
VLIKo Seimo nutarimai
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Seimas susirinkęs St. Petersiburge, 
Floridoje, 1977 m. gruodžio 3-4 dienomis 
priėmė šiuos nutarimus:

1. Lietuvos valstybės atstatymo 60 me
tų sukakties išvakarėse, iškeliant Lietu
vos valstybingumą, tenka pabrėžti, kad 
lietuvių rezistencijos okupuotoje tėvynėje 
tikslai sutampa su VLIKo tikslais, nusta
tytais jau 1943 metais. Pavergtųjų lietu
vių žingsnius ir žygius tenai apsprendžia 
sąlygos: ilga patirtis ir nepalaužtų patrio
tų išmintis. Okupuotos Lietuvos išsilais
vinimui mes galime ir privalome pavei
kiau padėti, dirbdami įvairiais įmanomais 
būdais įvairiuose prieinamuose forumuo
se.

2. Bendras ir aukščiausias visų lietuvių 
tikslas okupuotoje tėvynėje, tremtyje bei 
laisvajame pasaulyje buvo ir tebėra tas 
pats: pastovus, bekompromisinis siekimas 
atstatyti nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Lietuvos gyventojai, remdamiesi esmi
niu žmogaus teisių pagrindu, turi atgauti 
žmogaus teisių pagrindu, turi atgauti są- 
sąjygas savo laisva valia demokratiškai 
tvarkyti savo krašto bei tautos dabartį ir 
ateitį.

3. Atsižvelgiant į vis gausėjančius lietu
vių tautos gyvųjų sluoksnių pageidavimus 
gauti talkos iš laisvojo pasaulio lietuvių 
politinių ir intelektualinių pajėgų, Seimas 
rekomenduoja VLIKo Tarybai ir Valdybai 
sudaryti iš kvalifikuotų asmenų specialią 
komisiją išsamesnei programai paruošti, 
■įtraukiant į šį darbą jaunesniąją kartą, 
šis darbas ryškintų politinius nusistaty
mus ir natūralią diferenciaciją, tuo būdu 
gilindamas demokratijos šaknis lietuvių 
visuomenėje.

4. Akivaizdus Lietuvos kultūrinio gyve
nimo sovietinimas, rusifikacija ir visose 
srityse sunkėjant! priespauda reikalauja 
■suaktyvinti talką pasipriešinimui. Inte
lektualinis kūrybinis įnašas į lietuvių kul
tūrą yra būtinas tautinei išeivijos dvasiai 
kelti ir stipriau paremti tautą nelaisvėje. 
Tuo pačiu vengtina bolševikų propagan
dos piešiamo netikro Lietuvos gyvenimo 
paveikslo.

5. Mūsų tikslui pasiekti yra būtina ben
dradarbiauti su. rusiškojo bolševizmo pa
jungtomis ir išsilaisvinimo siekiančiomis 
tautomis, ypatingai su mūsų kaimyninių 
latvių ir estų tautomis.

6. Seimas pataria VLIKo Tarybai ir 
Valdybai susisiekti su Lietuvos Diploma
tine Tarnyba, stengiantis išsiaiškinti, su
sitarti ir imtis atitinkamų veiksmų Lietu
vos valstybiniam .tęlstinumui sutvirtinti ir 
siekti jo pilnaties atkūrimo.

7. VLIKo Seimas didžiai vertina veiks
nių konferencijų reikšmę tautos vadavi
mo pastangoms paremti ir apgailestauja, 
kad paskutinioji konferencija, dėl kai ku
rių priežasčių, dėtų pastangų nepateisino. 
Seimas siūlo Valdybai imtis iniciatyvos 
šiems kliuviniams pašalinti.

8. Seimas taria, kad VLIKo veikla re
miasi visuomenės pritarimu ir parama. 
Organizacijų tarpusavio geri santykiai 
lengvina ir skatina tautos vadavimo pa
stangas. Seimas pageidauja vis geresnių 
tarpusavio santykių ir suderintos veiklos.

9. VLIKo Seimas, įvertindamas glaudų 
VLIKo ir pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos bendradarbiavimą, siūlo jį stiprin
ti ir remti (PILT Sąjungos dalyvavimą poli
tinėje veikloje. VLIKas pritaria artėjan
čiai jaunimo politinei konferencijai ir įsi
pareigoja ją remti.

10. Seimas dėkoja Tautos Fondo vado
vybei, atstovybėms ir įgaliotiniams ir vi
siems aukotojams, ypač kanadiečiams, už 
gausias aukas, įgalinančias vykdyti 
VLIKo uždavinius. Visuomenė prašoma 
dr laibiau remti Tautos Fondą aukomis ir 
palikimais, nes Lietuvos laisvinimo dar
bai didėja.

11. Seimas sveikina VLIKo aiškų nusi
statymą prieš sovietines provokacijas ir 
smerkia visus tuos, kurie sąmoningai ar 
nesąmoningai pasiduoda joms ir tuo pa
sitarnauja Lietuvos okupantui.

12. Seimas dėkoja VLIKo Valdybai už 
atliktuš darbus. Taip pat vertina jos ir ki
tų veiksnių pastangas iškelti Belgrado 
konferencijoje Lietuvos laisvės ir pa
grindinių žmogaus teisių klausimus.

13. VLIKo Seimas prašo VLIKo Valdy
bą pasveikinti Jungtinių Amerikos Vals
tybių Prezidentą Carter';, jam tapus žmo
gaus teisių gynėju vadovaujančia asme
nybe visame pasaulyje.

14. VLIKo Seimas dėkoja visiems jį
sveikinusiems. Visų mūsų solidarumas te
lydi mus. (ELTA)

Vokietijoje paskelbtos buv. nacių pro
pagandos ministro J. Goebbelso dienoraš
čio ištraukos, liečiančios karo 1945 m. va
sario 28 — balandžio 10 d. laikotarpį. Jo
se už karo pralaimėjimą kaltinamas avia
cijos ministras Goeringas, kurio Hitleris 
nenorėjęs atleisti. Netinkamais laikomi ir 
kiti ministrai, pvz., Albert Speer, Himm
ler ir t. t. Apie žydų likimą dienoraštyje 
sakoma, ikad „būtina išnaikinti žydus kaip 
žiurkes“. Vokietijoje, ačiū Dievui, tai jau 
esą padaryta; pasaulis turėsiąs pasekti jos 
pavyzdžiu.

LENKAI APIE VENCLOVĄ

Straipsnyje apie Romoje vykusį „Sa
charovo tribunolą“, Helena Heinsdorf 
Londono lenkų laikraštyje „Tydzien Pols- 
ki“ (24. 12. 1977) gana plačiai aprašė To
mo Venclovos parodymą.

Lietuvių liudytojas kalbėjęs apie religi
jos persekiojimą Lietuvoje visų pirma dėl 
to, kad jis yra vienintelis iš lietuvių Hel
sinkio grupės narių, kuriam pavyko iš
vykti į Vakarus. T. Venclova pasakė, ikad 
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje nuolat ir 
patikimai informuoja Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, kuri eina nuo 1972 m. 
Kai kuriuos duomenis apie tikinčiųjų per
sekiojimą taip pat teikia dokumentai, ku
riuos paskelbė lietuvių Helsinkio grupė, 
t. y. organizacija, kuri stebi Helsinkio .su
sitarimų vykdymą.

Laikraštis pakartojo ištisai T. Venclo- 
vo pranešimo tekstą, kuris jau buvo 
skelbtas „E. Lietuvyje“.

PROTESTAI NEPADEDA
Peter Reddaway, knygos apie psichiat

rijos piktnaudojimą Sovietų S-goje koau- 
torius nurodo, kad Pasaulio psichiatrų 
konferencijos nutarimai ir protestai ne
sumažino politinių kalinių 'skaičiaus psi
chiatrinėse ligoninėse (Times, gruodžio 23 
d., 1977m.). Maskvos grupė Helsinkio nu
tarimų vykdymui 'Sekti pranešė apie visą 
eilę naujų politinių „pacientų“ .beprotna
miuose.

Tarp kita ko, nurodomi gydytojų rapor
tai, kuriais remiantis žmonės pripažįsta
mi psichiškai nesveikais. Pvz. civil, inži
nieriaus V. Roždestvovo raporte sakoma, 
kad jis „gyrė vakariečių gyvenimo būdą“. 
Kitas kaltinamasis, M. Kukobakas, gydy
tojos Nadieždos Drapkinos taip apibūdin
tas: „Laikymas ant savo kambario sienų 
ikonų arba dr. Sacharovo ir generolo Gri
gorenkos paveikslų, pagal nustatytas 'ben
dras normas, skaitoma protinio nenorma
lumo žymė“.

EUROPA 2000 M.
■Knygynuose ką tik pasirodė prof. Peter 

Hall redaguotas veikalas „Europa 2000“. 
Apie 200 ekspertų per septynerius metus 
tyrė busimąjį gyvenimą Europoje po ket
virčio šimtmečio. Jų išvada — Europos 
gyvenimas bus panašus į Izraelio kibucus., 
Iki begalybės išaugusi pramonė ir preky
ba turėsianti pradėti smulkėti, įgyti indi
vidualinį pobūdį, žmonės nuo .konvejerių 
sistemos ir supermarketų pereisią prie in
dividualios gamybos ir privataus aptarna
vimo. Didieji miestai sunyks, susikurs 
mažos žmonių kolonijos, sugebančios pa
tenkinti savo reikalavimus, bet nesivai
kančios 'pelno.

Pranyks atlyginimų skirtumai, niekas 
nebegalvos apie pensininkų amžių. Pra
nyks, žinoma, ir nedarbo problema... Su
mažėjus energijos ištekliams, turės suma
žėti kuro pareikalavimas transportui ir 
susisiekimui. Europos žmonės gyvens sa
vo mažose, dinamiškose, utopiškose ben
druomenėse laimingi ir patenkinti. O gal 
tai ir yra tiktai utopija...

LYSENKO SUGRĮŽTA
Sovietų Sąjungoje pradeda atgyti kul

tas praėjusiais metais mirusio genetiko- 
biologo Lysenkos, 'kuris teigė, kad komu
nistinis žmogus kontroliuoja savo likimą 
ir gali pakeisti net gamtos dėsnius. Jis bu
vo atmetęs Vakarų mokslininkų genetikos 
pagrindus, įrodinėdamas, kad tam tikrose 
sąlygose galima per vienus metus vasari
nius kviečius pakeisti žieminiais ir kele
riopai padidinti jų derlių. Ypačiai buvo 
išgarsėjusi jo „kvietrugio“ teorija. Savo 
priešininkus, pvz., žinomą genetiką prof. 
Vavilovą jis pasirūpino numarinti Sibire.

Po Chruščiovo nuvertimo, buvo nusilei
dusi ir Lysenkos garbė. Jis mirė visų už
mirštas. Tačiau paskutiniuoju metu, kaip 
praneša spauda, jo vardas vė 1 pradeda

SKATINA PRIVATIŠKĄ PREKYBĄ

Lenkijos valdžios išlaikomos krautuvės, 
kuriose dauguma tarnautojų yra moterys, 
nepajėgia tinkamai aptarnauti klientų. 
Dabar valdžia ragina atidaryti privatiškas 
krautuves, bet ne didesnes, kaip 50 kv. 
metrų ploto. Tokio pat dydžio valdiškos 
krautuvės būsiančios už mažą kainą iš
nuomojamos privatiškiems asmenims.

Praėjusiųjų metų sąvartoje JAV prezi
dento J. Carterio kelionė į Lenkiją buvo 
savotiška politinė staigmena. Prisiminti
na, kad Lenkija yra pati didžiausia, o 
kartu ir pati neramiausia satelitinė vals
tybė, kurioj laikomos Raūd. Armijos įgu
los. Jau vien šitie faktoriai įtaigoja, kad 
E. Gierekas negalėjo pasikviesti preziden
to be Maskvos palaiminimo. Iš kitos pu
sės, toji prezidento kelionė priminė pasau
liui, kad tvirta geležinė uždanga Rytų Eu
ropoje pravėrė vartus, pro kuriuos galėjo 
atvykti didžiausias ir galingiausias kovo
tojas už žmogaus teises. E. Gierekas norė
jo daugiau kalbėti apie prekybą ir pasko
las, o J. Carteris apie žmogaus teises, ta
čiau, atrodo, kad abi šios sritys buvo vie
nodai aptartos.

Pažymėtina, kad prezidentas pabrėžė 
faktą, jog Lenkija visoje Rytų Europoje 
labiausiai paisanti žmogaus teisių apsau
gos susitarimų, o taip pat čia esanti pati 
didžiausia spaudos ir religijos laisvė. Ar 
tai buvo tik pagyrimas Lenkijai, ar kar
tu ir priekaištas Sovietų Sąjungai? Ir vie
nu ir kitu atveju tai negalėjo būti labai 
saldi piliulė Maskvai, besiskelbiančiai di
džiausia laisvių čempione.

Vis dėlto ne visa, ką prezidentas kalbė
jo Lenkijoje, galėjo būti paskelbta be pa
taisymų spaudoje. Pvz., į spaudos konfe- 
recnciją nebuvo įleisti disidentai žurna
listai. Neturėdami kitos išeities, jie pa
siuntė prezidentui savo klausimus raštu 
per JAV ambasadą. Disidentai norėjo ži
noti, ar numatoma įsteigti speciali tarp
tautinė organizacija žmogaus ir civilinių 
teisių vykdymui sekti. Taip pat jie klau
sė prezidentą, kaip atsilieptų į tarptauti
nį atlydį (detentę) faktas, jei Lenkijoje 
būtų Įsteigtos opozicinės politinės parti
jos? Prezidentas Carteris pasižadėjo į jų 
paklausimus 'atsakyti raštu. Tuo tarpu 
partijos organas „Tribūna Ludu“ tiktai 
pažymėjo, kad kai kurie žurnalistai „no
rėję, bet negalėję atvykti į konferenciją“.

Pagirdamas Lenkijos taikos politiką, 
prezidentas pažymėjo, kad ji daugiau ne
gu Sovietų Sąjunga stengiasi sumažinti 
tarptautinę ginklų prekybą. „Tribūna Lu
du“ parašė, kad „Lenkija yra ypatingai 
įsipareigojusi“ mažinti ginklų prėkybą, 
visiškai nepaminint Sovietų S-gos.

Šalia oficialiųjų posėdžių, kuriuose pre
zidentas Carteris ragino E. Giereką akty
viau reikštis Rytų-Vakarų santykių page
rinime ir rodyti pasauliui pavyzdį, vyk

mas linksniuoti. Ukrainoje esąs Mironov- 
kos žemės ūkio tyrimo institutas vėl pra
dėjo vartoti Lysenkos siūlomus šaldymo 
metodus javų paveldimosioms savybėms 
per vienus metus pakeisti. Atseit, geneti
kos mokslas, paremtas hytbridizacija (kry
žiavimu) vėl bandomas nustumti į šalį. 
TOkiu būdu Sovietų Sąjungos kviečių der
lius per 13 metų buvęs padidintas 23 mi
lijonais tonų.

Atrodo, kad Lietuvos ir kitų sovietinių 
respublikų mokslininkams, palaikiusiems 
Lysenką mokslinio analfabetui, .vėl gali 
prisieiti apgailėti savo „klaidas“. Įsidė
mėtina, kad (Mironovkos tyrimų stoties 
vedėjas V. Remeslo yra buvęs Lysenkos 
mokinys ir draugas.

GALINGIAUSIAS ŽMOGUS 
PASAULYJE

Minėdamas savo 71 metų sukaktį, L. 
Brežnevas turbūt neperdėtai gali didžiuo
tis esąs galingiausias liir daugiausia titu
luotas žmogus pasaulyje. Jis yra Sovietų 
S-igos komunistų partijos generalinis sek
retorius, Sovietų S-gos maršalas 'bei vy
riausias kariuomenės vadas, Sovietų S-gos 
herojus, Aukščiausios tarybos pirminin
kas arba Sovietų S-gos prezidentas, dau
gybės ordinų kavalierius, Brežnevo kon
stitucijos autorius, o paskutiniuoju metu 
pradėtas vadinti tautos vadu. Šis titulap 
buvo, suteiktas tiktai Leninui po jo mir
ties. Vienintelis dalykas, kuriuo L. Brež
nevas šiuo metu negali per daug didžiuo
tis, tiai .nuolat silpnėjanti sveikata.

NENORI NEUTRONINĖS BOMBOS
Gruodžio 12 d. specialioje tarptautinėje 

spaudos konferencijoje Sovietų Sąjungos 
mokslininkai, visuomenės veikėjai ir dva
sininkai labai griežtai pasisakė dėl ame
rikiečių ketinamos gaminti neutroninės 
bombos. Tasso agentūros komunikate sa
koma:

„Ypatingą pasipiktinimą kelia atkaklus 
JlAV karinių sluoksnių noras apginkluoti 
neutronine bomba NATO dalis, pasakė, 
pradėdamas spaudos konferenciją, Tary
binio taikos gynimo komiteto pirmininko 
pirmasis pavaduotojas akademikas J. Fio
dorovas. Tokiomis sąlygomis, kai bran
duolinis ginklas kelia didžiausią pavojų 
visiems žmonėmis, Pentagono veikėjai sie
kia primesti žmonijai naują ginklavimosi 
varžybų etapą.

Kampanija prieš neutroninį ginklą pla
čiai išvystyta visame pasaulyje. Karštą 
Europos šalių visuomenės protestą kelia 
tai, kad kai kurie Europos kariniai veikė
jai pasirengę, ir dar daugiau — siekia 
priimti ir išdėstyti šį ginklą. Visur vyks
ta demonstracijos, mitingai, priimamos 
peticijos, pareiškimus prieš barbariškos 
rūšies ginklą skelbia žymūs visuomenės 
veikėjai.

Arkivyskupas Pitinimas pažymėjo, kad 
tikintieji kartu su visa liaudimi sampro
tavimus apie neutroninės bombos huma
niškumą laiko neapsakomu cinizmu, 
šventvagyste.

Spaudos konferencijoje taip pat kalbėjo 
akademikas N. Žavoronkovas, TSRS Me
dicinos mokslų akademijos akademikas A. 
Pavlovas, TSRS Mokslų akademijos narys 
korespondentas A. Kuzinas, sąjunginės 
Evangelinių 'krikščionių baptistų tarybos 
pirmininko pavaduotojas M. Židkovas ir 
kiti.“

EUROPOS-KINIJOS DRAUGYSTĖ?

Sovietų spaudoj pasirodo žinių, kad Va
karų Europa greitu tempu suartėja su Ki
nija. Tokiu būdu esą norima sudaryti du 
blokus, kad sovietams užpuolus vieną, 
antrasis galėtų smogti iš užpakalio. Ame
rikai vis dar tebesvajojant apie pasaulinę 
taiką derybų ir sutarčių keliu, Kinija pa
sirinkusi Europos Bendruomenės kraštus, 
kuriems, be abejo, vadovautų V. Vokieti
ja. Nepaisydamos Sovietų S-gos įspėjimo, 
jau dabar Vakarų Europos valstybės tei
kia ginklus Kinijai. Tačiau vis dėlto karo 
ir politikos ekspertai galvoja, kad šitokio 
konflikto atveju Amerika negalėtų išlikti 
neutrali. Jos įsipareigojimai Vakarų Eu
ropai yra per daug reikšmingi. Todėl rei
kia laukti, kad derybų ir jėgų pergrupa
vimo laiikotarpis bus dar gana ilgas.

APDOVANOTAS M. O‘ RIORDAN
Spalio revoliucijos ordinu apdovanotas 

Airijos komunistų partijos gen. sekreto
rius Michael O* Riordan. Jis yra buvęs 
Lietuvoje ir polemizavęs spaudoje Balti
jos valstybių okupacijos klausimais.

JAV prezidentas Lenkijoje
dant žmogaus teisių įsipareigojimus, jis 
stengėsi suartėti ir su eiliniais Varšuvos 
piliečiais. Ypatingą įspūdį gyventojams 
padarė Nežinomojo kareivio kapo ir žydų 
geto paminklo aplankymas. Rašoma, kad 
Lenkijos vyriausybė norėjusi prezidentą 
nuo pastarojo vizito atkalbėti, bet šis, ne
paisydamas blogo oro, padėjo vainiką prie 
granito paminklo, bylojančio apie 400.000 
žydi; nužudymą Varšuvos gete.

Gal ne visiškai priimtinas Lenkijos vy
riausybei atrodė ir prezidento žmonos 
kartu su patarėju Z. Brzezinskiu apsilan
kymas pas kardinolą Wyszinski, užtrukęs 
net pusantros valandos.

Oficialiai buvo pabrėžta, kad JAV pre
zidento vizitas Lenkijoje neturėjo tikslo 
atitolinti ją nuo Sovietų S-gos ar įsikišti į 
tų dviejų valstybių vidaus santykius. At
sisveikindamas prezidentas pasakė, kad 
jis neradęs didelių Skirtumų tarp Lenki
jos ir JAV, o taip pat nepastebėjęs jokių 
nesutarimų tarp Lenkijos ir Sovietų Są
jungos.

Moraliniu atžvilgiu šis vizitas turėjo di
delės reikšmės. Jis padrąsino ir suteikė 
daugiau vilčių ne įtik Lenkijos, bet ir vi
sos Rytų Europos gyventojams, siekian
tiems žmogaus teisių pilnutinio įgyvendi
nimo.

GIBRALTARAS — PASKUTINĖ 
KOLONIJA

„Gibraltaras — paskutinė kolonija Eu
ropoje. Tai Didžiajai Britanijai priklau
santis pusiasalis Ispanijos pietinėje daly
je. šešių kvadratinių kilometrų teritorija, 
apie 30 tūkstančių gyventojų (tik 5 tūks
tančiai iš jų — Anglijos piliečiai).“

Šitaip apie Gibraltarą rašo V. Kava
liauskas „Tiesoje“ (gruodžio 2 d.). Plačiai 
nušvietęs Gibraltaro istoriją ir kariškąją 
reikšmę, autorius sako:

„Londonas teigia, kad Gibraltaro .gy
ventojai patys nenori jurfgtis prie Ispani
jos. Išties, 1967 metais buvo surengtas re
ferendumas, kurio metu už prisijungimą 
prie Ispanijos tebalsavo 44 žmonės (už 
pasilikimą Alnglijos globoje — 12.138). 
Tada gibraltariečiai nepanoro jungtis prie 
frankistinės valstybės. Dabar Ispanijoje 
vykdomi demokratiniai pertvarkymai, ir 
Gibraltaro likimo klausimas vėl iškilo.“

Iš tiesų, kai meilė „didžiajam Stalinui“ 
yra kiek atšalusi, ar nevertėtų atsiklaus
ti ir Lietuvos gyventojus, ar jie ' norėtų 
priklausyti Sovietų S-gai.

Se/rfęmos DIENOS
— Prancūzijos valstyb. archyvas sumo

kėjo £122.000 už Napoleono brolio Juoza
po, Ispanijos karaliaus, laiškus, kurie 1813 
m. buvo patekę į britų rankas.

— Silkių kainos Anglijoje per praėju
sius metus pakilo 225%. Vienas svaras da
bar kaštuoja 55-60 p. Olandijoje ir Vokie
tijoje mokama po vieną svarą už silkę.

— Pasak spaudos, Rytų Vokietijoje yra 
6.000 polit. kalinių, iŠ kurių apie 1.000 yra 
jaunuoliai 15-20 metų. Dauguma kalinių 
nubausti už bandymą perbėgti į V. Vokie
tiją.

— Bulgarų laikraštis „Rabotničesko de- 
io“ praneša, kad alkoholikų skaičius 
Prancūzijoje pralenkia visas V. Europos 
valstybes. 'Sovietų S-ga neminima.

— Nuo šių metų pradžios pasibaigė per
einamasis penkerių metų laikotarpis ir 
Britanija pasidarė tikrasis E. Bendruome
nės narys.

— Nato vyriausias štabo viršininkas 
gen. A. Haig vakariečių spaudoje pareiš
kė, kad neutroninė bomba yra „ypatingai 
svarbus ir pageidautinas atominis gink
las Vakarų gynybos sistemoje“.

— Garsioji Sovietų S-gos gimnastė Ol
ga Korbut susižiedavo su „pop“ daininin
ku L. fE'ortkevičium.

— Dr. Sacharovas pasiuntė L. Brežne
vui laišką, kuriame prašo išlaisvinti Le
ningrado lėktuvo grobikus, kurių žygis 
buvęs KGB iš anksto žinomas.

— Gloucestershire iškasta 162 rutuliu
kai romėniškų švininių plokštelių, kurio
se išrašyti vagių, išsiskyrėlių ir kitokių 
prasikaltėlių užkeikimai.

— Sovietų menininkas Oskar Rabin, 
kurio parodos buvo draudžiamos, gavo 
leidimą 6 mėnesiams išvykti Į Vakarus.

— Londono didžiosios krautuvės prane
ša, kad praėjusiais metais apie 50-75% 
prekių (išskyrus maistą) parduota užsie
nio .turistams.

— Paleisdama rugpiūčio 1 d. suimtą 
studentą IA. Klimčulką, Sovietų vyriausy
bė įspėjo Britanijos ambasadorių, kad tai 
yra „geros valios“ ženklas.

— Sovietų-Japonijos taikos sutartis vėl 
užkliuvo, nes Sovietai nesutinka grąžinti 
karo pabaigoje užimtas keturias japonų 
salas.

— Lenkijoje apie 50% ūkių yra mažes
ni kaip 5 ha. Norima padidinti iki 13 ha. 
Vidutinis ūkininko amžius yra 60 metų. 
Apie 80% dirbamos žemės priklauso pri
vatiškiems ūkininkams.

— Žurnalistas B. Levin sakosi gaunąs 
laiškų iš skaitytojų, kuriems nusibodę 
skaityti apie totalitarizmą ir persekioji
mus Sov. S-goje ir kituose kraštuose.

— Kanados min, pirmininkas Trudeau 
pareiškė panaudosiąs jėgą, jei Quebeco 
provincija bandys galutinai atsiskirti iš 
Kanados provincijų federacijos.

— Užsienio prekybos ministras Patoli- 
čevas parašė atsiminimus, kuriuose jis 
teisina Stalling už jo žiaurumą ir didžiuo
sius „valymus“.

— Londone nužudytasis palestinietis 
politikas Said Hammami buvo žydų-pales- 
tiniečių susitaikymo šalininkas.

— Sausio 5 d. sukako 10 metų, kai A. 
Dubček buvo išrinktas Čekoslovakijos ko
munistų partijos vadu. Jo paliktasis 
„Prahos pavasario“ terminas įėjo i isto
riją kaip išsilaisvinimo ir demokratėjimo 
simbolis.
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PARAŠTĖJE
PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS 

TORONTE
Redakcija yra įgavusi didžiul į pluoštą 

informacijos apie 1978-jų metų didįjį pa
saulio (lietuvių įvykį — Lietuvos dienas 
Toronte. Čia pateikiama tiktai labai su
glausta tos informacijos santrauka.

Sportas
Pasaulio Lietuvių Sportinės Žaidynės 

prasidės 1978 m. birželio 28 d. Pagal spor
to sąjungos suvažiavime padarytą nutari
mą žaidynes praplėsti, jos gali prasidėti ir 
birželio 27 d. Tiksli žaidynių pradžia tu
rėtų būti žinoma 1978 m. pradžioje. Pa
grindinė žaidynių vieta — Etobicoke 
Olympium. Ten vyks krepšinio, tinklinio, 
plaukimo, stalo teniso ir šachmatų varžy
bos. Tai didžiulis, modemus ir naujai pa
statytas sporto kompleksas — salės vaka
rinio Toronto priemiesty Etobicoke. Tai 
vienas moderniausių pastatų šiame konti
nente, ypač plaukimo baseinai. Tik Mont- 
realio olimpiniai įrengimai yra didesni ir 
brangesni. Pastatas įrengtas 260 akrų par
ko plote, kuriame taip pat yra įrengimai 
lengvajai atletikai, lauko tenisui, futbo
lui ir slidinėjimui. Ten taip pat vyks leng
vosios atletikos ir lauko teniso varžybos.

Šaudymo pirmenybės vyks Hamiltono 
Lietuvių Medžiotojų ir Žūklautojų šau
dykloje „Giedraitis“ prie Caledonia mies
telio.

Dainų šventė, pamaldos
Penktoji Kanados ir JAV dainų šventė 

įvyks 1978 m. liepos 2 d., sekmadieni, 
Maple Leaf Gardens stadijone, kuris tal
pina iki 16.000 žiūrovų.

Pamaldos evangelikams liuteronams 
bus Išganytojo parapijos šventovėj, Bloor 
ir Indian Rd. sankryžoje — apie porą blo
kų į vakarus nuo Toronto Lietuvių Namų. 
Pamaldos katalikams bus šv. Mykolo ka
tedroje. Tikslus laikas dainų šventės ir

J. Jakentaitė

Sugrįžimas
Tėviškės vėjo kvapas. Pažįstamas 
skonis burnoj.

Sugrįžtu į nesugrįžtamą.
Sakau:
tegul veidai gieda vėl tą melodiją, 
teskamba vėjas verandos vijokliais, 
teuždega jonvabalius.
Sėdžiu dabar vijokliais apaugusiose

gonkelėse.
Jeigu paukščiai skris pro mane, 
šlamėdami dulkėtomis plunksnomis, 
viską sužinosiu.
Atsigersiu
iš užžėlusio tėviškės šulinėlio.

Sugrįšiu į naktį,
kurioje taip tyliai prunkščia arkliai 
ir kvepia grikių medum. 

Jonas Gailius

Susitikimas kryžkelėse
Keleiviai

Mes visi esame keleiviai, palikę neužšautas 
gimtųjų namų duris ir išsisklaidę kaip rudens 
paukščiai plačiame pasaulyje.

Susitinkame svetimų kraštų kryžkelėse, vilkda
mi vargingos kelionės krepšius, o mūsų veidus den
gia skausmu išrašytas šydas, šiltai pasisveikiname 
ir kviečiame vieni kitus į laikinos užeigos vidų: 
„'Užeikite ir būkite pasiilgti svečiai!“

Ir mes lankome vieni kitus, ir sėdame prie vai
šių stalo, ir savo liūdesį stengiamės išblaškyti lietu
viška daina: graudi melodija atpalaiduoja įtampą 
ir pakeičia mūsų maldas bei giesmes dainuojančiu 
tiesos šauksmu. Aisus skausmas atslūgsta ir aki
mirkai užmirštame benamių klajones. Tačiau kar
tais nutylame ir apsigaubiame paslaptinga tremties 
marška.

Kalbamės ir pasakojame ilgų klajonių nuoty
kius, ieškodami biblinių ženklų ir stebuklų. Mūsų 
pasakojimai srūva ilgų kelionių kartėliu, nors su
žeistose širdyse teberusenančios viltys byra išmąs
tytais žodžiais ir vaizdais kaip mūsų kelių dulkės ir 
aimanos.

Kai išsiskirstome ir liekame vieni, nesijaučia
me tokie vieniši, svarstydami liepsnomis žėruojan
čius pasakojimus.

Peržengiau daugybę slenksčių ir mačiau daug 
liūdnų veidų, apdengtų skausmo ir ilgesio šydais. 
Ir daug pasakojimų prisiklausiau. Gražiausi jų bu
vo Kahlil Gibrano.

Trys dovanos
Nedideliame miestelyje ilgą laiką gyveno so

dininkas, kurį visi gerbė ir mylėjo, džiaugdamiesi 
jo užaugintais vaisiais.

pamaldų dar nenustatytas. Taip pat gali 
pasikeisti ir katalikų1 pamaldų vieta.

Seimas, balius, kaštai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei

mas bus Royal York viešbutyje.
Didysis šeštadienio balius ir sekmadie

nio banketas po dainų šventės iškilmių 
vyks irgi Royal York viešbutyje. Baliui 
paimtas visas viešbučio aukštas, vad. 
Convention Floor, kur telpa apie 3.000 
svečių.

Pasaulio Lietuvių Dienų informacija 
nakvynių ar kitais reikalais gaunama šiuo 
adresu: Pasaulio Lietuvių Dienos, 1011 
College St., Toronto, Ont., Canada M6H 
1A8. Tel. 533-0621.

PLD visų trijų renginių sąmata siekia 
$160.000, PLFl seimo — $15.600, dainų 
šventės — $74.400, sporto žaidynių — 
$70.000.

Viso pasaulio lietuviai' kviečiami ko 
skaitlingiausiai L. Dienose dalyvauti.

Jaunimui
KONGRESO NAUJIENOS

„Į visuomeninį gyvenimą žengia po 
Antrojo pasaulinio karo subrendę lietu
viai. Jų tautinę sąmonę ir vertybių siste
mą sąlygoja socialinė, politinė ir kultūri
nė patirtis, sukurta jau išeivijoje, ši pa
tirtis iš esmės skiriasi nuo tos, kuri for- 
mvo kartas, augusias Lietuvoje.

Jaunimui yra sunku organiškai įsijung
ti į jam svetima patirtimi pagrįstą veik
lą; pilnas išeivio asmenybės išsivystymas 
reikalauja aktyvaus dalyvavimo dviejose 
visuomenėse — lietuviškoje ir gyvenamo 
krašto.

IV-TOJO PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESO TIKSLAS: 

naujai pagrįsti ir 'įprasminti jaunimo da
lyvavimą išeivijos veikloje!“

Šį tikslą patvirtino IV-tojo PLJK Ruo
šos komiteto nariai Huettenfelde, Vakarų 
Vokietijoje, 1977 m. lapkričio 5 d.

KETVIRTASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 

įvyks
1979 metais nuo liepos 11 iki 29 d. d. 

Europoje
IV-tojo PLJK Ruošos komtetas posė

džiavo 1977 m. lapkričio 5 d. Huettenfel
de, Lietuvių Vasario 16 Gimnazijoje, ir 
pramatė sekančią kongreso eigą:

1979. Vn. 11 — 1979. VII. 18: Kongresi
nė stovykla. (Čia galės dalyvauti visas 
lietuvių jaunimas. Tikimasi 500 dalyvių). 
Stovykla įvyks pietų Anglijoje.

1979. VII. 14 — Oficialus kongreso ati
darymas Londone. Kviečiama visa lietu
viška visuomenė.

1979. VII. 19 — 1979. VII. 27: Studijų 
dienos, kurios bus pravestos Altenberge 
prie Koeln'o (Vokietijoje), (čia galės da
lyvauti tik jaunmo rinkti atstovai).

1979. VII. 27 — 1979. VU. 29: Kongreso 
iškilmingoji dalis ir uždarymas, Koenig- 
steine prie Frankfurto ir Frankfurte (Vo- 

Tame miestelyje taipgi gyveno neturtingas ir 
nuskuręs batsiuvys, kuris ne tiek dirbo, kiek tuščiai 
vapeno, skleisdamas kandžius gandus apie sodinin
ką.

Šis žinojo aie piktas batsiuvio patauškas ir 
kantriai numodavo ranka.

Pagaliau jam įkyrėjo neraliuotos paskalos. 
Prieš didžiuosius atlaidus nusiuntė as batsiuvį tar
ną su stambiu maišeliu miltų, terbele cukraus ir ke
liais muilo gabaliukais.

— Bičiuli, — draugišku balsu prabilo tarnas. 
—■ Mano šeimininkas siunčia dovanų, kad taip daž
nai jį atsimeni.

Batsiuvys nudžiugo lyg geležėlę radęs, nu
sprendęs, kad jo ujamas sodininkas prisipažino 
kaltas esąs. Nenustigdamas vietoje, nuskuodė pas 
seną kalvį ir pasigyrė:

—Matai, ar ne mano teisybė?! Sodininkas ži
no kaltas esąs ir tiesia man taikos ranką!

Kalvis kaukštelėjo sunkiu kūju į žėruojantį 
gelžgalį ir, šluostydamasis prakaitą, atsakė:

— Kaip mažai, įkyrusis patauška, supranti, 
koks išmintingas yra tavo dergiamas sodininkas. 
Jis kalba perkelta prasme: miltai yra tavo tuščiam 
pilvui, muilas — nešvarioms rankoms nusiplauti, o 
cukrus — pasaldinti piktą liežuvį.

Nuo to laiko batsiuvys užsidarė savo dirbtuvė
je, nors jo širdis tebedegė neapykanta ne tik sodi
ninkui, bet ir kalviui, drįsusiam jam tiesą pasakyti.

Tačiau dabar jis prikando liežuvį ir tylėjo.

Šokėja

Vieną kartą į valdovo rūmus atkeliavo šokėja 
su muzikantų svita. Ji buvo gražiai priimta ir, 
skambant smuiko, gitaros ir dūdų muzikos gar
sams, šoko valdovo akivaizdoje.

šokėja šoko liepsnos šokį, o taipgi kardų ir ie
čių šokį, šoko žvaigždžių ir plačių erdvių šokius.

ketijoje). (Kviečiami visi lietuviai). Pra
matyta: talentų vakaras, parodos, uždary
mo aktas ir supažindinimas su studijų 
dienų rezultatais, koncertas, banketas ir 
iškilmingos pamaldos.
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Ruošos Komiteto adresai:
Prezidiumas
nariai: Andrius Šmitas (pirm.), Alfredas 
Lucas (vicepirm.), Kęstutis Ivinskis (rei
kalų vedėjas), Romas Šileris (iždinin
kas), Raimonda šreifeldaitė (sekretorė). 
Būstinės adresas: 4, Weltkongress der Li- 
tauischen Jugend, c/o Kęstutis Ivinskis, 
Oppelner Str. 61.
Studijinės ir akademinės programos ko
misija — Vinoas Bartusevičius, Danziger 
Str. 73, 5560 Wittlich.
Kultūrinės programos komisija — Kristi
na Pauliukevičiūtė, Rubinstr. 5, 8000 
Muenchen 50.
Techninė komisija (rūpinasi patalpomis 
ir kt.) — Vingaudas Damijonaitis, Sude- 
tenstr. 30, 6301 Webertal/Rotheim.

Lėšų telkimu rūpinasi Vokietijos Ben
druomenės valdyba (Romuva, 6840 Lam- 
pertheim-Huettenf eld).
Aukas prašome siųsti į sekančią sąskaitą:
4. Weltkongress der Litauischen Jugend. 
Konto Nr. 8.9257.04 Volksbank Kreis 
Bergstrasse, Bankleitzahl 553 915 00, 6840 
Lampertheim.

Vasario 16 Gimnazija
KALĖDŲ EGLUTĖ

Vasario 16 gimnazijos Kalėdų eglutė 
įvyko gruodžio 16 d. vakare gimnazijos 
valgykloje. Kalėdų eglutėje dalyvavo tik 
mokiniai ir gimnazijos mokytojai su savo 
šeimomis. Kadangi tokia šventė yra šei
mos šventė, nebuvo kviečiami svečiai. Da
lyvavo tik didžiosios Vasario 16 gimnazi- 
įjos šeimos nariai, iš viso apie 110 asmenų. 
Kalėdų eglutei lėšas sudėjo mokinių tėve
liai, įvairūs kiti aukotojai ir Lietuvių LS 
Kuopos Schwetzingene, Kaiserslauteme ir 
Darmstadte. šia proga didelis lietuviškas 
ačiū visiems aukotojams, kurių dėka buvo 
įmanoma ir šiais metais Vasario 16 gimna
zijos mokiniams surengti gražų metų už
baigimą. Organizatorius ir šiais metais 
buvo kun. Fricas Skėrys, jau 23 metus or
ganizuojąs Kalėdų eglutes. Ačiū jam, o 
taip pat ir visiems kitiems, kurie kokliu 
nors būdu prisidėjo prie šios šventės pasi
sekimo.

Iškilmės pradėtos giesme „O džiaugs
minga, išganinga“, sugiedota visų kartu. 
VHI kl. mokinė Rima Šilėnaitė perskaitė 
Kalėdų evangeliją pagal Luko 2, 1-20. Po 
to kun. Fr. Skėrys sukalbėjo stalo maldą. 
Eglutės žvakutes uždegti buvo pakviesti 
Vasario 16 gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius, Kuratorijos pirmininkas T. 
Alfonsas Bernatonis, kun. Fr. Skėrys ir 
Joseph Sabas. Gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius savo kalboje paaiškino kalė
dinių tradicijų, eglutės ir kūčių prasmę. 
Eglutė Lietuvos kaimuose iki nepriklauso
mybės laikų nebuvo žinoma. Ji atėjo iš 
svetur per mokyklas. Vokietijoje Kalėdų 
eglučių papročio pradžia laikomi 1611 me
tai. Iš tikro tai esanti pagoniška tradicija, 
simbolizuojanti amžiną jaunystę. Kūčios 
lietuvių tautoje jau nuo 'seno žinomos. Jos 
yra susijusios su vėlių garbinimu. Kūčių 
papročiai mūsų tautoje yra gausūs ir įdo
mūs. Anksčiau jie kelis kartus buvo prak
tikuojami ir Vaasario 16 gimnazijoje. Pa

plotėlių laužymas yra viena iš svarbiau
sių kūčių dalių. Jis yra senųjų krikščio
nių agapė, meilės puota, susitaikymo sim
bolis.

Po direktoriaus kalbėjo Kuratorijos pir
mininkas T. A. Bernatonis, taip pat paryš
kinęs paplotėlių laužymą. Kas sėdėjo ka
lėjime, labai gerai žino, ką reiškia dalin
tis duonos kąsniu.

Baigus laužyti paplotėlius ir sveikintis, 
susėsta vėl prie stalų ir pradėtos kūčios. 
Ir šiais metais virėjos buvo paruošusios 
pagal seną lietuvišką tradiciją daugiau 
kaip dvyliką patiekalų: įvairiausių rūšių 
žuvies, kaldūnų su grybais, kisielių ir t. t.

Po trumpos pertraukos prasidėjo kultū- 
rinė-meninė programos dalis. Montažą 
„Šventos Kalėdos“ paruošė Vida Sidrytė 
ir Vincenta Pancerienė, Vasario 16 gimna
zijos mokytoja. Eilėraštį „Rarotų giesmė“ 
padeklamavo IV kl. mokinė Lydija Kairy
tė, o Kristina Veršelytė ir Tomas Veršelis 
suvaidino pasikalbėjimą, einant į mokyk
lą. Jaunesniųjų mergaičių chorelis sugie
dojo „Venį, veni“, „Sveikas, Jėzau“, 
„Šviečia žvaigždelė“, „Tyliąją naktį“ ir 
„Gul šiandieną“, o vyresnės mergaitės 
giedojo angliškas giesmes „Hark the He
rald Angels“, „The First Noel“, „Silent 
Night“ ir ,;We Three Kings“. Abu chore
lius paruošė mokytoja Vida Sidrytė.

Pasibaigus meninei programai, Vida 
Sidrytė paprašė visus kartu sugiedoti ke
letą giesmių. Galų gale programos prave- 
dėjas kun. Fr. Skėrys visiems padėkojo už 
prisidėjimą prie šventės pasisekimo.

Po antros pertraukas galų gale atvyko 
Kalėdų senelis. Jis perskaitė ilgą eiliuotą 
humoreską, apibūdinančią gimnazijos va
dovybę, mokytojus ir atskiras klases. Po 
to buvo išdalytos Kalėdų dovanos.

Sekantį rytą prasidėjo atostogos, ir gim
nazijos mokiniai išvažinėjo į namus, į 
ekskursijas po Europą, į Didžiąją Britani
ją ir į Ameriką bei Kanadą.

Petras Veršelis

A. RŪKO SUKAKTIS
Lapkričio 6 d. Jaunimo Centro kavinėje 

buvo deramai paminėta rašytojo, poeto 
ir dramaturgo Antano Rūko 10 m. mirties 
sukaktis. Apie velionį kalbėjo prof. M. 
Madkevičius (buv. nacių Stutthoffo kon
centracinės stovyklos kalinys), aktoriai A. 
Dikinis ir J. Kelečius meniškai perteikė 
velionies kūrybos ištraukas. A. Rūko pa
rašytas veikalas ,;Bubulis ir Dundulis“ 
daug kartų buvo rodomas tremties ir iš
eivijos lietuvių scenose, jo eiliuotas vei
kalas „Mano tautos istorija“ yra vienas iš 
patriotiškiausių veikalų išeivijos literatū
roje.

ŠIMTASIS „PASAULIO LIETUVIO“ 
NUMERIS

Kadaise Lietuvoje leistas, o išeivijoje 
vėl atgaivintas Lietuvių iBendruomenės 
organas „Pasaulio lietuvis“ 1977-ųjų me
tų pabaigoje išleido šimtąjį numerį. Pra
džioje tai buvo tiktai biuletenis, skelbęs 
informacinę LB liečiančią medžiagą. Vė
liau leidinys tobulėjo ir virto dešimtį kar
tų per metus pasirodančiu žurnalu. Pažy
mėtina, kad be kita ko, šis žurnalas krei
pia labai daug dėmesio į grynos lietuviš
kosios kalbos reikalą.

Sukaktuviniame žodyje žurnalo re
daktorius Bronius Nainys tikisi, kad Pa
saulio Lietuvis antrąją šimtinę švęs jau 
kaip savaitinis žurnalas. To mes jam iš 
visos širdies ir linkime.

Pagaliau pašoko gėlių vėjo sūkuriuose šokį.
Po to priėjo prie valdovo sosto ir grakščiai nu

silenkė. Valdovas pasišaukė ją arčiau ir paklausė:
— Gražioji mergaite, grakščių judesių ir pasi

gėrėjimo dukra, kur tu išmokai šokio meno? Kokiu 
būdu suderini visus judesius ritmo ir rimo žaisme?

Šokėja vėl nusilenkė ir atsakė:
— Galingas ir dosnus valdove! Nežinau, kaip 

turėčiau atsakyti į jūsų klausimą. Aš viena težinau: 
filosofo siela glūdi jo galvoje, poeto siela — jo šir
dyje; dainininko siela supasi apie jo gerklę, tačiau 
šokėjos siela išsisklaidžiusi visame jos kūne.

Mažos tautos

Mano tėviškėje buvo sodrių ganyklų, kuriomis 
skersai ir išilgai timpčiojo pieningos karvės ir ra
mios avelės.

Kartą mažas ėriukas nuplujojo į Mituvos pa
kriaušę ir, graudžiai mekendamas, šaukėsi mamos. 
Kai ši atšuoliavo pas mažąjį ėriuką, dangaus mėly
nėje pasirodė išalkęs erelis ir sukosi ratu.

Jau jis norėjo šauti žemyn ir pasigrobti nužiū
rėtą grobį, kai prie jo praskrido antrasis erelis, taip
gi išalkęs ir grąsus. Juodu pradėjo kovoti, peštis, 
varžydamiesi dėl numatyto grobio ir giedrioje pa
dangėje nuaidėjo aršus klyksmas, palydimas su
draskytų plunksnų.

Avelė žvilgčiojo aukštyn ir stebėjosi. Paskum 
priėjo prie ėriuko ir tarė:

— Kaip nuostabu, vaike, kad tuodu padangių 
galiūnai gali taip aršiai kovoti. Ar jiedviem neuž
tenka plačių padangių erdvių? Melskis, mano ma
žutėli, prašyk Visagalį Dievą, kad juodu susitaikin
tų ir nurimtų.

Ir mažasis ėriukas, stebėdamasis dviejų galiūnų 
kova, meldėsi savo naivioje širdyje.

(Bus daugiau)

pasaulyje
KUR NIJOLĖ SADŪNAITĖ?

Žinios, kad Nijolė Sadūnaitė, atlikusi 
bausmę darbo stovykloje, dabar yra iš
tremta į Sibirą ir dirba vienoje mokyklo
je valytoja jau yra pasenusios.

Naujausiomis žiniomis, N. Sadūnaitė iš 
minėtos mokyklos yra perkelta dirbti į li
goninę. Gyvena bendrabutyje, bet turi at
skirą kambariuką su centriniu šildymu.

Stovykloje ji buvo apsirgusi chronišku 
bronchitu, bet dabar sveikata taisosi. Ji 
dėkoja visiems, kurie rūpinosi jos likimu. 
Dėka tų rūpesčių, ji buvo paleista iš dar
bo stovyklos vieneriais metais anksčiau.

NAUJA KUN. J. PRUNSKIO PREMIJA
Lietuvių Istorijos draugijai, mininčiai 

savo veiklos dvidešimtmetį, jos .narys 
kun. dr. Juozas Prunskis parūpino $1.000. 
Ši suma bus panaudota premijai, kuri bus 
paskirta už geriausią mokslinę Lietuvos 
istorijos monografiją. Temą pasirenka 
patys konkurso dalyviai iš bet kurio Lie
tuvos istorijos laikotarpio. Monografija 
turi būti pagrįsta šaltiniais 'bei moksline 
literatūra, parašyta lietuvių kalba. Apim
tis — 1'50-200 mašinraščio puslapių su tuš
čiu vienos eilutės tarpu. Monografijas rei
kia atsiųsti ilki 1978 m. gegužės 1 d. Lietu
vių Istorijos Draugijai, 6547 So. Washte
naw Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. Jos 
pasirašomos slapyvardžiais, atskirame už
klijuotame voke pridedant autorių vardus 
bei pavardes, adresus, telefoną.

IŠLEIS ALBUMĄ
Buvęs IV laisvojo pasaulio lietuvių tau

tinių šokių šventės rengėjų pirm. L. 
Kriaučeliūnas, nors ir pavėluotai, ryžtasi 
savo lėšomis išleisti tos šventės vaizdų al
bumą. Tuo reikalu gruodžio 3-4 d. d. iš 
Hamiltono į Čikagą atvyksta buvusi tos 
šventės vyriausia meno vadovė G. Bredch- 
manienė, kur ji albumo reikalais tarsis su 
dr. L. Kriauoeliūnu, VI. Būtėnu, dail. P. 
Aleksa ir kitais.

MIRĖ J. REMEIKIS
Sudbury (Kanada) mirė Jonas Rernei- 

kis. Į Kanadą jiis buvo atvykęs iš Belgi
jos, kur dirbo anglių kasyklose. Kanadoje 
buvo įsigijęs nuosavą restoraną. Paliko 
žmoną ir penkis vaikus Kanadoje ir vie
ną ištekėjusią dukterį Lietuvoje.

STRAIPSNIS APIE LIETUVĄ
Keliomis kalbomis lenkų iniciatyva 

Londone leidžiamas biuletenis „European 
Press“ išspausdino platų K. Tamošiūno 
angliškai parašytą straipsnį apie Lietuvą. 
Pasinaudodamas Tomo Venclovos ir A. 
Štromo pranešimais Studijų savaitės me
tu, jis pateikė daug vertingos medžiagos 
apie padėtį Lietuvoje ir Helsinkio nutari
mų vykdymui sekti sudarytosios grupės 
veiklą.

PASKIRTA PREMIJA
„Dirvos“ novelės konkurso vertintojų 

komisija, kurią Klevelande sudarė Aure
lija Balašaitienė, dr. Danguolė Tamulio- 
nytė ir Vacys Kavaliūnas, mecenato Simo 
Kašelionio $600 premiją vienbalsiai pa
skyrė Kryptomerijos slapyvardžiu pasira
šiusiam autoriui už novelę ,;Susitikimas“. 
Atplėšus voką, paaiškėjo, kad premijuoto 
„Susitikimo“ autorė yra Marija Tūbelytė- 
Kuhlmann, gyvenanti Taiwane, laisvojoje 
Kinijoje. Konkursui buvo gauta 12 nove
lių.

GINČAS DĖL LIETUVOS ISTORIJOS
Londono lenkų laikraštyje neretai rašo

ma ir apie Lietuvą. Vienas iš tokių 
straipisnių buvo atspausdintas praėjusių 
metų pabaigoje. Jame W. Lasockis atpa
sakojo prof. R. Misiūno referatą apie po
būvį Lenkijoje. Ten, tarp kitko, buvo pa
sakyta, kad Lenkijoje yra išleista kėletas 
knygų, kuriose nagrinėjama Lietuvos pra
eitis. Į tą straipsnį atsiliepė skaitytoja iš 
Kanados, kuri panoro sužinoti tų knygų 
autorių pavardes ir kt. Ponia A. Lepszy 
(Toronto) dar pasakė, kad Kanados lietu
vių mokyklose yra naudojami istorijos 
vadovėliai, kuriuose visiškai nutylėtas Jo
gailos ir jo įpėdinių laikotarpis. Tokiu bū
du Jogailaičiai „visiškai išnyko iš Lietu
vos istorijos, ir jų vertoje atsirado tuštu
ma“.

Gruodžio 24 d. laidoje „Tydzien Polski“ 
atspausdino W. Lasockio atskymą, kuria
me jis sako, kad jis bando susisiekti su 
prof. R. Misiūnu, nes „Lituanus“ žurnale 
atspausdintame straipsnyje nebuvo tiks
lesnių duomenų apie Lietuvos istorijas, 
išleistas Lenkijoje. Bet rašytojas W. La- 
sookis tvirtina, kad jis susipažino su dr. 
V. Daugirdaitės-Sruogienės Lietuvos isto
rijos vadovėliu, išleistu Čikagoje, kuris 
yra naudojamas liet, išeivijos mokyklose. 
Iš to, ką jis matė, jis galįs pasakyti, kad 
istorijos vadovėlyje niekas nenutylima

Dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės „Lietu
vos istorija“ turi 947 psl., iš kurtų 296 psl. 
yra paskirti Jogailaičių laikotarpiui apra
šyti. Nesuprasdamas lietuvių kalbos, jis 
negalįs tvirtinti, kokioje dvasioje istorija 
yra pavaizduota, bet jis mato, jog knygo
je yra duota visa eilė Dlugošo kronikos 
citatų, kas paprastai randama ir lenkų is
torijos vadovėliuose. Iliustracijos taip pat 
primenančios bendrą Lietuvos ir Lenkijos 
praeities laikotarpį.
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KASDIENISKOS
SMULKMENOS

GRĮŽIMAS Į KAIMĄ

Sakoma, kad per ilgesnį laiką viskas 
nusibosta. Net ir konservatyviškiausi ang
lai nebemėgsta monotonijos. Visi ieško 
kažko naujo. Prisiminkime tiktai, kaip 
anglų darbininkai pakeitė burokėlių su
muštinius į niekada negirdėtą salami deš
rą, arba su ‘kokiu užsidegimu po karo jie 
pradėjo veržtis atostogų į nepažįstamus 
Europos kraštus. Nusibodo braidyti kel
nes pasiraičius miglotais jūros pakraš
čiais ir ėmė keliauti į saulėtąją Ispaniją, 
Italiją ir kitus kraštus. Jų ir vokiečių dė
ka ne vienas suvargęs Ispanijos pajūrio 
ūkininkas milijonierium pasidarė, pradė
jęs už gerą pinigą pardavinėti iki to laiko 
niekam netinkamus smėlynus... Atsirado 
nauji miestai, gražios vilos dygo kaip gry
bai po lietaus.

Paskutiniuoju metu ir tai jau pradėjo 
nusibosti. Pasak spaudos, žmonės staiga 
pradėjo atsigręžti į beveik pamirštą ir nie
kinamą kaimą. Esą, 'kokia nauda važiuoti 
iš triukšmingo miesto į dar triuikšminges- 
nj pajūrį, kur saulės 'kepinami žmonės lai
pioja per vienas kito galvas. Be to, jau 
ten viskas pamatyta ir paragauta. ‘Miesto 
vaikai staiga susidomėjo, iš kur gaunamas 
pienas, kas per gyvuliai patiekia šiltus 
kailinius, kaip iš 'kiaušinio išsirita gelton
snapis viščiukas, kodėl žąsis neskęsta van
denyje... Pradėta kalbėti ir rašyti apie 
nesveiką miesto duoną, kuri nei iš tolo 
neprilygstanti kaimiškajai. Ir štai atsira
do nauja atostogų rūšis — Country Farm 
Holidays.

Atsirado specialios organizacijos, ku
rios suranda stambesnius ūkius, sutinkan
čius už prieinamą kainą išnuomoti vasa
ros metu miesto žmonėms atliekamus 
kambarius, o šeimininkėms pamaitinti sa
vo „apsimokančius svečius“ kaimiškiausiu 
maistu. Kerta žmonės namie rūkytą kum
pį, raiko naminę duoną, šveičia darže pri
sirovę salotų ar morkų ir stebi pro langą, 
kaip vakare .grįžta banda ar žąsis parsi
veda iš kūdros šeimyną. Vyresnieji sėdi 
prie malkomis kūrenamo židinio, o anksti 
rytą klausosi gegutės kukavimo, kurio gal 
niekada nebuvo girdėję. O ką jau bekal
bėti apie lakštingalą... žodžiu, gražu, mie
la ir romantiška... Jei tikėti, ką sako laik
raščiai, tokios farmos jau iš anksto visos 
esančios užsakytos.

Kilijrasoj

Gal nedaug kas yra girdėjęs apie ang
lišką organizaciją, pasivadinusią 
W|W|OOF. Tai yra sutrumpinimas šiuo me
tu labai populiarėjančio judėjimo. Wor
king Weekend On Organic Farms. Dauge
lis jaunų žmonių ar šeimų savaitgaliais 
nori išvykti į kaimą, ir, nusimetę miestiš
ką drabužį, padirbėti su šakėm ar kastuvu 
daržų ūkyje. Jie ieško tokių ūkių, kur 
daržovės ir vaisiai auginami be minerali
nių trąšų, panaudojant tik organines me
džiagas — kompostą ar gyvulių mėšlą. 
Vieni nori tokiuose ūkiuose tik padirbėti, 
kad galėtų savaitgalį praleisti gamtoje ir 
parsigabenti sveikų daržovių, kiti, pasitu
rintieji, stengiasi patys tokius „savaitga
linius ūkelius“ įsigyti. (Kaip žinoma, jie 
labai populiarūs ir Lietuvoje). Turbūt ne 
vienas skaitėme, kad net viena karališko
sios šeimos narė, princesė Margareta, yra 
į šį judėjimą įsitraukusi. Esama ir keletos 
lietuvių, „natūralaus ūkininkavimo“ entu
ziastų...

Tai va, beskaitant apie tokias kaimo 
dangiškas grožybes, prisimena, kad ir 
mes, lietuviai, turime puikų ūkį. Tiesa, 
ten nėra gyvulių bandų, plačių javų lau
kų, .bet tų dalykų galima ir pas kaimynus 
prisižiūrėti. Dailus šuo su keliolika vištų 
ir žąsų pulkeliu jau ten gyvena. Jeigu dar 
pridėtume mažą „žemaituką“ ir kokią 
barzdotą ožką, tai gyvulių inventorius ir 
būtų pilnas.

Norint kaimiškąją idiliją galutinai už
baigti, šalia maudymosi baseino reikėtų 
pastatyti gerą kaimišką pirtį, senais kel
mais kūrenamą. Beržų apie ežerą auga pa
kankamai — bus iš ko vantų pasidaryti... 
Jau vien toji pirtis pritrauktų ne tiktai 
kitataučius, bet ir lietuvius, o ypačiai ge
ro išsivanojimo išsiilgusius aukštaičius...

Gal dar lietuvišką duonkepę reikėtų pa
sistatyti, motorinę 'bulvių tarką suprojek
tuoti, ar dar kokią kaimišką prašmatnybę 
sugalvoti. Juk planuoti mes sugebame...

L. ‘Sodybos žemė nėra pati geriausia, sa
kysime, kviečiams .auginti, bet daržinin
kystei ji beveik ideali. Tad kodėl ir šių 
Country Farm Holidays ar WWOOF siste
mų neišmėginti? Šiokia tokia pradžia, be
rods, jau padaryta. Buvusioje „Jaunave
džių viloje“ viena šeima jau „ūkininkau
ja“. Išbandę visokiausius verslus, paban
dykime dar vieną, patį lietuviškiausią...

B. Šarūnas

Privataus ūkio pagalba
Londone leidžiamas „Soviet News“ laik

raštis (gruodžio 6 d.) išspausdino G. Šme- 
levo straipsnį apie privatiškąjį ūkį Sovie
tų S-goje.

Pačioje straipsnio pradžioje sakoma, 
kad nors Sovietų S-gos politika yra su
kurti socialistinę gamybą, tačiau be pri
vačios iniciatyvos neapsieinama. „Todėl 
asmeniški Sklypai, kuriuos laiko kolcho
zų, pramonės ir kitų sričių darbininkai, ir 
toliau pasilieka labai svarbi priemonė ap
rūpinti gyventojus reikalingais produk
tais“. Šas teigimas remiamas paties L. 
Brežnevo nurodymais, kurie išdėstyti spe
cialiame vadove krašto ūkiui kelti 1976- 
1980 metais. Ten sakoma, kad kolchozai 
ir sovchozai privalo padėti privatdškųjų 
Sklypų savininkams apsirūpinti reikalin
gomis priemonėmis ir gyvulių pašaru. 
Taip pat jie turi padėti suorganizuoti rin
kas (turgus), kuriose .sklypininkai gali 
savo produktus parduoti.

Straipsnio autorius sako, kad nors tie 
sklypai yra maži (apie 0.5 ha), vis dėlto 
1975 m. jie patiekė 27% visų žemės ūkio 
gaminlių. Jis vadina tuos ūkius rusišku 
terminu „podsobnoje chozeistvo“, o tai 
reiškią „pagalbiniai ūkiai“. Ir čia pat ban
do atsakyti, kam ir kaip jie pagelbsti.

Aišku, pirmiausia tie ūkiai maitina pa
tį „ūkininką“ (taip straipsnyje jie vadi
nami) ir jo 'šeimą, nors jie nustatytas dar
bo valandas dirba kolchoze ar sovchoze.

Antroje eilėje privatiškieji „ūkininkai“ 
palengvina kolchozams atiduoti valdžiai 
maisto duokles. Pasigamindami reikalin- 
gus maisto produktus savo sklypuose, jie 
nebereikalauja jų iš savo darboviečių.

Pagaliau tie „ūkininkai“ gelbsti ir vi
sam kraštui, žymią savo išaugintų lauko 
ir gyvulių produktų dalį parduodami 
miestų, rinkose. Esą kolchozai ir sovchozai 
jiems noriai padeda apsirūpinant gyvulių 
prieaugliu ir pašaru, kad' tik kiek galima 
daugiau trūkstamų produktų patektų į 
rinką. Milijonai paršelių, viščiukų ir ver
šelių pigiomis kainomis parduodami „ūki
ninkams“, kad šie juos išaugintų ir aprū
pintų miestų rinką.

Taigi jau vėl praėjo laikai, kai buvo at
virai kalbama ir rašoma, jog tie „podsob
noje chozeistvos“ žaloją socialinį ūkį ar 
eksplotuoją darbininkus. Esą, grįžę iš 
darbo kolūkyje, vietoje poilsio ar kultūri
nės pramogos žmonės turi kibti į savo ka
pitalistinį chralkterį turintį praktišką 
Sklypą, šiandien jau niekas nebesiūlo tų 
sklypų panaikinti ir „ūkininkams“ padė
ti, bet priešingai — surandama pakanka
mai priežasčių šitokiai sistemai pateisinti. 
Ir visa tai vyksta 60 metų po revoliucijos, 
kai 'bent dvi jaunos kartos jau išaugo so
cialistinėje sistemoje, teoretiškai neigian
čioje privatišką nuosavybę ir išnaudoji
mą.

plunksnos ginklas krašto viduje, panaudo
jant spausdinimo darbui primityviausias 
priemones. Šitie pogrindžio darbai, apimą 
visus literatūros žanrus (poeziją, dramą, 
romanus), jau pradeda įgyti tokį svorį ir 
jėgą, kurių nebegali išbalansuoti valdžios 
nuolaidų metodas. Esą, Lenkijos gyvento
jai šio naujojo literatūrinio judėjimo įta
koje nebenori pasitenkinti kompromisais, 
o siekia pilnutinės laisvės.

Patarimas be atlyginimo
Vienas savo vardo nesutinkąs pasirašyti 

Skaitytojas prisiuntė čia spausdinamą ra
šinį. Dėl jo siūlomo patarimo kviečiame 
pasisakyti vyresnio amžiaus skaitytojus 
ir medicinos specialistus. Red.

Kiėkviena būtybė kovoja už būvį, kad 
tik ilgiau galėtų gyventi. Kyla klausimas, 
kaip prailginti žmogaus gyvenimą?

Pirmiausia reikia pagerinti žmogaus 
kvėpavimą. Norint pagerinti kvėpavimą, 
reikia žinoti, kaip tas kvėpavimas vyksta. 
Plėvė, vadinamoji diafragma, skiria plau
čius nuo kepenų ir skilvio. Diafragma pul
suoja žemyn ir aukštyn', išstumdama iš 
plaučių iškvėpuotą orą. Juo žmogus yra 
jaunesnis, juo didesnė diafragmos ampli
tudė, juo geriau išstuma iš plaučių iškvė
puotą orą. Metams sienkant, viskas dėvi
mi ir atrofuojasi, ypatingai pilvo raume
nys, kurie palaiko žarnas ir skilvį tam tik
roje aukštumoje. Vyresno amžaus žmonės 
daugumoje turi išdribusius pilvus. Tai 
jiems pasunkina kvėpavimą, nes diafrag
ma neturi pakankamos atramos pakilti 
aukščiau. Reikia atsiminti, kad diafrag
mos .amplitudė taip pat mažėja žmogui 
senstant.

Šiam reikalui labai daug padeda 5 cm 
pločio diržas, sustiprintas iš vidaus kieto 
pado oda (liežuvio pavidalo), apie 11 cm 
pločio ir 18 cm ilgio, iškaitant diržo plotį. 
Liežuvis turi būti prisiūtas ar kitokiu bū
du pristiprintas diržo priešakyje, nukreip
tas žemyn.

Atsikėlus anksti rytą, pirmas darbas ap
siauti ir po to apsijuosti pasigamintu dir
žu. Jis 'turi būtį taip suveržtas, kad nega- 
ėtumei užkišti piršto. Tada pasijusi, kad 
gali bėgti ir kopti į kalną be jokio vargo. 
Aš pasidariau sau tokį diržą ir džiaugiuo
si, kad galiu laisvai kvėpuoti iki pat plau
čių dugno, o be diržo vargiai galėjau lipti 
laiptais ar kopti į fcalną.Esu 70 metų am
žiaus.

Ta pačia proga noriu priminti, kad mo
terys šiame krašte ilgiau gyvena, negu vy
nai. Atsakymas aiškus: jos nešioja korse
tus, kurie pagerina kvėpavimą ir tuo pa
čiu prailginagyvenimą.

Pabandykite, neapsigausite.
Patarėjas

SKAITYTOJU LA1SKAJ

LIETUVOJE
PAŠALINS NESKAITOMAS KNYGAS
Lietuvos valstybinėje bibliotekoje sau

goma trys milijonai du šimtai tūkstančių 
spaudinių, kuriais naudojasi 30.000 regist
ruotų skaitytojų. Bibliotekos efektyvumui 
padidinti sudaryta specialistų komisija. 
Apie tos komisijos ir pačios bibliotekos 
darbą jos direktorius Jonas Baltušis pa
reiškė:

„Knygos naudą regime tada, kai ji yra 
skaitoma. Tuo tarpu daug milijonų knygų 
guli neliečiamos. Gaila suvartoto popie
riaus, darbo jėgos. O kiek brangiai kai
nuoja tokios nenaudojamos literatūros 
saugojimas ir priežiūra... Nutarta pase
nusią literatūrą išimti iš visų respublikos 
bibliotekų lentynų ir atiduoti mūsų biblio
tekos depozitorinei saugyklai. Šitaip 6.500 
respublikos bibliotekų išlaisvinsime nuo 
senienų, užleisime vietą naujausiai litera
tūrai. Antai vien mūsų biblioteka per me
tus gauna 160.000 naujų spaudinių!

Tuo tarpu yra tokių knygų, kurias skai
to tik vienas kitas specialistas — todėl ne
verta jų laikytį ir užimti vietą visose bib
liotekose. Tobulinsime literatūros komp
lektavimą, vengsime dubliavimo.“

PAMINĖTA ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA
Vilniaus Mokslų akademijoje gruodžio 

10 d. buvo 'suruoštas susirinkimas Žmo
gaus teisių dienai paminėti. Susirinkimą 
atidarė prof, sąjungų pirmininkas Feren- 
sas. Minėjime kalbėjęs Justas Paleckis, 
tarp kitko, pareiškė:

^Imperialistams ne prie širdies įtempi
mo atoslūgis. Jie varo milžinišką šantažo, 
provokacijų ir melo kampaniją prieš so
cializmo šalis, pasitelkdami įvairaus plau
ko perbėgėlius, įžeistos ambicijos „disi
dentus“. Imperialistai ir jų agentai deda
si dideliais „žmogaus teisių gynėjais“, o iš 
tikrųjų pamina jas. Viena galingiausių 
imperialistinių valstybių — JAV priglau
dė daugybę karo nusikaltėlių, žudikų, ku
rių sąžinė sutepta tūkstančių žmonių 
krauju.“

Ir vis dar neužkasti karo kirviai. Žmo
nės per prievartą išvežti ar patys pasi
traukę nuo grėsmės būti ištremtiems i Si
birą, įkuriame „Žmogaus teisių“ sąvokos 
iki šiol dar niekas nėra girdėjęs, tebeva
dinami karo nusikaltėliais ir žudikais.

LIETUVIŠKŲJŲ KNYGŲ VERTIMAI

1945-1975 m. Lietuvos leidyklos išleido 
540 lietuviškų knygų rusų kalba. Kitomis 
Sovietų S-gos tautų kalbomis išleista 298 
knygos (vertimai), o į užsienio kalbas — 
250 knygų. Iš viso lietuviškų knygų iš
versta į 36 Sov. S-gos tautų ir 26 užsienio 
šalių kalbas.

dagavimu ir žurnalistika besidominčius 
jaunuolius ir jaunuoles. Mokytis. Išmė
ginti savo jėgas. Vartoti lietuvių kalbą. Ir 
taip toliau. Tai kur kas naudingiau, negu 
siūlyti jiems padavėjų darbą lietuviškose 
valgyklose. Dviguba nauda. Nuolatiniai 
tarnautojai galėtų paatostogauti, o jauni
mas galėtų užsidirbti pinigų ir dirbti lie
tuvišką darbą. Iš tokių, kad ir tik sauje
lės, gal ir atsirastų vienas kitas, 'kuris 
perimtų kurio nors laikraščio redagavi
mą.“

Europoje šiame darbe (jeigu iš viso 
įmanoma) gal geriausiai galėtų patalkin
ti DBLS Jaunimo sekcija ir Vasario 16 
gimnazija.

IŠEITIES IEŠKANT

Jauna poetė ir rašytoja Eglė Juodvalky
tė (praėjusią vasarą skaičiusi savo kūry
bą Studijų savaitėje) „Pasaulio lietuvy
je“ išspausdino straipsnį „Išeities ieš
kant“, kuriame vaizdingu stiliumi nagri
nėja lietuviškosios spaudos klausimą ir 
siūlo jos ateičiai užsitikrinti receptą.

„...Vis dažniau ir dažniau linksniuojam 
išeivijos spaudos problemas. lAimanuo- 
jam, kad mažėja skaitytojų skaičius. De
juojam, jog ir rašančių eilės retėja. O 
apie redaguojančius dantis sukandę tylim, 
nes čia ir retų prošvaisčių nebeįžiūrim. 
Bet kaip tik pastaroji problema žada būti 
pati opiausia pačiu artimiausiu laiku. Kai 
į šeštą ir septintą savo amžiaus dešimtme
tį jau nebe kopia, bet kūliavirsčia ritasi 
mūsų dienraščių ir savaitraščių redakto
riai', nebe laikas susirūpinti, bet laikas 
rasti Išeitį, kad 1990-aisiais netektų ap- 
garbstyti ir palaidoti mūsų išeivijos pasi
didžiavimą — spaudos tinklą, kokio netu
ri nė viena kita tautinė mažuma. Jei vie
nas ar kitas leidinys pakratytų kojas, gal 
ir nereikėtų perdaug sielotis, bet čia jau 
visai kita tema...

Taigi. Panagrinėkim padėtį. Dabartiniai 
redaktoriai — daugiausia vyresnio am
žiaus žmonės. Normaliomis sąlygomis jų 
įpėdiniai būtų jų antrininkai ir pagalbi
ninkai — penkiolika, dvidešimčia metų 
jaunesni. Tet, kad neretai jie antrininkų 
visai neturi, o negausūs pagalbininkai — 
jų pačių amžininkai. Dabartinė vidurinio
ji karta darbo ieškojo ir jį rado moksle, 
medicinoje, technikos ir pramonės srity
se ar panašiai, šios kartos žmonės išlaiko 
šeimas, gauna neblogas algas ir negalima 
laukti, kad atsirastų asmenų (ar net vie
nas išimtinas asmuo), kurie norėtų, ar 
pagaliau galėtų, mesti savo tarnybą ir im
tis lietuviškų dienraščių ar savaitraščių 
redagavimo. Tai yra — imtųsi piUnalaikio 
menkai apmokamo, 'be ateities ir daugiau 
priekaištų negu gaubės sulaukiančio dar
bo. Argi galima tikėtis, kad, pareikalavus 
įgyvendinti trafaretu tapusius žodžius 
„auką tautai ir tėvynei“, atsirastų žmo
nių, kurie velniop pasiųstų savo asmeninę 
ambiciją, 'šeimas ir t. t. Neieškokim slie
kų ant asfalto.“

Straipsnio autorė mano, kad į spaudos 
darbą reikia pradėti traukti moksleivius, 
kurie šiaip ar taip vasaros atostogų metu 
ieško laikinų darbų ir uždarbių.

„...šį redaktoriams savotiškai sunkų ir 
lengvesnį laikotarpį norėčiau savotiškai 
palengvinti ir apsunkinti, pasiūlydama 
jiems įkas vasarą į redakcijas priimti re

Marija Baltrušaitiene
Mums čia Europoje reikėtų paminėti 

mirties sukaktį M. Baltrušaitienės, 'kuri 
jau 30-ti metai .ilsisi šaltuose Paryžiaus 
kapuose.

Marija gimė 1877 m. turtingų rusų 
pirklių šeimoje. Buvo gabi, protinga mer
gaitė, baigusi konservatoriją — viena kul
tūringiausių tos gadynės moterų. J. Balt
rušaitis 'buvo jos brolio mokslo draugas. 
Kartą netikėtai buvo pakviestas į jos tė
vo namus, kur su ja susipažino ir užsimez
gė meilė. Jauna, gabi, turtingų tėvų duk
tė pamilo nežinomą, neturtingą ir dar ki
to tikėjimo studentą. Tėvams tai buvo di
delis smūgis. Jie išvežė dukterį „išsiblai
vyti“ į tolimą vasarvietę. Bet meilei nėra 
užtvarų. Pirmai progai pasitaikius, ji su
grįžo pas savo mylimąjį. Su jai charakte
ringu švelnumu sutiko tėvų nepasitenki
nimą ir pasiryžo būti mūsų žymaus poeto 
ir diplomato J. ‘®altrušaičio žmona. Vyras 
jai iki savo mirties reiškė didelę meilę, 
pagarbą ir skyrė jai daug savo sukurtų 

I eilėraščių.
.1944 m. vyrui mirus, Marija labai rū

pestingai tvarkė jo archyvą ir rūpinosi 
surinkti jo eilėraščius. Net gulėdama mir
ties patale, dar rūpinosi savo vyro mono
grafijos išleidimu. Motinos rūpesčiu jiedu 
lietuviškoje dvasioje išauklėjo savo sūnų 
Jurgį. Jis baigė Sorbonos universitetą ir 
gavo meno daktaro laipsnį. Skaitė paskai
tas įvairių šalių universitetuose, tyrinėjo 
meno istoriją. Parašė keletą veikalų iš 
architektūros istorijos lietuviškai ir pran
cūziškai.

Marija Baltrušaitienė mirė 1948 m. Pa
laidota šalia savo vyro, kurį būdama gy
va taip karštai mylėjo.

V. Vytenietls

Plunksna—lenku ginklas
Venecijos kultūriniame festivalyje 

(Biennalėje) turėjo dalyvauti jaunas len
kų intelektualas Stanislovas Baranczaikas, 
bet negavo leidimo išvažiuoti iš Lenkijos. 
Jo numatytos paskaitos santrauka apie 
neoficialios lenkų spaudos 'kovą su krašto 
negerovėmis ir valdžios bei partijos var
žymais paskelbta spaudoje.

Pažymėtina, kad Lenkijoje leidžiami 
mažiausia aštuoni pogrindžio žurnalai, 
kurių vienas („Zapis“) spausdinamas 
Londone angliškai. Šalia tų žurnalų kraš
te cirkuliuoja daugybė primityviausiu bū
du spausdintų, bet tikrais vardais pasira
šytų brošiūrų 'bei knygų, sudarančių gal
vos skaudėjimą ne tiktai policijai, bet ir 
valdžios žmonėms. Vienas iš tokių „sam- 
izdato“ autorių yra ir čia minimasis S. 
Baranczakais.

Savo paskaitą jis pradeda pasakojimu, 
kaip 1787 m. Rusijos karalienė Kotryna 
užsimanė pavažinėti po visą kraštą, norė
dama savo akimis pamatyti, kaip gyvena 
jos pavaldiniai-valstiečiai. Bijodamas pa
rodyti tų valstiečių nepaprastą skurdą, 
princas Potemkinas ėmęs statyti pakelėse 
dailias sodybėles, pravažiuojančios kara
lienės akims apgauti. Tos sodybėlės, įga- 
vusios simbolinį „Potemkino kaimų“ var
dą, tebesančios gerai žinomos iki šios die
nos.

S. Baranczukas nurodo, kad Potemkino 
metodas, esą, labai plačiai vartojamas šių 
dienų Lenkijoje. Jam pailiustruoti jis pa
teikia visą eilę pavyzdžių. Sakysime, prieš 
partijos pareigūnams atvykstant apžiūrėti 
valstybinio ūkio, į jlį suvedami iš privačių 
ūkininkų paskolinti geresnieji gyvuliai. 
Pareigūnams išvykus, ūkininkai gyvulius 
vėl atsiima...

Tiek praktiškajame, tiek ir kultūrinia
me gyvenime lenkai esą išmokę naudoti 
dvi kalbas: oficialiąją, kuri garbina par
tijos darbą ir krašto gerbūvį, ir praktiš
kąją — vaizduojančią tikrąją padėtį, bet 
.perduodamą iš lūpų į lūpas anekdotais ar
ba minėtais „samizdatais“. Tų dviejų kal
bų sankryžoje dažnai neišvengiamai 
įvyksta krizė. Darbininkai arba tikintieji 
pareikalauja savo teisių. Valdžia, norėda
ma išvengti katastrofos, yra priversta pa
naudoti trečiąją arba nuolaidų versiją, 
kuri 'bent laikinai patenkina abi puses.

Lenkų intelektualai yra išleidę daug 
„samizdato“ 'pobūdžio knygų užsieniuose. 
Tačiau jie jaučia, kad nepakankamas jų 
skaičius patenka į Lenkiją, o tuo pačiu 
sumažėja ir tų knygų įtaka. Todėl pasku
tiniaisiais metais vis labiau išryškėja

DĖL MŪSŲ SĄSKRYDŽIŲ

Jau 35 metai, kad palikome savo tėvynę. 
Išsiblaškę po visą pasaulį, retai turime 
progos draugėn sueiti, šios salos lietuviai 
vieną kartą metuose susitinka L. Sodybo
je per Sekminių sąskrydį, į kurį jie vyks
ta susitikti savųjų žmonių, atsigaivinti.

Kažin, ar sąskrydžių organizatoriai pa
stebėjo, kad dalis mūsų vienišų tautiečių, 
nors ir su bokalu rankose, vaikšto nulei
dę galvas ar sėdi prie stalo nerasdami kal
bos su pripuolamai sutiktais tautiečiais? 
Neturėdami savų šeimų, jie jaučiasi at
skirti, nereikalingi, o kartais ir nelaimin
gi-

Aš siūlau pakeisti mūsų sąskrydžių po
būdį. Po pamaldų norėčiau matyti visus 
tautiečius, vyresnius ir jaunimą, prie vie
no didelio patiesto stalo, kartu su visuo
menės vadovais, kunigais ir vsais tais, ku
rie dirba lietuviškąjį darbą, dalyvauja 
mūsų veikloje. Prie skaniai paruoštų val
gių, su vyno taure rankoje susiburtume 
visi į krūvą, pasiklausytume vieni kitų 
kalbų, išsišnekėtume, pasijustume viena 
didelė šeimyna.

Atvykstantieji į sąskrydį, turėtų būti 
jau iš anksto apsimokėję už pietus, ku
riuos paruoštų L. Sodybos administracija. 
,/E. Lietuvis“ pskelbtų sąskrydžo tvarką ir 
suteiktų visas reikalingas informacijas.

Linkiu tokiam sąskrydžiui sėkmės, o, 
esant reikalui, esu pasiryžęs kiek galima 
padėti.

Stasys Surgautas

KONKURSAS UNIVERSITETO 
JUBILIEJUI

Vilniaus universitetas ir Lietuvos Rašy
tojų sąjunga paskelbė literatūrinį konkur
są, skirtą universiteto 400-mečiui. Kon
kursu siekiama atkreipti rašytojų dėmesį 
iį reikšmingą Lietuvos istorijos atkarpą, 
susijusią su seniausio visoje Sovietų Są
jungoje universitete gyvavimu. Konkur
sui pateiktų kūrinių tematika turi liesti 
universiteto istoriją ir šiandieninį gyveni
mą. Konkursui pateikiami eilėraščiai, ap
sakymai ir apybraižos. Laimėtojams Ski
riamos premijos nuo 500 iki 200 rublių.

DALYVAVO HUMORISTŲ PARODOJE

Tolentino (Italija) parodų salone tarp
tautinėje humoristinės grafikos parodoje 
dalyvavo šeši karikatūristai iš Lietuvos: 
V. Beresniovas, I. Beresniekas, A. Cvirka, 
R. Oškutis, Z. Šteinys ir J. Varnas. Premi
jas ir garbės diplomus gavo V. Beresnio
vas ir Z. Šteinys.

PARDUOTUVĖ BE PREKYSTALIŲ
Vilniuj duris atvėrė nauja specializuo

ta avalynės parduotuvė. Čia visos prekės 
parduodamos tiesiai iš universalių kontei
nerių.

Tokia tvarka leidžia apsieiti be krovė
jų, beveik dvigubai mažiau reikia ir par
davėjų. „Judančių prekystalių“ konstruk
ciją sukūrė Lietuvos Avalynės didmenų 
bazės specialistai, vadovaujami M. Pir- 
maičio. Už šį darbą jiems suteiktos išra
dėjų teisės.

Konteinerių 'įdiegimas parduotuvėse 
duos didelę naudą ir prekybininkams, ir 
pramonei, sutaupys daug laiko pirkėjams. 
Įmonės-tiekėjai pagal prekybininkų pa
raiškas komplektuoja konteinerius, kurie, 
atvežti į prekybos salę, tampa prekysta
liu ir vitrina. Pervežant konteineriais, ne
nukenčia prekių kokybė.

Šitokia tvarka jau dirba daugiau kaip 
30 respublikos parduotuvių. (Valst. laikr.)

LIETUVA 1977 M.
Tokiu pavadinimu įsidėjo vieno lanky

tojo įspūdžius Lietuvos vokiečių žinių ir 
kultūros žurnalas „Die Raute“ (Nr. 1, 
1978 m.). Iš tiesų, įspūdžių autorius nebe- 
pateikia beveik nieko nauja, kas nebūtų 
prieš tai skelbta ir pasakota. Tačiau vis 
dėlto jo kai kurios pastabos bei duomenys 
yra verti dėmesio. Pvz. vienas akademi
kas Vilniuje šitokiu paprastu sąmojum iš
aiškinęs patriotizmo sąvoką Lietuvoje: 
„Jei kalbėsi lietuviškai, būsi nacionalis
tas, jei kalbėsi žydiškai — būsi sionistas, 
o jei kalbėsi rusiškai — būsi tikras pat
riotas“.

Vaikščiodamas po Vilnių, autorius gerai 
susipažinęs su prekių kainomis, o kalbė
damas su žmonėmis — sužinojęs jų paja
mas 'bei uždarbius. Pvz., jis rašo, kad 
krautuvės pardavėja uždirba per mėnesį 
70-80 rublių, o šoferis ir gydytojas — 200 
rublių. Nuomas esančios pigios. Dviejų su 
puse kambario buto nuoma per mėnesį 
esanti apie 10-20 rublių.

Prekių kainos didelės — vasariniai san- 
daliai — 12.50 r b., geresni batai — 33 r.b„ 
dirbt, odos moteriški batukai su aulais — 
68 rb., paprasta eilutė — 80-130 rb„ o sin
tetiniai kailiniai — 433.90 rublių.

Straipsnio autorius plačiau aprašo reli
ginį 'klausimą ir alkoholio vartojimo 
problemas. Jo nuomone, 1948-1940 metų 
laikotarpis dar nesąs pamirštas. Nors lie
tuviai negalį atlikti karinės prievolės sa
vame krašte, 'bet krašto konstitucijoj esąs 
įrašytas paragrafas, leidžiąs išstoti iš So
vietų Sąjungos, užmegzti ryšius su kitais 
kraštais ir net laikyti savo kariuomenę...
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Vidurnakčio mišioms baigiantis, prel. 
dr. J. V. Bulaitis pasakė antrą pamokslą 
angliškai, kuriame jis džiaugėsi, kad ke
linti metai esąs laimingas būti su lietu
viais Londone, kur jis praleidęs savo jau
nystės dienas.

Šiais metais vidurnakčio mišiose daly
vavo kiek mažiau žmonių, bet į pirmosios 
Kalėdų dienos 11 vai. mišias susirinko 
daug daugiau, negu ankstyvesniais metais. 
Dalyvavo Lietuvos atstovas Vincas Balic- 
kas su žmona.

NOTTINQHAMAS
KALĖDINĖS PABIROS

Kalėdų atostogos Nottinghame praėjo 
pakilioje nuotaikoje. Prie vyresniųjų šiais 
metais prisidėjo ir jaunesnės pajėgos, pa
gyvindamos ir paįvairindamos vietinę 
veiklą.

Šventėms praėjus, norisi prisiminti, pa
dėkoti, o tuo pačiu ir paraginti tuos, ku
rie paaukojo savo atostogų laiką ir įdėjo 
darbą mūsų .senųjų papročių iišlaikymui.

Kūčių vakarienė buvo ruošiama L. A. S. 
skyriaus lietuvių klube. Vakarienę pa
ruošė E. Vainorienė, padedant V. Beduls- 
kienei, V. Montvilaitei ir N. Vainoriūtei. 
Stalą pašventino kun. S. Matulis, pakvies
tas naujo L. A. S. skyr. pirm. J. Beduls- 
kio.

Kūčių (Bernelių mišiose gausiai dalyva
vo vietiniai lietuviai. Kalėdų rytą iškil
mingas mišias atnašavo Lietuvių Židinyje 
kun. S. Matulis, pritariant moterų sekste
tui, kuriam vadovauja N. Vainoriūtė. Taip 
pat jos išmokytas mažiukų kvartetas su
giedojo „Gul šiandieną jau ant šieno...“ 
Maldelę per mišias pasakė R. Ga-speraitė.

Sekančią dieną ypatingai gražiai pasi
rodė mūsų jaunosios šeimininkės, suruoš- 
damos vaikams Kalėdų Eglutę. Be jų pa
galbos Eglutė nebūtų įvykusi, nes jos nuo
latinės rengėjos, Moterų Draugija, šiais 
metais nesugebėjo sutelkti užtenkamai pa
jėgų, gal ir noro, šiai mūsų tradicijai iš
laikyti. Stalų paruošimu rūpinosi B. Beech 
(Jasiukevičiūtė), Norkienė, N. Vainoriūtė 
ir S. Smith, padedant motinoms. Dovano
mis ir žaidimais pasirūpino V. Gasperie- 
nė, o Kalėdų senelio maišą atnešė K. Bi- 
vainis.

BRADFORDAS
J. BASANAVIČIAUS MINĖJIMAS

Šio mėnesio 21 dieną „Vyčio“ klubo sa
lėje rengiamas
dr. Jono IEASANAVIČIAUS minėjimas.
Progrmoje R. Giedraičio-Spalio paskai

ta ir kita programos dalis. Į šį retą minė
jimą kviečiama visi Bradfordo ir apylin
kės lietuviai. Pradžia — 6.30 vai.

„Vyčio“ klubo valdyba

cijoje taip pat bus perteikta visokeriopa 
priespauda, kurią Maskva vykdo prieš ne- 
rusiškąsias tautas, kaip antai rusliškumo 
brukimas, rusų kurdinimas, ekonominis 
išnaudojimas ir t. t. Viena priešpietė pa
skirta simpoziumui apie religijų persekio
jimą Sovietų Sąjungoje.

Konferencija prasidės sausio 13 d. -po
piet ir baigsis sausio 15 d. (sekmadienį). 
Ją atidarys minėtosios organizadijos pir
mininkas dr. E. Oehler, šveicarų naciona
linės tarybos (parlamento) narys. Vokie
tijos parlmento narys dr. C. Jaeger, pir
mininkaująs liucerniškės organizacijos 
sekcijai Vokietijoje, skaitys įvadinę pa
skaitą apie žmogaus teisių ir tautų apsi
sprendimo problematiką tarptautinėje po
litikoje. Po jo kalbės Berno universiteto 
profesorius L. Revesz apie sovietų nacio
nalinės -ir tautų apsisprendimo politikos 
teoriją ir praktiką. Paskum seks atskirų 
tautų atstovų pranešimai apie padėtį jų 
kilmės kraštuose.

Sausio 14 d. (-šeštadienį) paskaitą apie 
maskvinę priespaudos politiką nerusiškų 
tautų atžvilgiu skaitys prof. L. Dobrians- 
ky iš Vašingtono. Toliau vėl bus paverg
tųjų tautų atstovų pranešimai. Vakare 
numatyta spaudos konferencija.

Konferencija pasibaigs sausio 15 d. 
(sekmadienį) simpoziumu apie tikybų 
persekiojimą Sovietų Sąjungoje. Prieš už
darant, bus perskaitytos rezoliucijos bei 
paskelbti atsišaukimai į Maskvos paverg
tąsias nerusiškąsias tautas ir į Vakarų pa
saulį.

Pranešimą apie lietuvių tautos revendi- 
•kacijas darys S. Lozoraitis jun., Roma. 
Kaip Lietuvos atstovas prie Vatikano jis, 
-be to, dalyvaus simpoziume apie religijos 
padėtį Sovietų Sąjungoje, nušviesdamas 
ne tik Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvo
je, bet taip pat katalikiškoje Latvijos da
lyje (Latgalljoje) bei iš viso katalikų 
būklę Sovietijoje.

Minėtosios Luzerno organizacijos, ruo
šiančios konferenciją, valdybos narys yra 
dr. A. Gerutis, gyvenąs Šveicarijos sosti
nėje Berne.

FILATELISTAI IŠLEIDO BIULETENĮ

Manchesteryje veikianti Lietuvių filate
listų draugija „Vilnius“ išleido 20-ies pus
lapių rotatorium spausdintą patrauklų 
biuletenį Nr. 1. Tai-rodo, kad draugija ne 
tik gyva, bet savo veiklą smarkiai plečia. 
Šiame biuletenyje daug filatelistams nau
dingų žinių ir straipsnių. Lauksime, kad 
dėl jo turinio pasisakytų patys filatelistai 
— ekspertai.

Biuletenį suredagavo A. H. Vaines ir S. 
Lauruvėnas. Administratoriai — kun. V. 
Kamaitis ir L. Pūras. Adresas: Biuletenis 
„Vilnius“, 79 Victoria Cres., Eccles, Man
chester, M30 9AN.

BTRMINGHAMAS
KLAIDINGA DATA

Pranešame, kad anksčiau skelbtasis su
važiavimas Lietuvos Nepriklausomybės 
60 metų sukakčiai paminėti Birminghame 
įvyks ne sausio, o vasario mėn. 25 d. Len
kų katalikų klube (Bardesley St., IBiir- 
minghaim 5).

DBLS skyriaus valdyba

'Europos _
Lietuvių Kronika

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
A. Skamarauskas — 23.50 sv., svečias iš 

Vokietijos — 10 DM, dr. A. Jaloveckas 
(Venezuela) — 10.00 sv., B. Urbanavičius 
— 2.50 sv., J. Kavoliūnas — 0.50 sv., L. 
Jonkaitienė — 1.50 sv.

Aukos Tautos Fondui
A. Skamarauskas — 25.00 sv., B. Gle- 

veckas — 5.00 sv., K. Vitkus — 5.00 sv.

AČIŪ UŽ TALKĄ
Vokietijos LB Valdyba, apsvarsčiusi 

sunkias lietuviškos spaudos leidimo sąly
gas, nutarė pakviesti visus LB narius už
sisakyti vienintelį lietuvišką savaitraštį 
šiame žemyne — „Europos Lietuvį“. Tam 
reikalui kartu su UE< Informacijų biulete
niu buvo pasiųsta jo skaitytojams po vie
ną „E. Lietuvio“ egzempliorių susipažintu. 
Kartu pasiųstos informacijos, kaip ir kur 
laikraštį užsisakyti. Tikėdamiesi, kad šis 
žygis padidins „E. Lietuvio“ skaitytojų 
šeimą, Vokietijos LB Valdybai už inicia
tyvą ir talką nuoširdžiai dėkojame.

DĖKOJA DAINAVIETĖMS

Visi tie reikalai buvo pavesti sudaryta
jam komitetui apsvarstyti.

Pasitarimas praėjo draugiškoje nuotai
koje su pageidavimu, kad tokie pasitari
mai būtų kviečiami kas metai mūsų vie
ningai veiklai išlaikyti.

MIRĖ F. BAGDANAVICIUS

Sausio 3 d. Londono ligoninėje mirė 
Ferd. Bagdanavičius, 72 m., prieš karą gy
venęs Vadaktėliuose, Panevėžio apskr.

F. Bagdanavičiaus našlė yra žinomojo 
mūsų veikėjo J. Vilčinsko žmonos Elenos 
sesuo. Ta proga reiškiame Vilčinskų šei
mai užuojautą.

PASVEIKINO
Per DBL Bendruomenės krašto valdybą 

šio krašto lietuvių bendruomenę Kalėdų 
ir N. Metų proga pasveikino Latvijos 
charge de‘ Affaires T. V. Ozolinš ir Esti
jos pasiuntinybės vedėja Anna Tarų.

Taip pat sveikinimus prisiuntė iš Airi
jos Community Communication Centro ve
dėjas T. C. G. O'Mahony, o Britanijos jau
nimą pasveikino Pasaulio Jaunimo Valdy
ba.

Lietuvių Sodyboje gyveną pensininkai 
dėkoja Londono lietuvių moterų sambū
riui „Dainava“ už tradicines kalėdines do
vanas.

JAUNIMO PASILINKSMINIMAS IR 
DISCO

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 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.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIAI SUSITARĖ

šiis metais sueina 60 metų nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo. Tą įvykį 
norima kuo geriau paminėti. Tam reika
lui aptarti DBLB-nės valdybos pirminin
kas S. Kasparas sausio 2 d. sukvietė orga
nizacijų atstovus į prie bažnyčios esančią 
svetainę. Posėdyje dalyvavo 14 asmenų, 
kurie atstovavo šiems vienetams: Išv. Onos 
draugijai (Damidavičienė ir Kriaučiūnie
nė), „Dainavai“ (A. Varkalaitė), Sporto 
ir Socialiniam klubui (J. Parulis), Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžiui (P. Mašalaitis), 
chorui (J. Čemis), Tautinių šokių grupei 
„Lietuva“ V. Jurienė), DBLS (J. Alkis), 
DELS I-jam skyriui (J. Dailidė), Išv. Ka
zimiero klubui (J. Babilius), Parapijos 
komitetui (A. Knabikas), DBLB-nės val
dybai ir tarybai (S. Kasparas ir M. Bajo
rūnas). Pasitarime taip pat dalyvavo para
pijos klebonas J. Sakevičius, MIC.

Per diskusijas buvo iškelta įvairių su
manymų Nepriklausomybės šventei pami
nėti. Nutarta minėjimą ruošti Sporto ir So
cialinio klubo salėje šeštadienį (vasario 
19 d.), kur programą atliks choras ir tau
tinių šokių grupė.

I sekmadienio mišias jaunimas bus 
kviečiamas atvykti su tautiniais rūbais ir 
vėliavomis. Minėjimui ruošti buvo suda
rytas 5 asmenų komitetas: S. Kasparas 
(pirm.), J. Čemis, V. Jurienė, J. Dailidė 
ir J. Alkis.

Buvo svarstomi ir kiti parengimai, ku
rie kartais net 'susikryžiuoja vienas su ki
tu. Pageidauta, kad tarp rengėjų būtų 
glaudesnis bendradarbiavimas.

Nuo Rugsėjo 8-tos minėjimo Londone 
susilaikyta, nes ta proga DBLS ruošia są
skrydžius provincijos miestuose (vienas 
toks minėjimas galėtų būti ir Londone).

įE'uvo pageidavimias atgaivinti Kariuo
menės šventės minėjimą.

Ilgiau apsistota prie birželio trėmimų 
minėjimų, kurie ruošiami kartu su lat
viais ir estais. Nuo to neatsisakant, buvo 
pageidauta, kad lietuvių bažnyčioje irgi 
būtų minėjimas su bažnytiniu koncertu.

A. A. PETRONĖLĖ NORVILAITIENĖ

'Bethnal Green ligoninėje gruodžio 23 d. 
anksti rytą mirė P. Norvilaitienė. Velionė 
buvo gimusi Butrimuose, Tauragės aps. 
1892 metais birželio 27 dieną. Atvyko į 
Angliją 1951 metais birželio 8 d. iš Ham
burgo.

Petronėlės paskutinės gyvenimo dienos 
buvo liūdnos. Spalio 13 d. smarkiai apsi
degino, bet, būdama kieto charakterio že
maitė, atsisakė vykti į ligoninę. Po 7 die
nų buvo pavėluotai prievarta nugabenta, 
bet gyvybės išgelbėti nebepasisekė. Užbai
gė savo gyvenimą baisiose kančiose.

Palaidota šv. Patriko kapinėse vasario 
3 dieną. Laidojimo apeigas atliko kun. J. 
Sakevičius. Laidotuvėmis rūpinosi V. E. 
Dankių šeima ir Bethnal Green ligoninė. 
Po laidotuvių V. E. Dankių šeima daly
vius pakvietė užkandžiams parapijos sve
tainėje. Užkandžius parengė K. Urbonienė 
ir B. Namajuškienė. E. Dankienė .globojo 
senutę Petronėlę daugiau negu ketvertą 
metų.

PLAČIAI PASKLEISTA N. SADŪNAITĖS 
KNYGUTĖ

Dubline Community Communication 
Centras atsispausdino „No Greater Love“ 
.knygutės 250 egzempliorių ir išsiuntinėjo 
viisems savo pažįstamiems su lydraščiu, 
raginančiu rašyti N. Sadūnaitei laiškus 
vietoje tradicinių kalėdinių sveikinimų.

Tai labai gražus darbas, kurį atliko ai
riai, pagerbdami mūsų sąžinės laisvės ka
linę.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Sporto ir Socialinio klubo surengtas 

Naujųjų Metų sutikimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje, su šokiais ir dainomis. Be lon- 
doniečių, jame dalyvavo ir iš užsienio lie
tuvių.

Naujųjų Metų sutikimu rūpinosi klubo 
valdybos parengimų sekcija, kurią sudaro 
J. Parulis, M. Šemetienė, M. Parulienė, Ig. 
Dailidė ir K. Blažys. Jiems talkininkavo 
M. Knabikienė, J. šemeta ir kiti. Sutikime 
dalyvavo per šimtinė žmonių.

VASARIO 1G MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės 60-mečio 

minėjimas bus vasario 18 dieną 7 vai. 
Sporto ir Socialinio klubo salėje.

Pamaldos Londono lietuvių šventovėje 
vasario 19 d. 11 vai. rytą, kurias užprašė 
Lietuvos atstovas Londone.

KALĖDŲ PAMALDOS LONDONO 
LIETUVIŲ ŠVENTOVĖJE

Vidurnakčio (Seimelių mišias atnašavo 
kun. dr. Jonas Sakevičius. Jam talkinin
kavo prel. dr. Jonas V. Bulaitis, atvykęs 
Kalėdų šventėms aplankyti savo mamytę, 
brolius ir seseris Londone.

STOKE-on-tRENT
VIENOS ŠEIMOS KŪČIOS

Stoke-on- Trent gyvenanti Andruškevi- 
čių 'šeima turbūt yra pati gausiausia lie
tuvių šeima Britanijoje. Šiais metais prie 
Kūčių stalo susėdome devyniolika: tėvai, 
keturi Dargiai, Vytautas (jun.) su žmona 
Carol, Šarūnas su Olwen, a. a. Algio naš
lė Joana su sūneliu Andrium. Iš Vancou- 
verio atskrido Danutė, iš Berlyno -Romas, 
iš Dublino Petras, dirbąs architektų fir
moje. Pagaliau mokyt. Irena su Alanu, Jo
nas ir aš, Kęstutis, jauniausia antrosios 
kartos atžala.

Tėvas paaiškino plotkelės reikšmę. Ją 
pasidalydami, jautėmės tikrai susilieję į 
vieną didelę, nedalomą 'šeimą. Tai kartu 
ir dieviškojo kūno bei meilės simbolis.

Vakarienės metu buvo paskelbtos Ire
nos ir Alano sužieduotuvės. Sveikinimai 
ir bendras džiaugsmas.

Persikėlus į erdvesnį kambarį, po kalė
dine eglute radome sukrautus net 138 do
vanų paketėlius. Kiek tai buvo džiaugs
mo, kiek ohh ir ahh... Net pusantros va
landos sugaišta juos atrišant ir dovano
mis besidžiaugiant. Tikrai tai buvo sma
gios vienos didelės -šeimos Kūčios.

Kst.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 28 D. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Bradfordo lietuvių „Vyčio“ klubo val
dyba 1978 m. sausio 29 d., sekmadienį, 2.30 
vai. p. p. savo patalpose šaukia narių vi
suotinį metinį susirinkimą.

Darbotvarkėje valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, valdomųjų organų 
rinkimai, sąmatos 1978-iems metams pri
ėmimas ir einamieji reikalai.

Kvorumui minėtą valandą neatvykus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to pravestas, nežiūrint į susirinkusių
jų skaičių.

„Vyčio“ klubo valdyba

MANCHESTERIS
BIULETENIO SUKAKTIS

„Šiaurinės Anglijos Lietuvių Biulete
nis“, leidžiamas Manchesteryje, 33-čiuoju 
numeriu paminėjo 10-ies metų sukaktį. 
IBiuletenis pradėtas leisti 1967 metais. 
Kaip rašoma sukaktuviniame straipsnyje, 
pirmasis jo iniciatorius buvęs mokyt. D. 
Damauskas, o darbo organizatorius — L. 
Pūras. Jame .bendradarbiavo visa eilė 
šiaurinėje Anglijoje (ir kitur) gyvenan
čių Šviesių ir darbščių tautiečių, kurie be 
vietos žinių yra parašę biuleteniui apie 
200 straipsnių.

Biuletenį nuo pat pradžios leidžia Man
chesteryje .sudarytas Lietuvių Kultūrinis 
Ratelis. Šiuo įmetu jį redaguoja D. Dai- 
nauskas ir S. Lauruvėnas. Leidiniu rūpi
nasi kun. V. Kamaitis ir L. Pūras. Kroni
kos skyrių tvarko A. Podvoiskis, o filate- 
listines apžvalgas paruošia V. Zdanavi
čius. Rotatorium spausdinamas biuletenis 
išeina tris kartus per metus. Jo kaina 
(įskaitant persiuntimą) tiktai 85 p me
tams (atskiras numeris 20 p).

Sukaktuvinis (kalėdinis) numeris ypa
čiai įdomus ir patrauklus. Viršelį, paruoš
tą „Šaltinio“ spaustuvėje, puošia V. Motu
zo daryta biuletenio leidėjų dr bendradar
bių nuotrauka. Turinyje (24 psl.), be ka
lėdinio įžanginio, daug medžiagos, liečian
čios biuletenio istoriją. Be to, atspausti 
straipsniai apie B. K. Balutį, karin. A. 
Juozapavičiaus tiltą Alytuje, prisiminimų 
tąsa ir gana plati šiaurinės Anglijos lietu
vių gyvenimo kronika. Atskirai paminėta 
žinomojo „šiauriečio“ D. Banaičio 65 m. 
sukaktis. Gausu kalėdinių sveikinimų ir 
smulkių žinučių.

Minint biuletenio dešimties metų kul
tūrinį darbą, linkėtina, kad jo leidėjai ne
pavargtų ir tęstų tą darbą .toliau, bandy
dami į jį įtraukti jaunesniųjų pajėgų, ku
rių mūsų spaudai taip labai trūksta.

JI

VOKIETIJA
KALĖDŲ ŠVENTĖS LUEBECKE

Gruodžio 25 d. kun. Vaclovas Šarka, at
vykęs iš Hamburgo, atlaikė iškilmingas 
iškimingas 'šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčios kriptoje gausiai susirinkusiems 
abiejų konfsijų lietuvių, lenkų ir vokiečių 
tikintiesiems. Vietoje pamokslo kunigas 
perskaitė laišką Vakarų Europos lietuvių 
vyskupo J. E. Antano Deksnio. Pamaldų 
metu buvo giedamos lietuvių ir lenkų ka
lėdinės giesmės.

Po pamaldų bažnyčioje visi lietuviai 
(per 30) susirinko į „Haus Simeon“ namų 
preiglaudos salę, skirtą užsieniečiams ka
talikams. P. Stefanijos Stungurienės dė
ka, jau radome labai šventiškai padengtus 
ir papuoštus stalus. Kun. V. Šarka sukal
bėjo maldą ir palaimino stalo vaišes. Po 
to visi laužė kalėdaičius, linkėdami palai
mingų švenčių, gražios ateities.

Vėliau jaunoji lietuvių karta, daugumo
je ne per seniausiai su tėveliais atvykusi 
iš Lietuvos, buvo apdovanota dovanėlė
mis, kurias prauošė apylinkės valdybos 
vicepirmininkė Vandutė Simonienė. Gi 
mūsų niekados nepavargstantis kun. V. 
Šarka atvežė iš Hamburgo visą Kūčių sta
lą, kurio Kūčių vakaro dalyviai jo bute 
nebeįveikė. Taipgi kunigas apdovanojo 
Luebecko apylinkės narius dovanėlėmis, 
o vaikučius saldumynais. Vaišijų metu bu
vo pagiedota daug kalėdinių giesmių, vai
kai pasakė gražių eilėraštukų ir padaina
vo tėvelių išmokytų dainelių. Greitai pra
ėjo keturios valandos nuoširdžioje, drau
giškoje ir lietuviškoje kalėdinėje dvasio
je.

Luebecke tokie ir panašūs lietuvių susi
būrimai galimi tik todėl, kad čia gyvena 
labai -solidarios, draugiškos lietuvės šei
mininkės, kurios nepagaili darbo, o dar 
daugiau išlaidų, paruošdamos turtingas dr 
pavyzdingas vaišes. Todėl jom-s ir priklau
so nuoširdžiausias padėkos žodis.

J. Pyragas

ŠVEICARIJA
SVARBI KONFERENCIJA

Luzeme, Šveicarijoje, 1978 m. pradžio
je įvyks svarbi konferencija, kurios tiks
las — demaskuoti Maskvos vykdomą ne- 
rusiškų tautų visokeriopą priespaudą. 
Konferenciją šaukia šveicarų organizaci
ja, kuri pati vadinasi „Europos žmogaus 
teisių lir apsisprendimo konferencija“.

Minėtoji šveicarų organizacija ligšiol 
jau surengė dvi plačiai nuaidėjusias kon
ferencijas, kuriose buvo pirmoje eilėje 
nušviesta sovietinė žmogaus teisių pažei
dimų -politika, vykdoma nepaisant Helsin
kio nutarimų.

Nūn -šaukiamoji konferencija nesiribo
ja žmogaus teisių pažeidimų konstatavi
mais. Jli kels aikštėn Maskvos pavergtų 
tautų teisę į laisvą apsisprendimą, į nepri
klausomą valstybinį gyvenimą. Konferen

„ANGLIKONŲ“ KLUBAS CHICAGOJE
Klubo narių visuotinis susirinkimas 

įvyko lapkričio 13 d. Buvo iš viso apie 95 
asmenys. Susirinkimui pirmininkavo ilga
metis klubo narys Balys Sebastijonas. Į 
klubo valdybą išrinktieji asmenys parei
gomis pasiskirstė: pirmininkas — Anato
lijus Lakas, vicepirm. — Vladas Paliulio- 
nis, sekretorius — Vladas Palubeckas, iž
dininkas — Jonas Jokubka, paren-g. k-jos 
pirm. — Kazys Rožanskas, nariai — Bro
nius Kuras, Pranas Rumšą, -archyvo vedė
jas — Steponas Rudokas, valdybos narys 
santykiams palaikyti su kitomis organiza
cijomis — Justinas Šidlauskas.

Į Revizijos komisiją išrinkti šie asme
nys: Antanas Končius, Elalys Brazdžionis 
ir Stefanija Kaulėnienė.

Visuotinio klubo narių -susirinkimo me
tu i-š klubo kasos buvo paskirta $500.00 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
vertimui į Europos kalbas.

Klubas yra paaukojęs $1.000.00 Angli
jos Lietuvių -Sąjungos istorijos išleidimui. 
Tikimasi šią knygą jau atspausdintą turė
ti ateinančiais metais (apie Sekmines).

Jaunimui
SEMINARAS MANCHESTERYJS

Jaunimo entuziazmas tebeauga! Kai 
Štoko seminaras pasibaigė, tą pačią dieną 
buvo pradėta organizuoti Manchesterio 
jaunimo seminarą. Bet ka-s iš to, jei jame 
niekas nedalyvaus. Todėl jaunimas ir ba
ladojo daug durų. Ir kiėk daug laiškų! 
Bandoma net kiekviename vietiniame 
laikraštėlyje paskelbti. BBC Radio Man
chester jau trumpai pranešė, bet sunkiau 
įlįsti į Piccadilly Radio.

Jei jūs, tėveliai, neatsiųsite savo vaikų 
į šį seminarą, tat vienas -kitas iš mūsų tar
po truputį supyks...

Jaunimo seminaras įvyks sausio 28 d. 
11.00 vai. Manchesterio Liet. Soc. klube, 
121 Middleton Road Manchester 8. Vakare 
bus šokiai, o sekmdienį seminaras tęsda
mas toliau iki 15.00 vai.

(Dalyviai registruojasi pas Giovaną (tel. 
061-740 9775), pas Joną (tel. 061-793 5922) 
arba pas vietinius ryšininkus.

Jei kam reikės nakvoti Manchesteryje, 
prašoma atsivežti savo paklodes arba 
„sleeping bags". Svarbiausia ko -greičiau 
mums pranešti.

Vietiniai ryšinin-kai prašomi pristatyti 
savo rajono dalyvių sąrašus iki 21 d. Ad
resas: G. Bernatavičius, 10 Cliffdale Dri
ve, Manchester 8.

Gruodžio 30 d. rengtieji -šokiai pa
vyko gana gerai. Ypatingas ačiū Algio 
Motužes grupei „The Mule“ ir Jonui Pod- 
voiskiui už disco.

Manchesterio ir Rochdalės Jaunimas

MANCHESTERYJE — sausio 29 d. H 
vai., klubo patalpose.

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

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

BRIADFORDE — sausio 15 d., 12.30 vai.
NOTTIGHAME — sausio 22 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — sausio 22 d., 15 

vai., St. Wulstant's, Wolstanton.
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