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Pavojus spaudos laisvei
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir 

kultūros oiriganizacijia, sutrumpintai vadi
nama UNESCO (United Nations Educatio
nal and Cultural Organisation), kaip pats 
vardais įrodo, yra tarptautinė kultūros rei
kalų įstaiga. Jos centras yra Paryžiuje. 
Prieš dvejus metus ji turėjo konferenciją 
Nairobyje, Afrikoje, ir ten pasireiškė di
delis nuomonių skirtumas taip Vakarų ir 
Rytų 'valstybių ir dėl to vos nežlugo pati 
organizacija.

Nairobio oknferencijoje Sov. Sąjunga ir 
jos satelitai bandė prastumti spaudos ir 
radijo informacijos klausimu deklaraciją, 
nepriimtiną demokratinėms valstybėms. Ji 
įpareigotų visais valstybes (UNESCO na
rius) būti atsakingomis už savo kraštų 
spaudos ir radijo teikiamąsias informaci
jas. Pagal 'tuos nuostatus, informacijos 
tarnyba būtų valstybės įrankis. Vakarų 
pasaulio delegatai, pritariant kai kuriems 
trečiojo pasaulio valstybėms, pasipriešino 
tam pasiūlymui. Kilus aštriam ginčui, tu
rėjo įsikišti naujasis UNESCO direktorius, 
senegtalietis M‘Bow, pasiūlęs tą klausimą 
atidėti. Tuo būdu konfliktas buvo likvi
duotas.

Bet netrukus drama turės vėl pasikarto
ti: spalio pabaigoje įvyks nauja UNESCO 
konferencija, šį įkartą Paryžiuje, ir į ją su
sirinks 144 kraštų delegatai. Konferenci
jos dalyviams jau yra išsiuntinėtas naujas 
deklaracijos projektas, .kuris atrodo dar 
mažiau priimtinas, negu anas ankstyves
nysis. Taip 'bent galvoja tie, kam rūpi 
spaudos laisvė.

Esama pavojaus, kad tą pasiūlymą dau
guma konferencijos dalyvių gali priimti, 
nes jis bus prie širdies ne tik sovietams, 
bet, gailimas daiktas, ir kai kuriems tre
čiojo pasaulio kraštams, neturintiems de
mokratinių pradų. Tie kraštai, gaudami 
televizijos bei kino filmus ir spaudos pra
nešimus iš vakarietiškų šaltinių, jaučiasi 
vis labiau nepatenkinti objektyvumu. To
dėl jie .jau kuris laikas reikalauja „naujos 
tvarkos informacijoje".

UNESCO konferencijų priimtosios de
klaracijos nėra privalomos paskiromis 
valstybėms. Bet kuri valstybė gali atsisa
kyti jas įgyvendinti. Bet principe ir prak
tikoje jos turi didelę reikšmę. Todėl dėl 
deklaracijos projekto esama susirūpinimo. 
Jis yna pavojingas spaudos laisvei.

Jeilgu kai kurios valstybės imtųsi .tą de
klaraciją įgyvendinti, tai ji pirmiausiai 
užkirstų kelią Vakarų žurnalistams, dir
bantiems Maskvoje, informuoti savo spau
dą, pavyzdžiui, apie disidentų persekiojimą 
Sov .Sąjungoje. Jeigu bus reikalaujama, 
kad informacijos būtų tikslios, pilnos ir 
objektyvios, 'kaip sakoma projekte, ir jei
gu tuos apibrėžimus galės tikrinti sovietų 
cenzoriai, tai Vakarų spauda atsidurs dik
tatūrų malonėje. Nedaug laisvės užsienio 
korespondentai Maskvoje turi ir dabar, 
bet, priėmus tą deklaraciją, kiekvienas jų 
galės būti bet kuriuo metu suimtas ar de
portuotas. Žurnalistai būtų priversti vien 
tik kopijuoti valdžios pranešimus.

Kad Sov. Sąjunga siekia tokios galios, 
turėjome progos pastebėti iš teismo bylos, 
iškeltos dviems Amerikos žurnalistams, 
kurie buvo įkaitinami pasiuntę savo laik
raščiams klaidingas informacijas apie 
Gruzjios disidento .^išpažintį“.

Sov. Sąjungos pastangos pažaboti lais
vojo .pasaulio spaudą buvo pastebėtos jau 
ne nuo šiandien. Siekdama to tikslo, Mas
kva dažnai naudojasi užsienio komunistų 
partijų patarnavimais. Infiltruoti į spaus
tuvininkų bei žurnalistų profesines sąjun
gas, jie organizuoja streikus ir padaro di
delių nuostolių leidykloms. Kai kuriuose 
Vakarų kraštuose, kur profesinių sąjungų 
vadovybė yra kairiųjų ekstremistų ranko
se, liberalinių pažiūrų spaustuvininkai ir 
žurnalistai išstumiami iš darbo, o nauji 
nepriimami. Tuo būdu 'laisvųjų kraštų 
spauda palaipsniui patenka komunistų įta
kon. Kritišku momentu jie gali paraližuo- 
ti laisvąją spaudą.

Nepatenkinta pasiektaisiais rezultatais, 
pastaruoju laiku atėjo į sceną ir komunis
tinių valstybių slaptoji tarnyba. Kaip ro
do bulgarų žurnalisto G. Markovo tragiš
ka mirtis, komunistų diktatūrinės valsty
bės gali griebtis diair vienos priemonės: žu
dymais atbaidyti demokratinių pažiūrų 
žurnalistus nuo darbo ir tuo būdu nutil
dyti laisvąjį žodį.

Ar Vakarų pasaulis turi pakankamai pa
siryžimo ginti spaudos ir informacijų lais
vę?

Mielam kolegai ir senam bičiuliui
STEPUI VYKINTUI

staiga ir netikėtai mirus, jo žmonai 
ir visai šeimai reiškiame širdingą 

užuojautą

Petras ir Melita Varkalai

TAIKA VID. RYTUOSE

Rugsėjo 18 d. Vašingtone paskelbta, kad 
po 10 dienų trukusių derybų tarp Egipto, 
Izraelio ir J. A. V-bių, pasirašytos dvi su
tartys: „Taikai Vid. Rytuose pagrindai“ ir 
„Taikos sutarčiai tarp Izraelio ir Egipto 
sudaryti pagrindai“.

Tos sutartys rodo, kad Izraelio min. 
pirm. M. Bėgimui pavyko įtikinti Egipto 
prez. Sadatą pasirašyti separatinę taikos 
sutartį, mainais už Izraelio teritorines nuo
laidas Sinajaus dykumoje. Prez. Sadatas 
tiki, kad tos nuolaidos duos pradžią Izra
elio visiškam pasitraukimui iš okupuotų 
plotų. Min. pirm. Bėgimas sutiko sustabdy
ti gyvenviečių statybą Jordano vakarinėje 
pusėje, bet neatsisakė suverenumo teisių 
toje teritorijoje.

Vakarų valstybės sutiko šį susitarimą 
su pasitenkinimu, nors pripažįsta, kad dar 
ilgas kelias iki tikros taikos Vid. Rytuose. 
Dėl susitarimo liko nepatenkinti palesti
niečiai, Sirija ir kitos arabų tautos. Nepa
tenkintuosius remia Sov. Sąjunga.

KO SIEKIA VOKIEČIŲ TERORISTAI?
Rugsėjo 6 d. vokiečių policijai nušovus 

teroristą Willy Peter Stoll Duesseldorfe ir 
rugsėjo 15 d. britų policijai suėmus Astrid 
PrciU Londone, Vak. Vokietijos policijos 
paieškomų teroristų įkaičius sumažėjo iki 
13.

Vokietijos teroristai yra pasiskirstę į 
tris žymesnes grupes: Raudonosios Armi
jos frakcija, Birželio 2 d. sąjūdis ir Revo
liucinės kuopos, ši pastaroji yra įsteigta 
vos prieš 2 meilus. Visos trys grupės tar
pusavy gerai sugyvena, bet veikia kiekvie
na atskirai. Vokietijos saugumo organų tu
rimomis žiniomis, dauguma naujų narių 
stoja į Revoliucines kuopas Vak. Berlyne, 
Duesseldorfe ir Reino-Maino rajone. Šioje 
grupėje yra paplitusi teorija, kad teroristų 
veikla privers valstybę pereiti į autorita
rinę ir fašistinę santvarką, ir tuo būdu 
Vak Vokietijoje susidarys palanki dirva 
revoliucijai.

EDMUNDO KUODŽIO IR JONO 
GIRIJOTO KONCERTAI JAV 

LIETUVIAMS

JAV viešėję Lietuvos solistai E. Kuodis 
ir J. Girijotias koncertavo Los Angeles ir 
Čikagos lietuviams. Jiems akompanavo Jū
ratė Šniukfštaitė-Kuodiienė.

Kaip V. Ramojus „Tėviškės Žiburiuose“ 
raišo, čikagiškis koncertas buvęs neblogai 
išreklamuotas, ir jo klausėsi, tarp kitų, 
buvęs PLB pirm. inž. B. Nainys, Altos vi- 
cepirm. dr. L. Kriaučeliūnas, krikščionių 
demdkratų veikėjas V. Šoliūnas, prof. B. 
Vitkus, dr. T. Remeikis ir pora „Draugo“ 
redaktorių.

Čikagiškio koncerto antrosios dalies me
tu, baigęs dainuoti, eidamas nuo scenos, E. 
Kuodis pamatęs salėje sėdintį žymųjį te
norą Stasį Barą ir atėjęs jo pasveikinti 
(jie ligi tol buvo nepažįstami).

„SANTAROS-ŠVIESOS“ SUVAŽIAVIMAS 
SU PLAČIA PROGRAMA

Kaip pranešimai laikraščiuose rodo, šie
metinis, XXV-asis, „Santaros-Šviesos“ su
važiavimas, įvykęs rugsėjo 7-10 dienomis 
Tabor Parmoję, Sodus, Mich., JAV, turėjo 
plačią ir įdomią programą.

Apie Vilnių, kaip dvasinio gyvenimo 
formą, kalbėjo Czeslaw Milosz ir Tomas 
Venclova, apie tautų apsisprendimą ir Ry
tų Europos taikos pagrindus Algimantas 
GureCkas, apie „Literatūros Lankų“ sąjū
dį šiandieniniu žvilgsniu Henrikas Naigys. 
Aleksandro Štromo paskaitos tema buvo 
„Lietuvos valstybingumo klausimas ir da
bartinė padėtis“, Rimvydo Šilbajorio — 
„Rūstybės šviesa Kazio Borutos poezijoje", 
Virginijos Bird — „Amatininkų dr amaitų 
raida Vilniuje 1860-1914 m.“, Rimo Krikš
čiūno — „Apsisprendimas emigruoti 1945- 
1950 m. dokumentuose“. Audrius Plioplys 
surengė savo darbų parodą ir kalbėjo apde 
sąvokinį meną. Algio Rukšėno tema buvo 
„Tartarus arba posėdis pragare“.

Jonas Mekas rodė savo filmų dienoraš
čius. Dalyvaujant patiems autoriams, buvo 
nagrinėjama Algirdo Landsbergio dr Kos
to Ostrausko dramaturgija. Augustinas 
Idzelis, Vincas Rastenis ir Tomas Venclo
va apžvelgė lietuvių-žydų santykius ir jų 
svarstymus išeivijoje.

Poezijos vakare turėjo dalyvauti Vitali
ja Bogutaiitė. Jonas Mekas, Czeslaw Milosz, 
Henrikas Nagys, Liūne Sutema, Aldona 
VeŠčiūnaitė ir Tomas Venclova, o koncer
tinę programą atlikti sol. Aldona Švedienė 
ir Jonas Švedas.

TEISMO BYLA VILNIUJE
Apie jaunų nusikaltėlių bylą, kuri buvo 

paminėta „E. Lietuvyje“ praeitą savaitę, 
„Valstiečių laikraštis“ (16. 9. 78) atspaus
dino sovietinės „Eltos“ pranešimą, kuria
me komunistų santvarkos išauklėtų jau
nuolių nusikaltimai 'apraišyti kiek plačiau.

Šių metų balandžio mėnesį, naktį iš 15 į 
16 d., Vilniaus rajone, netoli Buivydiškių, 
buvo išžaginta, apiplėšta ir sunkiai suža
lota pilietė N. Rajono milicijos ir prokura
tūros darbuotojų dėka, aktyviai talkinin
kaujant visuomenei, pavojingi nusikaltė
liai buvo sulaikyti ir patraukti baudžiamo
jon atsakomybėn.

Parengtinio tardymo metu, remiantis 
daiktiniais įrodymais ir neginčijamomis 
ekspertų išvadomis, visiškai įrodyta, kad 
buvęs Vilniaus statybos technikumo moks
leivis Aleksandras Chižnovas ir Vilniaus 
antrosios miesto profesinės technikos mo
kyklos moksleivis Eduardas Daškevičius 
padarė ne tik šį nusikaltimą. Anksčiau, šių 
metų vasario 13-osios naktį Vilniuje, Sau
lėtekio gatvėje, jie išžagino ir ypač žiau
riu būdu nužudė universiteto pirmo kurso 
studentę M. Galinytę.

Tačiau ir tuo nesibaigia abiejų nusikal
tėlių juodų darbų grandinė: sodų namelių 
vagystės, motociklų nuvarymai, apiplėši
mai, žaigihimai, neregėtu žiaurumu kanki
nant aukas...

Apie A. Chižnovo ir E. Daškevičiaus pa
darytą žmogžudystę žinojo Vladimiras 
Maksimovas, kuris kantu su A. Chižnovu 
baigė technikumą. Už nepranešamą teisin
gumo organams apie jam žinomą sunkų 
nusikaltimą V. Maksimovas taip pat buvo 
patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Bylą svarstė Sovietų Aukščiausias teis
mas Vilniuje, kuriam pirmininkavo Aukš
čiausiojo teismo narys J. Jiasiulevičius, da
lyvaujant liaudies tarėjams L. Tarasenko- 
vali ir M. Adamovičiui.

Žudikas A. Chižnovas nuteistas mirties 
bausme — sušaudyti. Jo bendras E. Daš
kevičius, kadangi nusikaltimų ipsidairymo 
metu buvo nepilnametis, nuteistas dešim
čia įmetu laisvės atėmimo, atliekant baus
mę sustiprinto režimo (pataisos darbų ko
lonijoje

Maksimovas nuteistas pustrečių metų 
laisvės atėmimo, nuo paskirtos bausmės 
lygtinai atleidžiianit .su privalomu įdarbini
mu vidaus reikalų organų nurodytose vie
tose.

Nuosprendis galutinis ir neapskundžia
mas.

PASISAKYMAI „THE WASHINGTON 
STAR“ LAIKRAŠTYJE

„The Washington Star“ ir kiltuose laik
raščiuose John Sherwood paskelbė straips
nį apie Lietuvos pasiuntinybę, pasikalbė
jęs su Lietuvos atstovu dr. S. Bačkiu. Jo 
išvada — Lietuvos liepsna blėstanti, nes 
ima trūkti lėšų, diplomatai baigia išmirti, 
o naujų negalima paskinti.

Dėl to straipsnio atsiliepė jaunasis Vik
toras Nakas, primindamas „TheWashing- 
ton Star“ skaitytojams, kad jeigu diplo
matai ir išmiršta, 'bet lietuvių gyvastingu
mą rodo demonstracijos, pogrindžio spau
da Lietuvoje, Vliko, Liet. Bendruomenės, 
Altos ir kitų organizacijų veikla, mokyk
los, meno ir literatūros klestėjimais, Pa
saulio lietuvių dienos Toronte ir kilta.

REKORDINIS BRITANIJOS DERLIUS
Britanija tikisi šįmet prikulti 17.5 mili

jonus tonų grūdų — pusę milijono tonų 
daugiau negu rekordiniais praeitais me
tais.

Obuolių praeitais metais buvo gauta 
137.000 tonų, šįmet tikimasi 196.000 tonų, 
paimidorų pernai 120.000 to, šįmet 129.000 
to.

Minkštųjų vaisių būsią .apie 81.000 to 
(pernai 58.000 to). Genas derlius kriaušių 
ir slyvų. Tik žirniai ne kažin kaip užderė
jo.

PABĖGO LATVIS
Britų spauda pranešė, kad Amerikoje 

paprašė politinio prieglobsčio latvis 
Imantis Lesinskis su žmona ir 20 m. am
žiaus dukterim. Jis esąs KGB majoras, bet 
ligšiol dirbo JTO įstaigoje, New Yorke, 
vertėju.

Latvių išeivių laikraščio red. Kotar Ru- 
dzitis, New Yorke, pasakęs, kad šiuo metu 
FBI ir ČIA agentai Lesinskį tardo.

Lesinskis ir jo žmona Rasmas dirbo JTO 
įstaigoje per pastaruosius du metu, šiais 
metais jų dukteriai Jievai buvo leista ap
lankyti tėvus. Tada visa šeima nuvyko į 
Vašingtoną ir paprašė valdžios organų 
leisti jiems pasilikti Amerikoje.

Lenkijos disidentai laimi
Londono žurnalo „Economist“ Varšuvos 

korespondentas rašo apie Lenkijos disi
dentų laimėjimus per paskutinių pusantrų 
metų laikotarpį.

Lenkijos disidentai leidžia apie 25 perio
dinius leidinius, pradedant keturių pusla
pių „Robotniik“ (Darbininkas), kurio ti
ražas yra 10 (tūkstančių, iki tokių politinių 
žurnalų kaip „Opinia“, kurio paskutinė 
laida turi 64 psl., ir literatūros žurnalo 
„Zapils“ (Nr. 6 — 335 psl.). Dauguma laik
raščių skelbia redaktorių ir bendradarbių 
pavardes.

62 pasižymėję intelektualai įsteigė Švie
timo kursų ‘draugiją, kuri turi Skrajojamą 
Universitetą. Per paiskutinį semestrą uni
versitetas, kurio paskaitos vyksta priva
čiuose butuose, sutraukė apie 500 Studen
tų pasiklausyti paskaitų tokia tema, kaip 
„ekonominės raidės istorija šiuolaikinėje 
Lenkijoje“.

Disidentai įsteigė studentų solidarumo 
komitetus, pradžioje Varšuvoje ir Kroku
voje, o dabar ir kituose keturiuose mies
tuose. Darbininkai įsteigė dvi laisvų pro
fesinių sąjungų organizacijas, o liepos 30 
d. 200 valstiečių įsteigė „laikinąjį valstie
čių savigynos komitetą“.

Pats žodis „disidentas“ vargu ar tinka 
Lenkijai nes či® yra trys skirtingos gru
pės. Vieni iš jų veikia neoficialiose organi
zacijose ir bendradarbiauja necenzūruoja
moje spaudoje, antra — kurie priklauso 
nepartinėms institucijoms ir dirba jų 
spaudoje (pvz. katalikų savaitraštis „Ty- 
godnik Powszechny“ Krokuvoje ir mėne
sinis žurnalas „Więz“ Varšuvoje); ir pa
galiau trečia grupė — ikaip pasakoja len
kai — žymi dalis žmonių, priklausančių 
partijos aparatui.

Pirmoje grupėje vyrauja dvi srovės: li
beralai ir socialdemokratai, kurie dirba 
Darbininkų Gynybos komitete (KOR), ir 
tie, kurie yra susigrupavę žmogaus tei
sėms ginti sąjūdyje.

KOR buvo įsteigtas 1976 m. rugsėjo 
mėn. po streikų, kuriais buvo protestuoja
ma prieš kainų kėlimą, ir riaušių tų piat 
metų birželio mėn. Tas komitetas pasiekė 
įspūdingų laimėjimų. Jis užmezgė ryšį su 
streikuojančiais darbininkais ir privertė 
režimą ne įtik persekioti streikavusius, bet 
net priimti daugumą jų atgal į darbą. Ko
mitetas taip pat laimėjo katalikų Bažny
čios, kuri ligi to laiko rūpinosi tik religijos 
reikalais, moralinę paramą.

Katalikų krašte, koks yra Lenkija, kad 
ir mažiausias bendradarbiavimas tarp 
Bažnyčios ir opozicijos turi nepaprastą 
reikšmę, šiandien Skrajojančio Universi
teto steigėjas, istorikas Adam Michndk pa

Seįtiįmos DIENOS
— Danijoj buvo pravestas referendumas 

rinkimo teisei suteikti jaunimui nuo 18 m. 
amžiaus. Danija buvo vienintelė Vak. Eu
ropos valstybė, kur piliečiai gaudavo teisę 
balsuoti nuo 20 m. amžiaus. Dabar tai pa
keista.

— Senatorius Edward Kennedy, grįžęs 
ils vizito Sov. Sąjungoje, kur buvo pakvies
tas pasikalbėti su prez. Brežnevu, Vašing
tone pareiškė, 'kad sovietai sutiko išleisti 
emigruoti 18 šeimų, kurių sąrašą jis buvo 
įteikęs Maskvoje.

— Sovietų keleivinis laivas „Litva“, ku
riame 5 keleiviai susirgo vidurių šiltine, 
išlipus likusiems keleiviams Triburio uos
te, grįžo į savo bazę Odesoje.

— Mirus sovietinės ELTOS dir. Rodai, 
naujuoju direktorium paritintas F. Pažūsis.

— Eu rok omon irtai vis dažniau kelia 
klausimą, kodėl ligšiol nėra rehabilituotas 
Nikolai Bucharin, buvęs Sov. Sąjungos ko
munistų partijos veikėjas ir Lenino drau
gas, kuris po 1938 m. valymų buvo sušau
dytas. Sovietų disidentas dr. Žores Medve
dev išaiškino, kad po 1956 m. Vengrijos 
sukilimo (partija buvo nutarusi rehabili- 
tuoti Buchariną, Rykovą ir kitus vadovau
jančius komunistus. Kilus ‘abejonei, kaip 
Stalino aukų rehabi'litacija paveiks į kitų 
kraštų komunistų partijas, nutarta reha- 
bilitacijos neskelbti.

— JAV Valstybės sekretorius Cyrus 
Vance išvyko aplankyti Jordaną, Saudi 
Arabiją ir Siriją. Jis išaiškins Jordanijos 
karaliui Husainui ir Saudi Arabijos kara
liui Chaliidui sutarčių tarp Izraelio ir 
Egipto esmę. Visos tos valstybės yra suin
teresuotos taika Vid. Rytuose, bet skirtin
gai vertina Camp David susitarimą.

— Rugsėjo 17 d., sekmadienį, Falken- 
steino bažnyčioje, Rytų Vokietijoje, pro
testantų pastorius Rolf Guenther apsipylė 
degalais ir susidegino pamaldų metu. Pa
našus aitsiitii'kdmas Rytų Vokietijoje buvo 
1976 m. rugpjūčio mėn., kada susidegino 
kitas pastorius, protestuodamas prieš ko
munistinės valdžios antireliginę politiką.

— Rugsėjo 19 d. Milano teismas svarstė 
suimtojo teroristo Corrado Alunni bylą. Jį 
prieš kelias dienas areštavus, jo bute ras

laiko nuoširdžius santykius su kard. Wy- 
szynskiu.

Antra svarbi organizacija žmogaus tei
sėms ginti sąjūdyje, kuri buvo įsteigta 
1977 m. kovo mėn., dirba daugumoje žmo
nės su konservatyviais, nacionalistiniais 
polinkiais, su kai kuriais nariais, linku
siais į (tradicinį antisemitizmą. Jis turi 
daug pasekėjų jaunimo tarpe ir nepoliti
nėje gyventojų masėje.

Nors tarp šių organizacijų esama nepa
sitikėjimo. bet bendradarbiavimas tarp jų 
plečiasi. „Privalome būti tolerantiški, — 
sako prof. Edward Lipinski, — pasižymė
jęs ekonomistas ir vienas iš KOR veikėjų, 
— mes siekiame palaipsniui demokratizuo
ti Lenkijos santvarką, o tam tolerancija 
yra būtina“.

Laipsniškos demokratizacijos siekia taip 
pat ir 'tie lenkai, kurie nepriklauso nei vie
nai minėtų organizacijų. Policija taip pat 
pastaruoju laiku sušvelnėjo. Iš kitos pu
sės, opozicija taip pat nesiekia „visiškos 
nepriklausomybės“ ir, neatsižvelglaint į 
didelę neapykantą rusams, — nereikalau
ja „nusikratyti Rusijos jungo“. Lenkai 
pradeda 'suprasti, kad jų krašto likimas 
priklauso nuo pasikeitimų Rusijoje. Bet 
tuo tarpu „mes išsitiesėm ir laimėjome ne
maža pliuralizmo“ — pasakė vienas 
opozicijos sąjūdžio veikėjų.

KARDINOLAS WYSZYNSKI 
VOKIETIJOJE

Rugsėjo 20 d. Lenkijos primatas kard. 
Wyszynski ‘aštuonių aukštų dvasiškių lydi
mas atvyko į Vak. Vokietiją 6 dienų vizi
tui. Tai buvo kard. Wyszynskio pirma iš
vyka į užsienį nuo karo pabaigos, neskai
tant jo reguliarių viešėjimų Romoje.

Lenkijos dvasiškius Fuldoje sutiko Vak. 
Vokietijos katalikų kardinolas Joseph 
Hoeffner ir vyskupai, susirinkę konferen
cijai. šeštadienį nacių koncentracijos sto
vyklos vietovėje Dachau buvo atlaikytos 
pamaldos už koncentracijos stovyklose žu
vusius tūkstančius žmonių, jų tarpe 6 len
kų vyskupus. 2.512 kunigų ir apie 500 vie
nuolių.

Kard. WyszynSkiiiui dalyvaujant buis at
laikytos pamaldos Muencheno ir Mainzo 
katedrose. Prieš išvykdamas iš Vokietijos, 
jis atlaikys šv. Mišias Koelno katedroje.

Kard. Wyszynskio vizitas rodo, kad Len
kijos vyriausybė siekia normalizuoti san
tykius su Vak. Vokietija ir tuo būdu užtik
rinti savo pietinių rubežių pastovumą.

ta daug ginklų ir šaudmenų. Kaltinamasis 
pasakė teisėjui: „Aš reikalauju proletarų 
grupėms teisės naudoti ginklą kovojant už 
komunizmą“. Rugsėjo 20 d. teismas pa
skelbė nuosprendį, pagal kurį Raudonosios 
brigados teroristas Corrado Alunni už lai
kymą ginklų nuteistas 12 metų kalėjimo. 
Vėliau jis buis teisiamas už teroristinius 
veiksmus, politinių veikėjų pagrobimus ir 
krikščionių demokratų lyderio Aldo Moro 
nužudymą.

— Sovietų disidentui prof. A. Zinovjevui, 
kurį neseniai išleido išvykti į Vakarus, So
vietų valdžia atėmė pilietybę. Brežnevo pa
sirašytas įsakas sako, kad prof. Zinovje- 
vas sistematiškai vykdė veiksmus, kurie 
„nesiderina su Sov. Sąjungos pilietybe“.

— Pietų Afrikos min. pirm. John Vors- 
ter, pablogėjus sveikatai, atsistatydino iš 
pareigų. Ministrų pirmininko pareigose jis 
išbuvo 12 metų. Dabar kandidatuoja į resp. 
prezidentus.

— Britanijos BBC direkcija prašo pakel
ti spalvotos televizijos aparatams mokestį 
iki 30 sv. metams, juodos-baltos aparatams 
iki 12 svarų.
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Knyga apie Britanijos lietuvius
Dėl visiškai suprantamų priežasčių kol 

kas imam, tur būt, geriau negu kam nors Uni
tam. pažįstama ta knyga, kuri leidėjų pa
geidavimu pavadinta „Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjunga: Britanijos lietuviai 
1947-1973“ ir kuri, galima sakyti, jau bai
giama spausdinti. Stamboka tai knyga, jos 
spausdinimas dėl įvairių kliūčių smarko
kai užtruko, ir vieni jos laukia, o kiti sa
ko, kad tai visai nereikalingas darbas, į 
kurio išleidimą būsią beprasmiškai sukiš
ta gania daug pinigo. Su tais pastaraisiais 
galima būtų ir pasiginčyti, bet neturiu jo
kių misininkiškų palinkimų bandyti at
versti kitaip galvojančius ir netikėlius. O 
pats esu vienas iš tokių, kurie galvoja, kad 
jeigu buvo ar yra lietuvių, tai ir žinios 
apie juos (turėtų būti1 paliktos. Sakome, 
kad Ikunigaifcštinė Lietuva daug ką apie 
save nusinešė į kapus, kartais dėl to net 
pykstame, kad tokia apkiautusi buvo, o pa
buvę ir vėl aitsileidžiame, nes ką gi, rašyti 
juk tada nemokėjo net ir valdovai... Pasi
skaitome, kad šen ir ten Rusijos plotuose 
yra buvę lietuviškų kaimų, o kaip jie ten 
susikūrė — apie retą teturime duomenų. 
O mūsų tarpe neraštingų gi nebėra, tai bū
tų lyg ir gėda nesusirankioti žinių, kaip 
mes čia gyvenome tuos trisdešimt metų, 
ką padarėme, o ko gal ir neįveikėme. Apie 
tai ir yna ta knyga.

Dabar iš tos knygos sužinosime, kiek lie
tuvių 1947-1948 m. buvo ativažiavę į D. 
Britaniją. Kai iš lubų imame skaičius, tai 
kiekvienam vis kitaip atrodo, kai kas net 
labai išpučia viską j keliolika tūkstančių 
(net ir dabar Vilniuje leidžiamoje Lietu
vių tarybinėje enciklopedijoje, jos trečia
me tomle, rašoma, kad mūsų čia 1975 m. 
buvę dar apie 10.000, kas, žinoma, taip pat 
bus greičiausiai iš lubų paimta). O tada 

- mūsų buvo atvažiavę nei daugiau, nei ma
žiau kaip 5.732 (jeigu norite smulkiau su
žinoti, tad vyrų buvo atvažiavę 4.763, o mo
terų tik 969, ir tuos skaitmenis matydami, 
galime šiek tiek aiškiau suprasti, kodėl 
lietuvaičių, palyginti, maža teilštekėjo už 
kitataučių, o daug lietuvių vedė aires, ang
les, itales, vokietes...), šią statistiką yra 
sudariusios Britanijos įstaigos, kurios su
vežė mus.

Daug sunkiau būtų pasakyti, kiek iš čia 
iškeliavo į JAV, Kanadą, Australiją ir 
kiek nutarė jau niekur nebejudėti. Čiila tai 
jau būtų galima verstis spėliojimais, nes 
nėra jokios statistikos.

Šiuo pokariu atvažiavusieji iš pradžių 
buvo išmėtyti daugiau kaip 130 Britanijos 
vietų, vienur dideliais būriais, kitur tik po 
kokią saują. Kai jau buvo leista pasirink
ti darbą ir gyvenamąją vietą, tų lietuviš
kų salų ir salelių Skaičius tuojau be galo 
sumažėjo — daugumas traukė į didesnius 
miestus, kur yra (pramonės ir patogesnis 
gyvenimas, ir šiandien patys didieji lietu
viški telkiniai yra keliuose didžiuosiuose 
miestuose, o po mažesnį kiekį gal poroj de
šimčių mažesnių miestų ir miestelių.

Knygoje pateikiami duomenys ir apie 
tas vietoves, kuriose lietuviai buvo tik lai
kinai nusėdę, ■— apie pereinamąsias, žemės 
ūkio ir kitokias stovyklas. Vienur lietuvių 
buvo tik keli, kitur dešimtys ar šimtai, bet 
jeigu tik išliko šiokių tokių pėdsakų, ką jie

Lietuviu kalbininku ekspedicija po 
Vilniaus krašta 1938 m,

(Iš vilnietės Elenos Horodničiūtės 
dienoraščio)

1938. VII 7 d. Napalis Grigas ir Juozas 
Senkus .atvažiuoja Vilniun (ilš Kauno). Su 
EI. Horodničiūte kalbasi apie žodyno ir 
lietuvių kalbos reikalus. Horodničiūte ro
do žodynininkams Vilnių, aplanko bažny
čias, užsuka į kapines, kur mato išniekintą 
lietuvio kareivio kapą, vokiečių kareivių 
kapus. Aplankę Vilnių, vyksta į Marijam- 
polį, pėsti keliauja Švenčionėlių link. Sun
ku susikalbėti Vienas senukas juokauda
mas pasakė, kad -gal penai esą „latišiai“. 
Aplanko Vaiškūnus, Miežonį. Medžiagos 

'žodynui neranda. Toliau pabuvoja Ignali
noje, Daugėliškyje, žavisi gamtos grožiu. 
Kalbiniu atžvilgiu šitos vietos neprieina
mas. Sutinka vieną kitą senuką, kurie 
mėgsta pašnekėti, padainuoti, tačiau jų 
kalba negryna, išmarginta rasizmais, po
lonizmais.

Toliau EI. Horodničiūte giria Napalį Gri
gą, taip gerą kantrų darbininką, tik bai
siai nemokantį vadovauti, -dažnai keičian
tį plamiuis, tas duoda ekspedicijai chaotiš
ką charakterį. Ji vadina ekspediciją laive
liu be vairo.

„Senkus irgi geras darbininkas, ypatin
gai mokąs kalbinti moteris. Jis laibai myli 
vaikus, vaikai tai jaučia ir eina prie jo... 
Kartais -Senkus pyksta, kad mūsų (kelionė 
takia chaotiška, neplaninga, kad Grigas 
nuolat keičia planus. Bet ir Senkus nepa
sižymi didele energija: juk galėtų chaosui 
padaryti galą“.

...„Daugėliškyje sužinojome, tad polici
ja domisi -kauniečiais, klausia jų -pavar
džių“.

...„Iš Daugėliškio .siuntėme -atvirukus 
Saliui, Grigo ir Senkaus šeimoms...“

.Prie Dysnos ežero yra Agradnifcų 
dvarais. Su jo žmonėmis negalėjome susi
kalbėti lietuviškai... Sustojome J. Cicėno 

darė, ką ir kaip šventė, ką ruošė -ar puošė, 
kas ten vadovavo, ikias skaitė paskaitas, or
ganizavo chorą, tautinių išokių grupę, spor
tininkus, — visa tai atžymėta. Dėl to 
smulkmeniškumio net ir knyga storoka iš
ėjo, bet jeigu lietuvis yra tas, kuris vado
vavo chorui, tautinių šokių grupei ar spor
tininkams, tai amžinybės akyse, tur būt, 
lygiateisis su jais yra ir tas, kuris dainavo, 
•šoko, sportavo ar kitokius darbius dirbo. 
Knygoje jis tiekiu lygiateisiu ir padarytas, 
jei tik jo pavardė buvo žinoma. Todėl kny
goje nepaliks pėdsakų tik tie, kurie niekur 
nedalyvavo ir nieko nedarė — pasitenkino 
vien užsidirbdami duoną. O jeigu paliks, 
tai tilk statiilstikoje, fcaliip kurios nors orga
nizacijos nariai, kaip tylioji dauguma, jei 
pasinaudotume dabar madingu terminu. 
Deja, gal net susvyruotume tuos tyliuosius 
vaidinti dauguma. Ar jie nebus tik mažu
ma?

Norėdamas bent apytikriai pasverti, ar 
Britanijoje itylintieji, niekur veikloje ne
dalyvaujantieji (lietuviai sudaro daugumą, 
ar mažumą, tyčia pasiėmiau knygoje at
spausdintąjį DBLS Bradford© skyriaus 
veiklos aprašymą ir pabandžiau suskai
čiuoti, kiek ten suminėta toje veikloje da
lyvavusių lietuvių pavardžių. Jų ten sumi
nėta arti 100! Tačiau DBLS skyrius dar 
nėra visas lietuviškasis Bradfordias. To 
miesto lietuvių veiklos aprašymą sudaro 
tokie skyriai ir skyreliai: DBLS skyrius, 
DBLS Great Horton skyrius, apygarda, lie
tuvių katalikų bendruomenė, „Vyties“ klu
bas, lietuviškų organizacijų santaikoje, po
litinės veiklos baruose, su kitomis tauty
bėmis, mokykla, vaikų šventės, skautai, 
chorai ir (kiti dainininkų vienetai, solistai, 
tautiniai šokiai, vaidiinimiai ir vaidintojai, 
literatūros vakarai, parodos, paskaitos ir 
paskaitininkai, sportas, spaudos centras, 
savišalpos kasa, LRS, pagerbimai, atsisvei
kinimai, mirusieji. Jeigu kas ryžtųsi su
rankioti pavardes ir suskaičiuoti, kiek ta
me mieste ilš viso lietuvių kur nors pasi
reiškė, tur būt, prieitų išvados, kad tylin-

Tomas Venclova

Hidalgo
Duok man ranką, Sancho. Broli mano, 
Aš pakilsiu. Negaliu. Tuojau.
Štai, aš čia. Iš pamiršto romano
Į nelygią kovą išėjau.

Koks apsunkęs ir bejėgis kūnas!
Niekad nesuvoksime, už ką 
Mudviem skirtos aikštės ir tribūnos, 
Tankų bokštai, virvė ir kulka.

Visas turtas — žodžiai neatsargūs.
Visas menas — mirti ir mylėt. 
Visas atpildas — po didžio vargo 
Purvina planetos pakelė.

Riteris, kalbėtojas, žaidikas,
Ženklintas kulkosvaidžio švinu,
Nebe pirmą kartą nužudytas, 
Nebe pirmą kartą gyvenu.

(iš ciklo „1956 metų eilėraščiai“)

pirkioje. Jo sesuo mus labai gražiai pri
ėmė. Vakare rodė mums audeklus, bet... 
vyrai nemato jų grožio. Kauniečiai per
nakvojo kluone, -aiš — pinklioje.

Sekmadienis, liepos 17 d. Apie 11 vai. 
atėjome Tverečium. Juozais paskubėjo į mi
šias. ...Nakvoti teko daržinėje su verše
liu. ..

VII. 18 d., 7 vai. Važiuojame Adutiškin. 
Išlipę iš autobuso, matome aplinkui tiktai 
semitiškus veidus. Ieškome lietuvių. Su
tinkame moterį, kuri mums padeda rasti 
lietuvius.

Ramoni Ginuose labai įdomiai vadina nu
tautusius ir nut.au St an čius žmones. Saiko 
skersagudiis (pi. skersagudžiai), kaimie
čių žodžiais, „lietuviai, kurie save lenkais 
vadina, lenkiškai kalbėti mėgina“.

•Grįžę Adutiškin ...aplankėme senutę 
Ievą Burbkienę. Pasikalbėjimas nepavy
ko... Senutė jautėsi laibai suvaržyta liir ne
daug kalbėjo. Pagaliau Juozui pavyko ją 
prakalbinti...

Juozas ilgesnį laiką rūpinosi, kaip čia 
paruošti žodynui daugiau darbininkų, 
...bet ir Grigas čir Senkus -bijojo oficialaus 
pasirodymo. Šių jaunikaičių nedrąsumas 
man nepatinka: -tiek -metų dirba žodyne ir 
neišdrįsta su būreliu žmonių .apie .tą žody
ną pakalbėti. Nevyriška!

Liepos 19 d. Kauniečiai V-asiūnų kaime 
reido 75 metų senutę Šaltieną. Pas ją išbu
vo 6-7 vai. Padainavo jiems 80 lietuviškų 
ir keliolika gudiškų dainelių. Kauniečiai 
sužavėti. Saiko, į galą užmiršo žodžius ste
bėti, tik gėrėjos daina.

Liepos 20 d. Vilniuje.
Liepos 21 d. 9 vai. ryto autobusu išvažia

vome Rodūnėn. Rodūnėje samdome arklį 
ir -išvažiuojiame į Kargandų kaimą. Čia 
matome įvairius kryžius su koplytėlėmis 
ir su puošmenomis. ...Turime vargo su 
pietumis — nieko negailime gauti. Paga
liau susirandame. Valgome iš lėkščių, Sko

lintų iš trijų trobų. Saikučių čia nliiekas ne
turi. Pavalgę išėjome į Kleilšius. Kleiišiuo- 
se dirbti mums nepatarė, nes žmonės labai 
užimti rugiapiūte... Be to, d-air mus kuo ki
tu pagąsdino.

...Eidami į Kleišiu-s, buvome lietuviškai 
prakalbinę vieną gelžkelietį. Jis, supratęs, 
nemandagiai mums atsakė lenkiškai ir lai
bai ilgai kvatojosi, žiūrėdamas į mus. Juo
kiais tas buvo negeras...

Nakvoti teko daržinėje su paršeliais.
Liepos 22 d. Ryte gavome valgyti iš vie

no dubens. Valgėm, ir buvo gandu. Tiik la
bai juokėmės. Arkliu važiuojame į Dubi
nins. Čia radom mokinį šimelionį, kuris 
prie mūsų prisijungia.

.-..Arkliu atvažiavome Peleison. Norėjome 
sustoti klebonijoje. Klebono Vienožimislko 
ir klieriko Jur-šos neradome, tik seną ku
nigo motiną. Prašėm pietų ir nakvynės. 
Deja, senutė mus išvedė iš klebonijos ir 
parodė namą, kur galime visko prašyti.

Pelesoje dirbti nesisekė, žmonės užimti 
darbu, nenorėjo kalbėti. Dar buvome susė
dę gatvėje ir šnekinome 'senus žmones, bet 
medžiagos žodynui -beveik neradome. Su
žinojome tik, kad čia mėnulį vadina die
vaičiu. Pelesa nutaustai, girdime čia nema
ža žmonių gudiškiai kalbant. Ta-s mus liūdi
nai nuteikia.

...ilgai kalbėjau su Juozu, apie mažų did
vyrių darbų vaiisiuis, jų kančias... Miegoti 
teko kluone su arkliais.

Liepos 23 d. Esame Pavalaikėje. čia kry
žiai -tokie, kaip Karganduose. Norime čia 
dirbti, šnekiname senukus R. ir klieriko 
Juditos mamytę. Medžiagos žodynui nedaug 
randame.

Ilš Pavalalkės išvažiuodami, sumainėme 
nusitraukti su Dailydkų šeima. Išėję į gat
vę, ieškome tinkamos vietos. Staiga pama
tėme du policininku su Šautuvais. Stovėjo 
netoliese, -kalbėjo su vietiniais — jautėme, 
kad apie mus. Pagaliau prisiartino prie 
mūsų ir vyresnysis... pasakęs lenkiškai 
„laba -dienia“, nemandagiu tonu pareikala
vo dokumentų, ar netinkamai elgiamės. 
„Pareiga“ — .atsakė. Policininkas su iro
nija sakėsi žinąs, kur -buvome ir ką darė
me, Paaiškinau, kad esame žodynininkai ir

čiuosius sudaro mažuma. O tai savo ruož
tu gana įdomu ir iškalbinga.

Platūs .aprašymai yra tolkių didelių kolo
nijų, kaip Bradfordas, Coventry, Derby, 
Ketteringąis, Londonas, Manchesteris, Not- 
tinghamas, kiek mažesni Corby, Glouces- 
tenio, Halifaxo, Leigh, Northamptono, 
Rochdale, Stoke-on-Trento, Wolverhampto- 
no, o daugiau taip šimto dar tetų vietovių 
— tokie, (kiek medžiagos apie jų lietuvius 
buvo sugraibyta. Dideli aprašymai 'skirti 
supažindinti su DBLS, jos suvažiavimais, 
centro valdybomis ir centro darbais, taip 
pat su LNB ir jos atskirais Skyriais — Na- 
miaiis, Sodyba, spaudos skyrium (spaustu
ve, laikraščiui, knygų leidimu). Pagal su
rastą medžiagą aprašyta kitos organizaci
jos ir sambūriai ir kitokios lietuvių gru
pės: PLB, skautai, LAS, ateitininkai, Tau
tos fondo atstovybės, Britų lietuvių tary
ba, iškilieji sportininkai, jaunimas su 
aukštuoju mokslu, jaunimas kongresuose, 
lietuviai evangelikai, lietuviai inžinieriai, 
lietuviai jūrininkai, rašytojų draugijos 
Skyrius, lietuviai žurnalistai, lietuvių-lat
vių vienybė, lietuvių-lenkų A. Mickevi
čiaus draugija ir t. t. Visko gi čia netsuna- 
šysi! Gal tik dar suminėtina, kad knygoje 
atskirais skyriais aptariam,a taip pat ir 
Škotijos .lietuvių veikla ir Chicagoje savo 
'klubus įsikūrusių kadaise Britanijoje gy
venusių lietuvių.

Nenorėdamas perdaug nutęsti, gal ir 
baigsiu, pacituodamas ištraukėlę iiiš knygos 
įžangos. Ji šiek tiek nusako knygos pobū
dį ir turinį:

„Leidėjų (DBLS) taip pat buvo reiškia
mais noras, kad knygoje netrūktų detialiii 
—• faktų faktelių ir su jais susijusių pa
vardžių. Taip ir padiaryta, kiek tai buvo 
įmainoma, kad gyvieji turėtų vieni ilgų, ki
ti gal trumpesnių metų savo pasiaukoja
mojo lietuviško darbo kronikinį dokumen
tą. Didelio judėjimo būta, nemažo ir esa
ma, ir tegu iš tiesų visi tie krūvon surink
tieji duomenys palieka liudyti, kad 1947- 
1973 metų laikotarpiu Britanijoje pusėti
nai didoko būrio lietuvių gyventa ir ne tik 
duona pier tą laiką sau užgyventa, bet taip 
pat rinkitasi, tartasi, kalbėta ir kalbėtasi, 
vaidinta, dainuota, įšokta ir sportuota, 
švęsta, įskaityta paskaitos ir klausytas! jų, 
ruošta parodos, mokyta ir mokytasi, de
monstruota ir protestuota, nusipelniusieji 
ir pasidarbavusieji gerbti, o tie, kurie į 
kitus žemynus važiavo (o tokių daug, net 
labai daug buvo), su pagarba palydėta, dar 
kitų rašyta ir spausdinta ar dar kitaip ju- 
dėta ir vis daugiausia vardan tos Lietuvos 
ir iš natūralaus palinkimo būti ir išlikti 
lietuviais“.

K. Barėnas

PASIKEITIMAI JAV LB KULTŪROS 
TARYBOJE

JAV LB kultūros tarybos pirmininkas 
Juozas Gaila pasitraukė iš tų pareigų. Pir
mininko pareigas perėmė Aleksandras Ra- 
džius, dirbęs lituanistinėse mokyklose, 
reiškęsis žurnalistikoje ir ilšleisdinęs du 
poezijos rinkinius — „Paukščių takas“ ir 
„Baltais mėnulio miestas“.

Kultūros taryba pagrindiniais savo už
daviniais laiko paminėti Vilniaus univer
siteto 400 m. sukaktį ir pagerbta „Lietuvių 
Enciklopedijos“ ir „Encyclopedia Lituiani- 
ca“ leidėją ir bendradarbius.

Apie lietuviu literatūra
IR TOMĄ VENCLOVĄ LAISVĖJE

Prieš kurį laiką Čikagoje buvo suruoštas 
Tomo Venclovos knygos „98 eilėralšiai“ 
pristatymas. Toje šventėje dalyvavo, kal
bėjo ir savo kūrinius skaitė pats poetas.

Po tos šventės Zigmas Umbražūnas pa
rašė „Drauge" atspausdintą straipsnį, ku
riame. be kita ko, šitaip pasisakė:

„Laibai įdomu buvo išgirsit poeto mintis 
apie dabartinę mūsų literatūrą. Jam ir ki
tiems šviesuoliams Lietuvoje buvo ir yra 
žinomi ir Aistis, ir Bern. Brazdžionis, <iir 
H. Radauskas, ir Bradūnas, Niliūnas, Na- 
gys, lygiai kaip ir Geda, Degutytė, Vaičiū
naitė, Martinaitis ir kiti. Visi jie yra ben
dros visos lietuvių literatūros turtas. T. 
Venclova laibai vertina lietuvius poetus, 
ypač ten, kur poetas kenčia dėl kūrybinės 
laisvės varžymo ir yra piktas. Tokioje su- 
tuacijoje išauga dideli .poetai, išsiveržia gi
li, dramatiška, tyroji poezija. Niekam nėra 
lengva palikti tėvynę. Nebuvo lengva ir 
Tomui Venclovai. Vašingtonietis Vincais 
Trumpa neit jį gąsdino, patardamas apsi
galvoti, neis čia, girdi, kone tulščia terba jo 
telaukia. Dar iš Lietuvos Tomais Venclova 
Trumpai atsakė, kad jis puikiai žinąs, kas 
jo laukia. Draugai čir nedraugai Lietuvoje 
taip pat skatino poetą apsigalvoti. Visi, ge
rų patarimų nepasigailėję, vis dėlto Venc
lovos nesuprato. Kūrybinė laisvė tikram 
poetui yra didžiausias siekimais ir laimė, 
ir dėl tos laisvės tikras poetas gaili begali
niai daug ką paaukoti. Jis sakosi esąs lai
mingais, kad pasiryžo viską padaryti kūry
binei laisvei laimėti.

„Kai stebi Tomą Venclovą kalbantį, jau
ti, kad jis dabar ils tiesų yra laisvas žmo
gus, ne tik politine ar asmenine, beit ir pla
čiausia to žodžio prasme. Atrodo, kad poe
tas taip pat neturi nepasotinamos meilės 
daiktams ir tanko knygelėms. O šia meile 
suserga svetur atsidūrę daugelio tautų 
emigrantai, neišskiriant nė mūsų tautie
čių, nė mūsų pačių. Daugelis praranda sal
iką ntr matą, išmainydami kūrybingą ir 
prasmingą gyvenimą į daiktus. Šito ipas 
Tomą Venclovą visai nesijaučia“.

Į straipsnio pabaigą Z. Umbražūnas dar 
šitaip raišo:

„Klausantis įkalbančio Tomo Venclovos, 
nejučiomis apima įšiltas jausmais. Peotas 
išaugo, subrendo mūsiĮ tėvų ir mūsų tėvy
nėje, dabar taip niokojamoje, „didžiojo 
brolio“ dusinamoje. Tačiau reikia manyti, 
jog ten yra ir daugiau Venclovų, Jurašų, 
Kudirkų. Tikriausiai — visa daugybė. Ne 
visi tokie drąsūs ir pasiryžę. Ne visiems 
taip ir pasiseka. Pagaliau jie visi reikalin
gi ir gimtajai žemei. Tikim, kad ir tenai 
yra begalinis aruodas intelektualumo, eru
dicijos, didelio išsimokslinimo. Net netur 
rėdamii kūrybinės laisvės, mūsų poetai ir 
.rašytojai sunkiausiomis sąlygomis kuria ir 
-turtina lietuvių literatūrą. Galima žemę 
užimti, bet negalima tautos sielos paverg
ti“.

LILIJA ŠUKYTĖ LEILOS VAIDMENYJE

Bavarijos operos Muenchene sopranas 
Lilija šukytė operų festivalyje Graze, Aus
trijoje, atliko pagrindinį Leilos vaidmenį 
G. Bizet operoje „Perlų žvejai“.

žodyno reikalais keliaujame. Polic. pasisa
kė esąs kitaip aipie mūsų kelionę painfor
muotas, ibet mano klausimas, kaip, nesa
kė... pasitraukė... neatsisveikinę.

Kadangi nežinojome, ką daryti su re- 
gistiraciijia, .. .prisiartinau prie polic. ir pa
klausiau. ...Iš ipolic. nieko negalėjau spręs
ti klausiamu reikalu, išgirdau, kad mes 
kaip tik lankome įtariamas vietas ir susi
tinkame įsu įtariamais žmonėmis. Pasa
kiau, kad aš policijoje nedirbu ir nežinau, 
kokios vietos įtariamos..., tad mes einame 
ten, kur tikimės rasti medžiagos — senu
kų.

...Polic. su ironija patarė mums geriau 
kalbėtis su jaunaisiais, tai bus įdomiau...

Kaip bendri -vargai ir darbai suartina 
žmones! Žodynininkai pasidarė man labai 
artimi, taip bijau ne it-.'lk, tad jų darbas ne
būtų trukdomais, -bet kad ir jie nenukentė
tų. Gerai juos pažinau, matau jų ydas ir 
labai tuos žmones pamilau. Vertinu juos, 
kaip geras darbininkus. Jie ir žmonės ge
ri.

Važiuojame... Keliai blogi, rodos, kelio
nei galo nėra! Pagaliau Padritvys. Padrit- 
vy ypatingai į akį krenta kiaulių gausu
mas... Čia kiekviename žingsnyje matėm 
-kiaules... visa užteršta kiaulių mėšlu... To 
kaimo charalkteriisiti'lkiai dar įdomus vaizde
lis. Visame kaime yra- tik viena „imastyk- 
la“... Pasirodo, čia dar yra dūminių pir
kių.

Sekmad. Liepos 24 d. Dar esame Padiriit- 
vy. Sulaikė mus tai, kad sekmadienį čia 
renkasi daug žmonių, tikimės rasią me
džiagos.

Naujame „Aido“ numeryje kronikoje 
perskaitėme žinelę, -kad kalbin-inkiai Grigas 
ir Senkus važinėja po Vilniaus kraštą ir 
tiria liet, k-al-bą.

Grigais bažnyčion nevaikščiojo. Juozais 
kiekvieną sekmadienį stengiasi išklausyti 
mišių. Tai dar jiaiunas žmogus, jam gal ir 
mialda reikalingesnė.

Padritvio kaime nėra linksma.. Čiiia -ap
link gudiški kaimai, kuriamos mišrios šei
mos, o jos lietuviams tikrai -pavojingos. 
N-ultautėjiimo pavojus liir čia jaučiamas. Ir 
vėl liūdna.

(bu-s daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

STIPENDIJA STUDENTUI, KURIS 
NORĖS RUOŠTIS DOKTORATUI APIE 

LIETUVĄ AR LIETUVIUS
JAV valstybinis Kento universitetas nu

tarė Sk-irtii metinę 3.000 dolerių stipendiją 
lietuvių kilmės studentui, mokančiam žo
džiu ir raštu lietuvių kalbą, -studiijuojian- 
čiiam socialinius ar humanitarinius moks
lus ir norinčiam ruoštis doktoratui -apie 
Lietuvą ar lietuvius, kuris sutiktų dabar 
telkti medžiagą -apie pirmąją 'Sovietinę ir 
vokiečių okupacijas — pasikalbėti su -tais 
tautiečiais, kurie gerai pažino tų okupaci
jų į vykius.

Ligi šiol paskelbtoji medžiaga yna dau
giausia nedokumen-tinė ir šališka, nepalan
ki lietuviams.

Pasikalbėjimai bus rašomi magnetofono 
juostelėse ir paskui perrašinėjami, kad 
būtų įprieinami tyrinėtojams.

Stipendijų reikalą tvarko -prof. John F. 
Cadzow.

LIETUVOS STATUTAS ANGLU KALBA
Leidykla E. J. B-rill Olandijoje išleido 

anglų tal-ba Lietuvos statutą 1529 m.
Išvertė ir įvadą parašė K. von Loewe.
Leidykla savo kataloge statutą prista

tanti kaip pirmąjį teisyną Europoje po 
Justioijono, ir jame aptariamos moterų 
teisės, nuosavybės įsigijimas, apsauga, 
ipoteka, karinė tarnyba, medžioklė, vagys
tės, apiplėšimai, žmogžudystės, teisinė 
procedūra.

DALIOS KUČĖNIENĖS KONCERTAI 
TAIWANE

Čikagoje gyvenanti Dalia Kučėnienė bu
vo išvykusi dain-uoiti į Taiiwaną pa-gal JAV 
ir tautinės Kinijos kultūrinio bendradar
biavimo susitarimus.

Pirmasis jos koncertas sostinės Taipei 
rotušėn sutraukė 6.000 klausytojų. Šalia 
operų arijų ji ten padainavo taip part. M. 
Petraiusiko „Tykiai tykiai Nemunėlis teka“ 
ir V. Kuprevičiaus „Lakštingalos giesmę“.

Solistė, be to. dar dainavo pavergtųjų 
tautų delegatams.

LIETUVIAI MONTREALIO 
TARPTAUTINĖJE PARODOJE

Montrealy-je, Kanadoje, buvo suruošta 
tarptautinė paroda „Žmogus ir jo pasau
lis“, kurioje diaily-vavo ir lietuviai.

Etninėms grupėms buvo paskirtas atski
ras paviljonas. Lietuviai savo skyrių buvo 
išpuošę A. Tamošaičio kilimo projektu 
„Lietuva — Kanada“, lietuviška eglute, 
pagražinta Išiaudinutais. Jame buvo audi
nių, juostų, lėlių, kryžių, medžio drožinių, 
Vilniauis verbų ir kitokių tautinių diaileny- 
bi-ų.

Tris dienas lietuviais turėjo programas 
— „Gintaro“ ansamblis šoko, liaudies in- 
strumenltų orkestras grojo.

G. SABALIAUSKAITĖ-GOLDBERGIENĖ 
IEŠKO ARTIMŲJŲ IR PAŽĮSTAMŲ

Genovaitė Sabialiauskaitė-Goldbergiienė, 
buvusi Vilniaus -teatro pmimabalerina ir 
baleitim-eisterė, emigravo į Izraelį ir ieško 
-savo -brolio ir pažįstamų.

Baleto studiją ji baigė 1938 m. Karas 
užklupo ją Leningrade, išsiųstą pasitobu
linti. Kaip baile.tininikė daugiausia pasi
reiškė po karo. Dabar yra 55 m. amžiaus.

ALGIRDAS PUŽAUSKAS — VIENAS 
„DRAUGO“ REDAKTORIŲ

Algirdas Pužauskas, kadaise gyvenęs 
Briitianijo-je ir aktyviai -dalyvavęs DBLS 
veikloje, paskui Čikagoje veikęs iš šio 
krašto ten nusikėlusių lietuvių klubo veik
loje, savo ruožtu ilgesnį laiką redagavo 
„Naujienų“ dienraščio pirmąjį puslapį.

Pasitraukęs ilš tų pareigų, dirbo preky
bos bendrovėje. O dabar pakviestas reda
guoti „Draugo“ dienraščio pirmojo pusla
pio.

NAUJIEJI „PASAULIO LIETUVIO“ 
REDAKTORIAI

Ligi šiol „Pasaulio Lietuvį“ rediagiavo 
inž. B. Nainys, PLB pirmininkas. Išrinkus 
naują valdybą, jis iš tų pareigų pasitrau
kė.

6 mėnesius „Pasaulio Lietuvį“ sutiko re
daguoti Romas Sakadolskis ir Romias Kas
parais, abu jaunosios tartos atstovai.

Atsiusta paminėti
Moteris, Nr. 4, 1978 m. liepa. Lietuvių 

Moterų žurnalas. Leidžia Kanados lietuvių 
kiaitalikių moterų d-ja, Toronto, Kanadla.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, 4 
tomas. Kronikų rinkinys nuo 23 iki 31 Nr. 
Išleido LKB Kronikomis leisti Sąjunga, 
6825 South Taliman Ave., Chicago, Ill. 
60629. 478 psl. Ka-ina 4 dol., kietais virše
liais — 6 dol.

Joseph Ehret, Biick in die Zeit. eime 
weltpolitische Umschau. Basel, 1978. 52 
psl.

Religion in Communist Lands, Nr. 3, 
Autumn 1978, žurnalas anglų kalba. Lei
džia Keston College, Heathfield Road, Kes- 
ton, Kent, BR2 6BA, England.
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Laiškas iš Amerikos (7) Naujienos senuose laikraščio puslapiuose
PRADĖTA ATSIŠAUDYTI — O KAS 

TOLIAU?

Bus įkeista prisiminti, kad palaipsniui 
aštrėjanti polemika tarp JAV Bendruome
nės ir ją atskilusios grupelės (Reorga
nizuotos B-nės, dažniausiai dabar reorgais 
vadinamos), taipgi gaižūs ginčai Altos 
vardu su frontininkais ir kitais tautos nu
sikaltėliais ilgą laiką buvo gerokai viena
šališka. Reorgų ir Altas, bent jos pirmi
ninko, pozicijas labai karštai užsimojo 
ginti ir atstovauti „Naujienų“ dienraštis, 
ir tą kryptį aiškiai palaikė du tautininkų 
savaitraščiai ir dalis liaudininkų spaudos. 
Gi vienuolynų leidžiami katalikiškieji ir 
šiaip nesroviniai laikraščiai puolimus ir 
polemikas kantriai ignoravo ar vos pusiau 
lūpų atsikirsdavo.

Gali tik vienas S. Barzdukas „Pasaulio 
Lietuvyje“ kartais kiek esmingiau ir aš
triau pašnekėdavo — žinoma, tuoj po to 
„Naujienų" dešimteriopai plačiau perrė
kiamas. Beveik drįsčiau pasigirti, kad sa
vo „Bastūno maišto" knygoje, nors tai ne 
jos svarbioji tema, aš tas Altos ir Ben
druomenės konfrontacijas plačiau už ki
tus aptariau, o prieš keletą metų per 
„Draugą“ taip, rodos, nekaltai, 'švelniai už
protestavau dėl Čikagos Spaudos klubo 
žalingos veiklos, jog po to marijonai ir jų 
laikraščio bendradarbis visus metus buvo 
puolamas su Skundais dargi Čikagos kar
dinolui ir marijonų generolui Romoje. Bet 
„Draugas“ herojiškai ignoravo visus puo
limus, o ir kiti tylėjo. Pamatęs, kokia sto
ka narsių kovotojų ir kaip trimitai užakę, 
aš irgi pasitraukiau ipoilsin, ligšiol likda
mas tik stebėtoju arba kartais dar su ma
lonumu pasekdamas tų temų ginčus, kaip 
pamišėliškai kuriamas humoreskas.

Tačiau nuo pernai metų bendruomeni- 
niinkų, frontininkų ir daugumos krikščio
nių katalikų kantrybė, matyt, ėmė gniuž- 
ti. Čikagoje pasirodė storesnė brošiūra 
apie „Naujienų“ dienraščio ir ypač jo re
daktoriaus Martyno Gudelio, kaip svar
biausio variklio, griaunamąjį darbą ir 
daugelio išeivijos veikėjų beatodairišką 
niekinimą. Buvo ten primintas ir M. Gu
delio dalyvavimas atentate prieš min. pir
mininką Voldemarą Kaune. Senokas įvy
kis, tačiau brošiūros autorius tatai siejo 
su redaktoriaus politine ir kitokia mora
le. ..

Gal 'brošiūra ir atliko kokį poveikį, bet 
silpnai. Išleista be leidėjo ir autoriaus var
do, taigi nelabai rimta ir „Naujienų" re
daktoriaus vėliau pavadinta tik „paškvi- 
liu“. Iš tikrųjų įtektų sutikti, kad taip ne
drąsiai ir slapuniškai pradėta kontrakcija 
buvo nevykusi ir parodžiusi tik atsakomy
bės baimę tuose, kurie mėgino sakytis už 
visuomeninį moralumą ir smerkti destruk- 
torius, patys už tvorelės pasislėpę. Iš to
kių šiaudų nebūna grūdų.

Bet kai nesiliovė ar nešvelnėjo reorgų iš
puoliai su „Naujienų“ vedamųjų ir kitų 
bendradarbių palyda, įskaitant ir keliais 
slapyvardžiais vis rašantį vieną kanaunin
ką, — atrodo, ėmė stigtų kantrybės ir ka
talikų spaudai, ir bendruomenininkiamis, ir 
dargi pačiam žymiausiam iš gyvųjų volde- 
irnarininkų, atentato metu buvusiam A. 
Voldemaro adjutantui majorui Leonui Vir
bickui. „Drauge", „Darbininke", gal ir dar 
kur jis paskelbė pareiškimą su akivaizdaus 
liudininko teigimu, kad 1928. V. 6 dienos 
atentato metu Kaune, teatro sodelyje, ki
tą adjutantą kiap. Praną Gudyną bus nušo
vęs kaip tik dabartinis „Naujienų“ redak
torius M. Gudelis, paskui užsienin išbė
gęs. L. Verbickais ta proga dar paneigė vie
ną kitą melą, skelbiamą apie atentatą ne
seniai Vilniuje išleistoje kito latentatiinin- 
ko A. Bulotos knygelėje, vardu „Limuzi
nas IV“.

Ir tai buvo vienu lašu perdaug pilnon 
nuodų ir tulžies stiklinėm „Naujienų“ re
daktoriaus vedamajame su vardu ir titu
lu 1978. VI. 27 d. pranešė, kad jau gana to
kių šmeižtų prieš jį ir jo vedamą laikraštį 
— ir jis „traukia teisman „Draugo“ re
daktorius ir leidėjus, tik kažkodėl dar ne 
patį maj. L. Virbicką. Maža to, redaktorius 
pareiškia, kad, norėdamas kartą sustabdy
ti šmeižėjus, jis trauks teisman ir prie „ci
vilinio ieškinio“ atsakovais prijungs visuis, 
kurie „pradės pūsti ton pačion šmeižtų dū
dom“. Ir nei porai savaičių nepraėjus, 1978. 
VII. 8 d. vedamajame (šį kartą jau labai 
šiurkščiu pavadinimu — „Kunigėlis imasi 
baltinius plauti") aiškinama, kad tuo plo
vėjų esąs „Draugo“ vyr. redaktorius kum 
P. Garšva, o atenitatininkai prieš A. Vol
demarą greičiau buvę tik „demokratijos 
principų Lietuvoje gynėjai“. Toliau pa
grasinama, kad tasai šmeižikais Garšva da
bar provokuojąs aną seną lietuviško gyve
nimo votį, kuri „bus prapjauta Amerikos 
teisme“, ir iperspėjiama, kad ....nebus pa
liktas nei vienas, kuris bandys „Drauge“ 
paskelbtus 'šmeižtus kartoti ir niekinti 
„Naujienų“ redaktorių“...

Ar čia tik burbulas, ar jau visų ginčų 
zenitas, tuo tarpu dar sunku nuspėti. Bet 
kalbos stilius rodytų, kad jau nebe juokai. 
Ir kad šitaip gali būti teismam traukiama 
bent pusė Amerikos lietuvių ir gal visi 
laikraštininkai, kurie tuos ginčus apraši- ' 
nės, įskaitant ir jūsų jau nušiurpusį ben- ! 
dradarbį. žinoma, kitas klausimas, ar , 
Amerikos teismai laikys save koimpetetin- ■ 
gus spręsti i'š esmės ne tik kriminalinę. 

>bet ir politinę bylą, taigi nusikaltimo nuo
tykį, įvykusį beveik prieš 50 metų, sveti
mame krašte, kurio dalyviai buvo ne Ame
rikos piliečiai ir t. t. ir t. t.

Beje, visa tai gal ne pati šio fantastiško 
alaso esmė. Nieko nebūtų buvę, jei M. Gu
delis nebūtų pradėjęs taip švaistytis poli
tiko ir moralisto kardu. Bet jis taip gaižiai 
vis puldinėjo žymų bendruomeninin'ką S. 
Barzduką. vadovėlių ir romanų rašytojus, 
laikraščių redaktorius, dėjo straipsnių se
rijas. kur viena smarki moteriškė B. Nai
nį. poetą K. Bradūną ir mane svaičiojan- 
čiiai vadino ,.tautinės savižudybės puoselė
tojais“. Tos tirados liejosi taip be galo ir 
be krašto, kad pagaliau išsivystė kažkas 
sudėtingiau ir svarbiau, negu teismai ga
lėtų išspręsti. Tai tapo tartum viešosios 
moralės klausimai, savaip griozdiški lietu
višką gyvenimą bauginančios atmosferos 
psichologiniai aspektai, mūsų visuomenės 
dorovės švarumo ir puvimo požymiai, ar 
gal jau šizofrenijos reiškiniai.

Jau ne vienąkart buvo rašoma (ypač 
„Draugo“ vedamuosiuose) ir ne vienas 
tūkstantis veikėjų tarpusavy šnibžda, kad 
„Naujienų“ redaktoriaus išskirtino kovin
gumo, aštrumo, superpatriotizmo bei su- 
permorailizmo vaidmuo vis dėlto yra tapęs 
keistu ir labai mįslingu.

O susiipažinusieji su KGB metodais dar
gi ima spėlioti vėl kitaip. Maskvinis oku
pantas ir jo gauleiteriai Vilniuje, savaime 
aišku, supranta, kad užsienio lietuvių jie 
nepaveiks nuoga komunistine propaganda 
ir niekaip kitaip nepasieks vaisių, kaip tik 
nebent apsisiautę superpatriotizmo ir ne
va antikomunistinio kovingumo mantija, 
tuo juos pirmiausiai tarpusavy sukiršin
dami. paskui suskaldydami ir galiausiai 
per „broliškas“ rietenas aplamai eliminuo
dami. kaip antisovietinį veiksnį užsieniuo
se. Tam tereikia tik pasišventusių dirigen
tų, o naivių ir žioplų talkininkų netruks. 
Žinoma, būtų įdomu, kad ir tokias proble
mas saugumo įstaigos ir teismai išnarplio
tų. Mes, pavieniai žmoneliiai, čia nieko ne- 
padarysim.

Tokiom naujom ir dar didesnių šmeižtų 
bangom kylant, matyt, ir „Naujienų“ pe
čius pradeda slėgti nerimais, nes 1978. VIII. 
7 d .(Nr. 180) vedamajame jau gana gū
džiai prasitariama, kad laikraštis esąs 
„sunkioje padėtyje ir dideliame pavojuje“ 
— ir ta proga prašoma iš visuomenės mo
ralinės ir materialinės paramos.

Ak. vis ta moralė!.. Ir baisu, ir liūdna, ir 
juoktis nebesinori. Ar tik ne per toli bū
sim nužygiavę tarpusavio tautiškoje kovo
je per Bendruomenę su „Striptizu“ ir 
„Sauja kapeikų“?..

Bronys Raila

IVASKIENEI LENGVATA NEGALI BŪTI 
SUTEIKTA

Biržietė Stefa Ivaškienė pasiskundė 
„Valstiečių laikraščiui“, kad ji nedarbin
ga, vaikai kartu su ja negyvena, o finan
sų skyrius reikalauja mokėti žemės rentos 
mokestį. Jai buvo atsakyta:

„Nuo apmokestinimo trobesių mokesčiu 
ir žemės renta atleidžiami trobesiai ir že
mės sklypai prie jų, priklausantys pensi
ninkams ir jų šeimų nariams, neturintiems 
jokių pajamų šaltinių, Išskyrus pensiją, 
trobesius ir pagalbinį žemės ūkį sodybinė
je žemėje ,jei pats pensininkas tame tro
besyje gyvena ir jo šeimoje nėra kartu gy
venančių 'šeimos narių, išskyrus namų šei
mininkę ir moksleivius.

„Jeigu jūs negaunate pensijos, nors ir 
esate nedarbinga, trobesių mokesčio ir že
mės rentos lengvata jums negali būti su
teikta“.

Ji galinti tik kreiptis į miesto vykdo
mąjį komitetą, kuris turįs teisę išimties 
tvarka atleisti nuo tų mokesčių, jei Iva'š- 
kienė dėl materialinių sunkumų neišsiga- 
linti sumokėti.

MAIRONIO TĖVIŠKĖJE — TIK ŠULINYS 
IR AKMUO

V. Gulmanas „Literatūroje ir mene" ra
šo:

„Liūdną vaizdą matėme Pasandvaryje, 
mūsų didžiojo poeto Maironio tėviškėje. 
To laiko pastatų nėra likę, tik šulinys. Jų 
vietoje — memorialinis akmuo su užrašu. 
Tačiau atrodo, kad šeimininkams nerūpi 
šilas vietos likimas. Viskas apaugę žolėm,

(2)

(„Lietuvos Žinių“ 1938. IX. 17 numeris)

Toji diena, kai išėjo mūsų miinimusis 
laikraščio numeris, buvo šeštadienis. Tai 
laikraštis išleistas padidintais — su kultū
riniu priedu ir su satyriniu redakcijos 
krepšiu.

Atspausdintas stambokas pasikalbėji
mas su Valstybės teatro direktorium V. 
Žadeika apie 1938-39 m. sezono pastaty
mus. Direktorius sakė, kad spalio mėn. 
ruošiamasi pastatyti G. Verdžio operą 
„Otelio“, gruodžio mėn. Huperdiingo operą 
„Joniukas ir Greitutė“, 1939 m. vasario 15- 
16 d. d. pataisytą M. Petrausko „Eglė, žal
čių karalienė“, paskui Masene „Manon“, 
Doniceti „Favoritė“, atnaujinti operą „Ki- 
težas“ ir operetę „Kornevilio varpai“.

Dramos repertuarą numatyta papildyti 
O‘ Neilio „Marko milijonais“, B. Stou „Dė
dės Tomo trobele“, Šekspyro „Makbetu“, 
Smimovos inscenizuotomis „Anderseno 
pasakomis“. Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga numatyta pastatyti Vienuo
lio „1831 metai“. Jaunuomenei ir vaikams 
būsią statoma A. Rūko „Žemė šaukia“, 
Lauciaus „žydinčioj! žemė“, Venslausiko 
„Gerutis ir Drąsutis“, Graurogkienės 
„šyfcštusis karalius“. Be to, vėliau suau
gusiems diar ‘būsią pastatyta Čapeko „Mo
tina“ ir gal P. Vaičiūno rašomas naujas 
veikalas.

Baleto repertuarą ruoštasi papildyta 
„Kaukazo belaisviu“, dėl kurio tartasi su 
rusų meno įstaigomis.

Valstybės teatras buvo numatęs kas mė
nesį suruošti po simfoninį koncertą ir 
jiems pasikviesti žymiausius užsienio di
rigentus (Weingartnerį, Dobroveną, Kloe- 
zą, Fitelbergą, Jongeną, Blecką, o vieną 
koncertą turėjo diriguoti Marijošius). Nu
matyta kviesti iš užsienio ir solistų voka
listų ir instrumentalistų.

Numatyta pasikeisti meno pajėgomis su 
Latvijos ir Estijos teatrais, tartasi su Suo
mijos operos direktorium dėl operos solis
tų pasikeitimo gastrolėmis, pradėta tartis 
su Anglijos dramos kažkuriuo teatru dėl 
jos gastrolių Kaune.

Rugsėjo pabaigoje buvo numatyti spek
takliai darbininkams. Numatyta jiems pa
rodyti P. Vaičiūno „Aukso gromatą“ ir 
„Naujuosius žmones“, taip pat operą „Un
dinę“.

Tuomet Valstybės teatro pastatytuose 
baletuose „žižel“ ir „Rožės sapnas“ šoko 
prancūzų Grand operos prima balerina Li
sette Darsonval, laimėjusi baletininkų 
kongrese pirmą vietą ir gavusi aukso me
dalį.

Literatūros fronte taip pat būta daug 
naujienų.

P. Kairiūkštytė-Elijas rinko medžiagą 
savo rašomai studijai apie tautinius dra
bužius. Buvo baigiami spausdinti šie „Sa
kalo“ leidiniai: K. Borutos romanas „Me
diniai stebuklai“, J. Jankaus romanas „Be 
krantų“, V. Ališo eilėraščių rinkinys „Sao 
Bento varpai“ ir V. Tamulaičio 'knyga jau
nimui „Naktis amt Nemuno“.

V. Maknickas turėjo parašęs monografi
ją apie dali. A. Žmuidzinavičių, M. Lukšys 
įteikė „Sakalui“ išleisti beletristikos kny
gą „Saulėta diena“, „Spaudos Fondas“ jiau 
spausdino A. Nezabitausko parašytą 2 to
mų monografiją apie J. Basanavičių. 
„Spaudos Fondui“ įteikė išleisti romaną 
„Naujas rūmas ir meilė“ T. Adomonis. 
Doc. dr. Z. Ivinskis rašė II dalį 'studijos 
„Lietuvos prekybos santykiai su Prūsija 
XV amžiuje“. VDU Teologijos-filosofijos 
fakultetas leido doc. dr. J. Griniaus para
šytą „Estetiką“. Pupų Dėdė išleido links
mybių knygutę „Radio bangos iš Pupų Dė- 

memorialinė lenta apversta žemėmis. Ko
dėl aplink memorialinį akmenį nepasodin
ti gėlių, nepadaryti suolelių ar kaip pana
šiai nesutvarkyti šią vietą?“

Gavusi tą laišką, laikraščio redakcija 
kreipėsi į vietinį vykdomojo komiteto pir
mininką kuris paaiškino, kad ligi šiol prie
žiūra rūpinosi Pikčiūnų mokykla. Aplinka 
iš tikro buvusi netvarkinga, bet dabar jau 
sutvarkyta. Rajono kultūros skyrius esąs 
įpareigotas įsikirti daugiau dėmesio kultū
ros paminklų priežiūrai. 

dės pastogės“. „Spaudos Fondas“ leido dr. 
A. Garmaus parašytą „Motina ir jos rū
pesčiai vaikų likimu“ ir prof. dr. VI. Lašo 
„Trumpa žmogaus anatomija ir fiziologi
ja“. Ta pati leidykla leido Ig. Malinausko 
ir J. Talmanto parašytą lietuvių kalbos 
gramatiką I klasei. Tuomet išėjo iš spau
dos „Lietuviškosios enciklopedijos“ VU to
mo VII sąsiuvinys. Br. Buivydlaitė turėjo 
paruošusi spaudai eilėraščių rinkinį „Po 
žilvičiais", Bern. Brazdžionis „Piligrimai", 
F. Kirša „Pelenų" II dalį, švietimo minis
terijos suruoštame dramos konkurse I vie
tą laimėjo M. Lukšys už dramatizuotą pa
saką „Žalčių karalienė“, II — V. Švitrigai- 
la-Sipavičius už dramą „Zigmantas Au
gustas ir Barbora“.

Buvo leidžiama nemaža vertimų. Kny
gynas „Raštas“ jau buvo įpusėjęs spaus
dinti S. Blindos verstą L. Tolstojaus „Ha- 
dži-Muratą“, taip pat žadėjo išleisti V. Ož
kinio verstą E. Saigari nuotykių romaną 
„Paskutinieji piratai“. Mokytojų knygynas 
leido J. Jurginio verstą V. Figner beletris
tinių atsiminimų knygą „Kai gyvenimo 
laikrodis sustoja (20 metų Šliserburgo 
tvirtovėje)“. „Spaudos Fondas" leido L. 
Daukšos verstą M. Konstantinovo „žemė
lapis pasakoja“, P. Juodelio verstą Flau
bert© „Sailambo“. J. Šimkaus paruoštą 
naujosios suomių literatūros antologiją, V. 
Kemežio verstą latvio A. Grino „Nemeizio 
žiedas“, P. Cvirkos ir J. Šimėno verstą 
Stendalio „Raudona ir juoda“. B. Rutkūno 
verstą St. Cveigo „Marija Stiuart“. F. Ne- 
veravičiaus verstą L. Wallace „Ben-Hurą“ 
leido „Sakalas“, „šviesos" knygynas P. 
Būdvyčio verstą J. Verno „Paslaptingąją 
salą“, „Atžalos“ knygynas J. Krūmine 
verstą T. Dolengos-Mostovičiaus „Nikode
mo Dyzmos karjerą“, „Vyties“ bendrovė 
— A. Lešimsko ir V. Tamulaičio verstą 
Montgon „Napoleoną“. Telšiuose buvo 
spausdinama ir „Spaudos Fonde“ žadėjo 
būti sukrauta J. Narijausko išversta Dan
tės „Dieviškoji komedija“.

(Bus daugiau)

DUOMENYS APIE XIX AMŽIAUS 
KAUNĄ

Kraštotyros draugijos Kauno skyrius 
rinko medžiagą apie XIX a. Kauno prie
miesčių tradicinę medinę architektūrą.

Ekspedicijos metu buvo padaryta 28 gy
venamųjų namų ir sodybų planai, kelias
dešimt detalių piešinių, apie šimtas nuo
traukų, keliose gatvėse ištirta senųjų me
dinių pastatų apšildymo sistema.

Profesorius buvo ir Vilniuje
AABS (Association for the Advancement 

of Baltic Studies) biuletenis „Newsletter“ 
gegužės mėn. numeryje išspausdino šiuo 
metu Vokietijos Kielio universitete dirban
čio profesoriaus dr. Dietrich A. Loeber 
įspūdžius iš kelionės į Baltijos kraštų sos
tines mokslinio tyrinėjimo reikalais.

Jis tarp 1957 ir 1977 m. yra net penketą 
kartų važinėjęs į Sov. Sąjungą (be kita 
ko, profesorius yra gimęs Latvijoje 1923 
m.). 1977 m. kovo-balandžio mėnesiais jis 
lankė Vilniaus, Rygos iir Tartu universite
tus ir visų trijų Baltijos ikragtų mokslų 
akademijas. Apskritai apie tokias keliones 
profesorius rašo:

„Tokie akademiniai vizitai) Vakarų 
mokslininkams tebėra dar neįprastas da
lykas .Sovietų Sąjunga apskritai laikoma 
tokia vieta, kur turistai važinėja, bet retai 
tokia, kurioje ką nors patyrinėtum. Atro
do, kad maža mokslininkų težino apie ko
kias nors galimybes, o dar mažiau jų to
kiomis galimybėmis pasinaudoja. Tikiu, 
kad gausėjiantieji ryšiai galėtų būti nau
dingi abiems pusėms. Tu© pačiu aš su
prantu sunkumus, su kuriais susiduriama 
siekiant to tikslo“.

Apie savo buvimą Lietuvoje prof. D. A. 
Loeber rašo:

„Vilniuje aš buvau Lietuvos Mokslų aka
demijos ekonomikos instituto svečias. Jo 
direktorius, profesorius K. Meškauskas, 
priėmė mane savo įstaigoje ir supažindi
no gal su penkiais aukštesniaisiais savo 
personalo nariais. Susipažindamas su In
stituto mano vizitui paruoštąja mašinėle 
perrašyta programa, pastebėjau, kad turė
čiau tam tikrą laiką paskirti pastudijuoti 
trumpaamžės 1919 m. Lietuvos sovietinės 
respublikos teisiniams aktams. Kai pareiš
kiau nustebimą dėl tokio nelaukto atidu
mo profesiniais dalykais, 'kurių nebuvau 
pageidavęs, aš išgirdau savo šeimininkų 
palengvėjimo atodūsį. Kaip ekonomistai, 
jie buvo susirūpinę, kad negalės patenkin
ti mano galimo smalsumo tų aktų klausi
mu. Pasirodo, kad kažkas i'š Maskvos aka
demijas davė nurodymus parodyti man 
tuos aktus. Iš tikro aš niekad neparodžiau, 
kad domėčiaus jais.

Man pageidaujant, štai kokie moksliniai ' 
susitikimai 'buvo patvarkyti:

1. Kalbėjausi su Vladimiru M. Každanu, ! 
Lietuvos Gosplano (valstybinio plano ko
miteto) pareigūnu, kuris vadovauja eko
nominių ryšių su užsieniais skyriui. Suži
nojau gana daug apie Lietuvos padėtį Są
jungos prekyboje su užsieniu. įdomi tema, 
bet maža ką tesakanti moksliniams tyri
nėjimams.

2. Lietuvos valstybinio leidyklų komite
to pirmininko pavaduotojas Mykolas Po-

LIETUVOJE
ANTROJI PARODA NAUJOJE 

GALERIJOJE

Naujuosiuose Kauno meno rūmuose ati
daryta B. Valamtinaitės- Jokūbonienės 
tekstilės darbų (kilimų, gobeleno) paroda.

MINIMA LEVO TOLSTOJAUS 
SUKAKTIS

Suėjo 150 metų, kai gimė rusų rašytojas 
Levas Tolstojus, „Karo ir taikos“, „Prisi
kėlimo“ ir daugybės kitų veikalų autorius.

Tą sukaktį plačiai mini ir Lietuva.
Štai Londoną pasiekusio „Literatūros ir 

meno" 1978. IX. 9 pirmąjį puslapį puošia 
to rašytojo portretas. Spausdinama ištrau
ka iš prancūzo Anri Truiajos romano 
„Tolstojus". J. Smaigurauskienė rašo .apie 
Vilniaus respublikinėje bibliotekoje su
ruoštąją parodą, skirtą tai sukakčiai (iš
statyti rašytojo kūriniai rusų kalba, o taip 
pat ir lietuviški vertimai nuo XIX amž. 
pabaigos iki šiol). Sukakties proga išleis
ta B. Masionienės knyga „Levas Tolstojus 
ir Lietuva“ (su ta knyga laikraštyje supa
žindina V. Vanagas). J. Visockaitė rašo 
apie rusišką filmą tolstojine tema „Tėvas 
Sergijus“.

Just. Marcinkevičius pateikė laikraščiui 
savo poemą „Tolstojus: portretas su prisi
kėlimu“.

AKADEMINIS TEATRAS KELIONĖSE

Lietuvos valstybinis akademinis dramos 
teatras po vasaros atostogų rajonuose ir 
kaimų gyvenvietėse įjau suspėjęs sureng
ti 45 spektaklius.

Dabar jis gastroliuojąs Šiauliuose ir ten 
nuvežęs rodyti tokį repertuarą: A. Čecho
vo „Vyšnių sodą“, V. Šekspyro „Vindzoro 
šmaikštuoles“, J. Radičkovo „Viduržiemį“, 
A. Vamipilovo „Vyresnįjį sūnų“ ir K. Ku
bilinsko „Vėjo botagėlį“.

Sezoną namie, Vilniuje, teatras pradė
siąs Just. M ar cinke vi či aus „Mažvydo“ 
premjera.

Visos Sov. Sąjungos mastu socialistinio 
lenktyniavimo varžybose už pirmąjį šių 
metų pusmetį tam Vilniaus teatrui tekusi 
antroji vieta.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Kaip buvo su durimis — nežinau, bet 
mano draugas su barzda jas pastūmė, ir 
mes suėjome j vidų. (Ilš pasiaiškinimo)

žarsfkas painformavo mane apie Lietuvos 
ryšius su kitais kraštais kultūros ir kiltose 
srityse.

3. Kai susitikau su „Socialistinės teisės“ 
redaktorium B. Vaitiekūnu, tai nebuvau 
įsivaizdavęs, Ikad tas kas metų ketvirtis iš
leidžiamasis teisės žurnalas gali turėti 
daugiau 'kaip 165.000 egzempliorių tiražo. 
Tokie dideli skaičiai rodo žurnalo populia
rumą ir redaktoriaus pajėgumą. Žurnalas 
leidžiamas nuo 1968 (tęsinys kito žurnalo, 
pradėto leisti 1962). Niekada, nebuvau jo 
matęs, nes jis neleidžiamais užsienin.

Baigdamas savo vizitą, turėjau informa
cinį pasikalbėjimą su Vilniaus universite
to teisės fakulteto dekanu profesorium dr. 
Pranu Kouriu, tarptautinės teisės specia
listu.

Malonus netikėtumais buvo pakvietimais 
pakalbėti Ekonomikos instituto persona
lui apie praktiškus ekonominių tyrimų rei
kalus JAV ir Vakarų Europoje. Tai buvo 
man pirma proga prisistatyti su paskaita 
akademinio lygio klausytojams Sovietų 
Sąjungoje. Atsilankė apie 60 asmenų. Po 
paskaitos turėjome gyvai praėjusius klau
simus ir atsakymus.

Vilnių palikau pirmadienio rytą. Nors 
tai buvo ankstyvos valandos, Instituto di
rektorius primygtinai norėjo, kad leisčiau 
jam palydėti mane į aerodromą ir išleisti 
mane“.

Prof. dr. D. A. Loeber iš Vilniaus nuva
žiavo į Rygą. Ten jam parodytas taip pat 
didelis paslaugumas. Be kita ko, Mokslų 
akademijoje čia jam buvo pasakyta, kodėl 
jis daugiau kaip du mėnesius turėjo sėdė
ti Maskvoje ir laukti, kol gaus leidimą va
žiuoti į Rygą. Pasirodo, kažkuri jo atspaus
dintoji studija Latvijoje buvo nepalankiai 
sutikta.

Estijos Tallinne jis vizitavo Mokslų aka
demijos ekonomikos institutą. Jam pasise
kė gauti leidimą iš Tallinn© automobiliu 
nuvažiuoti j Tartu aplankyti universiteto 
(leista su sąlyga, kad apmokės 85 dol. tak
siui).

Tose trijose sostinėse jis savo sutiktie
siems mokslininkams papasakojo, įkas da
roma Vakaruose, ką daro aabs ir kokie tos 
organizacijos tikslai. Kvietė juos bendra
darbiauti. Pašnekovai klausėsi domėda
miesi ir pažadėjo pasvarstyti. Be kita ko, 
jis pabandė gauti naujausią numerį „Jour
nal of Baltic Studies“ Tallinno valstybinė
je bibliotekoje. Deja, tokio leidinio biblio
teka neturėjo (jeigu, sako, kais turi, tai ar
ba speciali biblioteka Rygoje, arba komu
nistų partijos bibliotekos sostinėse).

Maskvoje išvažiuojantį jį Mokslų aka
demija paprašė raštu išdėstyti savo iargu- 
mentus dėl Baltijos kraštų mokslininkų 
dalyvavimo aabs konferencijose.
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D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Rugsėjo 30 d. 17 vai. — Šv. Kazimiero 
klube, Londone, organizacijų atstovų pa
sitarimas P. L. J. kongreso reikalu.

Spalio 13 d. — Pabaltiiečių koncertas 
Londone, Chelsea Old Town Hall.

Spalio 14 d. — N. Linkevičiūtės ir B. 
Prapuolenio koncertas Bradforde.

Spalio 21 d. — N. Linkevičiūtės ir B. 
Prapuolenio koncertas ir 'šokių vakaras 
Nottinhgame.

Spalio 21 d. — Dainaviečių jubiliejinis 
balius Lietuvių Namuose, Londone.

Spalio 21 d. — Boltono lietuvių šokiai 
ukrainiečių salėje, 99 Castle St., Bolton.

Spalio 21 d. 19 vai. — šv. Onos draugi
jos rudens balius Londone, Sporto čr Soc. 
klube.

Lapkričio 4 d. — DBLS Tarybos posėdis 
Derbyje, dalyvauja organizacijų atstovai.

Lapkričio 25-26 d. d. — Baltiečių baza- 
ras Latvių Namuose, Londone.

AUKOS

Spaudai -paremti 'aukojo:
P. Šumauskas — 0.50 sv., K. Mickevičius

— 0.50 sv., R. Girėnienė — 2.00 sv., Č. Sir
vydas — 3.00 sv., V. Remėilkus — 3.50 sv.

Ačiū.

„NIDOS“ SPAUSTUVĖJE

šiuo metu „Nidos“ spaustuvė baigia 
spausdinti K. Barėno „Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjunga: Britanijos lietuviai 
1947-1973“, gausiai iliustruotą gan storą 
knygą. Lapkričio pradžioje numatoma ją 
atiduoti knygrišyklon.

Maždaug tuo pat laiku bus atspausdinta 
ir dr. J. Basanavičiaus „Delfai Vasario 16 
d.“ '

Užsisakiusiems abu leidiniai 'bus išsiun
tinėti gerokai prie® Kalėdas. Kiek anks
čiau prenumeratoriams ūjr platintojams 
bus išsiuntinėtas „Nidos“ kasdien nuplė
šiamas kalendorius 1979 metams.

„Nidos“ knygų klubo leidinys „DEŠIM
TOJI PRADALGĖ“ pasirodys 1979 m. pra
džioje. Ji bus išsiuntinėta klubo nariams. 
Po to „Nida“ numato išleisti J. Gliaudės 
novelių rinkinį ir kitas knygas, apie ku
rias bus pranešta vėliau.

Knygų spausdinimas „Nidos“ spaustuvė
je užtrunka kiek ilgiau, nes pagrindiniu 
leidiniu yra laikomas „Europos Lietuvis“, 
'kuris turi būti atspausdintas reguliariai 
kas savaitę.

LITUANISTINĖS VEIKLOS 
PASITARIMAS

Sekmadienį, spalio 1 d. Lenkų katalikų 
klube, Stafford Rd., Wolverhampton yra 
ruoSamas Lituanistinės veiklos darbuoto
jų pasitarimas. Pasitarimo pradžia 1 vai. 
po pietų. Numatoma diskutuoti sekančias 
temas:

1. Lietuvių jaunimo auklėjimo proble
mos.

2. Galimybės jaunimo — lietuvių visuo
menės ryšiams išvystyti: stovyklos, semi
narai, pramogos, Šokių ir dainų grupės, 
spauda, lietuvių kalbos kursai ir t. t.

3. 'Bendradarbiavimas lituanistinėj veik
loje.

4. Organizaciniai reikalai.
5. Lituanistinio skyriaus valdybos rinki

mai.
6. Gairės ateities veiklai.

Rimantas šova

„E. L.“ ORO PAŠTU

Kai kurie užjūrio prenumeratoriai nusi
skundžia, kad „Europos Lietuvis“ pasiekia 
juos vienos savaitės laikotarpyje ir prašo 
laikraštį siuntinėti paprastu paštu, Itaip 
siuntinėjama visa išeivijos spauda.

Administracija praneša, kad „E. L.“ yra 
siuntinėjamas oro paštu visiems prenume
ratoriams užjūryje. Todėl, paštui norma
liai veikiant, laikraštis pasiekia adresatus 
bet kurioje pasaulio dalyje vienos savai
tės laikotarpyje. Už tai <ilš prenumeratorių 
-atskiro priimokėjimo nereikalaujama.

LINKEVIČIŪTĖS IR PRAPUOLENIO 
GASTROLĖS BRITANIJOJE

Spalio mėnesį Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis atvyksta iš Čikagos 
į D. Britaniją. Su savo koncertais jie pasi
rodys Londone, Bradforde ir Nottinghame. 
Koncertų pelnas bus skiriamas IV PL Jau- 

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus šeštadienį spalio 21 d. į

TRADICINĮ RUDENS BALIŲ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 1 sv.

Staliukus užsisakyti iš anksto. Tei.: 727 2470.

niimo Kongresui (1979 m. liepos mėn. Eu
ropoje) paremti.

Nerija Linkevičiūtė vieną kartą jau kon
certavo Londone. Tai buvo 'pernai, Euro
pos Lietuvių Studijų Savaitėje. Bernardas 
Prapuolenis D. Britanijoje pasirodys pir
mą kartą.

Nerija Linkevičiūtė baigė Chicagos kon
servatoriją bakalauro laipsniu muzikos 
pedagogikoje. Toliau balsą lavino pas Alo- 
diiją Dičiūtę (buv. Liet. Valst. Operos so
listė) ir kitus. Yra dainavusi Čikagos Lie
tuvių Operoje. 1972 metais su solistais 
Bernardlu Prapuoleniu ir Vytautu Naku 
sudarė „Jaunimo Trio“, kuris koncertavo 
Amerikos Lietuvių kolonijose. Po Vytauto 
Nako išvykimo Europon (kur jis netikėtai 
mirė 1976 m.) Linkevičiūtė ir Prapuolenis 
tęsia koncertus dviese. Jie yna aplankę 
daug miestų JAV-bėse, Pietų Amerikoje, 
Kanadoje ir Australijoje.

Bernardas Prapuolenis muzikos moks
lus baigė Roosevelt universitete bakalauro 
laipsniu muzikos istorijoje. Balsą lavino 
taip pat pas Alodiją Dičiūtę ir kitus. Yra 
dainavęs Čikagos Lietuvių Operoje ir Či
kagos Lyric Operoje, šiuo metu B. Pra
puolenis yra taip pat Čikagos Simfonijos 
Choro profesinis narys ir dainuoja Čika
gos „Music of the Baroque“ Chore.

Koncertuose Britanijoje solistams akom
panuos Vincentas O'Brien. Koncertus ren
gia DBL Sąjunga bendrai su PL Jaunimo 
Sąjunga.

aVč

LONDONAS

PABALTIEČIŲ KONCERTAS LONDONE

Paibaltiečių koncerte dalyvaus visų tri
jų tautų menininkai. Lietuviams atstovaus 
solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis, apie kuriuos rašoma atskirai. 
Taip pat įšoks mums visiems gerai žinoma 
tautinių 'šokių grupė „Lietuva“, vadovau
jama ponių Jurienės ir Senkuvienės.

Latviams atstovaus solistė Lilija Zobe- 
na, kuriai akompanuos Egons Liepa, ir 
Londono choras. L. Zobena yra gimusi Ha- 
lifax'e 1950 metais, muzikos mokslus bai
gusi Londono universitete, šiuo metu bal
są lavina Londono Guildhall School of Mu
sic and Dramai. Yra viena iš Londono Lat
vių Choro dirigenčių.

Egons Liepa, pianistas, gimė 1956 me
tais. Muziką studijavo Royal Academy of 
Music ir Guildhall School of Music and 
Drama. Koncertavo su Suffolk Youth Or
chestrų.

Londono Latvių Chorą įsteigė a. a. Al
berts Jerumis, 1948 metais. Choras dalyva
vo latvių dainų šventėse Anglijoje ir Vo
kietijoje. Ateinančiais metais ruošiasi į 
Švediją. Po A. Jerumso mirties šių metų 
pradžioje, chorą perėmė jaunoji karta. 
Šiame koncerte diriguos Ziedonis Abolinš 
ir Lilija Zobena.

Paibaltiečių koncertas bus penktadienį, 
spalio 13 d„ 19.30 vai. Chelsea Old Town 
Hali salėje. Kings Road, SW3. Artimiausia 
požeminio geležinkelio stotis: Sloane Squa
re. Autobusai nr. 11, 19, 22 ir 49 prava
žiuoja pro rūmus. Veiks baras ir bufetas. 
Įėjimas suaugusiems £1, vaškams iki 14 m. 
nemokamai!.

RUDENS ŠOKIAI

šeštadienį, spalio 21 d. Londono liet, 
sporto f r socialinio klubo būstinėje, 345A, 
Victoria Park Rd., E9, ruošiamas rudens 
balius.

Įėjimais — 1 sv.

DAINAVIEČIŲ TURGELIS
Rugsėjo 16 d. Portobello rinkoje išnuo- 

muotoje salėje d-ainavietės (išdėstė tautie
čių atsiųstus daliklius, atliekamus rūbus, 
-avalinę ir daug kitų įvairenybių. Visos tos 
gėrybės buvo skirtos 'turistams ir turga
vietės pirkėjams, 'kurių tūkstančiai atsi
lanko čia 'šėštaid'ieniais. Prie prekystalių 
sušilusios darbavosi J. Keri'enė, M. Vairlkia- 
lienė, G. Gasiūnienė. E. Liūdžiūtė, A. Var- 
fcalaiitė, Ž. Matokienė, R. Foordienė, Ji Ta
mošiūnienė, Diana Ri'bokienė, Kristina Ja
navičiūtė ir Kardė Janavičiūtė, rodydamos 
pirkėjams prekes ir rinkdamos pinigus.

Dainaivietės 'džiaugėsi, tad šiais metais į 
jų prašymą atsiliepė tiek daug geradarių, 
prisiųsdla-mi atliekamus daiktus. Gerą dar
bą atliko tie, kurie dovanojo, bet dar ge
resnį tos moterys, kurios pasiaukojusios 
dirba labdarybės darbą. Jos turėjo išrū
šiuoti prekes, nugabenti į turgelį, ten visą 
dieną pardavinėti ir dar, turgui pasibai

gus, surinkti likusias prekes, vėl kažkur 
padėti, gal ateinančių metų panašiam tur
geliui. Tai yra sunkus darbas, po kurio 
dainavietės vakare atrodė kaip kaminkrė- 
tės.

Bet visas tas sunikus darbas davė šiokį 
tokį pelną. Vakare, suskaičiavus pinigus, 
kasoje rasta 86 sv. 5 penai. Tie sunkiai su
rinkti pinigai bus sunaudoti labdarybės 
darbams, kurių „Dainavai“ netrūksta. Ma
lonu-, kad atsiranda dosnių lietuvių, kurie 
prisideda prie šio darbo aukomis, daiktais 
ir kitokia parama. Tai gražus pavyzdys 
bendros talkos, kurios vaisiais galės pasi
džiaugti pagalbos ir paguodos reikalingie
ji.

Prie turgelio suruošimo prisidėjo lir ke
li simpatiški vyrai. Tai K. Makūnas, V. 
Keris, S. Bosikis ir V. Ribokas, kurie pa
dėjo supakuoti ir nugabenti į turgelį pre
kes.

d. b.

JUBILIATO PAGERBIMAS
Rugsėjo 23 d. Lietuvių Namuose buvo 

suruoštas pik. Tomo Vidugirio, jo amžiaus 
85 m. sukakties proga, pagerbima-s.

Jubiliatas tarnavo Lietuvos kariuomenė
je per visą Nepriklausomybės laikotarpį ir 
pasiekė pulkininko laipsnį. Po karo apsi
gyvenęs Londone, per 25 m, pirmininkavo 
DBLS centriniam skyriui.

BRADFORDAS
IŠKILUS KONCERTAS

Jaunimas — mūsų ateitis, tai jaunimo 
kongresui lėšomis paremti .rengiamas iški
lus

KONCERTAS
šeštadienį, spalio 14 d., latvių salėje, Clif
ton Vilias (iš Manningham Lane).

Programoje -dalyvaus žymūs solistai iš 
Čikagos: NERIJA LINKEVIČIŪTĖ lir BER
NARDAS PRAPUOLENIS.

Akompanuos VINCENTAS O‘ BRIEN.
Pradžia 19.00 vai.
Po 'koncerto — ŠOKIAI ilki 23.30 vai.
Baras ir Ikt. Grois geras orkestras.
Setanladienį, spalio 15 d., 12.30 vai., 

SOLISTAI GIEDOS 
bažnyčioje pamaldų metu.

Koncerto rengėjai kviečia visus savo da
lyvavimu paremti jaunimą.

Skyriaus ir Vyčio klubo valdybos

TAUTOS ŠVENTĖ

'Bradfordo ir apylinkės lietuviai Tautos 
'šventę pradėjo, gausiai susirinkę šv. Onos 
bažnyčioje. Skambant solo ir visos -bendri
jos giesmėms, buvo pasimelsta už Lietu
vą, j eis kankinius ir tylius kovotojus ir iš
klausytas pamokslas apie Vytautą Didįjį, 
jo žygdarbius ir 'turėjusią įvykti karūnaci
ją: ištikimi tautos vadai, kaip ir Švč. Ma
rija. eina per -audringą gyvenimą kalavi
ju pervertomis širdimis. Pabaigoje visi 
d'rauge sugiedojo pakilų Tautos Himną.

Po pietų Vyčio 'klube 'buvo -tęsiama -antro
ji Tautos 'šventės dalis. A. Bučys, -trumpa 
'kalba atidaręs minėjimą, paskaitai pakvie
tė ton. J. Kuznridkį. Prelegentas, paįvai
rindamas paskaitą juostelėje įrašytomis 
dainomis, iškėlė Vytauto Didžiojo neįvy
kusią vainikavimo dramą, 'komunistinės 
sistemos rūsčią realybę ir tikėjimą bei vil
tį tremtinių, laikančių rimtą lietuvybės iš
laikymo egzaminą. Po paskaitos visi ug
ningai sugiedojo Tautos Himną.

Meninėje dalyje Manchesterio lietuvių 
radijo lir televizijos grupė (Podvoiskis, 
Virbickais, dalyvaujant Bernatavičiui ir 
Steponavičiui) parodė visą eilę Bradfordo, 
Londono, Not-tinghaimo bei Manchesterio 
lietuvių 'kultūrinės veiklos vaizdų. Gražiai 
perduotos dainos ir lietuviški vaizdai pa
darė -gražaus įspūdžio.

Priėmimo įmetu DBLS skyr. pirm. A. 
Bučys ir Vyčio 'klubo pirm. V. Gurevičius 
padėkojo visiems, kurie taip nuoširdžiai 
prisidėjo prie šventės surengimo.

Yra ir 'ateities planų: -spalio 14 d. turėsi
me šaunų N. Linkevičiūtės ir B. Prapuo
lenio koncertą, o vėliau — Kariuomenės 
šventę su svečiais ils Londono.

GLOUCESTERIS

LINKSMAVAKARIS
Rugsėjo 30 d. Gloucesterio-Stroudo 

DBLS skyrius rengia Ii riksmą vakarį ukrai
niečių klube 37, Midland Rd. Programoje 
šokiai dainos. Bus loterija, veiks baras Iki 
11.30 vai. su užkandžia-is. Pradžia 6.30 v. v. 
Prašome nesivėluoti. Gros vietinė kapela.

Skyriaus valdyba 

MANCHESTERIS
SULAUKĖ PENSIJOS

Rugsėjo 9 d. ra-movėnų pirmininkas K. 
Murauskas, pensijon išėjimo proga, suren
gė M. L. S. klube savo bičiuliams šaunų 
pobūvį-baljų. Dalyvavo apie 60 žmonių iš 
arti ir toli, -kurie sunešė daug gražių ir 
prisimintinų dovanų bei sveikinimų.

Pobūvį atidarė ir pravedė -klubo pitrm. V. 
Kųpstys. Gausiu ir turiningu -maistu apdė
tus stalus palaimino kun. V. Kamaitis.

Po pirmųjų tostų į jubiliato sveikatą 
geros 'kloties -ateityje palinkėjo organiza
cijų atstovai be-il geri pažįstami ir pasakė 
trumpas -kalbas, iškeldami jo nuopelnus 
organizacijai, kurios pirmininku yra jau 
19 m. i'š eilės, ir visuomenėje. Be to, jis 
yra skautas ir įvairių lietuviškų darbų rė
mėjais. Skautų vadovybė apdovanojo jį

skautų rėmėjų žymeniu. Visi jam sugiedo
jo Ilgiausių -metų.

K. Murauskas -atsakė į kalbas ir padėko
jo visiem-s už atsilankymą, dovanas, -svei
kinimus -bei linkėjimus, pasižadėdamas 
dirbti lietuvybei ir toliau.

Gražus ir linksmas pobūvis, paįvairin
tas nuotaikingomis dainomis, -kurias -akor
deonu palydėjo P. Viržtotas. Šokiai nusi
tęsė iki 2 vai. ryto, nes ligi to laiko klubas 
turėjo išsirūpinęs leidimą.

Pobūvio įdomesnius momentus nufilma
vo L. F. R. darbuotojas J. Verbickas.

Visi raimovėnai ir manchesteriečiai nuo
širdžiai sveikiname K. Murauską šios su
kakties proga ir linkime gražios 'kloties 
ateities gyvenime.

TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 16 d. DBLS Manchesterio Sky

rius 'Surengė M. L. S. -klube Tautos šven
tės minėjimą, į kurį prisirinko pilna salė 
žmonių.

Minėjimą atidarė ir pravedė skyr. pirm. 
A. J-aloveckas. Į garbės prezidiumą pa
kvietė D. Damauską ir V. Kupstį.

Paskaitą skaitė H. V-adnys. Joje -buvo 
prisiminta galinga ir garbinga Lietuvos 
praeitis nuo seniausių lakų, Vytautas Di
dysis, kuris išplėtė Lietuvos ribas iki Juo
dosios jūros, ir prisiminti -tie, kurie atsta
tė Lietuvą ir apgynė jos nepriklausomybę. 
Taip pat prisiminta mūsų kovojanti tauta 
tėvynėje, tremtyje ir išeivijoje, 'kuriai- mei
lė mūsų širdyse niekad neturi užgesti, ir 
tėvynę, 'kurią -mylime visi. Prisimintas ir 
mūsų jaunimas, 'kuris, kaip paskaitininkas 
sako, Lietuvoje ir išeivijoje, yra pirmau
jantis visose srityse. “Aš esu -tikras, — 
sako jis, -— kad Lietuva vėl bus laisva ir 
nepriklausoma. Jos -ateitimi mes visi tiki
me“.

,Vi'si žuvusieji už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę pagerbti tylos minute. Mi
nėjimas baigtais T-autos himnu.

Svečiai pasižiūrėjo L. F. R. vieneto fil
mo ir -pasižmonėjo.

šis tautos -minėjimas, kaip ir daugelį 
kartų prieš -tad, vyko tautos gedulo ženk
le. Tad siekime visi sutartinai kartu Lie
tuvai laisvės d-r nepriklausomybės, atiduo
dami tokią auką ir atlikdami tokias parei
gas, kokios bus ilš mūsų pareikalauta.

A. P-kis

NOTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 9 d. ukrainiečių klube susirin
ko -nemažas būrys Nottinghamo lietuvių 
paminėti -mūsų Tautos 'šventę, kurią pagal 
seną tradiciją ruošė L. A. S. skyriaus -val
dyba.

Minėjimas prasidėjo be įprastos paskai
tos. Pradėdama programą, V. Gasperienė 
su Moterų Dainų Grupe sugiedojo šitai 
Šventei skirtą maldą. Po to sekė įvairios 
dainos, išpildomos tų nenuilstančių mote
rų, kurios -savo plačiame repertuare -turė
jo riek linksmų, -tiek liūdnesnių dainų. 
Jomis pianinu pritarė grupės vadovė N. 
Vainoriūtė. Tarp dainų buvo įbarstyti 
trumpi eilėraštukai apie pavergtą tėvynę, 
jos žaviąją gamtą ir jos -didvyrius, supin
dami tas dainiais ir poeziją į spalvotą tauti
nę juostą. Deklamavo V. Montvilaitė, I. 
Stulgienė, J. Makavickienė, N. Vainoriūtė 
ir E. Vainorienė. V. Gasparienė pasirodė 
su savo atžalynu: Rima ir Algiu, kurie la
bai vaizdžiai, gražia -tarsena išpildė savo 
programą, susilaukdami daug katučių. 
Programa baigta Maironio eilėraščiu „Ma
no Tėvynė“, pritariant -moterų grupei. Po 
to — Tautos Himnas.

Kuklius tautinis vakaras -sujungė visų 
dalyvių sielas. Sklandžiai scenoje -vykstan
ti, -be netikėtų sustojimų, programa tiek 
■atlikėjams, tiek salėje atidžiai besiklau- 
sa-nči-ad publikai davė tą tautinio artimumo 
jiausmą, 'kurio mes dažnai pasigendame. 
Deja, kaip visuomet, publikoj tesimatė tiik 
suaugesni veidai, mažai tų mūsų jaunes
nių tautiečių, apie kuriuos spaudoje taip 
daug -girdime.

Toliau sekė pasilinksminimas ir turtin
ga loterija.

Sekmadienį židinyje mūsų energingas 
kun. S. Matulis atlaikė šiai progai pritai
kytais šv. Mišias, kurias moterų grupė pa
pildė a-KItinlkiamomd-s giesmėmis. Sol. V. 
Gasperienė -sugiedojo ypatingai gražią tau
tišką giesmę, sukurtą tremtyje. Koplyčio
je girdėjosi ii- jaunesnių balsų, kai visi 
maldoje ir šeimyniškoje dvasioje baigėme 
šitos -mums brangios šventės paminėjimą.

E. A. Gasperas

SCOTIJA 

PASIŽYMĖJĘS DARŽININKAS
„The Press and Journal“ (2. 9), Aberde- 

eno laikraštis, praneša -apie daržininkystės 
konkursą, kurį laimėjo Petro Kaminsko 
tvairokmas -gėlynas.

Teisėjai turėjo aplankyti Aberdeeno 
mieste per šimtą gėlynų ir išrinkti iš jų 
gražiausią. Konkursą ruoSia miesto valdy
bos poilsio ir pramogų departamentas, ku
ris skatina namų savininkus geriau tvar
kyti -salvo darželius. Šiais metais teisėjus 
sužavėjo ponios Willia-minois Nicol gėly- 
sužavėjo -ponios Williaminos gėlynais, kurį 
nas, -kurį per pastaruosius 29 metus tvarko 
Petras Kaminskas.

Bellender sodyboje, North Deeside Road, 
Milltimber, teisėjai pamatė puikiausią gė
lių rinkinį ir labai Skoningą sutvarkymą. 
Tam gėlynui buvo pripažinta- pirmoji pre
mija —'taurė.

P. Kaminskas lig'šiiol yra laimėjęs daug

daržininkystės -konkursų, bet šį kartą jam 
teko didžiausias laimikis.

P. Kaminskas visiems pasisako esąs lie
tuvis, prenumeruoja „Europos Lietuvį“ ir 
yra DBLS narys.

VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

LUEBECKE

Bendromis Luebecke gyvenančių lietu
vių -ir VLB Luebecko apylinkės valdybos 
pastangomis rugsėjo 10 d. suruoštas šven
tės minėjimas praėjo labai sėkmingai.

Minėjimas buvo -pradėtas pamaldomis 
švč. Jėzaus širdies bažnyčios kriptoje. Iš
kilmingais šv. Mišias atnašavo dekanas 
Vaclovas Šarka, atvykęs iš Hamburgo. Pa
maldų metu buvo giedamos lietuviškos ir 
lenkiškos giesmės. Šv. Mišiose dalyvavo 
abiejų konfesijų lietuviai, lenkai ir vokie
čiai.

Po pamaldų lietuviai ir jų draugai, bi
čiuliai susirinko į „Ha-us Simeon“ prie
glaudos namų salę, skirtą užsieniečiams 
katalikams. Atidarymo žodį tarė VLB Lue- 
beoko -apylinkės valdybos pirmininkas 
Pranas Kotkis. Jis trumpai nušvietė Tau
tos šventės reikšmę lir prasmę bei kada ji 
buvo Lietuvoje pradėta švęsti.

Paskaitą Skaitė dekanas Vaclovas Šar
ka. Savo -kalboje jis išsamiai palietė Tau
tos 'šventės reikšmę ir dabartinę politinę 
bei tikybinę padėtį Lietuvoje. Nuoširdžiai 
ragino stengtis apsaugoti jaunimą nuo gre
siančio nutautėjimo. Po paskaitos -buvo su
giedotais Tautos Himnas.

Po to sekė vaišės. Valgiai ir gėrimai bu
vo suneštiniai, darbščiųjų lietuvių mote
rėlių pagaminti. Be to, Simonų ir Dejų šei
mos, rugpjūčio mėn. viešėjusios Minske, 
parsivežė iš Lietuvos įvairiausio maisto ir 
gėrimų. Tomis gėrybėmis jie dabar sočiai 
pavaišino visus 'šventėje dalyvavusius 
žmones.

Horstas Simonas yra rytprūsietis, bet po 
karo jis, kaip našlaitis, pateko į Lietuvą ir 
ten vienoje ūkininko šeimoje buvo priim
tas -ir užaugintas. Dabar, gyvendamas Vo
kietijoje, jau antrą teartą su savo šeima 
buvo nuvykęs į Minską pareikšti padėką 
tai liet, šeimai ir lietuvių tautai. Jis pasa
kojo ir apie tai, kad 'šį kartą pervažiuojant 
Sov. Sąjungos -sieną, buvo kur kas lengves
nė procedūra.

Vaišių metu padainuota gražių lietuviš
kų dainų, nuoširdžiai pabendrauta. Lue- 
beoko lietuviai nutarė susitikti spalio 7 d., 
kai vyks ekskursija į Koeln-ą.

J. Pyragas

D. KVIKLYTĖ — VASARIO 16 
GIMNAZIJOS MOKYTOJA

Gavusi JAV -istorijos magistrės diplomą 
ir atlikusi praktiką, į Vasario 16 gimnazi
ją vieneriem s metams mokytoj auti atva
žiavo „Draugo“ redaktoriaus B. Kviklio 
duktė Danguolė Kviklytė iš Čikagos. Ji 
vadovaus ir mergaičių bendrabučiui.

Ji yna buvusi aktyvi skautė ir baigusi 
Čikagoje aukštesniąją lituanistinę mokyk
lą.

LENKIJOS KATALIKŲ PROTESTAS
Lenkijos Romos katalikų vyskupai rei

kalauja panaikinti cenzūrą Lenkijoj. Pas
toraliniame laiške, kuris buvo įskaitytas 
rugsėjo 17 d. visose bažnyčiose, pasakyta, 
kad civilizuoto krašto piliečiams turi būti 
suteikta teisė laisvai pareikšti savo nuo
monę. Nusiskundžiama, -kad tie piliečiai, 
kurie kritikuoja valdžią, Lenkijoje yra 
persėkiojami.

Lenkijos cenzūra kontroliuoja net ir ofi
cialiai leistų 'katalikiškų organizacijų 
spaudą. Iš 'kai kurių laikraščių -išbraukia 
pusę straipsnių.

TOMAS VENCLOVA „INDEX“ ŽURNALE
Britanijos Londone leidžiamasis dvimė- 

nesinis „lhidex“ žurnalas vasaros numery
je atspausdino ištrauką -iš Tomo Venclovos 
studijos apie cenzūrą Lietuvos rašytojams.

VYTAUTAS SIRIJOS GIRA AMERIKOJE
Medicinos gydytojas ar rašytojas Vytau

tas Sirijos Gira yra iš Vilniaus atvykęs į 
JAV pas Monticello gyvenantį savo senų 
dienų draugą V. Slavinską ir išbusiąs pus
antro mėnesio.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — spalio 1 d., 11.15 vai., 
Lietuvių Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — spalio 1 d., 14 
vai., St. Peter's.

COVENTRYJE — spalio 1 d., 16 vai., St. 
Elizabeth's.

NOTTINGHAME — spalio 8 d., 11.15 vali., 
Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — spalio 8 d„ 14 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

GLOUCESTERYJE — spalio 14 d., 12 vai., 
St. Peter's, London Rd.

STROUD — spalio 14 d., 17.30 val., Bee
ches Green. Išpažintys nuo 17 vai.

NOTTINGHAME — spalio 15 d„ 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — spalio 15 d., 13.45 vai.. Brid
ge Gate. Pamaldos šį kartą 15 minu
čių anksčiau,

BRADFORDE — spalio 1 d., 12.30 vai., šv. 
Onos bažnyčioje.
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