vyrai, gėdos turėkite! —alsų mauroji
mų perrėkia moteris, stuktelėjusi kumštuku į 
stalą. — Jūs patrankomis šaudote, o vistiek į 
musę nepataikote, — ir priėjusi suspaudžia 
virpančią suglumusio žmogisčiaus ranką.

šis blankiai nusišypso, tarsi gėdindamasis, 
pasimuisto ir nudzingena, tempiamas moters.

Dar tebeskamba riksmas, bet pamažėle ty
la, nuščiūva.

Vyrai apsidairo aplink, numoja tuščiomis 
rankomis ir sėdasi prie atskirų staliukų.

nesusilaukė šios didžios dienos.
Rostis Baublys apžiūrėjo Izraelio sosti

nės Jeruzalės įžymias vietas, 'aplankė Je
ruzalės vakarinę sieną — Raudų sieną ir 
Betliejaus šventovę, pastatytą viršum 
olos, kurioje gimė Kristus.“

Prie pranešimo pridėta nuotrauka, ku
rioje matyti inž. R. Baublys, sodinąs bro
lių atminimui skirtuosius medelius.

Šį įvykį gražiai aprašė Izraelio laikraš
čiai, įskaitant rusų kalba leidžiamą „Mū
sų Kraštą“.

Postilės suradimas
1599 m. kan. Mikalojus Daukša iš lenkų 

kalbos išvertė ir išleido pamokslų rinkinį, 
pavadintą „Postilla Catholickia tai ėst: Iš- 
guldimas Ewangeliu kiekwienos Nėdelos 
ir Szwentes per wissus metus“.

Apie šią labai retą knygą Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis „Literatūra ir me
nas“ žurnale (Nr. 17, 1977 m.) rašydamas 
apie savo sntykius su kalbininku Jonu 
Jablonskiu, pateikia tokių prisiminimų:

„Iki 1930 metų valdžios žinioje buvo 
vienintelis žinomas M. Daukšos „Postilės“ 
originalas. Užuot atidavusi „Postilę“ Lie
tuvos universitetui, valdžia padovanojo ją 
Vatikano bibliotekai. Šį neapgalvotą val
džios poelgį J. Jablonskis labai išgyveno. 
Statybos reikalais man dažnai tekdavo 
lankyti įvairias Lietuvos vietas. J. Jab
lonskis skatino ieškoti Daukšos „Postilės“, 
ypač keliaujant po Žemaitiją.

Nepasisekė man aptikti „Postilės“, ta
čiau 1930 metų, rodos, spalio pradžioje 
„Postilę“ radau Kaune, deja, jau po Jono 
Jablonskio mirties. Aptikau ją Gedimino 
gatvėje (netoli Kęstučio g. kampo) vieno 
namo žemutiniame aukšte (bene pusrūsy
je), mažoje 'knygų parduotuvėje, išstatytą 
pardavimui. Užėjau krautuvėm apsidai
riau ir paprašiau parodyti brangenybę. 
Žiūriu ir stebiuosi: odiniai apdarai, sveiki 
gražūs puslapiai, nesuplėšyti, nesutepti, 
daug įrašų ir pabraukimų. Klausiu parda
vėją, kiek kainuoja? Atsako: „1250 litų“. 
Ėmiau derėtis, norėdamas patikrinti, ar 
tikslią kainą bus pasakiusi. „Ne, — sako,
— 1200 litų aš turiu sumokėti savininkui, 
o 50 litų — mano komisas, ir jokios nuo
laidos nebus“. „Gerai, — sakau, — prašom 
užstato 100 litų ir atidėkit knygą iš vitri
nos, netrukus atnešiu likusius pinigus, 
knygą perku“. „Ne, — atsakė pardavėja,
— kai atnešite visus pinigus, tada ir pa
imsite knygą“.

Galvotrūkčiais bėgau pinigų. . Bijojau, 
kad per tą laiką nepažvelgtų vitrinon

Eugenijus Matuzevičius

Dovanos
Atsimenu ir atsiminsiu visada
Netyčia man
Likimo dovanotus stebuklus,
Kurie melsvom žvaigždėm
Į kasdienybę krinta —
Ant mano rūpesčių
Ir duonos kasdieninės,
Ant mano stalo, knygų ir dainų...

Atsimenu ir atsiminsiu visada
Likimo dovnotus man
Saulėtekius ir vakaro spalvas,
Ir vasaros laukų pilnatvę,
Ir dūmus, kvepiančius namais,
Ir sniego pirmojo tyrumą,
Užklojusi
Takus, šakas ir smėlio krantą...

...Papurtau šaką —
ir maža balta pūga, 

Užkritusi ant veido ir pečių.
Man primena,
Kad žemėje yra stebuklų...

2------
—■ Kas atsitiko? — lyg netikėdamas, pa

žvelgiu į kaimyną.
— Gaidžių kova, brolau! Kvailystė, savi

garba ir vyriška, akla jėga, — atsako, sriūbteli 
alų ir perveria gyvų akių žvilgsniu. — Jei nori
te žinoti, dėl ko be reikalo pakeliami ginklai, 
galiu papasakoti seną arabų legendą. Ją ka
riuomenėje būdamas girdėjau.

Neroju ką atsakyti, o kaimynas užtriną 
suktinuką, atsikosti ir pradeda.------ - —

Pasaulio pradžioje Viešpats kvėpė savo 
dvasią ir apvilko nepaprasto grožio moters ku- 
nu. Apipylė ją savo palaima, nuoširdumu ir 
malonėmis. Tada padavė jai laimės bei 
džiaugsmo taurę ir pasakė:

— Nepridėk šios taurės prie savo rausvų 
lūpų, kol nepamirši praeities ir nemąstysi apie 
ateitį, nes laimę tesudaro trumpa džiaugsmo 
akimirka.

Paskui Viešpats pakišo jai skausmingos 
kančios rausvą taurę ir pridūrė:

— Išgerk šią taurę, kad suprastum, kaip 
greitai tirpsta džiaugsmo lašai ir sukero j a 
skausmo erškėčiai.

Tada Viešpats kvėpė į ją meilę, liūdnai 
primindamas, kad ją sutirpdys pirmasis jaus
mų patenkinimas, ir nuoširdumą, kurį sunai
kins tuščias maivymasis.

Apdovanojo dangaus angelų išmintimi, 
kad vestų ją teisingumo keliu ir įdiegė jos sie
loje supratimo jausmą, kad išjaustų kiekvieno 
džiaugsmą ar kančią. Po to sukūrė joje įsijau
timą ir nuoširdžią užuojautą visiems.

Viešpats apgaubė moterį vilties mantija, 
kurią dangaus angelai išaudė iš vaivorykštės 
gijų. Tada parodė klystkelių šešėlius, primin-

Atsiusta paminėti
Viktoras Karosas — LIETUVOS RY

ŠYS SU AMERIKA. Istorinė apybraiža. 
Devenių kultūrinio fondo leidinys Nr. 2. 
Chicaga, 1977 m. Viršelis — dail. Jono 
Tričio. Spaudė M. Morkūno spaustuvė.

Žodyje skaitytojams sakoma, kad tai 
yra lietuvių evangelikų reformatų pastan
gos pagerbti šiuo leidiniu Amerikos nepri
klausomybės ir laisvės 200 metų sukaktį.

JUBILIEJINIS „TECHNIKOS ŽODIS“

JAV Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjunga išleido savo veiklos 25 metų su
kakčiai paminėti jubiliejinį „Technikos 
Žodį“ (Nr. 3-4, 1977 m.). Šitame numery
je ypačiai gausu iliustruotos medžiagos 
apie JAV inžinierius ir architektus bei jų 
veiklą. Pateiktos sąjungos įsisteigimo ir 
veiklos detalės. Bendradarbių tarpe su 
gana brandžiais straipsniais matome J. 
Rimkevičių, A. Kerelį, B. V. Galinį, J. 
Gimbutą, B. Lukšaitę-Kovienę, M. Kra
sauską, V. Jautoką, P. A. Mažeiką ir kt. 
Gausiai pateikta inžinierių bei architektų 
darbų nuotraukų, paminėti mirusieji.

J. Riauba rašo apie Australijos inžinie
rių veiklą, J. Rimkevičius ir A. Jolika 
apie Pietų Ameriką, J. V. Danys apie Ka
nadą. Paskiri autoriai pateikia duomenų 
apie įvairiose vietovėse veikiančius sky
rius. Gale pridėta lietuvių inžinierių raš
to darbų ir patentų bibliografija, žodžiu, 
šis „Technikos Žodis“ pateikia tikrai daug 
vertingos istorinės medžiagos apie visame 
pasaulyje išsiblaškiusių lietuvių inžinie
rių ir architektų darbą.

šia proga pažymėtina, kad neseniai iš
leistas prabanginis vardynas, kuriame ga
lima rasti daugumos lietuvių inžinierių ir 
kitų tiksliųjų mokslų specialistų adresus.

ŽURNALAI

Tik prieš pačias Kalėdas Europą pasie
kė kultūros žurnalas „Aidai" (Nr. 7) ir 
.Laiškai lietuviams“ (Nr. 9).

Aidai, redaguojami dr. Juozo Gir
niaus, kaip ir visada pateikia apsčiai me
džiagos kultūros klausimais. Antanas Pas
kųs rašo apie vakarietiško žmogaus išsi- 

koks knygų vertelga; norėjau, kiad „Posti
lė“ patektų į universiteto mokslininkų 
rankas, kaip svajodavo velionis Jablons
kis. Netrukus aš, visas sušilęs ir uždusęs, 
pasijutau laimingas, vėl vitrinoje, toje pa
čioje vietoje, pamatęs „Postilę“.

Neskubėdamas. tvirtai laikydamas 
•brangenybę, grįžau namo. Manęs jau lau
kė svainis Jonas Jablonskis. Abu atidžiai 
žiūrėjome „Postilę“. Rausvu rašalu pa
braukti kai kurie žodžiai, kai kuriuose 
puslapiuose — įrašai, padaryti, kaip vė
liau paaiškėjo, Simono Stanevičiaus ran
ka.

Jonas sakė, kad šis egzempliorius yra 
buvęs Kražių gimnazijos bibliotekoje; eg
zempliorius, kuriuo naudojosi S. Stanevi
čius. Džiaugėmės ir mudu su žmona tokiu 
laimikiu, iškilmingai įdėjome „Postilę“ į 
mūsų stiklinę spintą tarp architektūros ir 
medicinos knygų bei žurnalų. Užrakinome 
ir rakto spintoje nepalikome.

Jau į pavakarę pradėjo eiti svečiai, 
skambėti telefonas. Pirmas atvyko univer
siteto bibliotekos vedėjas prof. Vaclovas 
Biržiška, paskui atsirado Balys Sruoga, 
svainis Konstantinas Jablonskis ir kiti. 
Vaclovas Biržiška beveik pareikalavo, 
kad aš tuoj atiduočiau „Postilę“ universi
tetui. Aš kategoriškai atsisakiau tad pada
ryti vien todėl, kad iš manęs reikalavo, 
net įstatymais grasino, įtikinėjo įvairiais 
„diplomatiniais“ kanalais. Neatsimenu, 
kiek tai tęsėsi, bet galų gale „Postilę“ 
prof. Vaclovui Biržiškai atidaviau į ran
kas. Ir tai padaryti mane privertė velio
nio Jono Jablonskio svajonė.“ 

damas gyvenimo ir šviesos sutemas.
Dabar Viešpats ištiesė ranką į piktai žė

ruojančią ugnį ir iškėlė degančią liepsną. Ant
ra ranka pagavo dykumų paiką vėją, ir visa tai 
sumaišė su upės krantų aštriu savigarbos smė
liu bei amžių sumindžiotos žemės murmėjimu, 
— ir, pamaigęs pirštais, sutvėrė pirmąjį vyrą.

Viešpats apdovanojo jį akla jėga, vedančia 
iki pašėlimo, kuris sunyksta tik tada, kai šis 
nusilenkia potroškiams, — ir įkvėpė jam gyvy
bę, kuri yra mirties priminimas.

Tada Viešpats nusišypsojo, paskum apsi
verkė.

Jis jautė vyrui nepaprastą meilę ir gailestį 
ir nurodė jam, įkur keliauti...
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Dar tebemąstau apie gudrią arabų legen
dą, o kaimynas, tarsi atspėdamas nykias min
tis, nusišluosto lūpas ir priduria:

— Sakoma, kad liaudis užlaikanti išmin
ties aruodus. Į juos išmintį krauja šimtmečiais 
ir perduoda sekančioms kartoms. Kaip mato
te, vyrai užsidega kaip liepsna ir sukelia aud
ras dėl smėlio kruopelės.

— O moterys? — paklausiu.
— Moterys?! Jos neša laimę, bet ne kartą 

pačios ją sutirpina. Tačiau moterys pataiko gi
liau išjausti kito džiaugsmą ir kančią...

Prie mudviejų prieina anas žmogisčius, 
paragavęs įsiliepsnojusio pykčio karštį. Ap
žvelgęs abu, nusišypso ir sako:

— Tai išskalbė mano baltinius... iki švy
tinčio baltumo...

— Palauk, kitą kartą jie griebsis kitų ir vėl 
sukels erzelį, — praeidama pasako moteris.

laisvinimą, Tomas Venclova pateikia filo
sofinio pobūdžio eilėraščių pluoštelį, M. 
Slavėnienė pasakoja apie Duerrenmatto 
grotesko teatrą, A. 'Rubšys gilinasi į istori
nį Jėzaus 'klausimą, H. Haydon apibūdina 
dail. K. Varnelio kūrybą, J. Vaišnora, 
MIC, papasakoja apie arkiv. J. Matulaičio 
kelią į Vilniaus vyskupo sostą. Pradėta 
spausdinti V. Mykolaičio-Putino drama 
„Nuvainikuotoji vaidilutė“. Knygų kriti
kas V. A. Jonynas savaip pristato I. Mero 
premijuotąjį „Striptizą“. Turiningas ir 
įdomus „Iš mirties ir gyvenimo“ Skyrius, 
kuriame, be kita ko, R. Viesulas rašo apie 
Lietuvos dailininko V. Vildžiūno skulptū
ros parodą Amerikoje.

Laiškai lietuviams ir toliau gražiai re
komenduoja si populiariais, bet neblan- 
kiais straipsniais. Redaktorius J. Vaišnys, 
S. J., sugeba pritraukti mokančius plunks
ną valdyti bendradarbius, nepamiršdamas 
net mūsų lietuviškosios kalbos reikalų, 
šiame numeryje gana įdomus J. Miškinio 
straipsnis „Vilnius ir Basanavičius“. La
bai kruopščiai ir objektyviai D. ir G. Va
karių paruosta Lietuvos kultūrinių įvykių 
apžvalga.

Su lietuviais 
pasaulyje
N. SADCNAITĖ — VALYTOJA

„Tėv. Žiburiuose“ (gruodžio 1 d.) pa
skelbti net du A. Sadūnaitės laiškai (at
virukai), rašyti Birutei Paegle, kurie įro
do, kad ji tikrai iš stovyklos yra paleista. 
Čia pateikiami tų laiškų tekstai.

Meilė Jėzui ir Marijai!
Didž. Gerb. Birute!
Nuoširdžiai dėkoju Jums už gražiuosius 

atvirukus, popierių, už dar gražesnius žo
džius ir meilę! Gerasis Dievas geriausiai 
'teatlygina.

Žmonių meilė ir gerumas nežino atstu
miu, pasiekia mane, o ta šviesi širdžių ši
luma taip džiugina ir stiprina!

Testiprina Jūsų jėgas Visagalis, tesutei
kia tyro džiaugsmo ir savo ramybės, ku
rios pasaulis duoti negali!

Su dėkingumu, -pagarba ir meile
— Nijolė 
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Didžiai Gerbiama ir Mylima
ip. Birute!
Siunčiu Jumis nuoširdžiausius linkėji

mus ir padėką už gerus žodžius ir gražius 
atvirukus, kuriuos gavau Barašave. Teat
lygina Jums Visagalis tūkstanteriopai!

Į Bogučanus iš Krasnojarsko atskridau 
rugsėjo 19 d. Dėka gerų žmonių įsi
darbinau vidurinėje mokykloje valytoja. 
Gyvenu ant Angaros 'kranto, aplinkui tai
ga. Labai gražūs vaizdai. Ačiū Gerajam 
Dievui už viską!

Gyvenu kartu su kita valytoja, kuri au
gina tris vaikus, ir man dabar liūdėti ne
tenka. Vaikai mane myli ir įmes labai gra
žiai sutariame. Žmonės man taip pat geri.

Iš visos širdies linkiu Jums geriausių 
Gerojo Dievo malonių! Būkite sveika ir 
laiminga! Su Dievu!

Jus labai mylinti ir dėkinga —
1977. X. 2 Nijolė

PERKA VIETĄ KAPINĖSE

Los Angeles lietuviai nutarė artimiau
siose nuo lietuvių bažnyčios Glendale Fo
rest Lawn kapinėse nusipirkti žemės skly
pą, galintį talpinti bent 100 kapų. Dviejų 
asmenų laidojimui skintas plotas, įskai
tant priežiūrą, kaštuoja 2.475 doleriai, o 
vieno asmens — 1.628 dol. Kainos 'tikrai 
amerikoniškos.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS SUKAKTIS 
PIETŲ AMERIKOJE

Praėjusiais metais Pietų Amerikos lie
tuvių laikraštis „Argentinos Lietuvių 'Eial- 
sas“ paminėjo 50 metų sukaktį. 1927 m. 
lapkričio mėnesį pasirodė „Kvieslys“, ku
ris greitai pasikeitė į J. Bukevičiaus reda
guojamą „Balsą“. Neturint spaustuvės ir 
lietuviškų ženklų, iki 60-jo numerio jis 
buvo spausdinamas rotatorium. Laikraštį 
leido Lietuvos Draugija. Iš tikrųjų tai ne
buvo pats pirmasis Pietų Amerikos lietu
vių laikraštis, nes Avellanedoje jau buvo 
leidžiamas „Rytojus“.

Po poros metų laikraštį perėmė leisti S. 
Štabinskas, pakeitęs jo vardą į „Argenti
nos Lietuvių Balsą“. S. Štabinskui išvy
kus, laikraščio leidėjai ir redaktoriai daž
nai keitėsi. Pagaliau laikraščio leidimą 
perėmė Pranas Ožinskas, kuris ir iki šios 
dienos jį tebeleidžia. Redaktoriumi ilgiau
sią laiką išbuvo a. a. K. Norkus.

Rašydami apie savojo laikraščio sukak
tį, leidėjai šitaip pasisako:

„Dabar, dėl didelio ekonominio nepasto
vumo, lietuvių spauda Argentinoje susi
duria su dideliais sunkumais. Jei norėsi
me išlaikyti savo spausdintą žodį, turėsi
me nemažai aukotis, dėti pastangas, kad 
išlaikyti savo nepriklausomą spausdinta 
žodį. Leidykla iš savo pusės -darys vistą, 
bet ir skaitytojai turi, kaip ir praeityje, 
nedvejodami paremti leidėjų pastangas.“

IŠVYKO Į LIETUVĄ
„Argentinos L. Balsas“ rašo, kad Ona 

Mulevičiūtė-Mulevičienė iš Argentinos, 
giminių kviečiama, išvyko į Lietuvą. Pa
stoviai įsikursianti Kaune. Laikraštis pra
neša, kad tuo pačiu tarybiniu laivu išvy
ko ir kita Villa Ballester gyventoja — Ju
zė Šivelytė-Zabukienė.
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Palikimai ir testamentai 1978 m. vasaros atostogos
Lietuvos išlaisvinimo tautos fondas Ame

rikoje specialiu aplnkraščiu kreipėsi i 
tautiečius palikimų apsaugos reikalu. Pa
kartodami kai kurias jų mintas, norime ir 
Britanijos bei visos Europos lietuvius pa
raginti rimtai šituo reikalu susirūpinti. 
Minėtame aplinkraštyje, be kita ko, rašo
ma:

Sovietų Sąjunga, okupavusi Lietuvą, sa
vo ilga ranka stengiasi užgrobti visas, 
Lietuvoje gyvenantiems įpėdiniams pri
klausomas palikimų dalis. Tam reikalui 
Sovietų S-gos Teisingumo komisarijatas 
yna (įsteigęs Vilniuje „Injurkolegijos“ 
įstaigą (Inostranai)a Juridičtiskaj'a Kole
gija) — Užsienio reikalams teisingumo 
kolegija, kuri dažnai klastingu ir net ap
gaulės būdu pasirūpina išgauti iš įpėdinių 
pagal jų reikalavimus paruoštus anglų ir 
rusų kalbomis įgaliojimus (power of 
attorney). Kiekvienas iš mūsų gerai su
pranta, kad žmonės neturi kito pasirinki
mo, bet tiktai pasirašyti jiems pateiktus 
įgaliojimus.

Tokie įgaliojimai iš Vilniaus įstaigos 
yra persiunčiami į New Yorką Sovietų 
Sąjungos interesus atstovaujančiai ir stip
riai įsigalėjusiai advokatų įstaigai. (Mū
sų turimomis žiniomis Anglijoje jie per
siunčiami į Sovietų S-gos konsulatą, kuris 
turi Injurkolegijos įstaigos Skyrių. Red.).

Vietos teismuose Interjurkolegijos agen
tų įgaliojimai įvairiais būdais siekia su
griauti paliktus lietuvių testamentus, nu
tęsia paveldėjimo išmokėjimo reikalus il
giems metams, pareikalauja didelių išlai
dų, kurios atskaitomos iš lietuviams pri
klausomų paveldėjimo dalių ir iš kurių 
sėkmingai pasipelno, „už darbą“ — 35% 
nuo palikimo bendros sumos, paminėtoji 
advokatų įstaiga, o pasilikusi jau gerokai 
apkarpyto palikimo dalis, persiunčiama 
Injurkolegijos žinion į Maskvą, kuri išmo
ka, jeigu kas pasiliko, rubliais ar certifi- 
katais pirktis dolerinėse krautuvėse, esan
čiose Vilniuje ir kituose Sovietų Sąjungos 
miestuose. Taip į Sovietų S-gą patenka 
visi lietuviams priklausą palikimai dole
riais (ar svarais).

Ypatingai daug galios įgavo Sovietų S- 
gos interesus atstovaujanti New Yorko

LKB KRONIKA NR. 29
PO TEISMO

Praėjusią vasarą Lietuvoje buvo nuteis
ti Vladas Lapienis, Jonas K. Matulionis ir 
Ona PranCkūniaitė. Teismas paskelbė, kad 
„jie visi trys gamino ir platino tendencin
gai surinktą bei aiškiai šmeižikišką lite
ratūrą (LKB Kronikas. Red.), kurioje bu
vo iškreiptai pateikiama valstybės vidaus 
politika katalikų bažnyčios atžvilgiu, me
lagingai šnekama apie tariamą sąžinės 
laisvės slopinimą bei tikinčiųjų persekio
jimą“.

Apie šią bylą, ypačiai apie V. Lapienio 
(nuteisto 3 m. griežto režimo stovyklos ir 
2 m. ištrėmimo) gynymosi kalbą jau buvo 
nemaža rašyta. Čia pateikiama ištrauka iš 
vienos teismo dalyvės dienoraščio (Red.).

1977 m. liepos 25 d.
Šiandien III-ji teismo diena. Po ilgų 

■kankinančių tardymų jie tikriausiai tikė
josi pamatyti prijaučiančius žmones, 
jausti jų žvilgsnį, kad šią sunkią minutę 
kažkas už juos siunčia Viešpačiui karštą 
maldą. Deja, pirmąsias dvi dienas į juos 
žvelgė klaiki tuštuma. Tik vienas kitas sa
viškis, pavėluotai sužinojęs apie teismo 
datą, ir salės gilumoje, lyg spygliuota vie
la, būrys saugumiečių — tai buvo teismo 
publika. Tu pareikalavai, Viešpatie, iš jų 
pačios sunkiausios aukos: didelės kančios 
ir savųjų apleidimo. Saugumiečiai, atro
do, turėtų džiaugtis, kad taip gudriai su
veikė, — paskyrė teismo datą, kada dau
guma žmonių atostogose. Neapsidžiaukite! 
Suimtųjų kančia iššauks naują tiesos 
troškimo bangą jaunose širdyse!

Mes jau salėje.šį kantą mūsų visas pul
kelis. Pirmųjų eilių kėdės taip tankiai su
statytos, kad tik jose niekas nedrįstų atsi
sėsti. Ką gi — užėmėme toliau esančias 
dvi eiles. Jautėmės, kad viską matysime 
ir viską girdėsime. Mūsų džiaugsms buvo 
laikinas — atėjo būrys kareivių ir gavom 
griežtą įsakymą — persikelti į tolimesnes 
eiles. Ko jūs bijote, draugai saugumie
čiai?! Mūsų vienybės? lElijokite! Mes jau
čiamės stiprūs ir tada,kai skiria mus tūks
tančiai kilometrų ir kalėjimo sienos, o dvi 
kėdžių eilės... niekai!

Pagaliau įėjo teismas ir kareivių lydimi 
suimtieji. Išblyškę veidai, netvirti žings
niai bylojo apie teisiamųjų palaužtą svei
katą.

Buvo suteiktas paskutinis žodis Onutei 
Pranckūnaitei. Kaip norėjome išgirsti tą 
mielą balsą — paskutinį jos žodį. Deja, 
mes neišgirdome nė vieno tikslaus saki
nio.

Kas toliau? Teismas skelbia pertrauką 
maždaug iki 15 vai. Mūsų veidai ištįso, iš
girdus šią naujieną. Ką dabar veikti, juk 
dar tik 10.30 vai. Budėsim ir niekur neiš- 
eisim iš salės. O gal tai 'saugumo klasta? 
,jApie 15 vai.“ Ko gero, kad nebūtų apie 
12 ar 13 valandą.

Gaila, mūsų godos ir šį kartą neišsipil
dė — sekretorė „dailiai“ mus išprašė iš 
salės. Bandėm spyriuotis — juk sekretorė 
be revolverio — nenušaus. Vargšė jauna 
mergina nervingu balsu lyg pro ašaras 
pasakė: „Išeikite, nes įkartais esantieji sa

advokatų įstaiga, kai 1968 m. Aukšč. teis
mas, spręsdamas vieną palikimo bylą, nu
tarime parašė: „JAV neprivalo įsiterpti į 
kurios nors pasaulio valstybės vidaus rei
kalų patvarkymą“. Šiuo sprendimu vado
vaujamasi visuose JAV teismuose.

Po tos bylos buvę pasiteirauta Valstybės 
Departamente, ar būtų galima susisiekti 
tiesioginiai su įpėdiniais Lietuvoje per 
JAV ambasadą, pasikviečiant tokius įpė
dinius ir išmokant betarpiškai jiems pri
klausančias palikimo dalis.

Atsakyta, kad JAV ambasada sutiktų 
leisti Lietuvos piliečiams kreiptis betar
piai, bet tai vistiek sudarytų daug sunku
mų, nes nedaug tokių įpėdinių sutinka va
žiuoti į (Maskvą, o tiems, kurie atvyksta, 
sunku patekti į vidų, nes ambasada yra 
saugojama karinės apsaugos...

Savaime suprantama, kad lygiai tas 
pats atsitinka ir su kituose kraštuose gy
venančiųjų lietuvių palikimų paveldėto
jais. Todėl yra atėjęs laikas, kad mes pa
tys pasirūpintume apsaugoti ir apsisaugo
ti nuo tolimesnių paveldėjimų pasisavini
mo ir pražuvimo. Mūsų pačių pareiga iš
saugoti sunkiai uždirbtas santaupas, tuo 
pačiu pagelbstint saviesiems ar lietuviš
kiems reikalams bei organizacijoms.

Minėtasis aplinkraštis siūlo JAV lietu
viams palikimo reikalus tvarkyti per Tau
tos Fondą, kuris yra numatęs įsteigti spe
cialią Teisės tarnybą. Kartu kviečiame 
testamentus sudarant nepamiršti ir Lietu
vos laisvinimo reikalų, kuriuos tas Fon
das remia.

Britanijoje šiuo reikalu yra apsiėmusi 
rūpintis DįElLS centro valdyba, dirbanti 
išvien .su L. Namų valdyba. Ji taip pat yra 
paskyrusi palikimams tvarkyti asmenis, 
kurie dirba kartu su specialiai pasirink
tais teisiniais patarėjais. Tokiu būdu iki 
šiol jau ne viena palikimo byla yra sėk
mingai sutvarkyta. Todėl visi, kuriems 
yra sunku ar nepatogu kreiptis į vietos 
anglų advokatus, norėdami sutvarkyti sa
vo palikimą ir užsitikrinti saugų testa
mento įvykdymą, kreipkitės į DBLS Cent
ro valdybą, 2, Ladbroke Gardens, London, 
Wil 2PT.

lėje mums mikrofonus nupiausto“. Išėjom 
ne tiek iš paklusnumo, kiek iš užuojautos 
vargšei sekretorei... Vaje, kaip įdomu: 
„Nupiausto mikrofonus!“

Būriavomės, šnekučiavomės, meldėmės 
ir vis žvilgčiojome į salę. Saugumiečiai 
mus varstė akimis ir tikriausiai ausimis, 
tačiau kas jie (vargšai mūsų broliai), jei 
mūsų pusėje Tiesa!

Pagaliau atėjo ir 15 valanda. Sugužėjo
me visi į salę. Užėmėme savąsias vietas ir 
rodėsi, kad ir su traktoriumi mūsų neiš
judins iš salės, nors teismas susirinktų 
kad ir apie 20 vai. Bet, traktoriaus nerei
kėjo. Griežtas saugumiečio balsas: „Pra
šau visus apleisti salę“ pasirodė galinges
nis už techniką. Nuleidę galvas išėjome, 
nesuprasdami išvarymo priežasties. Ne
jaugi ir vėl dė mikrofonų...

O laime! 15.30 vai. durys plačiai atsida
rė, kviesdamos mus įeiti. Vienas vaikinas 
buvo besinešąs bukietą gėlių. „Gėles pali
kit“, — aštriai suriko saugumietis. „Aš į 
gimimo dieną eisiu“, — švelniai teisinosi 
jaunuolis. „Palikit, pasakiau. Čia ne vieta 
gėlėms!“ — lyg peilio smūgiu užkirto 'sau
gumietis.

Čia ne vieta gėlėms? O kur jų vieta? 
Kūdikis motinai tiesia gėlytę už jos pasi
aukojimą ir meilę, herojų kapai apkloja
mi gėlėmis, kad nepagailėjo gyvybės už 
tautos laisvę, o tikintieji, paaukojusiej 
savo gyvenimą už tiesos atskleidimą, ne
turi teisės priimti nė kuklaus žiedelio iš 
savo draugų. Čia ne vieta... O broliai, Jū
sų kančia tegul pražysta nuostabiausiomis 
gėlėmis amžinybėje. Čia tikroji vieta 
■įteikti Jums ir nuostabiausias sodo gėles.

Tik dabar mes supratome, dėl ko mes 
buvome išvaryti įš salės. Teisiamieji su 
kareiviais jau buvo suoluose. Ką gi, mūsų 
kenčiantiems buvo pagailėta net pasiųsti 
žvilgsnį savo draugams. Nugaromis atsuk
ti į mus jie stovėjo ir buvo baksnojami 
kareivių, jei kuris bandė atsigręžti. O 
brangieji, mūsų žvilgsniai nesusitiko, ta
čiau Jūs mus stiprinsite savo dvasios ga
lia, o mes nenukreipsime savo akių nuo 
Visagalio, kad Jus stiprintų heroiškoje 
(kančioje.

Skaitomas teismo sprendimas. Visi atsi
stoję klausomės: „šmeižikiška literatūra... 
už šmeižikiškos literatūros platinimą ir 
dauginimą, už pareiškimų rašymą...“ 
Nuosprendžiai: trys metai, du metai... 
Nuosprendis perskaitytas. Reikia išeiti iš 
salės. Atrodo, kad visų kojas suparaliža- 
vo. Stovėjome kaip basliai savo vietose ir 
lyg negirdėjome griežto kareivio įsakymo 
išeiti. Norėjome įsižiūrėti į nuteistųjų vei
dus, pakvėpuoti tuo kančios ir pažemini
mo oru, kuriuo taip ilgai kvėpavo mūsų 
Broliai.

Pagaliau nerangiai, lyg kuo abejodami, 
vienas po kito išėjome. Nesinorėjo dalin
tis mintimis, nuotaika — lyg ką (brangaus 
palaidojus. Kiek pastovėję prie Aukščiau
siojo teismo salės, pritrenkti įspūdžių ir 
įtampos, palikome Aukščiausiojo teismo 
rūmus ir nuėjome į Aušros Vartus sudėti 
ant altoriaus dar vieną nuoskaudą, pada
rytą TIESAI.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS 
KANADOJE

Paprastai kiekviena lietuviška 'šeima ar 
pavieniai gerą pusmetį į priekį planuoja, 
kur važiuoti, kur praleisti vasaros atosto
gas. Kaip žinia, 1978 m. birželio 28 —■ lie
pos 3 d. d. Toronte, Kanadoje vyksta Pa
saulio Lietuvių Dienos. Tai trys rengi
niai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei
mas, V-ji Kanados ir JAV Lietuvių Dainų 
Šventė ir Pasaulio (Lietuvių Sporto Žaidy
nės. Kadangi tai vidurvasaris, todėl ren
gėjai ir kviečia tuomet imti atostogas ir 
atsilankyti, pasisvečiuoti Toronte. O po 
PLD ar priėš tai galima ir pavasaroti, pa
atostogauti šiaurinėje Ontario provincijos 
dalyje, kuri tikrai žinoma, kaip atostogų 
šalis.

Grįžkime prie Pasaulio Lietuvių Dienų 
renginių. PUEI seimas, į kurį suvažiuos at
stovai iš visų laisvojo pasaulio kraštų, 
kur veikia lietuvių bendruomenės apylin
kės, kalbės, diskutuos ir balsuos visais 
svarbiausiais lietuvybės klausimais. Ne
tenka nė abejoti, kad pasireikš skirtingų 
nuomonių, pasiūlymų ar net kontraversi- 
jų, tačiau viską spręs demokratinis proce
sas, prie kurio,gaila, mums dar reikia ge
rokai priaugti. Todėl stebėti lietuviškojo 
seimo eigą bus nepaprastai įdomu ir pras
minga. Reikėtų ir lietuviškąjį jaunimą at
sivesti, tegu pamato lietuviškąją demo
kratiją. Ir seimo atstovams (bus smagiau 
svarstyti klausimus.

Sporto žaidynės gali tęstis net šešias 
dienas. Žiūrovams suteiks daug smagių 
valandų. O bus daug įtampos! Aukso me
dalis yra ne vieno sportininko gyvenimo 
svajonė. Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nių geriausi sportininkai-kės ir komandos 
gaus aukso, sidabro ir bronzos medalius 
bei kitus žymenis. Suvažiuos stipriausi ir 
geriausi laisvajame pasaulyje gyvenantys 
lietuviai sportininkai. Varžybos vyks ir 
apims sekančias sporto šakas: lengvąją 
atletiką, plaukimą, krepšinį, tinklinį, sta
lo tenisą, lauko tenisą, futbolą, golfą, 
šachmatus ir šaudymą. Slidinėjimo pir
menybės bus pravestos žiemos metu ir įeis 
į PLS Žaidynių programą. Sportas turi do
minti jaunus ir senus, ir ypač nepriklau
somos Lietuvos sportininkus, kurie išgar
sino Lietuvos valstybės vardą sporto pa
saulyje. Todėl labai mielai kviečiami ir 
laukiami.

Apgailėtinas (faktas, kad prie ribotų dar
bo ir išteklių šaltinių neįmanoma surasti 
ir pakviesti nusipelniusius neprikl. Lietu
vos sportininkus. Tačiau žinantieji minė
tus Sportininkus prašomi informuoti PLSŽ 
organizacinį komitetą: Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės: 32 Rivercrest Rd., To
ronto, Ont., Canada M6S 4H3. Gavus in
formaciją, tuoj bus išsiųsti pakvietimai. 
Pagrindinis pastatas — Etobicoke Olym- 
pium, kur vyks plaukimo, krepšinio, tink
linio, stalo 'teniso ir šachmatų varžybos, 
yra vėsinamas ir neteks patirti karščio 
nuovargio. Pastatais specialiai sporto rei
kalams pastatytas, turi kavinę ir restora
ną. Pažintims atnaujinti vietos tikrai pa
kaks. Vienu metu visas sporto varžybas 
gali stebėti apie 3.000 žiūrovų. Tat visi į 
sporto varžybas!

(Suprantama, didžiausias telkinys bus V- 
ji Kanados ir JAV Lietuvių Dainų šventė. 
Maple 'Leaf Gardens neturėtų būti per ma
žas keliolikos tūkstančių lietuviškai pub
likai. Kiekviena lietuviška šeima turėtų 
Dainų šventę įtraukti į savo 1978 m. atos
togų programą. Tai gali likti brangus ir 
išgyvenantis prisiminimas ilgam laikui. 
Panašius prisiminimus lydi ir iki šiol įvy
kusios Dainų ir tautinių 'šokių šventės. 
Ypač atsivežti vaikus ir jaunimą. Įspūdin
gos iškilmės gali juos paskatinti likti ma
žos, bet garbingos tautos nariais. Tai (būtų 
didžiausias laimėjimas ir, sakytume, pra
tęsimas lietuviškosios kultūrinės veiklos 
laisvajame pasaulyje ir ypač šiame kon
tinente keliasdešimčiai metų. Todėl daly
vaudami Dainų Šventėje, kuriame lietu
viškosios išeivijos istoriją. Žiūrėkime, kad 
ateinančios kartos skaitytų ją su lietuviš
ku pasididžiavimu.

Atostogos gali turėti dvejopą pobūdį:

Kiiijrašo
SPAUDOS KLAIDOS

„Draugas“ išspausdino įdomią Vlado 
Ramojaus istoriją apie neišvengiamai pa
sitaikančias spaudos klaidas. Ten rašoma:

„Įvairios klaidos laikraščiuose, žurna
luose ir net tarptautinio masto leidiniuose 
kartojasi nuo Guttenbergo laikų iki šio 
modernaus kompiuterių amžiaus. ‘Leng
viau su klaidomis kovoti amerikiečių di
diesiems dienraščiams, nes jų per parą iš
eina 5 ar 7 laidos. Todėl jie turi daugiau 
progų klaidas pastebėti .ir 'sekančiose lai
dose ištaisyti. lEteje, ir geriausiai apmoka
mi redaktoriai dažnai visų klaidų nepaste
bi ir jas nuolat tenka jau viešai atitaisyti 
kitos dienos laidose. Kartais dideles klai
das padaro ir tarptautinio masto puošnūs 
leidiniai. Operos mylėtojai šiais metais 
perka liuksusinę knygą „The Victor Book 
of the Opera — Thirteenth Newly Revised 
Edition 1976“. Knygą išleido Simon and 
Schuster leidykla New Yorke, šio veikalo 

poilsio ir išsiblaškymo. Išsiblaškymas gi 
pasiekiamas kelionėmis, naujų vietų ap
lankymu ir įspūdžių sukūrimu. Nepaslap- 
tis, kad Torontas šalia Čikagos tampa sa
votiška lietuviška Meka ar Medina. Čia 
veikia Lietuvos konsulatas Kanadai, vad. 
,gen. konsulo dr. J. Žmuidzino, Lietuvių 
Kankinių parapija Anapilyje (kun. P. 
Ažubalis), Prisikėlimo parapija ir TT 
Pranciškonų vienuolynas (kun. T. Augus
tinas (Simanavičius) ir Toronto Lietuvių 
Namai (pirm. J. Strazdas). Tai trys didie
ji lietuviškumo centrai Toronte. Taip pat 
Paramos ir Prisikėlimo parapijos lietuviš
kieji bankai, Tėviškės Žiburių savaitraš
tis, lietuvių gydytojų pastatas, lietuviškų 
verslo ir profesionalų (bendrovių įstaigos, 
lietuviškos kapinės, kelios lietuviškos 
spaustuvės, Kanados Lietuvių Fondas, 
Maironio 'šeštadieninė mokykla, aukštes
nieji lituanistikos kursai, vad. pedagogo 
A. Rinkūno, seselių lietuvaičių vaikų dar
želis ir vienuolynas, lietuvių liuteronų Iš
ganytojo parapija, Varpo choras, kelios 
muzikos studijos, Stepo Kairio muzikinis 
vienetas, (Gintaro ir Atžalyno tautinių Šo
kių grupės, dainos grupės, apie 80 lietu
viškų organizacijų, krautuvių, lietuvių 
profesionalų ir kitokių lietuviškumo židi
nių. Valgykla ir baras „Lokys“ Toronto 
Liet. Namuose. Toronte leidžiamas ir 
spausdinamas žuumalas Moteris, Prisikė
limo parapijos ir Toronto Lietuvių Namų 
biuleteniai, taip pat išleidžiama nemaža 
lietuviškų leidinių, knygų ir kt. Gyvena 
muzikai: (Gailevičius, Verikaitis, Govėdas.

Kitos Toronto įžymybės
Toronto miestas turi 2.3 mil. gyventojų 

ir yra etninis Kanados centras. Verta pa
matyti: Canadian National Tower — bokš
tas — aukščiausias pastatas pasaulyje 
(virš 1800 pėdų), miesto rotušė, Casa Lo
ma pilis, Royal Ontario Museum, provin
ciniai parlamento rūmai, Ontario Mu
seum, provinciniai parlamento rūmai, On
tario Place — virš vandens ant stulpų pa
statytas įvairių paviljonų ir įdomybių 
centras, kainavęs 23 mil. dol., Science 
Centre, Eatono apsipirkimo Centras mies
to vidury, zoologijos sodas, High Park ir 
visa eilė kitų gražių parkų, senoji miesto 
rotušė, bankų centrai ir eilė kitų architek
tūrinių pastatų, šiaurinę miesto dalį ker
ta Hwy. 401 — Macdonald — Cartier 12 
linijų Freeway. Laibai gerai išplanuotas 
plentų kompleksas. Prie jo suplanavimo 
įdirbo ir lietuviai inžinieriai. Kaip vyksta 
judėjimas, iš helikopterių stebi atvykę in
žinieriai — kelių planuotojai iš Europos, 
Sov. Sąjuungos ir net JAV. Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu Toronte vyks įvairių 
tautybių karavanas: įrengiami etninių 
grupių paviljonai su tautinėmis parodo
mis, muzika, valgiais ir gėrimais. Lietu
vių paviljonas Vilnius bus Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Sunku viską suminė
ti, tačiau atostogos, praleistos Toronte, tu
rėtų palikti smagių prisiminimų. Visi lie
tuviai iš arti ir toli kviečiami atsilankyti.

Lietuviškos vasarvietės
Apie 85 mylios nuo Toronto yra vad. 

Georgian Bay įlanka. Tai ilgiausias gra
žaus smėlio paplūdimys pasaulyje. Spring- 
hurst Beach yra daug lietuviškų vasarvie
čių, kun. P. Ažubalio pastangomis pasta
tyta bažnyčia, sporto aikštė ir patalpos 
stovyklavimui. New Wasaga Beach TT 
Pranciškonai turi didžiules stovyklavimo 
patalpas, vienu metu talpinančias, apie 200 
stovyklautojų. (Nepaprastai gerai supla
nuota ir labai smagi atostogų vietovė. 
Sportininkai, skautai, ateitininkai ir kitos 
organizacijos ruošia stovyklas ir šiaip pra
mogas. Vasaros metu pagrindiniame pa
state laikomos pamaaldos. Vos penkios 
minutės kelio iki paplūdymio. Pusantros 
valandos kelio nuo Toronto yra Niagara 
Falls krioklys. Ingi verta pamatyti.

Jei atsirastų lietuviškų šeimų, norinčių 
po Pasaulio Lietuvių Dienų ilgiau paatos
togauti, būtų galima suruošti stovyklą. Vi
sais reikalais kreiptis: PLD Informacija, 
1011 College St., Toronto, Ont., Canada 
M6H 1A8.

J. Karka, pirm.
PLD Spaudos-Informacijos Komisija

22 psi. skaitome aprašą apie čekoslovakų 
operą ir didįjį čekų kompozitorių B. Sme- 
taną (1824 — 84). Tuo tarpu lietuvio akys 
labai nustemba, kai jos puošniame leidi
nyje pamato pirmojo ir paskutiniojo Lie
tuvos prezidento Antano Smetonos nuo
trauką, įdėtą vietoj komp. B. Smetanos 
nuotraukos. Pašėlusi milžiniškos leidyklos 
klaida. Bet lietuviui kartu ji ir maloni, 
nes sužinome, kad buv. Lietuvos preziden
to nuotrauka archyvuose laikoma šalia 
pasaulinių asmenybių. Įdomu, kad tokią 
esminę klaidą padarė gerai atlyginami re
daktoriai, kurių štabas tikrai nėra mažas. 
Stebint tokius įvykius, lietuviškų laikraš
čių Skaitytoj ai už (pasitaikančias klaidas 
turėtų būti atlaidesni mums, laisvalaikio 
korespondentams, nes mums nei laikas, 
nei sąlygos neleidžia aprašomus įvykius 
patikrinti ar susisiekti su aprašomais 
žmonėmis prieš korespondencijas ar re
portažus išsiunčiant redakcijoms.“

LIETUVOJE
TRYS DEŠIMTMEČIAI...

Vadinamasis reemigrantas Vytautas Al
seika, sugrįžęs į Lietuvą parašė knygą 
„Trys dešimtmečiai emigracijoje“. Tą 
knygą „Tiesoje“ recenzuodamas, Apolina
ras Sinkevičius, be kita ko, rašo:

„Įdomu skaityti V. Alseikos knygos dalį 
apie dorų mokslininkų, rašytojų, dailinin
kų, žurnalistų, kitų Lietuvos kultūros iš
eivių, nesusijusių eu „vadavimu“, likimą 
emigracijoje. Dauguma jų jau pirmaisiais 
metais įsitikino, kad tai, ką jie gali pada
ryti už Lietuvos ribų, svetimose šalyse, — 
tik trupiniai to, ką jie būtų galėję pasiek
ti savo gimtojoje žemėje. Dauguma jų (su 
labai retomis išimtimis) buvo priversti iš
tisus dešimtmečius dirbti paprasčiausią 
darbą fabrikuose, sargauti automobilių 
saugojimo vietose, plauti indus valgyklo
se. Jie ilgėjosi .kūrybinės atmosferos, bet 
turėjo paklusti žiauriai tikrovei... Paste
bėjau, rašo autorius, kaip jie pergyveno 
savo bejėgiškumą. Dažnas lietuvių meni
ninkas, bėgęs nuo savo liaudies, įtikėjęs i 
nacionalistinę savo „misiją“ svetur, suny
ko, nudžiūvo lyg šaka, atplėšta nuo ka
mieno...“

Esama šituose žodžiuose tiesos. Tik ko
dėl A. Sinkevičius nepamini, kad dar di
desnis skaičius dorų mokslininkų, rašyto
jų, dailininkų, žurnalistų ir kitų Lietuvos 
žmonių dirbo per prievartą išgabenti be 
jokios kaltės į Sibirą dar bjauresnius dar
bus, o dažnas ten ir gyvybės neteko. Ar 
jie, tie nekalti žmonės, nebūtų galėję dau
giau pasiekti savo žemėje? Ar ne jų liki
mo mirtinai išgąsdintas ne vienas traukė
si į Vakarus, „turėdamas paklusti žiauriai 
tikrovei?“

Vakaruose nors ir „nudžiūvusiems“, bet 
vis dar gyviems lietuviams nepagailima 
kad ir pikto žodžio, o kada ir kas suminės 
anuos tūkstančius nekaltų aukų, kurių 
kaulais padengtos Sibiro tundros? Kada 
pasirodys Lietuvoje .knyga apie nekaltus 
Sibiro tremtinius ir jų vargus? Ar para
šys ją kas nors kad ir po trijų dešimtme
čių?

DAIL. P. RAUDUVĖS PARODA

Vilniuj, Meno darbuotojų rūmuose, ati
daryta Petro Rauduvės medžio raižinių 
paroda.

Medžio graviūrą — vieną seniausių gra
fikos technikų — dailininkas pamėgo dar 
meno mokykloje, pirmieji darbai datuoti 
1936-1937 metais. P. Rauduvė šia technika 
yra sukūręs daug kūrinių, prie medžio rai
žinių dažnai grįžta ir dabar.

Meno darbuotojų .rūmuose P. Rauduvė 
eksponuoja apie 100 medžio raižinių.

KODĖL MELŽĖJA NEPATENKINTA

„Tiesa“ rašo:
„Ginkūnų daržininkystės tarybinio ūkio 

melžėja O. Stungienė už gerą darbą ska
tinta ne kartą. Bet šis pereinamasis prizas 
jai užvis mielesnis: O. Stungienė jį pelnė 
iškovodama geriausios melžėjos vardą vi
same Meškuičių susivienijime per šių me
tų pirmąjį pusmetį. Ūkio direktorius J. 
Mikutis ta proga melžėją pasveikino, o 
jos prizą padėjo kontoros spintoje už stik
lo. Todėl moters širdy vis sukrebžda kar
tėlio kirminėlis: ne tik dėl to, kad iškovo
tam prizui mieliau būtų jos namuose, ‘bet 
kad ir įteikti jį galėjo daug iškilmingiau', 
pavyzdžiui, viso susivienijimo melžėjų bū
ryje. Juk jos darbo pergalė tokios pagar
bos verta...“

NETVIRTAS LEDAS
Šaltis šiais metais Lietuvoje anksti su

kaustė upes ir ežerus. Lapkričio 28 d. Bir
žų rajono Biliūno kolūky tvenkinyje, {lū
žus ledui, nuskendo du berniukai. Gruo
džio 1 d. Kelmės rajone taip pat įlūžus le
dui tvenkinyje prigėrė šešiametis berniu
kas.

APDOVANOTI MENO KOLEKTYVAI

Sovietų S-gos profesinių meninių kolek
tyvų apžiūros-konkurso komisija paskyrė 
trims Lietuvos meno kolektyvams premi
jas. Premijas gavo Valstybinės filharmo
nijos simfoninis orkestras, Kauno Valsty
binis choras ir Akademinis dainų ir šokių 
liaudies ansamblis „Lietuva“. Visiems 
šiems kolektyvams be premijos dar su
teiktas laureatų vardas.

ESTIJOS SPECIALISTŲ IŠRADIMAS

Šalyse, garsėjančiose savo sldlnėjimo 
sporto tradicijomis, tokiose, kaip Suomi
ja, Švedija, Austrija, VFR, užpatentuotas 
Estijos mokslininkų išradimas. Jie ilgai 
dirbo kurdami ypatingai stiprų ir patva
rų slidės kantą ir surado šio techniškai 
sudėtingo uždavinio sprendimą, panaudo
dami... paprasto beržo medieną. Pasirodo, 
jeigu medžio gabalą laikyti specialiame 
tirpale sudarius valkumą, tai jis stiprumu 
nenusileidžia labai brangiai žemės riešu
to, augančio tik Kanadoje, medienai.

Šis išradimas bus panaudotas krašto 
įmonėse ir dar labiau pakels Estijos sli
džių reputaciją. Beje, šiemet čia bus pa
gaminta apie 700 tūkstančių porų įvairios 
paskirties slidžių.
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Europos _
Lietuvių Kronika

AUKOS

Atnaujindamas savo ir giminių prenu
meratą, londoniškis Jonas Liudžius lietu
viškajai spaudai paremti paaukojo 28.50 
sv. Ačiū.

Ta pačia proga spaudai paremti aukojo: 
A. lElaronas — 5.00 sv., A. Miliūnas — 4.40 
sv., J. Eringis — 3.50 sv., J. Gudynas — 
2.00 sv., A. Gudliauiskas — 1.50 sv., V. Ku- 
kanauškas — 0.50 sv., A. Aidukas — 0.50 
sv., M. Vigelskis — 0.50 sv., V. Leonas — 
0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
R. I. Kvedaras — 10.00 sv., V. Leonas 

— 5.00 sv., V. Lapinskas — 2.00 sv.

DAINAVIEČIŲ AUKA SPAUDAI

Londono Lietuvių moterų Sambūris 
„Dainava“ iš savo išteklių užsakė atei
nantiems metams vienuolikai mažiau pa
siturinčių tautiečių „Europos Lietuvį“.

Laikraščio gavėjai ir leidėjai dėkingi 
dainavietėms už gražią spaudos paramą.

ATSIPRAŠOME

Spausdinant ■ kalėdinius sveikinimus, 
per neapsižiūrėjimą į laikraštį nepateko 
O. ir J. Bendorių sveikinimas. Mieluosius 
O. ir J. Benderius ir jų draugus, 'kurie per 
šį neapsižiūrėjimą liko nepasveikinti, 
nuoširdžiai atsiprašome.

AČIU!

Lietuvių Namų pensininkai mielosioms 
dainavietėms už kalėdines dovanėles ta
ria nuoširdų ačiū.

ATOSTOGOS L. NAMUOSE
Dvi chicagietės — Rasa Kaminskaitė ir 

Lilija Rekašiūtė, kurios mokosi Vasario 
16 gimnazijoje, Kalėdų atostogas praleido 
Londone — L. Namuose.

SERGA A. BALTUŠIS
Po sunkios operacijos ligoninėje guli 

vienišas tautietis Antanas Baltušis. Jei 
kas iš draugų norėtų jį aplankyti ar pa
sveikinti, ligoninės adresas yra toks: 
Royal Cornwall Hospital (Treliske), Ward 
11. Truro, Cornwall. Tel. Truro 4242.

KNYGOS BIBLIOTEKOMS
Kai kurios bibliotekos D. 'Britanijoje 

turi po kelias įknygs anglų kalba apie Lie
tuvą, lietuvių kalbą ar Baltijos valstybes. 
Būtų naudinga, kad daugiau tokių knygų 
matytųsi bibliotekų lentynose.

Neseniai Bradford© miesto centrinė bib
lioteka užsisakė iš DBLS Lituanistinio 
skyriaus tokių knygų už 39 svarus. Tai 
lietuvių-anglų kalbų žodynai, lietuvių kal
bos vadovėliai ir kulinarijos knygos.

DBLS Lituanistinis skyrius galėtų ap
rūpinti ir kitas bibliotekas knygomis ang
lų kalba lietuviškomis temomis, jeigu bū
tų pareikalavimas. Knygų sąraše yra apie 
50 pavadinimų. Skaitytojai yra prašomi 
pranešti DBLS Lituanistiniam skyriui sa
vo miesto centrinės bibliotekos adresą, jei 
galima, ir vyr. bibliotekininko pavardę, 
kuriam galima būtų pasiųsti tokių knygų 
pasiūlymą.

25-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

Kaip jau buvo skelbta, jubiliejinė stu
dijų savaitė vyks 1978 m. liepos 16-23 d. d. 
Freisinge prie Muencheno, lEildung-szent- 
num — „Kard. Doepfner-Haus“.

Gruodžio 10 d., Muenchene posėdžiavu
si Studijų savaitei rengti komisija išrinko: 

paskaitų moderatoriais — dr. K. J. Če
ginską, dir. V. Natkevičių ir dr. J. Nor- 
ikaitį;

lį organizacinę komisiją — A. Grinienę, 
inž. R. Hermaną, stud. M. Landą ir Kr. 
Pauliukevičiūtę;

meniniams parengimams ruošti — dr. 
B. Norkaitienę.

Nutarta stud, savaitėje atžymėti Lietu
vos Nepriklausomybės 60 m. ir ELS savai
čių 25 m. sukaktis.

Studijų savaitės dalyvio mokestis — 
250 DM, iš kurių 100 MD įmokama regist
ruojantis. Jaunimas įmoka 50 DM.

Registracijos mokestis — 30 DM, jauni
mui — 20 DM; nedirbančiam jaunimui 
numatomi palengvinimai.

Registracijos terminas baigiasi 1978 m. 
birželio 1 d.

Registruotis pas Aliną Grinienę, Dia- 
mantstr. 7, 8 iMuenchen 50. Tel. 089-150 
44 71, pasiunčiant registracijos ir dalyvio 
mokesčio 130 DM (ar 70 DM) į Stud, sa
vaičių konto prie Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Vokietijoje:

Litauische Studienwoche Konto Nr. 8. 
9340. 02 Volksbank Kreis Bergstnasse, 
Bankleitzahl 553 915 00 6840 Lampert
heim.

Paskaitos ir meninė programa bus vė
liau paskelbtos.

Organizacinė komisija

GALIMA ĮSIGYTI KALENDORIŲ
Nidos Knygų klubo tradicinis 1978 m. 

nuplėšiamas kalendorius jau atspaustas 
ir išsiuntinėtas užjūrio klubo nariams ir 
„E. Lietuvio“ skaitytojams. Netrukus bus 
pradėta siuntinėti vietiniams ir kontinen
to prenumeratoriams.

Nedidelis kalendorių skaičius paliktas 
tiems tautiečiams, kurie knygų ir laikraš
čio neprenumeruoja. Kas norėtų jį įsigy
ti, prašoma nesivėltati, nes gali pritrūkti. 
Vienintelis laisvame pasaulyje Nidos klu
bo lietuviškas nuplėšiamas kalendorius 
yra labai tinkama kalėdinė dovana drau
gams.

Kalendoriaus kaina (neskaitantiems 
laikraščio) £2.00. Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu.

CORBY
A. NAVICKUI 75 M.

Praėjusį gruodį (17 d.) Conby gyvenąs 
Albertas Navickas paminėjo 75-rių metų 
amžiaus sukaktį. Tuo pačiu laiku suėjo 10 
metų, kai A. Navickas pirmininkauja 
jungtiniam DBLS Ketteringo-Corby .sky
riui.

Gimė Albertas 1902 m. Nonenių kaime, 
Platelių vlsč., Kretingos apskr. 1922-1944 
metų laikotarpyje tarnavo Lietuvos ka-

riuomenėje vyresniuoju puskarininkiu.
Į Angliją atvyko 1947 metais. Prieš de- 

sėtką metų išrinktas DELS Ketteringo 
skyriaus pirmininku. Narių skaičiui su
mažėjus, skyrius susijungė su Corby sky
rium, tokiu būdu A. Navickas iki šiai die
nai tebepirmininkauja šiam jungtiniam 
skyriui.

Iš tikrųjų A. Navickas yra šio nebegau
saus skyriaus veiklos gyvoji dvasia —• kol 
jis gyvuos, tol ir skyrius laikysis.

Ketteringo-Corby skyriaus nariai ir 
apylinkės lietuviai linki mielajam sukak
tuvininkui ilgiausių metų ir geriausios 
sveikatos.

J. Liobė

BIRMINGHAMAS
KVIEČIAME Į SUVAŽIAVIMĄ

IB'irminghamo DBLS skyriaus valdyba 
praneša, kad 1978-ųjų metų sausio 
mėn. 25 d. Birminghame, Lenkų katalikų 
klube (iBardesley St., Birmingham 5) 
įvyks plataus masto lietuvių suvažiavimas 
Vasario 16 dė sukakčiai paminėti.

Nors dar kreipsimės į kaimyninių kolo
nijų DBLS valdybas atskirais laiškais, ta
čiau jau dabar kviečiame visus tolimes
nių ir artimesnių apylinkių lietuvius su
sirinkime dalyvauti.

DBLS skyriaus valdyba

BRADFORDAS
KALĖDŲ IŠKILMĖS

Jau įsigalėjusiu papročiu Bradford© Vy
čio klubo ir DBLS skyriaus valdybos su
rengia iškilmingą Kūčių vakarienę. Šiais 
metais joje dalyvavo apie 50 žmonių.

Kai visi susirinkę susėdo prie baltomis 
staltiesėmis aptiestų stalų, ant kurių mir
guliavo žvakių liepsnelės, visų dėmesys 
buvo atkreiptas į eglės šakų vainiku pa
puoštą 'tuščią kėdę, skintą mūsų partiza
nų atminimui. Klubo vardu visus pasvei
kino pirm. J. Adamonis, palinkėdamas 
nuotaikingų Kalėdų švenčių, o kun. kape
lionas sukalbėjo invokaciją, pavesdamas 
Kūdikėlio Jėzaus globai Lietuvą ir visame 
pasaulyje pasklidusius lietuvius. Tada vi
si dalinosi plotkelėmis, linkėdami vieni 
kitiems, ko širdis trokšta. Valgant Kūčių 
vakarienę — silkes, žuvis ir net sližikus 
'bei saldų pyragą su kava — A. Galbuo- 
gienė padeklamavo įspūdingą Partizano 
laišką namiškiams, o kun. J. Kuzmickis 

paskaitė porą pasakėčių. Vyrų šešetukas 
kėlė visų nuotaiką, sugiedojęs kelias Ka
lėdų giesmes ir ilgesingų dainelių pynę. 
Skyriaus vardu trumpai drūtai pasveikino 
A. Gudas. Dalyvių tarpe buvo ir čia gi
musi Aid. Juškaitė, iš Australijos aplan
kiusi Lietuvą ir mus.

11 vai. visi Kūčių dalyviai susirinko 
koplyčia paverstame kambaryje, kur mir
gėjo Kalėdų eglutės žvakutės ir baltavo 
altorius. Šv. Mišių, aukojamų už partiza
nus, metu vyrų chorelis sugiedojo kalėdi
nių giesmių, kurių mielos melodijos at
plėšė visus nuo nykios kasdienybės. Pa
mokslininkas pasidžiaugė, kad mūsų už
eigoje visuomet atsiranda vietos Kristui, 
sujungė visus su Lietuvos persekiojama 
Bažnyčia, jos vyskupais, kunigais, tikin
čiaisiais, o taipgi su persekiojamais ir ka
linamais, su mūsų vysk. A. Deksniu, mgr. 
Razminu ir visa lietuvių bendruomene.

Kalėdų pirmąją dieną, nepaisant susi
siekimo sunkumų, gausus būrys lietuvių 
susirinko šv. Onos bažnyčioje. Vėl skam
bėjo vyrų 'šešetuko giesmės, T. I. Dickin
son „Avė Marija“ ir „Stille Nacbt“, kurią 
lietuviškai užbaigė balsingi vyrai. Kun. 
kapelionas, naudodamasis Putino, A. Jas- 
manto, J. Aisčio poezijos motyvais, iškėlė 
skausmų prasmę, katarsiu apvalančią tė
vynės kankinius: N. Sadūnaitė gundžiusi 
Dievo gerumu; trys lietuvaitės, maldakny
gės autorės — Kristaus įkvėpta viltimi; 
25 m. Užuralyje kalįs Jonas Kadžionis — 
mirtimi ir antgamte. Pabaigoje visi sugie
dojo „Mariją“ ir Tautos himną.

■Eūitina padėkoti Vyčio klubo ir skyriaus 
valdyboms už gražias pastangas, mieloms 
šeimininkėms už lietuviškus patiekalus ir 
gražią priežiūrą, vyrų šešetukui už pui
kias giesmes, visiems dalyviams už san
tūrumą ir pakilią laikyseną. Gimęs Kūdi
kėlis telaimina vieningumą ir gerus no
rus.

J. Ks

MANCHESTERIS
Metinis klubo narių susirinkimas

Manchester!© Liet. Soc. klubo valdyba 
1978 m. sausio 8 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. savo patalpose šaukia savo narių visuo
tinį metinį susirinkimą.

Darbotvarkėje valdybos ir Revizijos Ko
misijos pranešimai, valdomųjų organų 
rinkimai, sąmatos 1978-tiems metams pri
ėmimas ir einamieji reikalai.

Kvorumui minėtą valandą nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai 
ir po to pravestas, nežiūrint į susirinkusių 
narių skaičių.

BOLTONAS
KALĖDINIS POBŪVIS

Tradicinis Boltono lietuvių kalėdinis 
pobūvis gruodžio 27 d. praėjo labai gerai 
ir labai linksmai. Manchesterio lietuvių 
kapelionas kun. V. Kamaitis palaimino 
kalėdiškai papuoštą maistu apkrautą sta
lą, kurį paruošė Boltono lietuvės Pauliu- 
konienė, Keturakienė, Eidukienė ir Val
ues. Keletą taurelių buvo išgerta ir kele
tą 'šokių pašokta. Boltono lietuviai jau 
pradėjo galvoti apie sekantį, ambicinges
ni pobūvį, į kurį ir apylinkės lietuvius ga
lėtų pakviesti.

VOKIETIJA
VILNIAUS STYGINIO ORKESTRO 

GASTROLĖS VOKIETIJOJE IR 
AUSTRIJOJE

Lapkričio mėnesį nuo 14 d. ir gruodžio 
pradžioje į Vakarų Vokietiją ir Austriją 
buvo atvykęs Vilniaus Filharmonijos sty
ginis orkestras, vadovaujamas Sauliaus 
Sondeckio. Vokietijos didžiuosiuose mies
tuose šis lietuvių orkestras atliko 16 ir 
Austrijoje 8 koncertus. Visuose miestuo
se koncertai praėjo su dideliu pasisekimu: 
visur didelės salės būdavo pilnos klausy
tojų, visur jie gausiai plojo, prašydami 
dar ką nors pagroti priedui. Vokietijoje 
buvo grojami J. S. Bacho, W. A. Mozarto, 
F. 'Schuberto, D. šostakovičiaus, A. 
Schnittkes ir kitų kūriniai, tik Austrijoje 
tebuvo dar pridėti du lietuvių kompozito
riai: M. K. Čiurlionis ir F. Bajoras. Iš
kviestas bisui orkestras dar pagrodavo ki
tų kompozitorių kūrinių, pvz., Muenchene 
jis atliko estų Perto dviejų dalių naujo
viškai saikingo koncerto 1-ją dalį.

Su Vilniaus styginiu orkestru važinėjo, 
grodami du maskviškiai smuikininkai: 
ukrainietė Tatjana Grindenko ir mišrios 
kilmės, Rygoje gimęs Gvidon Kremeris. 
Prie šių žymių smuikininkų savo progra
mą turėjo derinti ir Vilniaus orkestras: 
antrose koncertų dalyse jis vis grodavo 
kūrinius, sukomponuotus orkestrui su 
dviem 'smuikais. Dėl šių smuikininkų or
kestras vis grodavo ir Alfredo Schnittkes 
(Volgos vokiečio) „Concerto grosso“ 
dviem smuikams, šis jau labai naujoviš
kas (tik 1977 m. parašytas) kūrinys būda
vo ginčijamas: vieniems klausytojams 
smarkiai plojant, kiti švilptelėdavo, arba 
demonstratyviai išeidavo iš salės (Stutt- 
garte). Daugiausia reklamos susilaukė G. 
Kremeris. Pripažindami Vilniaus kameri
nio orkestro ir jo vadovo S. Sondeckio ge
ras kokybes, vokiečių laikraščiai išskir
davo G. Kremerį. Jis net du kartu 'buvo 
'rodomas vokiečių .televizijoje gal dar to
dėl, kad jis netrukus Vokietijoje sovieti
nės atstovybės paprašė leidimo dviems 
metams pasilikti Vakaruose (laikraščiai 
vėliau rašė, kad jo prašymą patenkino).

Lietuviai Vilniaus styginio orkestro 
gastrolėmis nuoširdžiai džiaugėsi, pagal 
išgales lankydavo koncertus, nors jų bi
lietų kainos būdavo brangios. Kur tik gy
vena šiek tiek didesnis skaičius lietuvių, 
jie stengdavosi susitikti su orkestro na
riais kad ir kukliuose privačiuose priėmi
muose ar vakarienėse. Tokių kuklių pri
ėmimų svečiams buvo Mannheime, Muen
chene, Stuttgarte, ‘Etonnoje, Hamburge. 
Džiaugdamiesi orkestru, Vokietijos lietu
viai vis nusiskųsdavo, kad jis koncertuo
se negrodavo nė vieno lietuvių kompozi
toriaus kūrinio. Orkestro vadovas ir na
riai aiškindavosi, kad pagal sutartį jiems 
programą iš anksto buvo nustačiusi juos 
iškvietusioji „Hoertnagelio koncertų di
rekcija“, o šios vadovas jautėsi patenkin
tas, kad programose po orkestro oricialiu 
vardu buvo prirašęs skliausteliuose: Lie
tuvių kamerinis orkestras. Tuo nepaten
kinti kai kurie Vokietijos lietuviai važia
vo net į Austrijos Salzburgą išgirsti lietu
vių kompozitorių atlikimo. (ELI)

„LABDAROS“ VEIKLA
Didžiai Gerbiamieji,

Jūsų paramos dėka, „Labdara“ šiais 
metais galėjo išvystyti didesnę veiklą, ne
gu praėjusiais metais. Vien moksleiviams 
paskyrėme jau netoli šešių tūkstančių 
markių, taigi beveik dvigubai daugiau, 
negu pernai.

Vokietijoje parėmėme eilę moksleivių, 
studentų ir aukštųjų mokyklų absolventų. 
Pirmoje vietoje stovi gausių šeimų moks
leiviai ir asmenys, kurie neturi artimųjų.

Pastoviai remiame Suvalkų triikampio- 
Punsko moksleiviją ir iš ten kilusius stu
dentus.

'Lenkijos valstybė Suvalkų dzūkų rajo
nui duoda kultūrinę autonomiją su pra
džios mokyklomis lietuvių kalba ir Puns
ko gimnazija („licėjumi“) su vyraujančia 
lietuvių kalba. Seinai-Punskas — tai ma
žažemių lietuvių ūkininkų kraštas su 
smėlėtomis dirvomis ir ežerėliais. Tėvai 
mielai leistų vaikus į mokyklas siekti 
aukštojo ir užbaigti specialaus mokslo, 
bet dažnai to nepajėgia. „Labdara“ sten
giasi įvairiomis paramos formomis ir rū
bų siuntiniais padėti kurtis inteligentijas 
sluoksniui iš šios ypatingose sąlygose gy
venančios lietuvių tautos dalies. Punsko 
lietuviai, iki dabar taip patvariai išlaikę 
lietuviškumą, tikrai šios paramos yra 
verti.

Dėkodami už Jūsų paramą, mes prašo
me likti ištikimais „Labdaros“ darbui ir 
sekančiais metais. Mes laukiame iš Jūsų 
ne tik paramos, bet ir pasiūlymų, kuriose 
srityse mes dar galėtume suintensyvinti 
savo darbą.

„Labdaros“ Valdyba širdingai sveikina 
narius ir rėmėjus su Naujais 1978 Metais.

Valdyba

ŠVEICARIJA
DR. A. GERUČIO PASKAITA

Šveicarų katalikų ūkininkų sąjungos 
pakviestas, dr. A. Gerutis skaitė įvadinę 
paskaitą minėtos sąjungos veikėjų politi
nio lavinimosi kursuose gruodžio 8 ir 9 d. 
d., surengtuose pranciškonų išlaikomame 
švietimo centre Dulliken prie Olteno.

Prelegentas išsamiai nušvietė vakarų ir 
rytų Europos santykius. Savo paskaitoje 
jis ypač pabrėžė, kad Europoje esamos 
įtampos viena svarbiausių priežasčių glū
di Maskvos imperialistinėje politikoje. 
Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais 
Sovietų Sąjunga vien Europoje pasisavi
no 497.000 kvadratinių kilometrų svetimų 
žemių. Be tiesioginių aneksijų, Maskva 
uždėjo leteną ant vadinamųjų satelitinių 
valstybių su daugiau kaip 100 milijonų 
gyventojų.

Išvadoje dr. Gerutis nurodė, kad Euro
poje tol nebus tikros taikos, kol Sovietų 
Sąjungos paglemžtos tautos neatgaus 
joms priklausančios teisės į laisvą apsi
sprendimą ir laisvę. Vakarai turės anks
čiau ar vėliau pakelti balsą ne tik už Ro- 
dezijos bei Pietų Afrikos juodukus, bet ir 
už baltuosius žmones, 'kurie čia pat, Euro
poje, laikomi paglemžti rusiškojo impe
rializmo, pasitelkusio savo tikslams sovie
tinį komunizmą.

Po dr. A. Geručio paskaitos vyko disku
sijos, o vakare buvo surengtas politinis 
seminaras, 'kurio metu prelegentas turėjo 
progą, be kitų klausimų, nušviesti, kokio
mis aplinkybėmis Maskva paglemžė Lie
tuvą 'bei kitas Baltijos valstybes, kaip už
imtuose kraštuose varoma nuožmi rusifi
kacija bei kurdinami rusai ir t. t.

Minėtuose politinio lavinimo kursuose 
iš visos Šveicarijos dalyvavo gausus bū
rys ūkininkių veikėjų, kantonalinių vy
riausybių narių bei šiaip politika 'besido
minčių šveicarų.

STRAIPSNIS APIE LIETUVĄ
Ryšium su neseniai Vilniuje buvusiomis 

jaunimo demonstracijomis futbolo rung
tynių su rusais proga, Šveicarijos sostinė
je leidžiamas šveicarų Rytų Instituto lei
dinys „Zeitbildung“ paskelbė ilgoką 
straipsnį apie lietuvių tautos priešinimąsi 
sovietiniam okupantui. Išsamiai atpasa
kota ne tik pati demonstracija, bet ir pa
minėti kiti anksčiau pasireiškę rezistenci
jos įvykiai. Laikraščio žiniomis, Rusijos 
priverčiamųjų darbų stovykloje Permėje 
esama 1.500 'politinių kalinių iš Lietuvos. 
Tačiau, pasak gen. Grigorenko, bendras 
kalinamųjų lietuvių skaičius turįs būti žy
miai didesnis, nes neturima žinių, kiek 
žmonių esama kitose stovyklose.

KONFERENCIJA LUCERNOJE

Gauta žinių, kad sausio 13-15 dienomis 
Lucernoje įvyksta Europos Žmogaus tei
sių konferencija, kurios pagrindinė mintis 
— Sovietų S-gos prispaustųjų nerusiškųjų 
tautų išsilaisvinimas.

Konferencijoje skaitys paskaitas šie 
tarptautinio masto žinomi kalbėtojai: dr. 
Jaeger Claus, Bona, prof. R. Laszlo, 
Bern, prof. dr. Dobriansky Lew, JAV.

Be to, bus paskirų tautų pranešimai, 
diskusijos ir simpoziumas, kuriame bus 
nagrinėjama religijų padėtis Sovietų S- 
goje.

Vėliau tikimasi gauti daugiau žinių 
apie konferenciją ir jos darbą.

Jaunimui
LONDONO JAUNIMAS SUSIRINKO
1977 m. gruodžio 18 dieną Londono Lie

tuvių sporto ir socialinio klubo patalpose 
buvo susirinkę 14 asmenų aptarti Stoke- 
on-Trento Jaunimo seminaro išvadas ir iš
diskutuoti tolimesnę jaunimo veiklą.

Jaunimas pasiryžo asmeniškai aplanky
ti savo bendramečius 'Londono apylinkėje. 
Tuo būdu tikimasi išsiaiškinti, kas juos 
domina ir kas juos gali įtraukti i lietuvių 
visuomenę.

Bus rengiama daugiau pasilinksminimų 
jaunimui. Pirmas toks pobūvis įvyks Lie
tuvių Namuose, 1978 m. sausio 13 d. 
('penktadienį). Visi jauni lietuviai ir jų 
draugai kviečiami ateiti.

Sporto ir Socialinio klubo salėj norima 
turėti stalo tenisą ir biliardą jaunimui. 
Šiuo reikalu 'bus tariamasi su klubo val
dyba.

Bus ieškomi jauni muzikantai. Ateityje 
gal bus galima surengti jaunų talentų 
koncertą arba prisidėti prie kokio nors 
minėjimo meninės dalies.

Sekminių sąskrydžio metu Lietuvių So
dyboje ireikėtų suruošti tinklinio (gal ir 
krepšinio) turnyrą. Visų kolonijų jauni
mas kviečiamais sudaryti komandas ir da
lyvauti.

Londono jaunimas norėtų, kad sekantis 
(po Manchesterio) Jaunimo seminaras bū
tų ruošiamas 'Londone.

Londono jaunimas ir DBLS Lituanisti
nis skyrius dėkoja Sporto ir Socialinio 
klubo valdybai už globą susirinkimo pro
ga.

aVč

JAUNIMO PASILINKSMINIMAS IR 
DISCO

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, 
London Will 2PT

Penktadieni, 1978 m. sausio 13 d.
20-24 vai. vyksta jaunimo pasilinksmini
mas. Įėjimas 50 penų.

Visi jauni lietuviai ir jųjų draugai 
kviečiami ateiti. Bus linksma ir smagu. 
Tėveliai prašomi parūpinti transportą sa
vo prieaugliui.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS SVEIKINIMAS 

VLIKO SEIMUI
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

vardu nuoširdžiai sveikinu VLIKo seimą.
Tikiuosi', kad 'sėkmingas dialogas tarp 

VLIKo ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos, kuris išsivystė pagal Trečiojo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso nuta
rimą, konferencijos formoje šių metų va
sario mėnesį, gyvuos ir toliau!

Tikiuosi taip pat, kad Jaunimo 'Sąjun
gos ryžtas ir darbas ruošiant Demonstra
cijas už Žmogaus Teises pagal Helsinkio 
sutartį Washingtone, taip pat šių metų 
ruėsgjo mėnesį, įrodė jaunimo sugebėjimą 
organizuotai veikti bei jų susipratimą Lie
tuvos reikalais tarptautinėje arenoje. Ma
nau, tai skatins VLIKą remti jaunimo są
jungos pastangas ateity ne tik moraliniai, 
bet ir finansiniai.

Turėdami Jūsų, vyresniųjų, tvirtą už
nugarį, stengsimės ateities veikloje Jūsų 
niekada neapvilti ir suteikti tęstinumo vy
resniosios kartos pradėtatm darbui.

Linkiu, kad 'šis Seimas, kuriame turime 
garbę dalyvauti kaip stebėtojai, būtų tik
rai darbingas ir našus idėjomis tolimesnei 
VLIKo veiklai!

(pasirašė) Gabija Juozapavičiūtė 
PLJS pirmininkė

„EUROPOS LIETUVIO“PRENUMERATA 
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!

NOTTINGHAME — sausio 8 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

ECCLES — sausio 8 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — sausio 29 d., 11 

vai., klubo patalpose.
NOTTINGHAME — sausio 6 d., Trijuose 

Karaliuose, 8.30 vai. ryte, Lietuvių ži
dinyje.

GLOUCESTERYJE — sausio 7 d., 13 vai., 
St. Peter's, London Rd.

STROUDE — sausio 7 d., 18 vai., Beeches 
'Green. Išpažintys lietuviškai ir itališ
kai nuo 17.30 vai.

NOTTINGHAME — sausio 15 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — sausio 15 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

BRADFORDE — sausio 15 d., 12.30 vai.
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