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Naujojo Popiežiaus belaukiant
Kai spalio 14 d. į Vatikaną suvažiuos
kardinolai konkliavon naujo popiežiaus iš
rinkti, katalikų pasaulio akys bus viltin
gai nukreiptos į šventąjį miestą. Įvairių
tautų tikintieji turės vilčių, kad kardino
lai vėl išsirinks iš savo tarpo Šventajam
Sostui tinkamiausią kandidatą.
Naujuoju popiežium tikriausiai bus iš
rinktas, kaip ir daugelis prieš jį buvusių,
italų kardinolas. Bet tarp galimų kandida
tų spaudoej minimi vienas argentinietis ir
net 'anglas. Vistiek, kurios tautybės jis bū
tų, 'bet kiuris kardinolas, išrinktas popie
žium, sieks taikos žemėje, gerovės katali
kų Bažnyčiai ir tikintiesiems.
šiandieniniame pasaulyje nelengva siek
ti tų tikslų. Valstybės turi skirtingas san
tvarkas, o tautos — visokių aspiracijų.
Vienose valstybėse gyventoj®! gali laisvai
tikėti ar netikėti į Dievą. Kitose — religi
ja yra nusikaltimas. Bet tikinčiųjų esama
visose valstybėse, net ir tose, kur religija
persekiojama.
Katalikų Bažnyčios padėtis komunistų
valdomuose kraštuose yra itin sunki. Mes
nuolat patiriame iš LKB Kronikų, kas
vyksta Sovietų okupuotoje Lietuvoje. Kiek
lengvesnė padėtis yra Lenkijoje. Čekoslo
vakijoje ir Vengrijoje, kur dauguma gy
ventojų taip pat yra katalikai, o kraštai
valdomi komunistų. Nesusipratimų ne
trūksta ir Rytų Vokietijoje, nors katali
kai ten tesudaro 10% gyventojų.
Rytų Vokietijoje ginčas tarp dvasiškuos
ir valstybės paaštrėjo praėjusį pavasarį,
kai švietimo ministerija paskelbė, kad nuo
1978-79 mokslo metų pradžios visose mo
kyklose 15-16 im. amžiaus vaikams bus
įvestas privalomas karinis apmokymas.
Tada protestantų Bažnyčios galva, Berly
no vyskupas, 'kreipėsi į Bažnyčios reikalų
minister;, nurodydamas, kad karinio ap
mokymo programa prieštarauja Rytų Vo
kietijos antimilitaristinei politikai. Pana
šiu pagrindu vėliau pareiškė protestą ir
kardinolais Frings, kuris atstovauja Rytų
Vokietijos katalikams. Deja, komunistinė
vyriausybė neatsižvelgė nė į vieną protes
tą.
Panaši trintis tarp Bažnyčios ir valsty
bės nuolat vyksta Lenkijoje. Apie vieną
paskutiniųjų protestų esame pranešę prieš
porą savaičių. Tai buvo kardinolo Wyszynskio pastoralinis laiškas, rugsėjo 17 d.
Skaitytas visose Lenkijos bažnyčiose, ku
riame tavo aštriai pasisakyta prieš spau
dos cenzūrą. Ji buvo pavadinta ,totali
tarinės santvarkos ginklu, kuris uždeda
žmonėms akidangčius“. Laiške buvo taip
pat nusiskųsta, kad 1977 m. valdžia leido
išspausdinti tik 300 tūkstančių egzemplio
rių kiatekizmo keliems milijonams mokyk
linio amžiaus vaikų ii’ kad katalikai neturi
nė vieno nepriklausomo dienraščio. Jiems
taip pat neprieinamas radijais bei televizi
ja.
Lietuvoje, kaip žinome, padėtis yra diar
blogesnė. Lietuvos katalikams Maskva ne
leidžia turėti „anei rašto, anei drulko“,
kaip caro laikais rašė mūsų žinomasis po
etas. Už bet kokį bandymą pasigaminti sa
vo leidinį lietuviai baudžiami 'ilgalaikėmis
kalėjimo ir darbo stovyklų bausmėmis.
Lietuvoje ne tik kad neleidžiama spausdin
ti jokių katekizmų, bet ir privatus tikybos
mokymas yra visais būdais kliudomas ir
persekiojamas. Klierikų priėmimas į 'vie
nintelę kunigų seminariją yra griežtai ap
ribotas. Kunigams teleidžiama dalyvauti
propagandinėse „taikos konferencijose“,
kurių viena neseniai buvo valdžios suruoš
ta Vilniuje .Lietuviai prisilaiko tikybinių
apeigų, kaip rodo atskirai spausdinamoji
fotografija, bet kokia kaina?
Tokiai padėčiai esant, lietuviai, belauk
dami baltų dūmų pasirodant iš Vatikano
kamino, tegali patylomis melsti Dievą, kad
naujasis .popiežius atkreiptų didesnį dė
mesį į lietuvių tautos aspiracijas ir padėtų
jai grįžti į laisvųjų tautų šeimą, žinodami
šįų dienų Vatikano vaidmenį pasaulinėje
arenoje, lietuviai pageidautų, kad šventa
sis Sostas ir toliau palaikytų Lietuvos vals
tybingumą, priipažindamiais nepriklausomos
valstybės diplomatinius atstovus ir palai
kydamas su jais normalius santykius. Re
liginga lietuvių tauta taip pat, tur būt, nu
sipelnė, kad vienas jos vyskupų būtų
įšventintas kardinolu, o arkivyskupo Jur
gio Matulaičio beatifikacijos byla neužilgo
sulauktų palankaus sprendimo.
Mes tikimės, kad su tokiomis pamaldžio
mis mintimis galvoje dauguma lietuvių tė
vynėje ir išeivijoje lauks iš Išv. Petro ba
zilikos balkono pranešimo „Turime popie
žių“.

Mūsų mielą VANDĄ ŠULTIENĘ
ir jos šeimą, mirus Lietuvoje jos
mylimai Motutei, nuoširdžiai
užjaučiame ir drauge liūdime
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Pogrindžio spaudoje

BRITŲ DARBO PARTIJOS
KONFERENCIJA

Britų darbo partijos metinė konferenci
ja. posėdžiavusi spalio 2-6 d. d. Blackpoolyje, didele balsų dauguma atmetė darbiečių vyriausybės pasiūlymą apriboti už
darbių didinimą iki 5% per metus. Min.
pirm. J. Callaghan tada pasiūlė profesi
nėms sąjungoms tolesnes derybas, siekiant
sumažinti .infliaciją ir neleisti kilti bedar
bių skaičiui.
Svarstant tvarkos ir teisėtumo klausimą,
konferencija pritarė vyriausybės vedamai
kovai su nusikaltimais ir vandalizmu.
Darbo partijos vadovybė pritarė konfe
rencijos pasiūlymui, kad Šiaurės jūros
gamtos dujų ir naftos šaltinių suvalstybinimas būtų dar labiau išplėstas. Tas pa
siūlymas bus įrašytas į ateinančių metų
Darbo partijos manifestą, kuris ruošiamas
parlamento rinkimams.
LITERATŪROS PREMIJA TOMUI
VENCLOVAI
Akademinio Sambūrio Montrealyje jury
komisija nutarė paskinti 12-ąją Vinco Krė
vės literatūros premiją Tomui Venclovai
už jo poezijos rinkinį „98 eilėraščiai“.
Premijos įteikimas įvyks Montrealyje š.
m. lapkričio 4 d. Aušros Vartų parapijos
salėje, dalyvaujant autoriui.
NOBELIO PREMIJA

Spalio 5 d. Švedijos akademija paskyrė
literatūros Nobelio premiją žydų rašytojui
Isaak Baševis Singeriui, .kalusiam il§ Len
kijos, bet dabar gyvenančiam Amerikoje.
Singerio labiausiai pasižymėjęs veikalas
yra „Mano .tėvo kiemas“, kuriame jis ap
našo žydų gyvenimą Rytų Europoje.
I. B. Singeris emigravo iš Lenkijos 1935
m. ir pasižymėjo literatūroje tik po karo.
Jis pasakė, kad idiš kalba, kuria jis rašė,
yra mirštanti kalba. Kasdien ji nustoja vis
daugiau skaitytojų.
MIRĖ RAŠYTOJAS ŠVAISTAS
Rugsėjo 21 d. Angeles mieste, JAV, pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo dar vienas vyres
niosios kartos rašytojas, Juozas ŠvaistasIBIalčiūnas.
Gimęs 1891. III. 18 d. Rokiškyje, 1917 m.
baigė karo mokyklą Maskvoje ir 1919-39
m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 192835 m. redagavo „Karį“ ir vėliau buvo ka
rinio rengimo dalies vedėju. Išėjo i atsar
gą pulk. Įeit, laipsniu.
Beletristiką rašyti pradėjo 1912 m. ir
nuo to laiko apysakas spausdino įvairiuo
se žurnaluose. Atskiromis knygomis išlei
do „Šilkinę suknelę" 1927 m. Naujam gyveniman“ — 1928 m., „Meilės vardu“ —
1939 m. ir daug kitų. Išeivijoje, apsigyve
nęs JAV-ibėse, laimėjo „Draugo“ premiją
už romaną „Jo sužadėtinė“. Už „Nidos“
išleistą beletristinių atsiminimų knygą
„Dangus debesyse“ jis gavo L. Rašytojų
draugijos premiją. Paskutinį J. švaisto
novelių rinkinį „Kamivalo aikštėje“ taip
pat išleido „Nida“, Londone.

ANTRO BULGARO ĮTARTINA MIRTIS

Spalio 2 d. antras bulgarų žurnalistas
rastas negyvas savo bute, Londone. Tai
30 m. amžiaus Vladimiras Simionovas, dir
bęs IBtritų radijo BBC transliacijų į užsienį
(bulgarų kalba) skyriuje. Jis gyveno pats
vienas savo bute Rytų Londone. Mirusį ra
do jo bendradarbė, atėjusi patikrinti, ko
dėl jis neatėjo į darbą. Užsidėjęs pižamą,
jis, gulėjo ant grindų lyg būtų nukritęs
nuo laiptų. Gydytojai nustatė, kad jis už
duso iš sulaužytos nosies išsipylusiu krau
ju. Policija, tyrinėjusi G. Markovo mirties
priežastį, dabar pasiėmė ištirti ir šią
mirtį.

BRITANIJOS-RUSIJOS MIESTŲ
SANTYKIAI
„The Times“ dienraštis vis dar spausdi
na skaitytojų laiškus apie Britanijos mies
tų santykių nutraukimą su sovietų miestais-dvynais, kaip tarp Liverpoolio ir Ode
sos.
Liverpoolio liberalų partijos pirm. Cyril
Carr rugsėjo 26 d. laiške sako, jog pats
faktas, kad TASSas taip stipriai reagavo
į Liverpoolio, Birminghamo ir Plymoutho
miestų itarybų nutarimą nutraukti tuos
santykius, rodo, kad Rusijos autokratai
reaguoja į Vakarų viešąją opiniją ir pa
galiau gal nustos .teisti barbariškomis
bausmėmis tuos žmones, kurie tik siekia,
kad jų kraštas laikytųsi jų pačių pasirašy

Vakaruose yra gauta LKB Kronika
Nr. 33 iš 1978. V. 31 d. Turinyje: Naujoji
konstitucija diskriminuoja tikinčiuosius, į
pasaulio sąžinę! Kas naujo Gulage? Šalin
KGB rankas nuo seminarijos! ir daug kitų
įdomių informacijų.
„Aušros“ Nr. 11 (51) iš 1978 m. gegužės
mėn. Tas numeris yra skirtas Baliui Ga
jauskui ir Petrui Paulaičiui. Įdomūs
straipsniai apie partizanų kovas Lietuvoje
tų Helsinkio Susitarimų ir suderintų juos (istorija), B. Gajausko teismą ir kiti.
su jų pačių konstitucijos nuostatais.
- Niekas nenori nuvertinti rusų tautos POLITINIU KALINIŲ ŠALPOS FONDAS
milžiniškų aukų, sudėtų paskutiniojo ka
ro metu. Bet yra istorinis faktas, kad ru
Jau keletą metų Tarybų Sąjungoje vei
sai1 buvo pasirašę paktą su naciais ir pra kia Aleksandro Solženicyno įkurtas Poli
dėjo kovoti tik tada, kai buvo užpulti.
tinių kalinių ir jų šeimų šalpos fondas.
Kiek tai liečia Liverpool;, tai taip vadi Fondas teikia materalinę paramą visiems
namas ryšis su Odesa dažniau neveikė, ne asmenims, tarp jų ir lietuviams, kurie Ta
gu veikė. Po Vengrijos ir Čekoslovakijos rybų Sąjungoje nuteisti arba ištremti už
invazijų buvo daug metų, kada santykia savo įsitikinimus.
vimo visiškai nebuvo.
Iki 1977 m. pradžios, t.y. iki jo arešto,
Neskaitant miesto galvų .pripuolamų vi
zitų, ijie mažai ar visai nieko neprisidėjo Fondo tvarkytoju buvo Aleksandras Ginz
prie santykių pagerinimo. Dabartinė rusų burgas. Šiuo metu Fondo tvarkytojais yra
reakcija rodo, kad geriausia juos visad nu maskviečiai Irina Žolkovskaja - Ginzburg
(A. Ginzburgo žmona) ir T. Chodorovič.
traukti.
Fondas teikia nuolatines pašalpas iki
Tikėkime, kad ir kiti Britanijos miestai
paims pavyzdį iš Liverpoolio. Tuo būdu 30 rublių kas mėnesį šiais atvejais:
— politiniams kaliniams;
gal būt milijonams žmonių, kurie kenčia
— vargstančioms politinių kalinių šei
nuo „psichiatrinio“ gydymo ar yra ištrem
moms, kuriose yra nepilnamečių vai
ti į Sibirą ir kitur, bus padėta.
kų;
Man yna garbė, — sako C. Oarr, — kad
— senyvo amžiaus buvusiems polit. ka
Liverpoolis parodė savo neapykantą tiro
ntams.
nijai tiek kairiajai, tiek ir dešiniajai.
Be įto, dar gali būti suteikiama vienkar
C. LIUTIKUI — 75 M.
tinės pašalpos tokiais atvejais:
— asmenims, vykstantiems pasimatyti
Rugsėjo 18 d. Česlovui Liutikui, agrono
so politiniais kaliniais į lagerį arba
mui, mokytojui ir visuomenės veikėjui su
su tremtiniais — iki 100 rublių;
kako 75 m. amžiaus. Jubiliatas šiuo metu
— paleistiems iš lagerių politiniams ka
gyvena Sydnėjuje, Australijoje, ir be ai
liniams įsikurti — 300 rublių.
bės visuomeninių darbų veda liet, biblio
1977 metais Fondas sušelpė daugiau kaip
teką. Linkime Jubiliatui Ilgiausių metų!
dešimt lietuvių politinių kalinių ir jų šei
mų. Tam reikalui išleista apie 2500 rublių.
PAGALBA PABĖGĖLIAMS
Šiuo metu Permės, Mordavijos ir kituo
JTO komisariatas pabėgėlių reikalams
pranešė, kad JAV vyriausybė psakyrė se lageriuose, tremtyje ir saugumo tardy
4 milijonus dolerių pietų Afrikos pabėgė mo kalėjime yra apie 60 politinių kalinių
liams šelpti. Libano išvietintiems asme iš Lietuvos. Fondas bus dėkingas visiems
nims (D.P.) šelpti Amerika paskyrė pus geros valios žmonėms, kurie vadovauda
miesi gailestingumo ir užuojautos jaus
trečio milijono dolerių.
Pagalbos reikalingų pabėgėlių esama ir mais,padės Fondui išaiškinti visus kali
tolimuose Rytuose: Laose, Vietname, Me- nius, ir jų šeimas, kuriems reikalinga ma
terialinė parama.
lazijoje ir Singapūre.
Fondas nuoširdžiai dėkoje visiems, ku
rie iš artimo meilės ir žmoniškumo savo
KONSERVUOTĄ LAŠIŠĄ DAR VIS
asmeninėmis Santaupomis padeda Fondui.
APSIŽIŪRĖJUS REIKIA VALGYTI
„Aušra“ Nr. 11 (51)
Britanijos sveikatos įstaigos įspėja, kad
Lietuva, 1978 m. gegužis
iš JAV importuotus lašišos (salmon) ‘kon
servus mėginant valgyti, reikia pirma ge
Į PASAULIO SĄŽINĘ
rai apžiūrėti dėžutę, ar nesugadinta.
Kaip 'anksčiau buvo rašyta, suvalgę dė
1978 m. balandžio 12-14 d. Vilniuje bu
žutę tokių konservų, keturi Birminghamo
gyventojai susirgo botiulizmu (vėliau du iš vo nuteistas doras lietuvis, katalikas Ba
jų mirė). Išaiškinta, kad dėžutėje buvo lys Gajauskas 10 m. griežto režimo lage
rio ir 5 m. nutrėmimo; nuteistas be jokio
maža skylutė.
Kaip praneša italų spauda, botulizm.o li pagrindo, vien už rinkimą archyvinės me
ga Italijoje susirgo šeima, suvalgiusi savo džiagos apie pokario kovas su okupantais;
pačių konservuotą papriką. Prieš konser- nuteistas faktiškai iki gyvos galvos, nes
yra atlikęs 25-rių m. bausmę tarybiniuose
vuojiainlt paprika nebuvo gerai išplauta.

SejUtiįnioS
— Turkija atidarė keturiais Amerikos
karines bazes, kurios buvo uždarytos 1975
m., kai JAV-bės nustojo pardavinėti Tur
kijai ginklus, žvalgybos bazės prie Juo
dosios jūros ir prie Ankaros pradėjo veik
ti spalio 9 d.
— Marksistų-leninistų ginkluotos sąjun
gos teroristai nužudė Turkijos tautinio są
jūdžio veikėją R. Hasatlį, kai jis išlipo prie
savo namų iš automobilio Istambule. Tos
pat organizacijos teroristai spalio 4 d. nu
šovė ir dešiniųjų turkų jaunimo organiza
cijos narį, dirbusį pašto įstaigoje.
— Teroristai Ispanijoje vieno mėnesio
laikotarpyje nušovė tris aukšto lygio ka
rininkus. Policininkų žmonos suruošė de
monstraciją, protestuodamos, kad vyriau
sybė nesiima priemonių terorizmui sustab
dyti.
— Sirijos kariuomenė sustiprino karo
veiksmus Beirute, bombarduodama krikš
čionių pozicijas. Libano prezidento Šarkio
pastangos sustabdyti karo veiksmus ne
duoda rezultatų.
— Suomijos kariniam lėktuvui nukritus
į ežerą, žuvo 12 asmenų, iš jų 3 parlamen
to atstovai.
— Prancūzų prosocialistinis dienraštis
„Le Matin“ paskelbė pasikalbėjimą su ita
lų kairiuoju ekstremistu, kuris pasakė,
kad Italijos Raudonųjų brigadų teroristai
yna apmokomi Rytų Europoje. Rossel Ina s
pasakęs: „Iš santykių, (kuriuos aš palaikau
su Palestinos rezistenciniu sąjūdžiu, aš su
žinojau, kad vienoje Rytų Europos valsty
bėje buvo, ir tikriausiai dar tebėra, sto
vykla, kurioje italai apmokami partizani
nei kovai miestuose“.
— Lenkijos milicija susekė lenkų ir če
kų disidentų slaptą susirinkimą LenkiijosČekoslovalkijos pasienyje ir suėmė 3 disi-

DIENOS

lageriuose; nuteistas už tai, kad mylėjo
Tėvynę...
Jau dešimtys, o gal ir šimtai tūkstančių
Tautos sūnų ir dukrų paaukojo savo gy
vybę ar laisvę ant Tėvynės laisvės aukuro.
Ir ši auka yra ne paskutinė, o, greičiau,
tik eilinė. Dabar apie kiekvieą naują au
ką žino pasaulis, o anksčiau tūkstančiai
žuvo nelygioje kovoje miškuose ar buvo
deportuoti gyvuliniuose vagonuose į Sibirą
ir niekas pasaulyje nežinojo apie jų auką.
Tik pavergta tauta minėjo juos savo dai
nose...
Mes norime šio gėdingo susidorojimo
atveju pareikšti ir pavergėjams, ir laisva
jam pasauliui, kad kalėjimai ir lageriai ne
privers lietuvių tautos, mylinčios laisvę
labiau už gyvybę, kapituliuoti. Priešingai,
šios tautiečių aukos iššaukia tik dar dides
nį ryžtą kovoti iki tol, kol Lietuva bus
laisva ir nepriklausoma. Tik mes negali
me suprasti šio pasaulio galingųjų, lei
džiančių Afrikos mažoms tautoms pa
čioms apsispręsti, o mums lietuviams, tu
rintiems ilgą ir garbingą istoriją, vergau
ti. Kodėl tokia baisi tautinė diskriminaci
ja? Kodėl leidžiama raudonosioms briga
doms taip ilgai siausti?
Širdingai dėkojame panama Liubarskiams, parūpinusiems Baliui GAJAUSKUI
gynėją, belgui advokatuiVAN DER BOŠUI,
pasiruošusiam ginti kaltinamąjį, didžiajai
Belgijos spaudai, nušvietusiai sunkią Lie
tuvos dalį ir visiems geros valios žmo
nėms, užjautusiems ir kalinį, ir Lietuvą.
Teatlygina visiems Dievas. Mes galime už
jus tik melstis ir meldžiamės.
Prašome visus Balio GAJAUSKO pažįs
tamus, advokatą poną VAN DER BOŠĄ
negailėti ir ateityje pastangų, kad ši byla
nebūtų užmiršta, o nuolat ir nuolat visais
galimais būdais primena pasauliui tol, kol
Balys GAJAUSKAS bus išlaisvintas arba
jam bus leidžiama išvažiuoti į Vakarus.
Juo daugiau viešumos, tuo didesnė gali
mybė kitiems išlikti laisvėje.
Kelkite visą Lietuvos bylą pasaulio vie
šumon!
Kenčianti ir kovojanti
Lietuvai
(LKB. Kronika Nr. 33)
AUSTRALIJOS SPAUDOJE
Australijos „The Herald“ (29. 9. 78) pra
neša, jog Latvijos disidentas Viktors Kalninš, kuriam pastaruoju laiku buvo leista
išvykti į Vakarus, pasakė Senato komisi
jai, tyrinėjančiai žmogaus teises Sov. Są
jungoje, kad Australijos Whitlamo vyriau
sybės pripažinimas Baltijos valstybių in
korporacijos sukėlė latviuose didelį susi
rūpinimą. Dabartinės vyriausybės nutari
mas atšaukti tą pripažinimą, Baltijos vals
tybėse buvo sutiktas su pasitenkinimu.
„Tas yra geras pavyzdys, kaip įvykiai
laisvajame pasaulyje veikia į nuotaikas
Latvijoje“, — pasakė V. Kalninš. .Brež
nevo doktrina, kuri siekia sukurti sovietų
tautą, kaip tik ir rodo rusifikacijos politi
kos atgimimą Sov. Sąjungoje. Tai caristinės Rusijos imperijos politika kitoje for
moje“.

MIRĖ A. CIOLKOSZ
denius.
Spalio 1 d. Londone mirė vienas iš žy
— Turkijos 'policija suėmė 18 metų jau
nuolį, kuris prisipažino nužudęs Austrijos miųjų lenkų politinių veikėjų, buv. Seimo
ambasadoriaus žmoną ir dukterį Turkijos atstovas ir BPS pirmininkas Adam Ciolkosz.
pajūryje.
Gimęs 1901 m. Krokuvoje, A. Ciolkosz po
— Nikolai Šarygin, ukrainiečių kilmės
D. Britanijos gyventojas, kuris neseniai karo dirbo Lenkijos egzilinėje vyriausybė
atliko Sov. Sąjungoje 10 metų kalėjimo je, kartu mūsų prof. S. Kairiu ir kitais
bausmę, vis dar laukia valdžios leidimo įsteigė Vid. ir Rytų Europos socialistų są
nuvykti į Maskvą ir gauti reikalingus do jungą ir, dalyvaudamas socialistų konfe
rencijose, rėmė Baltijos tautas jų kovose
kumentus grįžti į Angliją.
— Italijos 'policija Milane suėmė dar dėl nepriklausomybės. Buvo gabus publi
tris Raudonųjų brigadų teroristus, kurie cistas ir istorijos rašytojas, parašęs dviejų
buvo paieškomi ryšium su buv. min. pirm. tomų Lenkijos darbo sąjūdžio istoriją, ku
Aldo Moro nužudymu. Tarp suimtųjų yra rioje yra užuominų ir apie lietuvių veiklą
ir Nadia Mantovani, pabėgusi po Renato 19-tame šimtmetyje.
Curzio, grupės steigėjo, teismo Turine.
— Bielefelde, Vak. Vokietijoje, suimta
Karin Aalbers, draugavusi su nušautu te EUROPOS LIETUVIS —
roristu Willy Peter Stoll.
LITHUANIAN WEEKLY
— Egipto-Izraelio derybos dėl taikos su
tarties prasidės spalio 12 d. Vašingtone.
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— David Hempston, 30 m. amžiaus bri Office.
tas. nuteistas kalėti iki gyvos galvos už iš
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
žaginimą gailestingosios sesers — prakti ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
kantės Kingstono ligoninės bendrabutyje,
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
netoli Londono.
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
— Kalėdų pirmą dieną Londono autobubusai ii r pož. geležinkelis bus nemokami, dėl to nesusitarta, negrąžinami.
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— Spalio 5 d. Izraelio laivynas pradėjo cija nesiima atsakomybės.
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bombarduoti Beirutą, kur Sirjos kariuo
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Laiškas iš Amerikos (9)
ALANTO LITERATŪRINĖ SODYBA

Smogiki'ški politinės ir 'literatūrinės kri
tikos metodai, kurių pasibaisėtiną lygmens
nuopuolį mėginau šiek tiek apipiešti anks
tyvesniuose laiškuose, deja, pradėjo tar
tum epidemiškai 'sklisti ir tokiuose laik
raščiuose, kur to mažiausiai galėjom lauk
ti. Štai praėjusį pavasarį net ir itin švie
siais laikomi „Tėviškės Žiburiai“ Kanado
je kažkaip netikėtai įdeda „Žemdirbio“
slapyvardžiu pasirašytą recenziją apie Vy
tauto Alanto naujausią „Liepkalnio sody
bos“ romaną .
Suprantama ir natūralu, kad kaip tik
žemdirbys galėtų šį tą svarbaus pasakyti
apie veikalą iš ūkininkų gyvenimo, kur
vaizduojama šauni Lietuvos nepriklausomybinio laikotarpio žemės ūkio ir tose sri
tyse triūsusių žmonių pažanga. Bet žem
dirbys čia surado daug romano ir auto
riaus ydų, tačiau labiausiai nusmerikė kū
rinį, kaip visai nevertingą literatūriškai,
ir dar labiau patį autorių asmeniškai, kam
jis anuomet, (būdamas tautininkų dienraš
čio redaktoriumi, palaikė smurtišką val
džią, kuri šaudė mūsų maištaujančius ne
kaltus valstiečius ir t. t.

Tuos „žemdirbio“ priekaištus čia atpasaikoju savais žodžiais, bet, rodos, neiškreipdamas esmės, žinoma, prieš tokią kri
tiką, kad ir ne tautininkų, o katalikų laik
raštyje, tuoj kilo romano skaitytojų, kai
kurių recenzentų, leidėjų ir mecenatų
protestai. Romaną šoko ginti ir agronomai,
kiurių organizacija autoriui buvo užsakiu
si veikalą parašyti ir dar pridėjo 1.000 do
lerių dovanėlę. Tie sujudę protestantai įro
dinėjo, kad puolančioji kritika buvo keis
ta ir- nepagrįsta, nes romanas meniškai
esąs pakankamai stiprus, skaityti įdomius,
teigiamai nuteikiantis ir daugmaž teisin
gai vaizduojantis nepriklauscmybinio lai
kotarpio ryškų mūsų žemės ūkio iškalimą,
drauge visokeriopą kaimo gyvenimo pa
žangą ir lietuvių naujųjų žemdirbių dva
sios >bei psichologijos pozityvią transfor
maciją.
Atrodo, kad šį kartą susimokėliams tą
vieną „literatūrinės kritikos“ smogiką pa
sisekė suvaldyta1. Reikia paginti ir laikraš
tį, aną išpuolį paskelbusį, kad jis bešališ
kai dėjo skirtingus ir priešingus pasisaikymius, savojo bendradarbio toliau nebegynė ir net atskleidė paslaptį, kad užpuoli
kas buvo ne žemdirbys savo 'kilme ir ama
tu, bet — kiltas literatas... Ak, maža garbė
iš to literatūrai ir literatams. Jau geriau
būtų buvę, jeigu jis ir toliau būtų vaidinęs
„žemdirbį“, per nesusipratimą poltiniais
tikslais įkėlusį koją literatūros vagon ir
be reikalo ten išdrėbusį savo tvarto mėšlo
vežimą.
Apskritai nėra smagu, kai Šiaurės Ame
rikos lietuvių spaudoje vis dažniau susi
duriam su panašiais ir kitokiais, lanksčiau
mano laiškuose minėtais išpuoliais, kur vi
suomenės veikėjai, kultūros darbininkai
ar paskiri rašytojai dabar įprasta puldinė
ti, kai kada visai be rimtesnio pagrindo,
ir vis 'kfek galint pikčiau, vulgariai, stor
žieviškai, demagogiškai, net chuliganiškai.
Tokiems tonams įsivyravus, užpultieji
dažniausiai visai nutyla, nereaguoja, bet
tad nereiškia, kad pamirštų ar kad kartė
lis nesikauptų. O jei ir atsiranda iš šalies
stipresnių 'gynėjų, kaip Alanto romano at
veju, tai vistiek lieka kažkoks 'šiurpokas
įspūdis,, liūdesys ar nerimas — labai ne
jaukus jausmas, primenantis mūsų smuki

mą ligi ,purvyno dugno. Jau žymiai geriau
būtų turėti laikraščių redaktorius su nuo
voka neleisti užsimegsti absurdų ir purvinimosi gemalams. Bet kaip tokius naujus
redaktorius užsiauginsim, jeigu ne jaunie
ji stoja darban, o kartais į valcuojančias
vietas turi grįžti geresnių senovės laikų
veteranai?..
Nepaisant minėto išpuolio, „Liepkalnio
sodyba“ — šis mūsų agronomų iš anksto
avansu premijuotas veikalas, pasitikint,
kad autorius parašys, „kaip reikia“, —
skaitytojų buvo labai palankiai sutiktas ir,
kaip pranešta, gana greit išpirktas. Daugu
mai jis buvo įdomus ir mielas, tartum anų
laimingų .ir kūrybingų laisvos Lietuvos
metų nostalgijos pamaitinimas. Jei čia ir
drįsčiau prasitarti, kad „Liepkalnis“ gal ir
nebuvo Alanto literatūrinės kūrybos viršū
nė, tai vis dėlto liudijo neabejotinai gerą
tęsinį lar ir užbaigimą. Mat, pats 'autorius
po tos knygos išleidimo pasisakė, kad dau
giau romanų gal ir neberašysiąs. Jeilgu
taip, tai čia turėjome visad neblogą pabaig
tuvių vainiką.
Tačiau bendroji Vytauto Alanto litera
tūrinės kūrybos sodyba yra daug platesnių
akiračių .Jos alėjos vėžliai žaliuoja liepom
ir dar aukštesnėm eglėm. Štai gausi jo
dramaturgija, dar ligi šiol nenueinanti
nuo Vakarų pasaulio lietuviškų renginių
scenos. O ir keli apsakymų (novelių) rin
kiniai, o ypač dar ketuni romanai, kurių
du itin stambūs! Mes recenzentai ir kai
kurie daug piktesni kritikai Alanto roma
nams prikilšdavom tendencingumą, teziškumą, tarpais agitacinį stilių, per nuogą
patriotinę ar (senovės lietuvių) religinę
propagandą. Kilti kadaise jaudinosi dėl per
aistrios krikščionybės kritikos jo pirmame
„Pragaro pošvaisčių“ romane.

kųjų ir bendražmogiškųjų problemų reikš
mingumą, drąsią mūsų epochos kritiką.
Tai pasakytina ne tik apie „Pragaro po
švaistes“, bet ir apie pokario partizanų
romaną „Tarp dviejų gyvenimų“, ar apie
naujųjų išeivių būklę Amerikoje dvitomia
me „Amžinajame lietuvyje“ ir ypač mo
numentalioje senosios Lietuvos epopėjoje,
vardu „Šventaragis“.
***

Kai neseniai turėjau progos susipažinti
su lietuviškųjų mokyklų programom Ame
rikoje, 'buvau daugiau negu nustebintas,
niekur neužtikdaimiais literatūriniuose kur
suose rekomenduojant Alanto stambiųjų
veikalų skaitymo ir nagrinėjimo, kada to
se programose matyti jaunesni ir tik vos
praibėg'šmais tepasireiškę išeivijos ralšytojiai. Ir niekaip nesupratau, kaip galima,
programoje rekomenduojant palyginti mė
gėjiškos Pietario „Algimanto“ apysakos
Skaitymus, pamiršti ar ignoruoti toms se
novės Lietuvos temoms Skirtą neabejoti
nai brandesni ir svaresnį Alanto „Šventa
ragį“. Ar tik nebus čia mūsų pedagogika
per ikon servaltyvi .ir nesuprantamai atsili
kusi?

Alanto išpurentos literatūrinės sodybos
'apsakymai, draminiai veikalai ir stambūs
romanai įteikia tiek temų ir iškelia pro
blemų lietuvių švietimo ir dvasinės kultū
ros akiračių aptarimams, kokių nedaug
bus lemta pasiekti ir aprėpti vėlesnių ge
neracijų rašytojams išeivijoje. Bent di
džiai viltingų ženklų dar nedaug tematyti.
Žinoma, tai maino asmeniška nuomonė.
Atsiprašau kitaip jaučiančius ir galvojan
čius. Bet kažkodėl aš vis dar linkęs pasiti
kėti ir savąja pranašyste.
Bronys Raila

Su lietuviais
pasaulyje

UŽPLYNIŲ PULTINEVIČIAUS
PASAKOJIMU PABAIGA

Netrukus Lietuviškos knygos klubas Či
kagoje žada išleisti Albino Baranausko ro
mano „Rudenys ir pavasariai arba Užplynių Pultinievičiuis namie ir svetur“ III,
PROF. Z. IVINSKIO LIETUVOS
paskutinį tomą.
ISTORIJA
Už pirmąjį tomą Alb. Baranauskas yra
Skaitome laikraščiuose, kad Lietuvių gavęs Lietuvių rašytojų draugijos premi
katalikų mokslo akademija išleido prof. ją.
Zenono Ivinskio parašytą Lietuvos istori
ją (tomas baigiamas Vytauto Didžiojo AUSTRALIŠKI DOLERIAI AKADEMINEI
IR LITERATŪRINEI PREMIJOMS
mirtimi). Knyga turinti 414 psl., kaina 20
Australijos Lietuvių fondo valdyba pa
dol.
Prof. Z. Ivinskis buvo užsimojęs para skyrė po 500 dolerių dviems premijoms.
Viena jų — už lituanistinės temos darbą
šyti trijų tomų Lietuvos istoriją, bet iki
savo mirties tesusipėjo tik vieną tomą moksliniam laipsniui gauti Australijos
aukštojo mokslo institucijose ar už Austrąbaigti.
Leidėjams prikišama, kad knygoje pa li'jos žurnaluose atspausdintą mokslinę stu
likta aibė kallbos, rašybos ir skyrybos klai diją. Tos premijos vertinimo komisiją su
daro prof. V. Donieta prof. A. Kabaila ir
dų.
A. Zubras.
KONSTANTINO AVIŽONIO ISTORINĖS
Kiti 500 dol. Skiriami grožinės literatū
STUDIJOS
ros premijai, 'bet dar nesudaryta kol kas
nei komisija, nei sąlygos, kas ir už ką gali
Lietuvių katalikų mokslo akademija Ro ją gauti.
moje išleido dr. Konstantino Avižonio
„Rinktinių raštų“ II tomą.
V. GERULAITIS SUORGANIZAVO
Dr. K. Avižonis, jau miręs, buvo gerai
TENISO PAMOKAS VAIKAMS
pasiruošęs istorikas. Kadangi svetur nėra
Brooklyn© Kultūros židinio teniso aikš
palankių sąlygų knygoms, ypač moksli
nėms, leisti, tai jo paliktąsias studijas už tėse Vitas Gerulaitis buvo suorganizavęs
simojo išleisti rinktiniais raštais jo našlė, teniso pamokas vaikams ir paaugliams.
padėdama giminių ir fondų.
Mokė ir Vitas ir jo tėvas.
Pamokų proga buvo pagaminti marški
Pirmajame raštų tome buvo išleistas
stambus veikalas „Lietuvos bajorai Vazų nėliai su įrašu: Vitas Gerulaitis.
laikais“, šiame dabar išėjusiame tome at
LIETUVIŲ? NE, NĖRA
spausdintos dvi studijos: „Lietuvos statu
tai“ ir „Baudžiavų istorija Lietuvoje“.
A. Virbelis „Drauge“ prisimena, jog A.
Abu veikalai sudaro 466 puslapių knygą Kučiūnas jau buvo iškėlęs faktą, 'kad mu(kaina 22 dol.).
zikologinėje enciklopedijoje „Grove's Dic
tionary of Music and Musicians“ buvo nu
tylėtos lietuvių liaudies dainos. Jis plačiau
Kęstutis Ivinskis supažindina su tuo reikalu:
„Trečiame šios enciklopedijos tome liau
dies muzikai skirta net 240 puslapių (nuo
180 iki 421 psl.). Daugybės tautų liaudies
nes reikėjo pamokų ne tik klausyti, bet muzika aptarta. Nuo armėnų, austrų, bas
kiekvieną jų ir paruošti.
kų iki turkų, amerikiečių, jugoslavų. Kai
Sąlygos mokytis geros: beveik 'kiekvie kuriu ir taut, šokiai ir liaudies muzikos
nam kursui buvo išspausdinta to kurso instrumentai nepamiršti. Latvių dainas
medžiagos santrauka; veikė 'knygynas ir randame 313 puslapyje. Lietuvių nėra.
lietuviškų knygų biblioteka; kiekvienas
„Enciklopedija nesiriboja vien liaudies
kursantas turėjo atskirą kambarį, į kurį muzika. Ji gana plačios apimties. Smulkiai
galėdavo pasitraukti poilsiui. Graži aplin aptariami visi žymieji pasaulio kompozi
ka viliojo sportuoti, eiti pasivaikščioti ar toriai, suregistruoti jų kūriniai. Pavyz
pabendrauti su kitais.
džiui, tokiam Bachui ir visai Bachų muzi
Vakarines programas sudarė vaidinimai, kų šeimai skirta net 57 puslapiai. Bet vel
literatūriniai skaitymai, lektorių anekdo tui ieškotum lietuvio kompozitoriaus. Nei
tai 'bei pasipasakojimai, diskusijos ir pasi Čiurlionio, nei Gruodžio, nei Šimkaus, nei
kalbėjimai įvairiomis temomis, o savai't- Banaičio, nei kurio kito. Tik I tome užtin
galiaiis — linksmiava'kairiiai.
kame Bacewicz, Grazyna, labai palankiai
Šių metų seminare dalyvavo per 30 stu aptartą, kaiip lenkų smuikininkę ir kompo
dentų, kurių didelę dalį sudarė pirmakar- zitorę. Tai lietuvaitė Bacevičiūtė Gražina
čiai, todėl kai kuriuose kursuose jie įtik iš žinomos muzikų Bacevičių šeimos. De
vargais negalais jungėsi į diskusijas. Bū ja, jos talentas yra mūsų „dovana“ len
dama jiems dar visiškai nauja, kursų me kams. (Tik kyla neaiškumas, kur smuikidžiaga atrodė kiek per įsunki. Todėl kitais ninkė-kompozitorė iilš tikrųjų gimė. Grove's
metais reikėtų paruošti daugiau atitinka Dictionary rašo, kad Lodzėje, Lenkijoje,
mų santraukinių 'knygelių bei kitokių pa tuo tarpu Lietuvių Enciklopedija tvirtina,
galbinių priemonių, kad pirmą kartą da kad Višalkios Rūdos parapijoje)“.
lyvaująs jaunimas galėtų lengviau supras
Red. pastaba:
ti kursų medžiagą ir veikliau jungtųsi į
Čia kalbama apie Grovės enciklopedijos
diskusijas.
Išskyrus vieną nemalonų įvykį, kurio senąją laidą. Naujoje laidoje, kuri šiuo
neverta čia iminėti, man šis seminaras la metu spausdinama, apie lietuvių liaudies
bai patiko: išmokau ne tik linksniuoti! Su muziką ir Lietuvos kompozitorius yra pa
sipažinau giliau įsu lietuvių kalba bei lite rašyta keletas puslapių. (Žiūr. „Europos
ratūra ir su Lietuvos istorija. Tikrai ver Lietuvis“, Nr. 23, 1978).
ta buvo dalyvauti. Norėčiau tad visiems
Eųtropojįe gyvenantiems (lietuviams stu
UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS
dentams ir kitiems Lietuva besidomin
PARAGINKITE UŽSISAKYTI
tiems tautiečiams patarti: vykite į Ameri
"IENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE
ką, paisažmonėkiite, pasižvalgykite, bet neLIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ —
grįžkite nedalyvavę Lituanistikos semina
„EUROPOS LIETUVĮ“
re. Tikiuosi, kad ir tais ne paskutinį kartą
ten vykau.

Išmokau ne tik linksniuoti

Bet sunku būtų paneigti rašytojo talen
Praėjusią vasarą, lankant Amerikos ir
tą 'Sukurti įdomius ir patrauklius siužetus,
jo žodingą ir gerą lietuvių kalbą, sklan Kanados lietuvių jaunimo sambūvius, te
daus pasakojimo bėgsmą, pagaliau turinio ko dalyvauti vienoje ypatingoje stovyklo
rimtumą, keliamų idėjų kilnumą, lietiuviš- je, kuri šiais metais vyko jėzuitų rekolek
cijų namuose netoli Akrono miesto, Ohio
valstijoje. Tai buvo penktoji Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos ryšių centro su
ruošta tokio pobūdžio 'stovykla, arba V-sis
Ko taip sunku krūtinėj?
Lituanistikos seminaras (rugpiūčio 6-20
d.).
Ko taip sunku krūtinėj,
Ko nerimsta širdis?
šis seminaras yra rengiamas jaunimui,
Gal žvaigždė vakarinė
baigusiam gimnaziją ir ieškančiam progos
Tai supras, pasakys?..
pagilinti! lituanistinius dalykus. Seminaras
taikomas tiems, kurie laisvai kalba, įrašo
Ko taip sunku krūtinėj,
bei iškaito lietuviškai. Jo programą sudiairo
Ko taip verkia siela,
universitetinio lygio kursai, skirstomi į
Ko liūdžiu nusiminęs,
tris pagrindines šakas: lietuvių kalba, lie
Ko diena nemiela?..
tuvių literatūra ir Lietuvos istorija.
Teiks padalijimas atsispindėjo šiais me
Ko taip sunku krūtinėj?..
tais ir seminaro lektorių įsudėtyje: trys
Kas supras? Kas supras?
kalbininkai, du istorikai, du literatai ir
Švilpia vėjas
vienas aktorius. Dalyvavo: mokytojas Sta
Per naktis, per dienas.
sys Barzdukas, aktorius Henrikas Kačins
kas, prof. dr. Antanas Klimas, prof. dr.
Ko taip sunku krūtinėj?
Benediktas Mačiuika, prof. dr. Ilona MaKas priglaus? Kas paguos?
ziliauskienė, prof. dr. Romualdas Misiū
Daug kas skęsta degtinėj —
nas, prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, kun.
Šeimos lieka varguos...
dr. Juozas Vaišnys SJ. Visi lektoriai —
dauguma universitetų profesoriai — yra
Ko taip sunku krūtinėj?..
savo sričių specialistai. Kiekvienas dėstė
Nieks manęs nesupras...
savitu 'būdu, įdomiai ir patraukliai. Galė
Aš einu nusiminęs
davome klausti juos paaiškinimų ne tik
Per vargus, per audras.
pamokos metu, bet ir po pamokų: visą die
ną iki pat vėly vo vakaro būdavo progų su
Ko taip sunku krūtinėj?
jais susitikti ir pasikalbėti.
Kas paklaus? Kas paklaus?
Kursai vykdavo kasdien 9-13 ir 15-18
Aš klajoju Tėvynėj —
vai. Didžiausiia kursantų dalis iš tuzino ga
Nieks manęs neatjaus...
limų buvo pasirinkę po 4 ar 5 kursus.
Daugiau kursų rinktis 'buvo nepatariama,
(Eilėraštis gautas iš Lietuvos)

A. Bučys per garsiakalbį jie priisitiatomi visiems čia bar, dėl kilnesnio vaizdo, aimatininteai čia tik lietuvių kalba! Iš daugelio kraštų su

Nepamirštamos dienos
Ilga diena

Žiūrime lengvo turinio, bet gražaus par
statymo spalvotą filmą. Lėktuvo langeliai
užtemdyti, ir tik filmui pasibaigus, pažiū
riu žemyn. Vaizdas nepasikeitęs. Atrodo,
skrendame virš snieguotų Alpių kalnų ar
sniegu ir ledu padengto šiaurės 'ašigalio.
Tai įtik iliuzija! Apačioj tai tik debesų kal
nai, iškilę masyvūs kalnagūbriai ar šen
bei 'ten debesų plyšiai — tarpekliai, pro
kuriuos žvilgsnis krinta į 'bedugnę.
Buvo pranešta, kad filmas užtruks, ilki
pasieksime Torontą. Taigi jau turėtų ar
tėti Kanados krantai. Ir tikrai. Pro debesų
plyšius pradeda ryškėti, lyg lopai, žemės
salos. Tie lopai vis didėja, ir jie visi suriš
ti įtemptomis stygomis. Tos tiesios stygos
tai keliai, jungiantys milžiniškus Kanados
plotais.
• Lėktuvas artėja pre žemės, artėja prie
Toronto. Keletas šimtų keleivių apleidžia
me „plieno paukštį“ ir prie besisukančios
platformos laukiame savo bagažų. Ils vir
šaus diržu slysta daiktadėčiai ir ant tos
platformos. Iš kelių šimtų pasigaut savo!
Ir pasigauname.
Prie išėjimo laukia minia. Malonu, kad
esi Jaukiam as! Jonas ir Irena čiumpa naš
tą, ir keltuvu aukštyn. Penktame ar šešta
me aukšte laukia jų didelė mašina, kuria
labirintais sukame žemyn ir į Kanados
greitkelį! Greitai pradeda ryškėti Toronto
dangoraižiai ir Canada Tower!
Tai čia suvažiuos, suplauks, suskris lie
tuviai iš daugelio laisvųjų kraštų į Pasau
lio Lietuvių Dienas Toronte!

O dabar mano laikrodukas rodo 9 vai.
vakaro. Juokai! Toronte dabar 4 vai. p. p.!
Tai bus ilga ši diena. Dar galybė laiko pa
sisukinėti Toronto gatvėmis ir aplankyti
„Lokį“ Lietuvių Namuose. Ši diena tai be
veik visos 24 valandos!
Toronte ir apylinkėse

Nors ne poilsiui atvykau, bet leido šiek
tiek pailsėti, ir vėl į mašiną. Sekmadienio
rytas. Sustojame prie Prisikėlimo parapi
jos bažnyčios. Čia pat prie šaligatvio stili
zuotas kryžius, ir greta plevėsuoja trispal
vė. Šalia bankelis, o po bažnyčios ir po
bankeliu žemėje esančios salės. Šią visą
savaitę tose salėse lietuvių karavanas
„Vilnius“. įvairių taiutybių karavanų To
ronte dabar esą apie 50. Taigi ir lietuviai
čia įsirengę.
Būriai žmonių išeina iš bažnyčios, ir bū
riai laukia sekančių pamaldų. Sekmadie
niais čia lietuviai meldžiasi trijomis pa
mainomis. O taip pat esą ir Anapilyje. Re
ligija ir lietuvybė tebeina koja kojon, kaip
ir Lietuvoje!
Bažnyčios vidus papuoštas modemiško
mis lietuvio imienininko Skulptūromis, ir
langų vitražuose tautiški motyvai. Maldi
ninkų pilna. Stiprus vyro balsas pradeda
„Pulkim ant kelių", ir choras prisijungia.
Dar jauna moterėlė, keliais pasiramstyda
ma, lėtai slenka prie altoriaus. Visi pasi
nėrę maldoje, širdis, rodosi, stipriau su
spurda...
Po pamaldų skubame į „Lokio“ svetainę
Lietuvių Namuose. Apie 200 ar daugiau
valgytojų jau laukia pietų. Atvykę iš ki
tur pasirašo svečių knygoje, o pietų metu

esantiems. Graži (tradicija, ir taip greičiau
susiranda pažįstami ir buvę prieteliai. Po
lietuviškų patiekalų, „cepelinų“ lar „kaldūnų“ su spirgučių ir grietinės padažu ar
dešrelių su kopūstais, paduodamas alutis
ar kitas .stipresnis mišinys.
O vakare skubame į lietuvių 'karavaną
„Vilnius“. Pirmoje požeminėje
salėje
įrengta paroda. Apstu gintaro dirbinių, au
dinių .mezginių Ir medžio drožinių. Antro
je patalpoje svečiai gaivinasi čia esančio
baro įšaltais su ledu gėrimais, nes Kanados
vasaros karštas pasiekia ir čia. O trečioje
didelėje salėje dar laibiau prakaituoja jau
nimas, keletas tautiškų šokėjų grupių, pa
sikeisdami nardo kaip vijurkai. Visi žva
lūs, ir kiek jų daug! Seniai beteko matyti
tiek lietuvių j'aunimo!
Dar 'turime keletą dienų iki didžiųjų pa
rengimų. Pirmiausia į Niagara Falls! Juk
negalima būti Kanadoje ir neaplankyti,
nepasigrožėti upės galvatrūkčiu puolimu į
bedugnę. Tik imitacinėje statinėje atsisto
jęs gali čia pat nusifotografuoti, 'bet geriau
nebandyti realioje statinėje pasileisti že
myn su ūžiančiu vandeniui. Kai kas, esą,
bandė. Veltui, žeimai, kaid ir nemaži laivai
veržiasi artyn krintančio vandens, nepajė
gia ir pavojinga. Apsisukę pasileidžia pa
sroviui. Krintančios upės jėga laužia ir ar
do granito krantus. Amerikos pusėje ban
dyta upės milžinišką slenkstį išlyginti.
Veltui — išverčia visas dirbtines sienas.
Ir čia, viršuje, krintantis vanduo .purslais
kyla ii- terapija žiūrinčius turistus. Gražu,
pakilus į čia pat esantį bokštą, pažvelgti
žemyn į gamtos didingą vaizdą.
Įdomiu pavaikščioti arti Toronto vadina
mame Black Creek Village, — pirmųjų čia
įsikūrusių kanadiečių kaimelyje. Žinoma,
pastatytas specialiai, .kaip muziejus, su vi
sokios paskirties trobesiais, baldais. Ir da

mala ir kata
Aplankėme auti Toronto centro Art Ga
tery. Neseniai pastatytas didžiulis moder
nus pastatas. Jaime nemaža žymiųjų klasi
kų ir modernaus meno. Kaip tik diabar di
delę dalį patalpų užima skulptoriaus Hen
ry Moore kūriniai. Supo! ima s! Prieš savai
tę to žymaus anglų menininko paroda kaip
tik buvo Bradfonde, Anglijoje. Aišku, me
nas ikeliaujiai. Menas priklauso visam pa
sauliui.
Dar viena Toronto įžymybė tai Onta
rio Place. Ontario ežero pakrantėje nese
niai supilta dirbtinė sala, ir joje įrengta
parkas su pusivaikščiojilimo takais, tiltais,
pramogų
ir
pasisotinimo pastatais.
Žymiausias ir įdomiausias pastatais milži
niško globo pavidalo. Jame įrengtais kino
ekranas, maždaug kaiip keturių aukštų tro
besio aukščio ir dar (platesnio išlenkto plo
čio. Koletais šimtų žiūrovų nuolat laukia
eilės pažiūrėti filmo, kuris trunka apie 45
minutes. Bet ir tai užtenka! Kai kurių žiū
rovų nervai 'beveik neišlaiko, šaukia ar
kaimynui instinktyviai grebia už rankos ir
ima sukti. Pamiršta, kad žiūri filmo. Ro
dosi, pats skrendi, kyli .aukštyn ir įkrenti.
Ir taip malūnsparniu aplankai visas To
ronto 'apylinkes ir net minutę sustoji čia
pat prie Niagara Falls krintančio vandens.
Jaunimo ir sporto dienos

Toronte pastoviai gyvena 17 iar 18 (tūks
tančių mūsų tautiečių, bet dabar regimai
lietuviai pradeda Okupuoti visą plačiai išsiskėtusį didmiestį. Net iš tolimos Austra
lijos atvyko 400! Tai daugiausia jaunimais,
'sportininkai, dainininkai, .seimo atstovai ir
t. it.
Jaunimo susipažinimo vakare Lietuvių
Namuose nebebuvo laisvos vietos. Visi ke
turi aukštai, trys didžiulės salės — kaip
bičių avilys! Pro orkestrų garsus girdėti

sispietę, susiras čia naujus pažįstamus, už
megs tamprius bičiulystės ryšius, susti
prės lietuviška veikla! Bet sekančiomis
dienomis, sporto žaidynėse, jie kietai ko
vos pavieniui ir grupė prieš grupę. Įvai
riose sporto šakose nepalaužiamai sieks
laimėjimų ir medalių!
Žiūrėjome čia baigmines krepšinio rung
tynes. Iš 13 komandų Čikagos „Neris“ lai
mėjo I vietą. Ir kiek čia buvo jauno lietu
viško entuziazmo! Prisiminė anos dienos
Kaune, kada mūsų krepšininkai prie sporto 'Stadiono, kai kieno pavadintame „Liū
tų narve“, 'didvyriškai kovojo ir laimėjo I
vietą Europoje ir Pabaltijyje! Tai irgi ne
pamirštamos dienos!
Man teko proga, nors oficialiai neįgalio
tam, 'atstovauti Anglijos lietuviams sporti
ninkams — šachmatininkams. Iš laisvojo
pasaulio susirinko 35 žinomesni lietuviai
šachmatininkai dalyvauti Toronto turnyre. Buvo malonu susitikti daugel metų nematytus, dar Nepriklausomoje Lietuvoje
buvusius šachmatų meisterius K. Škėmą
ir P. Vaitonį.
Per tris įtemptos kovos dienas kiekvie
nas dalyvis sužaidė 5 partijas. I vietą su
5 itaSkkais (laimėjo visas partijas) išsiko
vojo R. Vaičaitis iš Toronto, ir jis tapo lie
tuvių šachmatų meisteriu laisvame pasau
lyje. apdovanotas aukso medaliu. Po 4 taš
kus surinko V. Palčiauskas, J. Chrotavičius ir P. Vaitonis, kuris buvo porą metų
visos Kanados meisteriu. Po 3į taško teko
A. Baltučiui, S. Ramanauskui ir man. Visi
kiti liko su mažiau taškų, bet nenustojo
vilties atsigriebti kitame turnyre po 4 metų! Man buvo įdomu susėsti prie šachma
tų lentos su senais ir naujais pažįstamais
ir parsivežti medalį, nors ne patį šviesiau
sią.
(bus daugiau)
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NOTTINGHAMO
Štai', va, žmogaus sukurtas ir vis itebekuriamas pasaulis rieda... iš vieno dubu
rio į 'kitą. Kiek tai susiję su baltojo žmo
gaus apgyventąja pasaulio dalimi, tai
jis rieda lilš mažesnio duburio j vils dides
nį ir gilesnį, iki pririedės prie tokio, iš ku
rio baltasis žmogus be kieno nors kitaspalvės pagalbos nebegalės išsikrapštyti ne tik
sausas, ibet ir vos gyvas.
Ko baltojo žmogaus apgyventoji pasau
lio dalis siekia, rodos, aišku: savo niekieno
netrukdomos dvasinės ir medžiaginės ge
rovės. (Viėšaii teikias nuo laiko giriamasi,
kad tiek pat rūpinamasi ir juodojo žmo
gaus gerove; retkarčiais net ilki ašarų ap
gailestaujama, kad pastangos nesėkmin
gos, bet, tarp mūsų kalbant, tai yra tik didžiiažiaunio krokodilo ašaros arba vieno
kito miklaus diplomato „tiesa“).
Grįžtant prie baltojo žmogaus ir jo dau
sas siekiančių užmojų, turint galvoje jo
mokslą, kultūrą ir beveik neišsemiamus
sugebėjimus, tos dausos jam jau seniai tu
rėjo 'būti įtiek arti, kad jau ištiesus ranką
pasiekiama, Deja, yra kitaip — jos vis
tolsta. Tolsta, nes baltasis žmogus vis ne

priplojo Egiptą, užkariavo Egipto žemes
(jau beveik buvo nužygiavęs į Kairą) ir
savo laimėjimais suardė Egipto militarinę
sąjungą su Sovietais.
Tik Sovietai nenusiminė ir neapleido
arabų pasaulio be savo įtakos, šiuo metu
Sovietų veikimo bazė yra Sirija ir antroj
vietoj Libija. Pastarosios viėšpats Gadafi

net Kremliaus mastu yra perdaug nepati
kimas nuotykių ieškotojas, todėl Sirija lai
koma pirmaeile santarvininke.
Tad Sirija ir ėmėsi veiksmo skubiai su
kviesti kitų arabų valstybių konferenciją
savo sostinėje Damaske. Ten be ilgų svars
tymų buvo paskelbtas pasipiktinimas
Camp David susitarimu, pasmerktas Egip
tas ir paskelbtas ekonominis bei politinis
atsiribojimas nuo Egipto (o gal ir tam tik
ros rūšies karinė sąjunga prieš jį). Krem
gali išsiaiškinti ir apsispręsti, kas yra lius nedelsdamas paties Brežnevo lūpomis
žmogaus siektinoji gerovė ir kaip ji galė pareiškė viešą pritarimą.
Tuo būdu arabų pasaulis šį kartą skilo
tų būti pasiekta: ar auginant gėles saulės
šviesoje, ar skaldant akmenis priverstinio giliau negu bet kada. Egiptas atsidūrė vi
siškoj izoliacijoj nuo likusio arabų pasau
darbo stovyklose?
lio
laibai abejotinos būsimos galimos san
Jeigu Šis Mausimas nebus išspręstas šia
me ar sekančiame dešimtmetyje, geltona taikos su Izraeliu sąskaitom Nepaprastai
sis žmogus ateis ginče „patarpininkauti“... keistas valstybių ir tautų susirikiavimas,
Tuo tarpu nedėsime ir toliau i:š duburio į todėl, reikta manyti, labai laikiniais. Nega
lima juk pamiršti, kad Egiptas yra didelė
duburį.
valstybė, kurioje gyvena daugiau kaip pu
***
Vienais tokių, į kurį, štai, va. neseniai sė visų pasaulio arabų. Tad sunku įsivaiz
Vakarai įkrito ir nežino, ar ir kada išsi- duoti, kad Egiptas ilgesnį laiką išsilaikytų
krapštys, yra Vidurinieji Rytai. Juk atro ■takioj įkeistoj įvykių sandaroj.
do, kad Izraelio-arabų nesantaika yna am
Minėtojoj Damasko konferencijoj neda
žina, iki vienas ar kitas nebus sunaikintas,
bet vis dėlto prezidentas J. Carter pasiry lyvavo silpniausias arabų kraštas Jorda
žo imtis naujos iniciatyvos nesantaikai su nas ir turtingiausias Saudi Arabija. Abi
švelninti. Kaip jau visi gerai žinome, šiuo valstybės pareiškė viešai tik savo nepasi
reikalu jis pakvietė abu mirtinus priešus, tenkinimus Camp David susitarimu; jos
Egipto prezidentą ir Izraelio minister} pir laukė geresnio, žinoma, žydų nenaudai.
mininką, į J. A. V. prezidento užmiesčio Jordano karalius padarė tai todėl, kad da
rezidenciją Camp David. Ten prezidentas bar žydų valdomoji Palestina su Jeruzale
Carter laikė juos tol, kol jie pasirašė susi priklausė Jordanui, bet jordaniečiai ne
tarimą. Pasirašytasis susitarimias yra mėgsta palestiniečių. Saudi Arabijos šeidviejų dalių — pirmoji susijusi su taika kas (valdovas) padarė tad, kad pareikštų
Viduriniuosiuose Rytuose, antroji su tai tik savo solidarumą su arabais, šiaip jau
ka tarp Egipto ir Izraelio, šitai jų suglaus Sirija ir Libija šeikui yra priešai dėl jų
drauigavimosi su Sovietais.
tas turinys.
Ir štai pagaliau šiuo būdu priartėsime
Pirmoje dalyje nustatomas 5 metų lai prie tikrojo pasaulinėj spaudoj tiek daug
kas, kurio bėgyje Izraelis privalo tartis su priltriukšmavusio Camp David susitarimo
Jordanu ir palestiniečiais, šiuo metu gyve reikalo, jo istorinės reikšmės ir jo tikrojo
nančiais Izraelio okupuotose žemėse, ir per herojauis-iaimėtoj o.
tą laiką šioms žemėms suteikti visilšką autonomiją bei savivaldą.
Šio pagrindinio 'ir tikrojo reikalo pava
Antroje dalyje Izraelis pareiškia norą dinimas yra... žibalas. Jeigu Vakarai ži
pasitraukti IŠ visų Sinajaus žemių ir per notų, kad rytoj ten žibalo nebus, visi ara
duoti jas Egipto suverenumui. O Egiptas bai galėtų 'sulįsti į smėlį, ir niekas jais ne
iš savo pusės reiškia norą gyventi su Izra sirūpintų; žydai galėtų užvaldyti visus
eliu taikoje ir užmegzti normalius diplo smėlynus, o kas valdytų Jeruzalę su že
matinius ir prekybinius santykius. Taikos mėmis aplink ją, vargu didesnėmis už Vil
sutartis tarp ilzraelio ir Egipto turi būti kaviškio ar Kėdainių apskritis, irgi nie
sudaryta ir pasirašyta per 3 mėnesius. kam galvos neskaudėtų.
Įrodymui, kad Izraelis tokios sutarties sie
šiuo mėtų žibalo versmes saugo arabų
kia ir nori, Sinajuje Izraelio įkurdintieji (tikriau Irano ir Saudi Arabijos) iš J.
gyventojai turi išsikraustyti iš jo per dvi Amer. Valstybių perkamieji ginklai. Tuo
savaites nuo sutarties pasirašymo dienos. būdu pamažu išsivystė abipusis priklauso
•••

Camp David konferencijoje dalyvavę ir
šį susitarimą pasirašę didieji politikai
džiūgavo, vienas kitą girdami ir 'apkabin
dama (net 'arabas žydą —Sadatas Beginą);
susitarimą vadino vienu didžiausių poka
rinių pasaulinių įvykių ir beveik stebuklu
Viduriniuosiuose Rytuose.
Gal ir taip?!.. Gal ir istorinis, gal ir Ste
buklingas, bet pats įvykis buvo ne kas ki
ta. kaip „miglų pūtimas“ iš Camp David
į Sinajaus dykumas. Deja, dykumų karš

tyje miglos greit išsisklaido.
Susitarime sunku net įžiūrėti, dėl ko bu
vo dvi savaites tiek prakaituota, tiek tar
tasi. Ar buvo?!. Sakoma, kaid per tas dvi
savaites 8 dienas Sadatas su Beginu vengė
susitikti, nors buvo apgyvendinti tik pora
šimtų jardų vienas nuo kito. Pats susitarimas tik sako, kad reikia tartis toliau —
vienu atveju 5 metus su Jordanu ir pales
tiniečiais, kitu atveju 3 mėnesius su Egip
tu.
Bet tartis, jau taip įprasta, reikia turėti
bent vieną, kuris norėtų tartis. Pirmuoju
atveju palestiniečiai jau griežtai atsisakė
sėstis su žydu prie vieno stalo, o Jordano
karalius taip pat nerodo jokio noro. Ant
ruoju atveju — Egipto prezidentas Sadatas iš anksto reikalauja stambaus „kyšio“
(visų žydų išsikraustymo iš Sinajaus), ne
pasakydamas nė žodžio, kokią saugumo su
tartį jis galės pasiūlyti Izraeliui. Kitais
žodžiais, „kyšis“ tik dėl to, kad arabas at
sisėstų prie stalo su žydu.
Tokia yra šio tariamai stebuklingo bei
istorinio susitarimo dvasia. O tos dvasios
turinys ar esmė lieka tia pati, niuo Izraelio
įkūrimo valandos nekintanti, būtent — Iz
raelis turi būti sunaikintas! Taip galvoja
kiekvienas arabas be jokios išimties.

Izraelio laimei, arabai vis negalį sutar.
ti, kuriuo būdu Izraelis galėtų būti sunai
kintas. Visuotinis ekonominis arabų boi
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mumas tarp Saudi Arabijos ir J. A. Vals
tybių — tarp žibalo ir ginklų. Į šį priklau

somumą netiesiogiai įvelta ir arabų-žydų
nesantaika. Arabams įtikti štai čir iškilo
Camp David konferencijos reikalas.
Vienintelis konferencijos laimėtojas bu
vo prezidentas Carter — jis patenkino abi
puses, nieko nedavęs ir nieko ypatinga ne
padaręs. Pasaulio spaudos atitinkamai iš
garsintosios konferencijos užbaiga buvo
savo rūšies fejerverkas, kuris savo šviesa
ir grožiu išryškino ir pakėlė vardą J. Oarterio, kaip vadovaujančio Vakarų pasau
liui.
Tik fejerverkas turi vieną blogą ypaty
bę — jis greit užgęsta. Tamsoje gi prie ži
balo versmių visuomet tykoja rusas.
Lietuvio apmąstymui. Laisvalaikio va
landomis kiekvienas lietuvis neišvengia
mai pagalvoja apie Nepriklausomos Lie
tuvos teikus ir mėgina įsivaizduoti sau jos
ateitį. Dažniausiai jis galvoja sau vienas;
retkarčiais pasidalija mintimis su savo
bendradarbiu. O kodėl nepasvarstyti Lie
tuvos ateities klausimo viešai, kas ir kaip
įsivaizduoja?
Štai su redakcijos pritarimu aš ir pra
dėsiu galvoti ne sau vienas vakaro prie
blandoje, bet viešai, kad ir kiti girdėtų, ką
aš galvoju, ir mano mintis pasvarstytų.
Kad Lietuvos ateities apmąstymai ar
spėliojimai būtų artimai realūs, jie turėtų
būti, mano .manymu, suvesti į tris prielai
das.
1. Spėliojimai neturėtų peržengti 2000
metų ribos. Galvotrūkčiais besivystant

Naujienos senuose laikraščio puslapiuose
(4)
(„Lietuvos žinių“ 1938. IX. 17 numeris)

Nei laikraščio kronika, nei kultūrinės
srities dalykai, kaip jau matėme, nė užuo
minom nerodo, kad pasaulyje ir ne kažkur
toli, o čia pat, prie Lietuvos sienos, vyktų
kokie nors nepaprasti dalykai. Kad pajus
tum vilsius ties Europa susitvenkusius juo
dus debesis su perkūnijomis, reikia per
skaityti dar keturis laikraščio puslapius.
Tada Hitleris reikalavo, kad Čekoslovaki
ja atiduotų j'am vokiškus Sudetus, o Len
kija Dancigą, ir Britanijos, ministeris pir
mininkais Čemberlenas važinėjo pas jį tar
tis.
Tai „Lietuvos žinios“ didžiąją dalį savo
pirmojo puslapio tądien buvo paskyrusius
savo bendradarbio Paryžiuje S. D. telefo
niniam pranešimui. Remdamasis prancū
zų spauda, jis pasakojo, ka'd Čemberlenas
išvažiavęs, bet dar po poros dienų grįšiąs
pas Hitlerį, gal net su Prancūzijos miin.
pirm. Daladje. Iš Čemberleno Hitleris rei
kalavęs išspręsti Sudetų klausimą ir dar
gana įdomiai: prijungti prie Vokietijos ir
tada suorganizuoti plebiscitą, vokiečių ka
riuomenei ir tarptautinei žandarmerijai
prižiūrint. Po to Čekoslovakija turinti bū
ti neutralizuota — nutraukti sąjungą su.
SSSR ir Prancūzija. Čemberlenui dar bu
vę pasakyta, kad vokiečiai turėjo pulti Če
koslovakiją jau prieš keletą dienų, bet tais
numatytasis žygis sutaikytas dėl Čember
leno vizito.
Čekoslovakija atmetanti plebiscito min
tį ir valo kraštą nuo sudėtų maištininkų.
Kraštutinių jų sudėtų vadais Henleinias pa
bėgęs į Vokietiją, jo smogikai ir sudėtų
partija likviduota, gyventojams įsakyta
per 24 vai. sunešti ginklus. Vyriausybė su
dėtų srityse paskelbusi mobilizaciją, dėl to
į Vokietiją perbėgę apie 24.000 jaunų vy
rų. Keli sudėtų vadai paskelbė 'atsišau
kimą, įkurtame pareiškė lojalumą Čekoslo
vakijai, o vokiečių nacionalistų laikraštis
„Bohemia“ pasmerkė kraštutiniųjų vadą
Henleiną. Vyriausybė esanti pasiryžusi
ginti kraštą.
Tarėsi anglai ir prancūzai. Tariamasi
'sudaryti! antivokiSką koaliciją ir į ją
įtraukti JAV, kurios buvo pasiskelbusios
laikytis neutraliai. Pasitarimai vyko tarp
Lenkijos ir Čekoslovakijos. Kai kurie laik
raščiai rašė, kad anglų noras išlaikyti tai
ką pasitarnauja vokiečiams.
Čekoslovakijos Iklaiusimui nušviesti laik
raštis spausdinosi nemaža Eltos žinių —
apie kratais sudėtų nacių namuose, apie
Hitlerio reikalavimą skubiai išspręsti su
dėtų reikalą, -apie nuosaikiųjų sudėtų va
dų pareiškimus ir t. t.
Nemaža buvo 'rašoma Lenkijos klausi
mu. Didelį straipsnį laikraštis spausdino
savo vyr. redaktoriaus Jono Kardelio, ne
seniai 'buvusio Lenkijoje. Kaip karo metu
pasielgs Lenkija? Kokia jos laikysena Če
koslovakijos atžvilgiu? Ji turinti dvi są
jungas — su Prancūzija i.r Rumunija, o
siekiant! sudaryti savo atmosferą su Bal
kanais, Skandinavija, Paibaltiju. Dėl Čeko
slovakijos j'i esanti pasižadėjusi laikytis
neutraliai, bet 'Lenkijos vaidai netiki, kad
Čekoslovakija išliktų, kokia yra. Turėta
galvoje mažumos, kurios jau reikalauja
■laisvės. J. Kardelis takia pasakęs, kad pa
naši yna ir Lenkijos padėtis ir ar po Čeko
slovakijos neiškils ir jos klausimas, ypač
kad Hitleris, užėmęs Austriją, apgailesta
vęs, jog Lenkijos išėjimas į jūrą einąs vo
kiškomis žemėmis?
Spausdinamas taip pat pasikalbėjimas
su opozicija, pavadintas „Ką darys Lenki
ja?“ Lenkija jau esanti kelyje grįžti į de-

Luisianos universiteto rekomenduojia>mas Vilniaus universiteto rektoriui prof. J.
Kubiliui, Los Angeles gyvenąs emeritas
prof. J. Kuprionis buvo nuvažiavęs į Lie
tuvą, Skaitė paskaitas miškininkystės te
momis Lietuvos miškų ūkio mokslinio ty
rimo institute, savo patirtimi dalijosi su
Lietuvos žemės ūkio 'akademijos miškinin
kais, taip pat Kauno miškų technikume ir
Vilniaus universitete.
Luisianos universitetui parvežė medžia
gos apie Lietuvos miškus ir Lietuvoj vyk
domąjį mokslini miškininkystės .srities
darlbą.
SU PAŽĮSTAMAIS ŽURNALO
PUSLAPIUOSE

Žurnalais „Moteris“ Nr. 4 išspausdino A.
Vaisiūnienės straipsnį „Liėtuvės moterys
Venecueloje“. Autorė apie žymiąsias jų
pateikia po žiupsnį žinių, pailiustruodama
ir fotografijomis. Tarp jų supažindina ir
su viena buvusia Britanijos lietuvaite:
„Rita Daunoraitė Jaloveckienė — Angli
jos lietuvaitė. Ištekėjusi už gydytojo, uni
versiteto profesoriaus Algimanto Jalovecko. Ritos tėvelis Lietuvoje buvo žinomais
spaudos darbuotojas, daugelio lietuviškų
dienraščių, savaitraščių ir žurnalų leidė
jas bei redaktorius. Rita savo tautai meilę
paveldėjo iš savo tėvų. Motina Londone di
delė spiaiudos mylėtoja ir jos platintoja. Ri
ta augina tris vaikus. Visi vaikai gerai kal
ba lietuviškai. Atostogų metu tėvai ispecialiiai išveža vaikus į Angliją pas močiutę,
kad stiprintų lietuvių kalbą. Ritos šeima
LENKŲ LITERATŪROS DIENOS
visuomet dalyvauja lietuviškame gyveni
Lietuvoje buvo suruoštos lenkų litera me, dukrelė dalyvauja Caraco tautinių šo
tūros dienos.
kių grupėje“.
Pati pagrindinė atidaromoji iškilmė su
prezidiumais ir prakalbomis vyko Vilniu
je. Po to svečiai lankėsi Lazdijų rajone,
„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Druskininkuose, Rumšiškėse, Kaune, Šiau
liuose, Ukmergėje, Panevėžyje, Klaipėdo
Ant savo pečių nešu visą skyrių.
(Iš
je, Palangoje.
skyriaus vedėjo papostringavimių)

Kili, rasoc
KRITIKUOJAMI AUTORITETINGI
CENTRAI

„Tėviškės Žiburiai“ atsispausdino įdomų
vedamąjį (VIII. 31), pavadintą „Labanakt
viršūnėm?“ Jame rašoma:
„Lietuvoje ir išeivijoje esame įpratę žiū
rėti į visuomenines ir politines viršūnes
kaip į autoritetingus centrus, inspiruojan
čius, veikdinančius visuomenės gyvenimą.
Kai iškyla kuri deganti problema, visų
akys nukrypsta į viršūnes, laukdamos jų
balso, informacijos, gairių, nurodymų, pa
skatų, nes paprastam piliečiui neįmanoma
viską įseikti ir orientuotis. Tai natūralus
polinkis ne tik išeivinio mūsų gyvenimo,
bet ir .aplamiai! diaugiau ar mažiau organi
zuoto gyvenimo. Pvz. kai savo laiku iškilo
gana aštrus ryšių su okupuota Lietuva
klausimas, visuomenėje pasigirdo balsų,
pageidaujančių politinių veiksnių pasisa
kymo bei direktyvų. Kad ir lėtai, jos atėjo
iš Klevelando, vėliau White Plains konfe
rencijų. Tiesa, nevisiem tos direktyvos bu
vo priimtinos, tačiau daugeliui jos pasitar
navo kaip tam tikra orientacinė gairė. De
ja, politinės viršūnės nevisuomet pasižymi
budrumu bei lankstumu. Paprastai joms
reikia laiko dalykams apsvarstyti, aptarti
ir svarbiausia — susitarti. Sunikiausia bū
na susitarti — kartais reikia mėnesių ir
net metų, kol galų gale išeina suderintas
nusistatymais. O yra dalykų, kurie negali
laukti — reikia veikti tuojau pat, ir tai vi
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
sos išeivijos maistu. Tada tenka sakyti labąnakt politinėm 'bei visuomeninėm viršū
KAIP PADĖTI POLITINIAMS
nėm, ir pasikliauti' privačia iniciatyva.
KALINIAMS?
„Tai sakant, prisimena visų pirma Simo
Kudirkos atvejis. Tiesa, politinės viršūnės
Paskutiniuoju metu lietuvius, gyvenan ■dalyvavo jo byloje, veikė 'net konkuruodačius Europoje, sujaudino žinios, atėjusios mos, tačiau mūsų tautiečių masės išėjo į
iš Lietuvos.
Petkaus, Gajausko ir kitų bylos neliko
be atgarsio, ir eilė tautiečių, trokšdami
padėti kankiniams, rašė į „Europos Lietu
vį". Vieni siūlė steigti geležinį fondą, kiti
gal turėjo kurią kitą idėją, bet reikalas ne
pasistūmėjo.
Vienais gerbiamas tautietis skambino
man įtvirtindamas, kad tų fondų turime
daug. Tautos, Vliko, Balfo, Kalantos, Lūžos ir t. t. Jei mūsų norai ir geri, tai, steig
dami daugiau tų fondų, kažin ar pasieksi
me rezultatų, bet tik užtęsime Skubų rei
kalą.
Tenka sutikti su ta nuomone.
Ar BALFAS, jausdamas mūsų susirūpi
nimą tautos 'kankiniais Lietuvoje, negalėtų
Europos lietuviams paskirti mėnesį, per
kurį surinkti pinigai būtų panaudoti gry
nai Petkaus, Gajausko ir kitų, panašioje
padėtyje atsiradusių lietuvių reikalui.

gaitves demonstruoti! spontaniškai. Steigėsi
komitetai, jaudinosi jaunimas, protestuo
dami prieš Simo išdavimą sovietams. O ir
vėliau, kovojant už Simo išlaisvinimą, la
bai daug lėmė privati iniciatyva. Panašiai
atsitiko su Viktoro Petkaus teismu. Kai
žydai plačiu mastu demonstravo, užtarda
mi savąjį Ščaraniškį, lietuviai tylėjo, nes
pasijuto užklupti d r dairėsi į politines savo
viršūnes. Deja, iš jų dvelkė... tyla. Laiimėi,
vienur kitur atsirado privati iniciatyva,
kuri savarankiškai veikė ir surengė per la
bai trumpą laiką gania įspūdingas demons
tracijas. Pvz. torontiškė demonstracija bu
vo „blitz“ pobūdžio — greitai sutelkė gau
sią minią tautiečių ir plačiai pasireiškė. Ją
pastebėjo didžioji spauda ir net nepašykš
tėjo pirmojo puslapio („The Toronto
Sun“). Tuo tarpu Pasaulio Lietuvių Die
nos, daug didesnis renginys, liko beveik
nepastebėtas. Tai rodo, ką gali dinamiška
privati iniciatyva, jeigu tik laiku /atsiran
da. Tai geras ženklas, bet tuo pasikliauti
nevisuomet galima, nes tai latsatiiktinlio po
būdžio dalykas. Politinės bei visuomeninės
viršūnės turėtų nuolat budėti ir nelaukti,
kol atsiras privati iniciatyva. Juk viršū
nių pareiga sekti įvykius, informuoti,
orientuoti ir veikdlinti visuomenę, o ne at
virkščiai“.
Toliau straipsnyje spėliojama, kad vir
šūnės gal nėra pasiruošusios greito pobū
džio reakcijai, be to, jos žino, kad neleng
va mūsų žmones išvesti į gatvę. Tačiau
centrai, sako, patys neturėtų pabijoti 'ak
tyviau pajudėti ir veiklą pakreipti kalinių
linkme, nes daug lietuvių tebėra sovietų
kalėjimuose ir lageriuose. Siūlo sudaryti
specialią tarnybą, nes, kaip pavyzdžiu nu
rodoma .dabar centrai daugiau snūduriuo
ja, negu ką nors bandė dairyti.

R. Spalis

mokslui, technikai, žmonių ir tautų santy
kiavimui, beveik neįmanoma įsivaizduoti
šio pasaulio XXI amžiuje.
labai draugingų tautų. Atseit, mes patys
2. Lietuvos nepriklausomybė turėtų su turime sukurti savo buities tvirtovę.
grįžti ne dar vieno pasaulinio karo, bet So
štai turėdamas galvoje šias tris prielai
vietų vidinio subyrėjimo išdavoje. Dar das. mėginsiu išsvajoti busimosios Lietu
vieno pasaulinio karo atveju lengviau įsi vos vaizdą. Prašau, brangus mano laiškų
vaizduoti. kas bus miręs, negu kad kas liks skaitytojau, pasvajok su manim ir pasida
gyvas.
lyk savo svajonėmis, vistiek, kur Tu be
3. Niekuomet nereikia pamiršti vienos būtum — Anglijoj, Amerikoj, Australijoj,
mums labai dramatinės tiesos — lietuviai Kanadoj ar bet kur kitur.
Iki pasimatymo čia ar Karaliaučiuje
sudaro labai mažą tautą, pasauliui nerei

kotas Izraelio nepaklupdė. Tarptautiniu
mastu palestiniečių organizuotasis teroras
Izraelio neišgąsdino. Du Sovietams pade
dant Egipto pradėtieji karai Izraelio prie
žemės nepriplojo. Priešingai — Izraelis kalingą ir apsuptą žymiai didesnių, jai ne-

mokratinę santvarką, bet pik. Bėk o užsie
nio politika esanti neaiški. Tačiau esą aiš
ku, kad Vokietijos-Čekoslovalkijos karo at
veju Bekals rūpintųsi gauti Tešeno sritį,
kur gyvena lenkai. Jei Čekoslovakija žlug
tų, Lenkija bandytų pasiglemžti Slovakiją
ir Karpatų Rusiją. Jei Vokietiją remtų
Italija lir Vengrija, o Čekoslovakiją Sov.
Sąjunga ir Prancūzija, tada Bekas, sako,
užimtų neutralią poziciją ir stengtųsi truk
dyti, kad per Lenkiją neitų svetimos ka
riuomenės. Tuo atveju, jei Čekoslovakijos
pusėje dalyvautų Britanija, Bekas bandy
tų vykdyti įsipareigojimus, kurie buvo pa
gal susitarimą duoti Prancūzijai.
Tai buvo Išvakarės Vokietijos žygio į
Čekoslovakiją, kuriai niekas nepadėjo. Jei
Lenkija galvojo pasiglemžti kurią nors Če
koslovakijos dalį, tai buvo tik tuščios im
perialistinės 'svajonės. Po metų juk atėjo
ir Lenkijos eilė susilaukti valandos, kai iš
vienos pusės ją pradėjo naikinti hitlerinė
Vokietija, o iš kitos Sov. Sąjunga — Danzigo nebeužteko.
Tada „Lietuvos Žinios“ dar spausdinosi
Eltos žinių apie Tautų Sąjungą, kurios pil
naties posėdyje buvo svarstomas jos re
formos klausimai. Tą pavojų, kad iš jos iš
stojusios valstybės ginkluojasi, visi pripa
žino, bet britai buvo linkę stiprinti tuos
pakto nuostatus, kuriais būtų siekiama
taikiai reikalus spręsti. Dienos buvo tam
sios. niūrios, ir viską lėmė jau nebe posė
džiai. bet ginklai.

PROF. J. KUPRIONIO PASKAITOS
LIETUVOJE

Stasys Kuzminskas

Poeto Vlado šlaito motinos Antaninos Šlaitienės laidotuvės 1978 m. rugpiūčio
mėn. Žemaitkiemyje
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EUROPOS
LIETUVIS

Europos _

Lietuvių Kronika
D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

koncertas
Londone, Chelsea Old Town Hall.
Spalio 14 d. — N. Linkevičiūtės ir B.
Prapuolenio koncertas Bradforde.
Spalio 14 d. — Rudens balius Lietuvių
Sodyboje. Pradžia 20 vai. Įėjimas £1.50.
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 rudenis balius Londone, Sporto >ir Soc.
klube.
Lapkričio 4 d. — DBLS Tarybos posėdis
Derbyje, dalyvauja organizacijų atstovai.
Lapkričio 11 d. — Meškeriotojų šokių
vakarais Lietuvių Sodyboje. Pradžia 20 vai.
Kviečiami visi lietuviai.
Lapkričio 25-2G d. d. — Baltiečių bazaras Latvių Namuose, Londone.
Gruodžio 16 d. — Lietuviškas vakaras
Sodyboje. Įėjimas £1.00.

bradfordas
įskilus koncertas

Spalio 13 d. — Pabaltėčių

AUKOS

Spaudai paremti aukojo:
Br. Mikulskis — 3 sv., V. Lisius — 3.50
sv., J. Bačianškas — 0.50 sv.
Ačiū.
LAND OF CROSSES

Keston College mums praneša, kad Mi
chael Bourdeaux knyga anglų kalba apie
Lietuvą — Land of Crosses — bus atspaus
dinta kiek vėliau, negu anksčiau buvo
skelbta. Atrodo, kad knyga galės būti pri
statyta skaitytojams tik per Vasario 16 d.
priėmimą Lietuvių Namuose, Londone.
Knygą pasisiūlė išleisti dar vienas leidė
jas, šį kartą — Amerikoje.

LONDONAS

Jaunimas — mūsų ateitos, tai jaunimo
kongresui lėšomis paremti rengiamas iški
lus
KONCERTAS
šeštadienį, spalio 14 d., latvių salėje, Clif
ton Villas (iš Manningham Lane).
Programoje dalyvaus žymūs solistai iš
Čikagos: NERIJA LINKEVIČIŪTĖ ir BER
NARDAS PRAPUOLENIS.
Akompanuos VINCENTAS O' BRIEN.
Pradžia 19.00 vai.
Po koncerto — ŠOKIAI iki 23.30 vai.
Baras ir kt. Gros geras orkestras.
Sekmadienį, 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

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju gerb. kapelionui
kun. Jonui Kuzmickiui už. mano 65 m.
gimtadienio proga surengtas vaišes, pasa
kytą kalbą ir linkėjimus bei dovanas, ku
rios man visuomet primins mūsų ilgame
tės draugystės pastovumą, širdingai dėko
ju mokytojai Irenai Dikinson už puikų vai
šių stalo paruošimą ir dovaną. Dėkoju
Bažn. komiteto nariams už sveikinimus,
linkėjimus ir prisidėjimą prie vaišių. Dė
koju Loretai Šilingaitei už ipcemą. Taip pat
širdingai dėkoju raštu
sveikinusiems:
gerb. mons. Klemensui Razminui, rašyto
jai Irenai Jorg, Škotijos lietuvių veikėjai
Joanai Sarafinaitei ir visiems, kurie mane
prisiminė, sveikino ir linkėjo. Nuoširdus
ačiū.
A. Gudas

NOTTINGHAMAS
IŠKILUS KONCERTAS

Ateitis priklauso mūsų jaunimui. Todėl
Dr. A. Štromas, dalyvavęs Šviesos - San Jaunimo kongresui paremti rengiamas iš
taros suvažiavime Tabor Farmoje, JAV, kilus
KONCERTAS,
jau grįžo į Bradfordą ir pradėjo skaityti
paskaitas Salfordo universitete. Būdamas kuris įvyks šeštadienį, spalio 21 d. ukrai
anoje pusėje Atlanto, A. Štromas dar lan niečių klubo salėje 30, Bentinck Road.
Programoje dalyvaus žymūs ’solistai, at
kėsi Čikagoje ir Toronte, kur skaitė pa
skaitą „Dabartinė Lietuvos padėtis ir vykę iš Čikagos: Nerija Linkevičiūtė ir
žvilgsnis į ateitį“. Čikagoje, kun. Vyt. Bernardas Prapuolenis.
Akompanuos Vincentas O'Brien. Pradžia
(Bagdonavičiaus iniciatyva buvo suruoštas
susitikimas su (krikščionių demokratų va 19 vai. Po koncerto šokiai, grojant gerai
dovybe. Diskusijoms pirmininkavo dr. Šid muzikai. Alutis su puta iki vidurio nak
lauskas.
ties.
Sekmadienį, spalio 22 d1.. 11.15 vai. solis
Spalio 17 d. dr. A. Štromas skaitys pa
skaitą (Londone, tema: Žmogaus teisės Sov. tai giedos pamaldų metu „Židinio“ Aušros
Vartų Marijos koplyčioje.
Sąjungoje (angių kalba).
Kviečiame visus iš arti ir toli gausiu
LONDONE APSIGYVENO
dalyvavimu paremti jaunimą.
Astra Jurėnaitė, atvykusi iš Port Clyde,
Skyriaus valdyba
Maine, JAV., apsigyveno Londone ir stu
dijuos Londono universitete .politinius
DERBY
mokslus. Ji yra baigusi Maine universite
tą ir turi BA. titulą žurnalistikoje. Gerai VIENYBĖJE SU SĄŽINĖS KALINIAIS
kalba vokiškai ir pusėtinai — lietuviškai.
Spalio 15 d. lietuviškos pamaldos Brid
ge Gale bus 15 minučių anksčiau: 13.45
vai. Jomis pradėsime Sąžinės Kalinių Sa
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
vaitę, ypač atmindami lietuvius kalinius.
GLOUCESTERYJE — spalio 14 d., 12 vai., Pamaldų giesmes pirmą kartą istorijoje iš
pildys Notitinghamo lietuvės moterys.
St. Peter's, London Rd.
Po to visi kviečiami dalyvauti Derby ka
STROUD — spalio 14 d., 17.30 vai., Bee
tedroje 15 vai. ekumeninėse tarptautinėse
ches Green. Išpažintys nuo 17 vai.
NOTTINGHAME — spalio 15 d., 11.15 pamaldose už sąžinės kalinius. Čia Mišių
nebus. Prisidės lietuvių kunigas ir Not
vai., Židinyje.
DERBYJE — spalio 15 d., 13.45 vai., Brid tingham© lietuvės giesmininkės.
Liet. K. Sielovada ir Bendrija
ge Gate. Pamaldos šį kartą 15 minu
čių anksčiau.
MANCHESTERYJE — spalio 2.9 d., 12.30
VOKIETIJA
vai., St. Chad's bažn.
NOTTINGHAME —• spalio 22 d., 11.15 BREMENE PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ
vai., Lietuvių Židinyje. Giedos solistai
Lietuvių Bendruomenės Bremeno apy
Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
linkė apie du metus snaudusi, išrinkus
puolenis, vargonuos Vincas O'Brien.
WOLVERHAMPTONE — spalio 22 d., 17 naują valdybą, vėl sujudo ir rugsėjo 9 d.
svetainėj „Zum Kuhhirten“, suruošė
vai., šiuokart naujoje vietoje: St. Tho
mas of Canterbury, Tettenhall, Hay Tautos šventės minėjimą. Pradėta su apy
linkės pirmininko Broniaus Skruodžio
wood Drive.
NOTTINGHAME — spalio 29 d., 11.15 vai., sveikinimo žodžiais. Garbės prezidiuman
pakviesti; IBlad Zwischenahno apylinkės
Židinyje.
pirmininkas
Povilas Kazirskis, kun. A.
STOKE-ON-TRENTE — spalio 29 d., 15
vai., St. Wulstan's Church Lane, Wols- Keleris, K. Požėla ir P. Noreika. Šventei
pritaikintą kalbą pasakė visuomenininkas
tanton.
K. Požėla. Sveikinimo žodį tarė kun. A.
HALIFAXE — spalio 29 d., 1 val. p. p.
BRADFORDE — lapkričio 5 d1., 12.30 val. Keleris. Oficialioji dalis baigta su Tautos
Tuoj po pamaldų keliausime į kapines Himnu. Prie Skruodžio sūnų Įrengtos ge
ros plokštelių muzikos ir papildomai R.
aplankyti mūsų mirusiųjų.
Baliuliui iš Hamburgo grojant akordeonu,
šokta ir pasilinksminta. Protarpiais už
DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

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

2i Sukakties jubiliejinį balių
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 L ADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 1 sv.
Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

BALTŲ TARYBA KVIEČIA
trauktos lietuviškos dainos. Lankytojų bu
vo apie 130 iš Bremeno ir apylinkės, Bad
Baltų Taryba kviečia visus į iškilmingą
Zwischenahno, Oldenburgo ir kitų vieto
koncertą Estijos, Latvijos ir Lietuvos ne
vių.
priklausomybės paskelbimo 60 metų su
„LABDAROS“ DRAUGIJOS NARIAMS kaktims paminėti Chelsea Old Town Hall,

Kings Road, London SW3, penktadienį,
spalio 13 d. Įėjimas į salę 19.00 vai. Pro
gramos pradžia 19.30 vai. Prieš ir po kon
certo veiks baras.
Įėjimas suaugusiems — £1, vaikams iki
14 m. veltui.

IR RĖMĖJAMS

Jau prasidėjo nauji 1978/79 mokslo me
tai. Padaugėjo rūpesčių tėvams ir globė
jams. Tai liečia ir „Labdares" Draugiją,
kurios įstatai įpareigoja be kitų šalpos
darbų „ypač teikti paramą besimokančiam
lietuvių jaunimui".
Šių metų pirmame pusmetyje, dėka
Draugijos narių ir rėmėjų dosnumo, Drau
gijos Valdyba galėjo išleisti besimokančio
jaunimo paramai apie penkis tūkstančius
markių. Per šį antrąjį pusmetį tenka pa
rūpinti apie keturis tūkstančius markių
(DM).
Tenka priminti Suvalkijos Trikampio
lietuvių moksleivijos padėtį. Prie Punsko
licėjaus (gimnazijos) įsteigtas mokiniams
bendrabutis, tai iš platesnės apylinkės lie
tuviai galės atsiųsti į licėjų savo vaikus.
Šis licėjus — vienintelė Lenkijoje abitūros
teises suteikianti mokykla su lietuvių kal
bos persvara. Istorijos bėgyje vyraujanti
Suvalkų Trikampyje lietuvių kalbos teri
torija siaurėja, ir tuo reiškiniu tenykščiai
lietuviai labai susirūpinę. Tai turėtų rū
pėti mums visiems.
Suvalkų Trikampis apgyvendintas ma
žažemių ūkininkų, individualiai besitvar
kančių savo smėlėtuose ūkeliuose, ir jiems
nėra lengva mokslinti savo valkus, bet vis
gi Punsko licėjus išleidžia kasmet 22-27
abiturientus.
Tai veržliai moksleivijai reikalinga mū
sų parama tiek pinigais, ir tiek vartotų rū
bų siuntiniais.
Galime ipiasi'džiaugti, (kad, nors šelpiamų
jų skaičius nuolat auga, bet. dėka Jūsų di
delio reikalo supratimo, Mielosios ir Mie
lieji Draugijos Nariai ir Rėmėjai, iki šiol
Valdybai pasisekė bent reikalingiausius
atvejus paremti.
Dėkodama už tai, Vaidyba tiki, kad
Tamstos ir toliau Draugijos veiklą bendrai
remsite ir stiprinsite ir moksleivijos atve
ju padėsite mūsų atžalynui.
Pinigus siųsti į banko sąskaitą: Bankkonto: Labdara, K t. Nr. 1185168 BLZ
60050101, Landesgirokasse, Stuttgart, W.
Germany.
„Labdaros“ Draugijos Valdyba,

c/o Jonas Glemža, Conventrain 33,
Calv-Hirsau. W. Germany.

7260

ŠVEICARIJĄ
PAGALBA SĄŽINĖS KALINIAMS

Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis, kurie netrukus koncertuos
Anglijoje.

IV PLJ KONGRESAS
Rugsėjo 16-17 dienomis įvyko Vokietijos
lietuvių jaunimo sąjungos metinis suva
žiavimas. Išrinkta nauja VLJS valdyba:
Rainis Valiūnas — pirmininkas, Antanas
Žaliukas — sekretorius ir Edvardas Grigužis — iždininkas.
Išrinkti IV PLUK Vokietijos atstovai (iš
viso 11): Jūratė Barasaitė, Edvardas Grigužis, Kęstutis Ivinskis, Romas Kynas,
Mečys Landas, Petrais Mačionis, Lidija Sa
kaitė, Romas Šileris, Marytė Dambriūnaitė-šmitienė, Rainis Valiūnas ir Algis Stan
kų s-Saulaitis.
Praėjusią vasarą R. Valiūnas, K. Ivins
kis ir R. Žaliukas (iš Vokietijos) lankėsi
Amerikoje ir Kanadoje. VLJS metiniame
suvažiavime Kęstutis ir Rainis davė pra
nešimą apie Pasaulio Lietuvių Dienas To
ronte. Jiedu taip pat pranešė apie įvairias
stovyklas, kuriose jiems teko dalyvauti Š.
Amerikoje.
Seimo metu vyko posėdžiai tarp PLJS
valdybos ir 12 kraštų jaunimo sąjungos
pirmininkų. Rainis Valiūnas atstovavo Vo
kietijos jaunimui, o Kęstutis Ivinskas IV
PLJK ruošos komitetui. Per posėdį sužino
ta:
1) daug jaunimo žada vykti į IV PLJ
Kongresą.
2) Australijos jaunimas ir vyresnieji pa
tys surinks lėšas savo atstovų kelionei į
kongresą.
3) Brazilijos jaunimui nelengva išvykti
į užsienį, nes pirma reikia jiems palikti
1.000 dol. užstatą.
4) Jaunimo skyrius veikia Anglijoje.
5) Rimas Petrauskas (Kanada) vasaros
metu lankėsi Pietų Amerikos lietuvių ko

Rugsėjo 24 d. Erlenbacho vietovėje (prie
Zuericho) įvyko susivienijimo Glaube in
der zweiten Welt metinis susirinkimas.
ŠLB yra šios organizacijos mays, nes Sis
susivienijimais, susidedantis iš paskirų as
menų bei bažnytinių protestantų ir kata
likų organizacijų, nagrinėja, renka ir pu
blikuoja studijas apie tikinčiųjų padė
tį komunistų valdomuose kraštuose. Lie
tuvių Bendruomenės atstovai aktyviai reiš
kėsi susirinkime ir reikalavo G2W valdy
bą imtis žygių palengvinti Lietuvos sąži
nės kalinių padėtį: Petro Plumpos, Nijolės
Sadūnaitės, Sergei Kovalovo, Onos Pranskūnaiitės, Vlado Lapienio, Viktoro Petkaus
ir Balio Gajausko. Susivienijimo G2W
Jau prabėgo 21 metai nuo to laiko, kiai
prezidiumas pažadėjo daryti viską, kas
jam įmanoma, kad sušvelninus 'šių Lietu būrelis Londono lietuvių moterų įsteigė
savo organizaciją, pavadindamos ją „Dai
vos politinių kalinių likimą.
navos“ sambūriu. Svarbiausias tikslas
J. J.
pradžiai buvo suburti Londono lietuves
moteris kultūriniam ir labdaros darbui, o
taip pat ir lietuvybės išlaikymui išeivijo
je, remiant jaunimą, spaudą, savąsias mo
kyklas, liet, bažnyčias ir kitų didesniųjų
lietuviškųjų organizacijų sumanymus.
NEPRIKLAUSOMYBĖ MAŽIAUSIAI
PASAULIO VALSTYBEI
Steigiamasis susirinkimas įvyko 1957 m.
rugsėjo 21 d. Lietuvių Namuose, dalyvau
Ramiojo vandenyno pietuose yra grupė jant 17 moterų. Susirinkime buvo išnagri
devynių mažyčių salų, kurios ligi šiol vis nėti organizacijos įstatai ir išrinkta pir
nešė britu „kolonijinį jungą", o dabar nu moji valdyba: J. Kerienė, O. Mamaitienė
tarė nepriklausomai valdytis. Rugsėjo 30 ir M. Stankūnaitė, revizijos komisijon —
d. britai oficialiai nuleido ten savo vėlia J. Baublienė ir E. Vilčinskienė, Sambūrio
vą ir įvesdino vietinę valdžią.
korespondente — I. Neveravičienė.
Ta naujoji valstybė, kuri vadinsis Tu
Narių Skaičius per visus „Dainavos“ gy
valu, turi a-cie 7.000 gyventojų. Visų devy
nių salų plotas yra tik apie 10 kvadratinių vavimo metus miažai keitėsi: vienoms pa
mylių. Jokių ypatingų žemės turtų ten nė sitraukus ar išemigravus, ateidavo kitos.
ra tose koralų kilmės salose. Patogiausia Taigi šiam negausiam moterų būreliui te
sala toji, kurioje yra sostinė Funafuti su ko vienodai visoms dalytis darbais ir pa
reigomis. Po kelis metus iš eilės sambū
apie 1.000 gyventojų.
Nepriklausomybės paskelbimo iškil riui vadovavo J. Kerienė. B. Daunorienė.
mėms britai ministeriui pirmininkui siūlė J. Baublienė, G. Gasiūnienė, M. Varkaliesi parūpinti automobilį. Jis mandagiai at nė ir D. Ribokienė. Dabartinėje valdyboje
— J. Kerienė, M. Varkalienė ir P. Nenorsisakė — pasitenkino dviračiu.
Britai pažadėjo trejus metus duoti nau- tienė; revizijos komisijoje — E. Vilčinsjajiaė valstybei nemažas sumas pašalpų — kfenė ir B. Namajuškienė.
Pirmasis parengimas, „Dainavos“ krikš
padėti susitvarkyti. O 'toliau Tuvalu turės
verstis kokosinių riešutų eksportu, nors ir tynų balius. įvyko 1957 m. lapkričio 21 d.,
ne kažin kiek tų palmių jie turi, taip pat krikšto tėvais pakviesti St. Balickienė ir
pardavinėdami kolekcionieriams savo ga parapijos klebonas kun. A. Kazlauskas.
Balius puikiai pasisekė, lietuviškoji visuo
minamus pašto ženklus ir pinigus.
Jungtinėse Tautose Tuvalu galėtų turėti menė entuziastingai priėmė naująjį sam
savo atstovus, bet, sako, vargu valstybės būrį ir pasižadėjo remti jo veiklą. Tuoj po
ižde užtektų pinigų nupirkti jiems lėktuvo to „Dainava“ atstovauja lietuviams t-airptiaiuitinilaima kalėdiniame bazare Latvių na
bilietus nuskristi į New Yoriką.
muose, o jau 1959 im. Trafalgar Square,
septyniolikos tautų baz.are, dainavietės
„MORNINŲ STAR“ NENORI „DAILY
drąsiai kėlia lietuvišką vėliavą, gražiai
STAR“
pasirodo ir atkreipia 'ainglų spaudos dėme
Britanijos komunistų partija turi laik sį: Londono vakarinių laikraščių pusla
raštį „Morning Star".
piuose matome jas tautiniais rūbais.
Express Newspapers bendrovė numato
Daug darbo dainavietės įdėjo, šelpdamos
pradėti leisti naują laikraštį, kurį žada pa Lenkijos lietuvius. Begales laiškų reikėjo
vadinti „Daily Star".
atsakyti, daug siuntinių paruošti ir išsiųs
Komunistinio ,.Morning Star" leidėjai ti. Nepajėgdama visų prašančiųjų sušelp
kreipėsi į aukščiausiąjį teismą su prašymu ti, „Dainava“ 'kreipėsi į Amerikos Balfą.
neleisti naujajam laikraščiui naudotis 1960 m. gautas Balfo reikalų vedėjo pagal
„Daily Star" vardu.
bos pažadas. Pagal nevieną „Dainavos“

lonijose ir jaunimui pateikė Informacijų
apie IV PLJK
6) IV PLJK Finansų komitetas randasi
Čikagoje. Komitetui priklauso: dr. A. Pau
lius. M. Šilkaitis (abu iš PLB Valdybos),
Šarūnas Valiulis ir kiti,
PLB Seimo nutarimas dėl IV Pi.JK yra
.toks: Seimas ragina PLB Valdybą visomis
išgalėmis remti IV-tą Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą, kuris įvyks 1979 m.
Europoje. Kongresui lėšos telkiamos ben
drai PLB Valdybos ir PLJ Sąjungos.
Rugsėjo 17 d. IV PLJK prezidiumas su
sirinko aptarti įvairius reikalus. Nutarta',
kad K. Ivinskis palaikys ryšį su visų (kraš
tų jaunimo sąjungų ryšininkais. R. Valiū
nais išsiuntinės padėkos raišius IV PLJK
(Vokietijos) aukotojams.
Kęstutis Ivinskis painformavo prezidiu
mą .apie pasitarimus su PLB Valdybos pir
mininku V. Kamantų ir PLJS pirmininke
G. Juozapavičiūte.
VOKIETIJA

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui aukojo:

Dr. Alina Veigel-Plechavičiūtė — 2.000
DM, Stasys Šimkus — 1.500 DM, dr. medi.
V. A. Raišys — 700 DM, Šilutė-Hanau, Vyt.
Pundzevičius ir kun. K. Senkus — po 500
DM, Zina Glemžienė ir dr. med. Ašokliai
po 300 DM, J. Damskis, dr. J. Grinius, P.
Bajoriūnias, S. Veiverys, Z. Vencius, B.
Reklaitienė, A. Požėla, K. Bendorai'tis ir
dr. jur. A. Gerutis — po 100 DM, prel. J.
Gutauskas (Glasgow) — 78 DM. kun. P.
Girčius — 60 DM ir kt. smulkesnes sumas.

21 M. RAKTAS „DAINAVAI“
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pristatytąjį sąrašą Baltas tiesiai iš savo
sandėlių Europoje sušelpė vairgan pateku
sius lietuvius Lenkijoje.
Lėšoms telikiti svarbiausi šaltiniai yra
kalėdiniai bazarai, turgeliai ir pavasario
ir rudens baliai, kurie jau įgijo tradicinį
pobūdį. Kiekvienas Londono lietuvis jau
čia pareigą tuos du kartus metuose būti
nai atsilankyti baliuose, žinodamas, kad
tikrai ne tik maloniai praleis laiką, bet
kartu atliks dr gerą darbą, vienu kitu sva
reliu paremdamas sambūrio veiklą. Tačiau
ne visiems, tur būt. žinoma, kad didžiausi
organizacijos rėmėjai yra pačios dainavie
tės. Kiek jos turi asmeniškų piniginių iš
laidų ruošdamos balius. pranešdamos
maisto, prikepdiamos pyragų, prigamindiamos ir atiduodamos įvairiausių rankdarbių
kalėdiniams bazaraims! Prieš penketą me
tų pradėtieji ’turgeliai atneiša gražaus pel
no, tačiau kiek jie pareikalauja laiko ir
sunkaus darbo!
1971 m. „Europos Lietuvyje“ „Daina
vos“ iniciatyva ir lėšomis buvo atspaus
dinta keletas puslapių „Moters baiso“, ku
riuos redagavo E. Vilinskienė. šiuose pus
lapiuose bendradarbiavo ne vien dainavie
tės. bet ir organizacijai nepriklausančios
moterys: Skaitėme V. Galbuogytės, V. Gasperienės, E. Jakutienės, J. Sarafiniaitės, J.
Trašklenės ir kitų straipsnius ir poeziją.
Tuo būdu sambūris bandė apjungti visas
Diidiž. Britanijoje ir kontinente gyvenan
čias lietuves. Labai gaila, kad šis gražiai
pradėtas darbas dėl finansinių ir kitų
priežasčių turėjo būti nutrauktas.
„Dainava“ priklauso Lietuvių Moterų
Klubų Federacijai, kurios centras yra New
Yorke, ir su jia palaiko ryšius, nors ir ne
galėdama dėl didelių atstumų siųsti atsto
vių į metinius suvažiavimus.
Sambūrio -metinėse apyskaitose mato
me, kiek -ir kam pinigų išleista. Niekam
neturėtų kilti abejonių dėl naudos to dar
bo, kurį atlieka- tos darbščiosios pasiryžė
lės. Kartu peršasi mintis, kad ne gausumu,
bet noru ir susiklausymu, lietuviška kan
trybe ir solidarumu galima atlikti, mūsų
angliškais mastais imant, didelį darbą.
Valio dainavietėms!
Pragyvenot 21 metus. Gyvuokit toliau!
Raktas jūsų rankose.
Rėmėjas

