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Kad liktume prie Nemuno...
Nuo 1975 im. Lietuvoje nelegaliai išei

nanti „Aušra“ jau pasiekė vienuoliktą nu
merį. Tai pogrindžio leidinys, užsibrėžęs 
eiti senosios ,.Aušros“ keliu. Jei Liet. Ka
talikų Bažnyčios Kronika daugiausia ke
lia religinio gyvenimo Lietuvoje vargus ir 
jei dabar Lietuvoje leidžiamasis „Varpas“ 
daugiau atitinka Kudirkos „Varpo“ liniją, 
tai „Aušra“ (primena lietuvių tautos praei
tį ir apskritai palaiko nepriklausomybės 
mintį.

Naujasis „Aušros“ numeris išėjo į pa
saulį š. m. gegužės mėnesį, it. y. dar prieš 
Viktoro Petkaus bylą, todėl didžioji dalis 
jame atspausdintųjų straipsnių yra skiria
mi Baliui Gajauskui ir Petrui Paulaičiui. 
Atskirai tetoje vietoje perspausdindami 
Balio Gajausko bylos teismo nuosprendį, 
norime pažymėti, kad komunistinėje spau
doje tas nuosprendis nebuvo paskelbtas. 
„Tiesoje“ tebuvo atspausdintas straipsnis 
„Veidas be kaukės“, kuriuo norėta kalti
namąjį apšmeižti ir morališkai sunaikin
ti. Straipsnyje buvo pasakyta, kad B. Ga
jauskas gavo, ką nusipelnė, bet buvo visiš
kai nutylėtas nuosprendis. Komunistams 
rūpėjo paversti B. Gajauską plėšiku, ban
ditu, išdaviku, kad niekas nesuvoktų jo 
tikrųjų siekimų ir nesurastų nė kruopely
tės jo gyvenimo tikslų.

Bet už ką gi iš tikrųjų buvo nuteistas 
Balys Gajauskas? Apie tai kaip tik plačiau 
ir rašoma „Aušros“ 11 Nr. net keliuose 
straipsniuose, kuriuose pateikiama dau
giau žinių ilš jo įgyvenamo.

Balys Gajauskas pokariniais metais, 
kaip ir tūkstančiai kitų Lietuvos mokslei
vių, paliko mokyklos suolą ir išėjo ginti 
savo namų slenksčio. Tūkstančiai doriau
sių ir humanistiškai išauklėtų jaunuolių 
tada buvo priversti paimti ginklą į rankas, 
nes kitokio pasirinkimo jiems nebuvo.

Tik prisiminkime šiek tiek praeitį. 1940 
m. birželio 15 d. Lietuva nel'ššovė į oku
panto kariuomenę nė vieno šūvio. Mūsų 
diiplomialtaii vis dar tikėjo, kad ir tuo sun
kiu laikotarpiu gal dar bus įmanoma iš
saugoti bent šiokią tokią nepriklausomybę 
ar ekonominį savarankiškumą ir, svar
biausia, neišžudyti tautos. Jie nesiryžo sto
ti į karą su keliasdešimt kartų galingesne 
valstybe, turinčia milžiniSkus žmonių ir 
medžiagų išteklius. Deja, tai buvo didžiau
sia klaida. Ir, tur būt. graužėsi sau nagus 
mirdamas tundroje Lietuvos ministrų ta
rybos pirm. A. Merkys, kad tenkino oku
panto reikalavimus ir įsakė savajai poli
cijai suimti sovietinių vadų kaltinamus A. 
Povilaitį ir K. Skučą, j>au pasiekusius Vo
kietijos pasienį. Skaudžiai, tur būt, kalti
no save ir užs. reik. min. J. Urbšys, vylęsis 
perkalbėti Kremliaus valdovus ir įtikinti 
juos Lietuvos draugiškumu.

O kaip turėjo 'sielvartauti šimtai gabių 
ir kvalifikuotų Lietuvos karininkų, žudo
mų niekam nežinomuose katynuose ar 
mirštančių badu Gulago salyne? Juk jų 
rankose 'buvo keliasdešimt tūkstančių ge
rai paruoštos ir morališkai patvarios ka
riuomenės, galėjusios drąsiai ir sėkmingai 
kautis su priešu.

Neturime užtat pagrindo kaltinti ir Ba
lio Gajausko, paėmusio ginklą į rankas. 
Kai žmonėms nepaliekama jokio kito pa
sirinkimo, o įtik galimybė mirti, jie gali tai 
padaryti ir kovodami. Toks pasirinkimas 
dir logiškesnis ir etiškesnis. Jis įgalina ap
saugoti nuo mirties daugelį kitų nekaltųjų 
ir pagaliau pasiekti tam tikrų laimėjimų.

Todėl ir partizanai, tokie kaip B. Ga
jauskas, anuo laiku pasidarė išvadą: jei 
mirti, tai tik kovos lauke ir palikti ateities 
kartomis sektiną pavyzdį. O juk ir 'bet ku
rios šalies teisiniai kodeksai užtikrina pi
liečiams būtinosios ginties teisę, ir jokios 
tautos etika nesmerkia tų, kurie gina savo 
tėvynę nuo užpuolikų. Bet Sov. Sąjungoje 
yra kitaip. Partizanas, kovojęs dėl savo tė
vynės laisvės, turėjo išbūti Gulago praga
re 25 metas.

Visi, kurie pažinojo B. Gajauską lagery
je, pasakys, kadi jis — kuklus, smalsus 
žmogus ir geras draugas. Išbuvęs 25 me
tus košmaruose, jis išliko žmogumi. '

Dabar jis ir vėl nuteistas. Nuteistas už 
tai, kas liekad ir niekur nebuvo nusikalti
mas, — už archyvinį darbą! Jis rinko par
tizaninio sąjūdžio 'archyvinius dokumen
tus. Toks darbas jokioj civilizuotoj tautoj 
negali būti ir nėra traktuojamas kaip nu
sikaltimas. Informacijos rinkimo ir plati
nimo teisę užtikrina netgi Visuotinės Žmo
gaus Teisių deklaracijos 19 str.

J. Jankus, baigdamas vieną savo straips
nį „Aušroje“, sako: „Savo teises mes ginsi
me ir toliau. Išlaikėme fizinės prievartos 
smūgius, nors ir netekome daug gerų įr 
šviesių žmonių. Atremsime ir dvasinio ge
nocido politiką. Mes ne vieni. Į šią kovą 
kaskart ryžtingiau stoja ir kitos Rusijos 
diktatorių engiamos tautos... Mes -rasim jė
gų kovoti, apginti savo teises ir likti am
žiams čia prie Nemuno!“

PLB VEIKLA LIETUVIŲ DIENA KOELNE

Rugsėjo 16 d. Jaunimo Centre Chicagoje 
posėdžiavo PLB, PLJS, JAV ir Kanados 
LB valdybų pirmininkai ir nariai. Dalyviai 
buvo supažindinti su naujosios PLB Val
dybos (atliktais bei planuojamais darbais, 
Jaunimo Kongreso rengimu- ir pasitarta 
dėl ateities PLB darbų linijos ir vykdymo. 
Sutarta plėsti ir (stiprinti lietuvių švietimo, 
kultūrinę, politinę ir kitokią veiklą, nes 
PLB V-si-s Seimas Toronte įpareigojo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę dar daugiau 
rūpintis Lietuvos laisvinimo darbų koor
dinavimu ir 'tautinės gyvybės išlaikymu. 
Daug darbo ir lėšų pareikalaus ateinan
čiais metais Vakarų Europoje įvyksiantis 
IV-sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sais. Kanados LB pažadėjo Kongresui su
rinkti 10.000 dol. ir JAV LB — 80.000 dol.

Posėdį pravedė PLB Valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas, dalyvavo PLB 
Valdyba (vykdomasis vicepirm. Vaclovas 
Kleiza, Antanas Juodvalkis, Daina Koje- 
lytė, Saulius Kuprys, dr. Algis Paulius, 
Romas Sakadolskis, Mečys Šilkaitis), PLB 
Garbės Teismo pirm. dr. Juozas Sungai-la, 
PLB Kontrolės Komisijos pirm. Vytautas 
Kutkus, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirm. Gabija Juozapavičiūtė, JAV LB 
Tarybos pirm. Raimundas Ku-diukiis, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Ge
čys, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm-. Aušra Zerr, JAV LB švietimo tary
bos pirm. Bronius Juodelis, JAV LB Kraš
to valdybos vicepirm. Modestas Jakaitis, 
Kanados LB Krašto valdybos pirm. Jonas 
Simanavičius, Kanados Jaunimo Sąjungos 
pirm. Paulius Kuras ir JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. Kazys Laukaitis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos raštinė nuo rugsėjo 20 d. atidaryta 
Jaunimo Centre Chicagoje ir PLB Valdy
bos oficialus adresas yra: Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė arba Lithuanian World 
Community, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Illinois 60636 U. S. A. Telef. 
/312/ 778-2200.

PROFESORIAUS KNYGA APIE JĮ 
KALINANTĮ REŽIMĄ

Jau dveji metai kaip namų arešte laiko
mas ir -policijos saugomas Rytų Berlyne 
gyvenąs prof. Robertas Havemiannas para
šė savo krašto režimą astrai kritikuojan
čią 'knygą, kuri netrukus bus išleista Va
karų Vokietijoje (kol kas tik jos ištraukos 
išspausdintos „Der Spiegei" magazine).

Už režimo kritiką jis 1964 m. buvo iš
mestas iš komunistų partijos ir greit ne
teko -teisės kaip fizikas dirbti savo specia
lybės darbą. O dabar savo knygoje raišo, 
kad Rytų Vokietija yra toksai kraštas, 
.Įkuriame viskas rodo, kaip režimas nete
ko bet kokio -pasitikėjimo, ir kad politbiu- 
ras nudardėtų po velnių, tereikia tik šio
kių tokių įvykių užsienyje“. Rytų Vokieti
jos tragedija esanti .ta, kad ji nepasimokiu
si iš Hitlerio klaidų. Vokietijos istorijoje 
vyriausybė dar niekada nebuvusi taip lartii- 
'trūkusi nuo žmonių kaip dabar.

Savo krašto disidentus jis skatina neva
žiuoti į Vakarus. Vakarai esą nepajėgūs 
susitvarkyti su jiems iškylančiomis pro
blemomis, ypač su „gamybos kėlimo krizė
mis“, o Rytų Vokietija, nors dabar prigy
venusi -apgailėtiną padėtį, istoriškai esanti 
toliau pažengusi už Vakarus.

INDIJOS POTVYNIO NUOSTOLIAI

Per potvynius šiaurės ir rytų Indijoje 
žuvo 1.291 žmogus, prigėrė 426.687 galvi
jai. Sugriauta ar -apgadinta 1,5 mil. namų.

Potvyniai palietė apie 43 mil. gyventojų, 
buvo apsemta 49 mil. akrų žemės (17,6 
mil. akrų su pasėliais). Nuostolių padary
ta apie už 130 mil. svarų.

Po ilgos ir sunkios ligos Lietuvoje 
mirus JULIJAI RAMUTEI 

KUZMICKYTEI LATAKIENEI, 
jos dėdei mūsų kapelionui kun.

Jonui Kuzmickiui reiškiame gilią, 
krikščionišką užuojautą

Bradford© LK Bendrijos valdyba

Pamaldos už persekiojamą (Bažnyčią
Reikia pasidžiaugti, kad atsiranda sve

timtaučių Lietuvos draugų, kurie nuošir
džiai rūpinasi mūsų tėvynės reikalą s ir 
žmogaus teisių įgyvendinimu Sov. Sąjun
goje. Tokių žmonių, — konkrečiai Vokie
ti jos-Austrijos Nijolės Sadūnaitės komite
to iniciatyva, — spalio 7 d. Koelno miesto 
katedroje įvyko pamaldos už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią ir paneigtų žmogaus 
te;sių grąžinimą.

Pamaldose gausiai dalyvavo vietos vo
kiečiai, iš Donauwoertho, Bavarijos atvy
kusi vokiečiu mergaičių „Nijolės“ vardu 
pasivadinusi grupė ir iš visos Vokietijos 
autobusais, automašinomis ir kitomis prie
monėmis suvažiavę lietuviai. Lietuviai žy
giavo į katedrą organizuotai viena iš pa
grindinių miesto gatvių, nešdami lietuvių 
ir vokiečių tautines vėliavas, daugelis pa
sipuošę tautiniais drabužiais.

Katedroje visų akį patraukė baltų gvaz
dikų puokštėmis išpuoštas Aušros Vartų 
Marijos paveikslas. Suklupus Strazdelio 
giesmei „Pulkim ant kelių“, išsirikiavo 
prie -altoriaus greta Koelno vyskupo dr. 
Claus Diek, lietuviai ir vokiečiai kunigai. 
Katedros choras giedojo lotyniškas Mi
šias, įsiterpiant „Nijolės“ -grupės mergai
tėms su dviem lietuviškai išmoktom gies
mėm. Gražiai skambėjo ir bendrai gieda
ma „Marija, Marija“. (Lekcijas ir prašy
mų maldeles skaitė dviem kalbom Vasa
rio 16 gimnazijos mokinės ir „'Nijolės“ 
grupės moksleivės. Pamokslą sakė vysk. 
C. Diek, ragindamas melstis už 'Lietuvoje 
ir kitur persekiojamą (Bažnyčią. Europos 
l’etuvių vyskupas dr. A. Deksnys padėko
jo visiems pamaldų organizatoriams.

Prie bažnyčios buvo dalinami dideli Ni-
jolės Sadūnaitės paveikslai-fotografijos ir 
Vestfalijos jaunimo žurnalo „Komm-mit“ 
rugsėjo numeris, paskirtas (beveik išimti
nai Nijolei Sadūnaitei. Viršelyje — nuo
trauka jaunuolių, nešančių plakatas, ku
riuose reikalaujama laisvės (Sadūnaitei; to
liau visi krikščionys kviečiami į Koelno 
pamaldas už kenčiančią (Lietuvos Bažny
čią; ilgame straipsnyje nušviečiama Lie
tuvos tikinčiųjų padėtis, minima „Lietu
vos Katalikų (Bažnyčios Kronika“, Romo 
Kalantos -susideglinimaią, apdažytas Nijo
lės Saldūnaiitės teismas, jos gyvenimas la
geryje, tremtyje ir ištraukos iš jos laiškų. 
Nijolė nurodoma (kaip sektinas krikščio
nies pavyzdys.

Nuo katedros lietuviai, drauge .su „Ni
jolės“ grupės vokietaitėmis, prisisegusios 
mūsų tautinių spalvų rozetes, grįžo į vokie
čių jaunimo namus vakarienei iir vakaro 
programai.

„Folkloro vakaras“
Vakaro programą atidarė dr. J. Norkai- 

tis iš Stuttgarto, iškviesdamas paskaitai 
Vokietijos Parlamento narį ir Ištremtųjų 
sąjungos pirmininką dr. Herbert Czają. 
Prelegentas ibuvo gerai informuotas apie 
Lietuvos tikinčiųjų padėtį ir įsijautęs į pa
vergtųjų problemas, taip kad jo kalbos 
beveik kas antras sakinys buvo audringai 
nuplojamas. Dr. Czaja ypač pabrėžė rei
kalą vokiečiams stipriau angažuotis žmo
gaus teisių gynimui Lietuvoje ir visame 
Pabaltijyje.

-Muencheno jaunimo „Ratuko“ seniūnė 
Kr. Pauliukevičiūtė, 'iškvietus į sceną „Ni
jolės“ grupės vadovę Michaelą IB'aumann, 
įteikė „Ratuko“ mergaičių darbo tautinę 
lėlę, sakydama: „Kaip Jus sužavėjo mūsų 
Nijolės asmenybė, taip mūsų jaunimą ža
vi Jūsų mergaičių grupės iniciatyva Nijo
lei pagelbėti“.

„Ratuko“ mergaitės pradėjo ir meninę 
programą, pašbkdamos mergaičių tautinių 
šokių -pynę su dainom, akordeonu prita
riant stud. M. Landui.

šoko ir Š. Reino-Vestfalijos jaunimo 
grupė penkis tautinius šokius. Jiems gro
jo p. Lemke. Jų porelė dainavo, gitarai pri
tariant, dvi lietuviškas ir dvi angliškas 
dainas.

Solo dainavo (B. Gailiūtė-Spies iš -Belgi
jos, akompanuojant Pr. Baltus.

Eglė Juodvalkytė iš Muencheno dekla
mavo Putino „Mortuos voco“. Vasario 16 
gimnazijos moksleivės pasakė porą eilė
raščių. Pabaigai .Nijolės“ grupė dainavo 
keturias vokiškas dainas.

Iškvietus programos atlikėjus į sceną ir 
papuošus juos gėlėmis, kun. V. Šarka pa
sakė užbaigos žodį.

Sekantį rytą po tėv. K. Gulbino ir kun. 
V. Šarkos atlaikytų šv. Mišių, skirstėsi 
tautiečiai į tolimus namus, atsisveikinda
mi su kunigais organizatoriais ir techniš
kais reikalais besirūpinusiu Kr. Valdybos 
įgaliotiniu Š. Reino-Vestfalijoje M. Kiu
ža usku.

30 M. GULAGO SALYNE
Per ilgesnį laiką žmonės apsipranta 

net su savo kančia, — sakoma „Aušros“ 
(Nr. 11) straipsnyje, — dar greičiau už
miršta svetimą. Taip -atsitiko ir su PETRU 
PAULAIČIU. Šiandien apie ®į taurų lietu
vį, vargstantį Gulago salyne daugiau negu 
30 metų, kalba daugelis gyvų liudininkų 
užsieny ir mažiai kas žino Lietuvoje. Jis sa
vo tauria kančia pelnė visuotinę pagarbą.

Petras Paulaitis gimė 1904 m. Kalnėnų 
kaime, Jurbarko valsčiuje. 1926 m. išvykęs 
į Italiją, studijavo Milano Katalikų uni
versiteto filosofijos fakultete. Baigęs 
mokslus, metus 'dirbo Lietuvos pasiuntiny
bėje Lisabonoje. Vėliau Austrijos gimnazi
joje dėstė lotynų ir italų kalbas. 1939 m. 
grįžęs į Lietuvą, mokė Raseinių gimnazi
joje. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, 
P. Paulaiibls pasitrankė į Vokietiją. Vokie
čiams okupavus Lietuvą, grįžo į Jurbarką 
ir mokė gimnazijoje. 1942 m. jo iniciatyva 
buvo įkurta pogrindžio organizacija: Lie
tuvos Laisvės Gynėjų Sąjunga.

1944 im. rusams užėmus Jurbarką, P. 
Paulaitis apsigyveno Kaltinėnuose. Pogrin
džio organizacija buvo pertvarkyta į par
tizanų „Kęstučio apygardą“. 1947 m. Vely
kų pirmą dieną partizanų štabo bunkerį 
prie B-atdkių apsupo enkavedistai. Bunke
ryje buvo 'aviacijos kap. Kasperavičius ir 
gimnazistas A. Biliūnas. Jie besigindami 
naikino dokumentus ir, pabaigę šovinius, 
susisprogdino granatomis.

Sekančią dieną buvo areštuotas ir P. 
Paulaitis. Vilniaus saugumo vienutėje iš
sėdėjo virš pusės metų.

Vidaus reikalų ministras Rotomskis as
meniškai jiam siūlė pasirašyti atsišaukimą 
į visos Lietuvos partizanus, kad sudėtų 
ginklus .Ir už tai žadėjo tik ištrėmimą į 
Rusiją. Netrūko įvairių ipasiūlymų ir vė
liau, bet P. Paulaitis visus gundymus -at
metė. Kadangi tuo laiku mirties bausmė 
jau -buvo panaikinta, 'tai gavo 25 metus.

1956 m. Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo komisija, peržiūrėjusi bylą, P. Pau- 
laitį paleido. Pagrindas: priešinosi vokie
čių okupacijai.

Grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Kaune ir 
dirbo „Sodyboje“ kurilku. Jurbarko komu
nistams pradėjus Vilniaus saugumui rašy
ti skundus, 1957 metų pavasarį iš Kauno

Seįittjnios DIENOS
— Teroristai, įsiveržę į privatų butą An

karoje, nužudė turkų darbo partijos (šešis 
narius ir sužeidė -septintą. Šiais metais 
Turkijoje iterorzmo aukomis tiapo per 300 
žmonių.

— Ndtetaoj-amo turto kainos D. Britani
joje nuolat kyla, šiais metais namų kainos 
Londone yra 21% aukštesnės už pr. metų 
kainais.

— Taškente, Uzbekijos sostinėje, pradė
jo veikti naujai pastatytas požem. geležin
kelis. Taškentas su 2 -milijonais gyventojų 
yra -septintas Sov. Sąjungos miestas, ku
riame bus požem1. geležinkelis.

— Sovietų spaudai nepalankiai atsilie
pus -apie Kinijos lyderio Hua Kuo-fengo 
lankymąsi Jugoslavijoje ir prez. Titui -pik
tai į tai atsakius, Jugoslavijos-Sov. Sąjun
gos santykiai gerokai atšąlu. Pastaruoju 
laiku prez. Tito atšaukė -anksčiau numaty
tą vizitą į Sov. Sąjungą.

— Prez. Carteris priėmė savo ginklavi
mosi kontrolės viršininko P. Wamkes -atsi
statydinimą, kongresui pareiškus nuomo
nę, kad pastarasis derybose su Sov. Sąjun
ga padaręs perdaug nuolaidų.

Prieš pasiit raukdamas iš savo vietos, P. 
Wamke (šio mėn. gale kartu su Valst. sek
retorium Cyrus Vaince nuvyks į Maskvą 
deryboms dėl ginklavimosi kontrolės.

— Kinijos pareigūnai suteikė žinių Va
karų spaudos atstovams, kad tarp 1972 ir 
1977 :metų Sov. Sąjunga užgrobė 1.080 kv. 
mylių Kinijos teritorijos vakarų Sinkian- 
go provincijoje.

— Dėl choleros epidemijos rytų Zaire, 
Afrikos valstybėje, mirė šimtai žmonių.

— Sov. Sąjungai evaikuavus iš Beiruto 
savo piliečius, Izraelis susirūpino dėl gali
mos Sirijos kariuomenės ofenzyvos Liba
ne.

— Kinijos užs. neik. min. Huang Hua 
-atvyko keturių dienų vizitui į Londoną. 
Jis tikisi atnaujinti „istorinius ryšius“ su. 
D. Britanija. Per -pasikalbėjimą -su Britani
jos min. pirm. J. Callaghan, jis pakvietė 
pastarąjį atvykti vizitui į Kiinją.

— Raudonieji teroristai Romoje nužudė 
teisininką ir teisingumo manisterjos aukštą 
pareigūną Girolamo Tartaglione ir sekan
čią dieną — Neapolio universiteto krimi
nalinės antropologijos instituto direktorių 
prof. Alfredo Paolella.

— Ispanijos viešbučių savininkai prane
šė, kad ateityje jie galės pasiūlyti turis
tams apsidrausti nuo lietaus. Primokėję 
3 proc. prie savo viešbučio mokesčio, lie
taus atveju jiems nereikės mokėti už vieš
butį. 

išsiregistravo ir pradėjo dirbti Šiaulių Me
džiotojų draugijos pagalbiniame ūkyje- 
1 a pyne.

Vilniaus MGB rekomendavus, Maskva 
-anuliiiavo paleidimo dokumentą ir paskelbė 
visasąjunginę paiešką. 1957 m., spalio mėn. 
vėl buvo suimtas ir etapu nuvežtas į- Vil
nių, o iŠ ten vėl į Ta-iišeto lagerius baigti 
25 įmetu bausmės pagal pirmąjį (teisimą.

Tuo metu Vilniuje buvo suimti keli! stu
dentai. P. Paulaičiui pradėta nauja byta. 
1958 -m. balandžio 11-12 d. d. teismas pa- 
galBK negalėjo duoti daugiau 10 metų, itai 
prokurorais Mackevičius pareikalavo pri
dėti ir anuos 15 nuo -pirmos bausmės. Kuo
met Aukščiausiojo teismo pirmininkas pa
skaitė 25 -metų bausmę, tai prokuroras pa
reiškė: Paulaitis jau nebebus pavojingas 
Tarybų valdžiai.

Taurus lietuvis ir patriotas jau iškalėjo 
virš 30 metų iš visos 35 metų -bausmės. 
Sveikata palaužta, bet dar gyvas. I-r mora
liniai -tyras fcaiip krištolas.

Visi geros valios lietuvi®! Dėkite visas 
pastangas, kaid Petrą Paulaitį išleistų į už
sienį bent numirti, šito jis užsitarnavo!

IŠLEISTAS DISIDENTAS

Sovietų disidentas ir branduolinės ener
gijos mokslininkas Sergei Polikanov spa
lio 10 d. atvyko su šeima į Daniją. Jis bu
vo Sovietų žmogaus teisių gynimo grupės 
narys ir dėl to ijiaim tavo kliudoma palai
kyti ryšį -su mokslininkais užsienyje.

Neįtikėtai sovietų valdžios įstaigos išda
vė jam, jo žmonai ir dukteriai! užsienio pa
są ir leidimą išvykti į Kopenhagą, kur 
anksčiau jis yra dirbęs pusantrų metų 
Nils Bohr institute. Dabar to instituto di
rektorius ir Nobelio premijos laureatas 
prof. A. Bohr pakvietė S. Polikanovą dirb
ti institute.

Atvykęs į Kopenhagą, pasakė korespon
dentams, kad jis nesitiki grįžti j Sov. Są
jungą. Jo pasas galioja vienerius metus ir 
nebus pratęstas. Iš jo buvo atimta Lenino 
premija ir (kiti sovietų pažymėjimai. Poli-' 
kanovas dirbs branduolinės energijos tyri
mo srityje.

— Nuo spalio 13 iki 31 d. Ramiajame 
vandenyne Sov. Sąjunga bandys savo ra
ketinius sviedinius.

— Frankfurto teismas paskelbė nuo
sprendį, pagal kurį jaunas čekas ir jo su
žadėtinė nuteisti kalėjimo (bausmėmis už 
Čekoslovakijos lėktuvo pagrobimą praei
tais metais. V. Tuplik gavo 6 metus ir R. 
Vtokova pusketvirtų metų kalėjimo.

— Sovietų mokslininkai išrado (būdą pa
gerinti javų derlių. Tam tikslui jie siūlo 
panaudoti muziką kviečių sėklai daiginti. 
Po dešimties minučių „koncerto“ sėkla įgi- 
ja tokias biologines savybes, kurios ap
saugoja sėklą nuo sušalimo ir ji greičiau 
dygsta.

— Raudonųjų brigadų teroristai, kurių 
byla -Milano teisme prasidėjo spalio 12 d., 
pagrasė teisėjams, kad „jie brangiai su
mokės“ už savo darbus. Teroristų vadas 
Renato Curcio reikalavo, kad jam būtų 
leista sėdėti gretakito kaltinamojo, Corra
do Alumi, kuris (buvo laikomas atskirame 
„narve“, specialiai įrengtame teismo salė
je.

— Duiblino-Belfasto eksprese sprogus 3 
bomboms, žuvo viena moteris ir sužeista 
keliolika kitų keleivių. Keleivinio trauki
nio vagonuose kilo gaisras.

— Spalio 12 d. Vašingtone prasidėjo Iz
raelio-Egipto taikos derybos, kurias atida
rė prez. Carteris, kviesdamas ir kitas Iz
raelio kaimynines valstybes dalyvauti de
rybose.
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Laiškas iš Amerikos (10)
SANTVARO DAINŲ SAPNAI

Raižytojai žino, kaip svarbu parinkti 
knygoms gerus pavadinimus. Tik ne vi
siems tatai pavyksta. Bet Stasiui Santva
rų! su naujausiu poezijos rinkiniu, atrodo, 
bus pavykę. „Dainos ir sapnai“ — toks jo 
praėjusių metų pabaigoje J. Kapočiaus 
Bostone išleisto eilėraščių rinkinio vardas, 
neabejotinai poetiškas, pakilus, skambus, 
„'sapniiškas“. Žinoma, nelabai naujas, nes 
tiedu žodžiai — daina, sapnas — poetų per 
amžius mėgiami, vis randami ir pasaulinė
je, ir mūsų literatūroje. Labai seniai, dar 
prieis pirmąjį pasaulinį karą (1913 m.) Ka
zys Binkis buvo sueiliavęs graikštų tripos- 
mį, prasidedantį žodžiais: „Kur tavo dai
nos, kur sapnai?“... Vėliau buvo išaiškin
ta, kad tai ine originalus Binkio eilėraštis, 
o anuomet sentimentalių gimnazisčių mė
giamo lenkų poeto K. Tetmajerio vieno ro- 
miansiuko laisvas vertimas.

Bet ir dainos ir sapnai greit neišnyksta. 
Jie vis .grįžta, kartojasi ir gyvena, jie rei
kalingi žmoguj dr ypač .poetui. Ir man šis 
Santvara vėliausias (dviejų pastarųjų de
šimtmečių) eilėraščių rinkinys buvo vie
nos įdomios lietuvių literatūros iškarpos 
savo rūšies nostalgiškas prisiminimas. Ir 
daugiau —vaizdus įrodymas, ikaip žmogus, 
kartą stipriai susiformavęs, gali būti pa
stovus, integralus, išliekantis ir turtėjan- 
tis, bet ilš esmės neipasikeičiiantis.

„Dainos ir sapnai“ man primena laiko
tarpį prieš .pat pirmąjį pasaulinį karą ir 
trumpą laiką po jo, kai lietuvių grožinėje 
prozoje ėmė reikštis (po realizmo) naujo
viški impresionizmo, netrukus ir ekspre
sionizmo stiliai, o poezijoje, po patriotinių 
ir moralinių didaktikų, po sentimentaliz
mo ir po Maironio — simbolizmas, esteti- 
nimo properšos, liaudies dainų imitacijos, 
diar atsargus formos palaidumas, ką visa, 
vyresnieji romantikai ir „klasikai“ (ypač 
A. Jakšto tipo) tada pašiepiančiai vadin
davo dėkadentizmu, t. y. nuosmukiu.

Nuvokiu, kad šiame laiške iš karto pri- 
grūdau perdaug visokių literatūrinių ter
minų, kuriems išaiškinti ir pavyzdžiais 
įrodyti reikėtų ilgų straipsnių bei .knygų. 
Tačiau noriu tikėti, kad tie lietuviai, kurie 
dar škaiito mūsų geresnius laikraščius, tuos 
terminus maždaug supranta ir manęs per
daug nebars už įkyrias mandrybes. O no
rėjau prisiminti tas savo vaikystės dr pir
mosios jaunystės dienas, taip .apie 1923-30 
metus, kali mes, eiles mėgę 'ar jau ir malši
nėję gimnazistai, skaitydavom ir tyrinėda- 
vom anų „dek,adenitų“ eilėraščius: B. Sruo
gos, Putino, F. Kimšos, Stasio Santvarų, P. 
Būdvyčio, Boriso Melngailio, K. Borutos, 
K. Inčiūros, L. Skabeikos, Salomėjos Nė
ries ir kitų.

O tad buvo tuomet atgimstančios Lietu
vos niauja, pažangi, moderni (!) literatūri
nė ir estetinė kryptis, meno kūryboje reiš
kusi šuolį pirmyn ar bent tolyn, todėl ne 
visų suprantama ir mėgiama. Bet pačius 
žiauriausius smūgius iš kito šono jai kirto 
keturvėjininlfcai?, to paties pasikeitusio K. 
Binkio inspiruojami. Jie puolė sarkazmais 
ar pašaipomis ir romantikų ir tų simbolis
tų „simboliką“, ašaringą patriotizmą, 
,jšventablyvus“ moralizavimus, sustabarė
jusias poetinės kalbos formas, visokius 
„aukštastiebius“ polėkius, įkvėpimus ir iš

kilmingumo vaidybą. Netrukus talis pa
čiais ir dar kitais argumentais, ypač ideo
loginiais ir sociologiniais, simbolistų srovę 
iš kairės atakavo ir trečiafrontininikai.

Tokių konfliktų išdavas sunku aptarti, 
bet man rodos, kad vis dėlto būta aiškių 
padarinių. Taip vis „simboliškai“ ir „de
kadentiškai“ rašyti netrukus liovėsi ir kai 
kurie simbolistai. Jų gabieji .augo ir įvai
rėjo, kiti iš literatūros pasitraukė, nutilo, 
mirė ar (kaip Salomėja Nėris) net labai 
radikaliai persivertė. Tačiau kas buvo ver
tingo, autentiško, gabiai kūrybiško ir ori
ginalaus parašyta, tas išliko ir integriaivo- 
si lietuvių kultūros klostėse. Ilgainiui su
dilo ir tos visos etiketės, pasidarė nesvar
bu, kokiai srovei ar krypčiai1 kas priklau
sė, o tik kiek tikros meno kūrybos verty
bių davė ir paliko. Ir Santvaras dabar gal 
būtų nustebęs, o gal ir nepatenkintais, jei 
kas šiandien jį pavaidintų... simbolistu, iar 
tik estetu, ar diar baisiau — dekadentu.

Bet aš eretiškai jaučiu, kad jis toks te
bėra. Ir toks jis man autentiškai primena 
aną įdomų lietuvių poezijos laikotarpį, vėl 
jį išryškindamas ir net labiau įprasminda
mas. Taip mian.au ir nieko negaliu daugiau 
padaryti. Savo tonialils ir dvasia, savo „dai
nomis ir sapnais“ poetas Stasys man ir 
šiandien tas pats, kaip buvo išgyventas 
anais laikais, tik, žinoma, žymiai brandes
nis, gilesnis, tirštesnis ir stipresnis. Ak, 
kad jis būtų tokį rinkinį paraižęs ir parodęs 
anuo pačiu tinkamiausiu laiku, pvz„ 1924 
metais ar dar truputį vėliau! Jis tikrai bū
tų užtemdęs kelias kiltas simbolistines 
žvaigždes, o mes būtume baisiai susido
mėję ir gėrėjęsi jo poezijos išskirtiniu dai
ningumu, svajingumu, manierų eleganci
ja, erotiniais polėkiais, ypač jo meilėm ir 
nusivylimais moterimis, kaip ir iš karto 
bent kelių Viešpaties Dievo įsakymų lau
žymais. Tad dalykai amžini ir nuolatiniai, 
kurių, tur būt, jau niekas nepataisys, 
o .mes vis klysim, nupulsiim, lūšim, bet kar
tu gėrėsimės tais maloniais 'virpesiais ir 
vis tą patį kartosim. Aš nebetikiu, kad kas 
pakeistų tą perpetuum mobile...

Verlibro, berimių ir beritmių eilėraščių 
rašytojams Santvaras bus iššaukiantis aki
brokštas ir, rodos, labiau papirks Skaity
toją. Kai. kurių jo eilėraščių forminė san
dara man tiesiog primena itališkų operų 
libretų struktūrą, kur pateikiamais tiesio
ginis, apnuogintas, taupiai suprastintas 
draminis dialogas. Matyt, ta forma patiko 
mūsų poetui ar .kitaip įstrigo, jam gabiai 
beverčiian-t ne vieną tų operų libretą.

Kiti eilėraščiai tiesiog pavadinti daino
mis, ir gal ne be pagrindo laukiančiomis 
kompozitorių — jie tikrai skambūs, tiks
liai ritmingi, emocingi. Apstu ir kitokių 
„canitabile“, it M. K. Čiurlionio paveiks
luose, vis su .muzikiniais patikslinimais: 
andante triste, allegro ironico, scherzo ele- 
gico... Nors moterys dabar mėgina poetą 
šaldyti, primindamos (artėjančią senatvę, 
bet širdis jį vis gundo dainuoti ir šokti. 
„Slėnių atspindžių“ skyriaus nr. 13 ir 14 
man atrodo tikri perlai romansų kompozi
toriui (juos abu paposmiui sujungiant). 
Žavi ir įžanginė „Improvizacija“. Rinkinio 
įvadas .apie lumzdelį jautriai išreiškia 
poeto nuotaiką ii- egzistencinę filosofiją. 
Nesvarbu, kas buvo ir kaip bus, — „aš tar
tum piemenėlis ant Nemuno krantų, pučiu 

savo auksaburnį lumzdelį“... Pagaliau už
baigiamoji rinkinio daina apie savo „kal
tes“, kurių viena ta, kad poetas vis diar ti
ki iliuzijas ir gėrį, tik nesiduoda įtikina
mas, „jog laikas pakerta ir meilę, tartum 
svėrę“...

Ak, laikas gal ir nepakerta 'tikrai didelių 
meilių, bet .svėres, deją, nukerta.

Šios dainos ir sapnai papildė Sanltvaro 
kūrybos lobį, įrodė jo nuostabų poetinį ir 
žmogišką tolydumą. Tad jis neliks svėrė 
mūsų literatūroje. Kiek iš_privatinių šal
tinių žinau, jis dar žadia sužydėti ne tik 
geltonai. Prie vyno ąsočio susėdęs su gra
žia moterimi, jis prasiskleis ir kitokiom, 
visai naujom spalvom savo gausiais ruba- 
jatais, it .anas šaunusis persų poetas Oma
ras prieš tūkstantį metų. Jau ne vieną jų 
skaičiau laikraščiuose ir iš rankraščio.

Bronys Raila

ĮSIGYKIME KRONIKAS
LKB Kronikoms Leisti Sąjunga išleido 

LKB Kronikos 4 tomą ir lapkričio mėn. Iš
leis LKB Kronikos 1 tomą anglų ir po to 
tomą ispanų kalbomis, kurios bus plačiai 
paskleistos tų kalbų kraštuose. Kitais mie
tais bus leidžiami sekantys Kronikos to
mai.

Mieli lietuviai! Įsigykite LKB Kronikos 
4 tomą, o neturintiejii ir pirmuosius. Ga
vusieji nepamirškite atsilyginti. Sąskaitų 
nesiunčiaime.

Prisidėkite prie lietuvių tautos rezisten
cinės kovos, padėdami išleisti Kronikos 
knygas anglų ir ispanų įkalbomis ir įkartu 
įsijungdami į Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metiniai nariai aukoja ne mažiau kaip 5 
dol„ amžinieji nariai — 100 dol. ir mece
natai — 1.000 dol. Aukotojams išduodami 
kvitai. Už visus gyvus ir mirusius narius 
kasdien aukojamos Išv. Mišios. Paaukoju
sieji ne mažiau kaip 100 dol. bus įrašomi 
leidžiamose .knygose.

Laukiame .aukų! Atkreipkite dėmesį į 
mūsų prašymus!

Malonėkite aukas siųsti ir Kronikos 
knygas užsisakyti bei čekius raižyti šiuo 
vardu ir adresu:

LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So.. 
Talmlan Ave., Chicago, Illinois 600629 
USA. Kur veikia Sąjungos skyriai, aukas 
galima įteikti jų valdyboms.

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 
Valdyba

Stasys Santvaras

Atsiprašymas
Nuskrido vasara kaip gulbė, 
Nutilo paukščiai, kur giraitėj ulbė, — 
Siela merkiasi lietaus verksman, 
Ak, atleisk man!..

Ruduo nubėgs per grubų gruodą, 
Sausroj sudegs ir laimė ir paguoda — 
Mes negrįšim vasaros džiaugsman. 
Ak, atleiski man!..

širdis svajonių laumės laukė, 
Deja, susprogo laimės dievo kaukė!.. 
Tartum ežeran, kritau skausman, 
Ak, atleiski man!..

Tave širdy godojau vieną,
O tu bandei mane prarast kasdieną-------
Siela merkiasi lietaus verksman, 
Ak, atleiski man!..

Varpas
šiomis dienomis Europą pasiekė Varpo 

15-tasis nr. 1977 m. Redaktorius A. Ku- 
čys. Leidėjai Varpininkų Filisterių Drau
giją. Kaina 3 'dol.

Redaktorius straipsnyje „Skaidrėja ho
rizontali“ optimistiškai vertina paskuti
niuosius įvykius ir dar kartą pabrėžia 
Varpo liniją: padėti .atgauti tautai ir Lie
tuvos žmogui laisvę.

Dr. K. Karvelis teigiamai vertina prezi
dento Car.terio principus, laukdamas nau
dos ir Lietuvai.

J. Audėno išsamus straipsnis apie „žmo
gaus teises Vilko darbuose“.

J. Daugėla „Naujose viltyse“ mini disi
dentus Sovietų Rusijoje.

M. Mackevičiaus „1941 m. sukilimas ir 
laikinoji Lietuvos vyriausybė mano .atsi
minime“.

..Kur tie sustoję laikrodžiai?“ Labai įdo
mus keturių .rezistentų K. Jokubyno, A. 
Štromo, T. Venclovos ir V. Žiliams atsaky
mai į redaktoriaus pateiktus klausimus.

Įsidėmėtina viena dir. Štromo pažiūra. 
Anot jo: „Tautietis-i'šeivis, kad ir lietuviš
kai kalbąs, jei jis giria tarybinę santvar
ką, jei vidiniai susitaiko su Okupacija, 
man yra absoliučiai tiek pat nutautėjęs, 
kiek tas, .kurio pavardė diar lietuviška, bet 
kalba, tradicijos, mąstymo būdas ir intere
sai jau grynai svetimitautiški“.

Perspėjantis ir danl. žilinus tvirtinimas: 
„Šiandien Lietuvos KGB deda dideles .pa
stangas susirasti naujus „pažangiečius“ 
jau tarpe jaunesniosios išeivijos (kartos ir 
su jų pagalba dezinformuoti bei skaldyti 
tą .pačią, dar lietuvybės nepraradusią, jau
nesniąją karią“.

M. Mackevičius mini A. Rūką, poetą ra
šytoją.

Grožinei literatūrai .atstovauja: V. Alan
tas, B. Auginąs, D. Daukšienė, L. Dovydė
nas, J. Krilkštolai'tytė, J. Macevičius, J. 
Mockevičiūtė.

Skyriuje „Mūsų Literatūroje“ apžvelgia
mi V. Alanto, P, Čepėno, P. Orin.taitės, B. 
Busackio, Almeno naujosios knygos.

Ypač įdomus „Gyvenimo ir idėjų“ sky
rius.

R. S.

MIRĖ DR. P. MAČIULIS

Kalifornijoje, JAV, mirė 83 m. amžiaus 
sulaukęs dr. Petras Mačiulis, nepriklauso
mybės laikais tarnavęs užsienio reikalų 
ministerijoje — Lietuvos (pasiuntinybėse 
Vatikane, Čekoslovakijoje, Brazilijoje.

Bendradarbiavo laikraščiuose, išvertė G. 
Papinių „Kristaus istoriją“, rašė atsimini
mų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Chronicle of the Catholic Church in Li

thuania Nr. 21. L. K. B. Kronikos vertimas 
į anglų kalbą. Leidžia: Lithuanian Catho
lic Religious Aid, Inc., 351 Highland Bou
levard, Brooklyn, N. Y. 11207, USA.

Tėvynės Sargas, Nr. 2, 1978 m. Politinių 
ir socialinių .mokslų žurnalas. Leidžią Po
piežiaus Leono XIII literatūrinis fondas, 
Čikaga.

Kova, Nr. 2, 1978. IX. 19. Pasaulio lietu
vių jaunimo s-gos politinis biuletenis. Lei
džia PLJS-ga, JAV.

Su lietuviais 
pasaulyje

ŽYMENIU ĮVERTINTAS
DR. A. STANKAITIS

JAV žemės ūkio ministerijoje dirbąs dr. 
Alfonsas Stankaitis už nuopelnus maisto 
sveikatingumo ir 'kokybės priežiūroje ap
dovanotas diplomu ir medaliu.

A. Stankaitis yra veterinarijos daktaras, 
savo specialybės mokslus baigęs dar Lietu
voje, o doktoratą įsigijęs Vokietijoje.

VINCAS KAZOKAS TARP 
LOSANGELIEČIŲ

Atvažiavęs į PLB Seimą, australiškis 
„Mūsų Pastogės“ redaktorius rašytojas 
Vincas Kazokas ta proga plačiau pasidairė 
Amerikos žemyne.

Kai jis 'užsuko į Los Angeles, tenykštis 
Dailiųjų menų klubas Mackialų namuose 
jam suruošė priėmimą. Su juo ir su jo (poe
zija supažindino susirinkusius klubo na
rius Bern. Brazdžionis, o svečias paskaitė 
pluolštą savo kūrinių. Pasirodo, V. Kazokas 
ruošia spaudai naują savo poezijos rinki
nį.

NOVELIŲ DERLIUS KONKURSUI

„Dirva“ konkursui šiais metais yra ga
vusi net 24 noveles.

Laimėjusioji konkursą gaus 600 dol.

SIDABRINIS LIETUS

Taip pavadintą savo apysakų rinkinį yra 
spaudai paruošęs Petras Tarutis, dabar gy
venąs New Yorke.

Be kita ko, Nidos Knygų Klubas yra iš
leidęs P. Tarulio romaną „Vilniaus rūbas“.

DEIMANTINĖ JACK SHARKEY 
SUKAKTIS

„Los Angeles Herald-Examiner“ ir kai 
kurie kiti laikraščiai paminėjo buvusio 
1932-33 m. pasaulinio sunkaus svorio bok
so čempiono Jack Sharkey (Juozo Žukaus
ko) deimantinę amžiaus sukaktį.

Jis gyvena Eppinge, N. H„ didžiuojasi 
savo lietuviška kilme, ir miestelio gyven
tojai laiko jį garbingu piliečiu. Miestelio 
pašto įstaiga yra pasipuošusi jo pasirašy
tomis fotografijomis.

J. AVYŽIAUS ROMANAS VENGRŲ IR 
ČEKŲ KALBOMIS

Vengrijoje ir Čekoslovakijoje buvo iš
leistais Jono Avyžiaus romanas „Sodybų 
tuštėjimo metas“.

Kiek anksčiau jis buvo išleistas Čekoslo
vakijoje ir slovakų kalba.

„Sodybų tuštėjimo metas“ jau esąs iš
verstas į 15 kalbų.

JAU LAIKAS ATNAUJINTI
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA 

NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI.
PADARYDAMI TAI IKI METŲ GALO —

A. Bučys

Nepamirštamos dienos
( Pabaiga)

Kulminacinė diena
Neįmanoma visų sporto šakų žaidynes 

apibėgti ar visų žaidynių rezultatus čia su
minėti. Ir taip reikėjo skubėti.

Pirmiausia į Australijos lietuvių Mel
bourne dainos sambūrio koncertą. Didelė 
salė vos sutalpino klausytojus ir žiūrovus. 
Visus žavėjo apie 50 dainininkų choras ne 
tik dainavimu, bet išvaizda, darnumu ir 
lankstumu, tarp dainų įpynė eilėraščius ir 
dialogą, net humorą. Tai buvo graži įžan
ga į Pasaulio lietuvių dienų artėjančias 
viršūnes.

Didžiausias Toronto Royal York viešbu
tis taipo lyg ir šių įspūdingų dienų centru. 
Čia prasidėjo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės 'seimas, įkuriame šį kartą labai tvir
tai atstovaujami ir Anglijos lietuviai.

Dainų šventės išvakarėse čia 'surengtas 
susipažinimo pokylis, bet suriku suspėti 
susipažinti minioje, (kuri sausakimšai už
pildė keletą milžiniškų salių. Čia ir pažįs- 

; tarnus galima pamesti. Gal lengviausia čia 
buvo 'susipažinti su Simu Kudirka, pasira
šančiu savo knygoje „For those still at 
sea“. Šokių salėje su įnirtimu trypiama 
polka ir sukamas vaisas — nepamirštame 
savo mėgiamiausių. Kitoj patalpoj lietuvių 
menininkų paroda, ir čia netrūko lankyto
jų. Baras didelis, bet ir troškulys nemažes
nis. Įkaitę, prakaituodami svečiai stovi ei
lėje, norėdami įsigyti gėrimui bilietą, o 
tada su bilietu vėl stovėk eilėje, jei turėsi 
(kantrybės prieiti prie baro. Bet mes juk 
labai kantrūs.

O pati kilmingoji diena, sekmadienis, 
prasidėjo pamaldomis Anapily. Anapilio 
nauja 'bažnyčia negalėtų sutalpinti čia da
bar suplūduisių maldininkų. Į žemaičių 
Kalvarijos atlaidus suvažiuodavo arkliais, 
sunkvežimiais ar pėsčiom sueidavo, 'bet 

kad tiek lietuvių suvažiuotų nuosavais au
tomobiliais, neteko matyti! Anapilio vado
vybė gerai numatė tokius atvejus, įrengė 
požeminę patalpą koplyčiai ir supylė iš že
mės pusapvalį pylimą 'maldininkams su
stoti. Bet ir čia visi netilpo! Sustoję bū
riais aplink, visi klausėsi apeigų, pamoks
lo, choro, kanklėms pritariant...

Popietėje lietuvių srovės iš visų pusių 
plūsta prie Maple Leaf Gardens. Tai di
džiulis pastatas, kuriame dabar įvyks 
Penktoji lietuvių dainų šventė. Nenutrūks
tamais būriais žmonės kerta gatvę. Polici
ninkas bejėgis praleisti laukiančius auto
mobilius ir tik aiškiai lietuviškai visus 
sveikina: „Labas!“

Čia, Toronte, ne tik lietuvių policininkų, 
bet daktarų, inžinierių, advokatų, banki
ninkų, prekybininkų ir kitų profesijų ne
trūksta. Pakanka mokėti lietuviškai, ir at
liksi visus reikalus. Tik nesą lietuvių kri
minalistų ir jauno lietuvio, dirbančio pa
prastu darbininku fabrike. Visi siekia 
aukštesnio mokslo.

Pro keletą angų visi veržiasi į didįjį pa
statą. Čia žaidžiamai tarptautiniai ledo ru
tulio žaidimai, bet dabar ne ledas, o me
džio grindys. Lietuviai dabar užpildo be
veik visas 17 tūkstančių vietas, tik amfi
teatro pati viršūnė tuščia.

Sušvinta prožektoriai, ir pranešėja pra
šo pagerbti į garbės ložę atvykusią Onta
rio gubernatorę. Orkestrui grojant maršus, 
įnešamos vėliavos, ir pradeda įžygiuoti 
pavieniai chorai. Plojamų banga po bangos 
sutinka tautiniais drabužiais pasipuošu
sius dainininkus, o jų apie 1.500! Jie užpil
do iki viršaus visas vietas scenos pusėje! 
Ateina ir dirigentų grupelė. Tai jie šian
dieną čia pasikeisdami sujungs visus cho
rus į vieną didingą chorą! šio choro dai
nos nuaidės čia ir 'visame pasaulyje. Visų 
lietuvių širdyse. Lietuviai dainuoja. Lietu

viai dainavo pirmojoje dainų šventėje 
Kaune, Parodos aikštėje. Lietuviai dai
nuoja šiandieną, nežiūrint, kokiose aplin
kybėse būtų! Lietuviška daina ir lietuvių 
dvasia gyva. Visų veiduose ir akyse gali 
išskaityti: „Garbė būti lietuviu“!

Iš dainų šventės tuojau išsirikiuojama 
ilgoje gatvėje ir žygiuojama' prie Toronto 
rotušės su vėliavomis, kur prie žuvusių 
karių paminklo padedami vainikai.

Nuo paminklo tuojau vėl į didįjį Royal 
York viešbutį, į iškilmingą banketą, pa
baigtuvių vakarienę. Aišku, 'visi čia dabar 
nebesuitilptų, bet 2.200 svečių, keliose salė
se, susėdo prie sidabru padengtų stalų. 
Kiek (aukščiau vyskupai, mūsų vadovybių 
ir vietinės valdžios atstovai prie toli nusi- 
tęsusio stalo.

Kalbos užsitęsė. Kalbėtojai pasidalijo 
įspūdžiais, iškėlė atliktuosius darbus. Ir 
kiek tų darbų dar laukia! Taip baigėsi: Pa
saulio Lietuvių tautinės demonstracijos 
dienos. Toronto širdyje galingai nuaidėjo 
mūsų tautos himnas!

New Yorko ir Toronto aukštybėse
Čia buvo galima padėti tašką ir grįžti, 

bet su grįžtančiais iš Toronto lietuviais 
autobusu patekau į Providence ir vėliau 
vienas pasiekiau New Yonką. Iš 'karto sun
ku patikėti, kad čia vienas didžiausių pa
saulio didmiesčių. Pro autobuso languis 
praslenka apleisti namai, ir gatvėse maty
ti baltesnių veidų. Taip būna priemies
čiuose.

Bet East ir Hudson upių apsupta sala, 
žymiausias centras, vadinamas Manhattan, 
iš plačių parkų didingai iškyla visais, lyg 
į milžinišką kekę susiglaudusiais, dango
raižiais. Pramoginiu laivu plaukiant ap
link Manhattan, pro garsiąją Laisvės 'sta
tulą, pralendant pro ilgus žymius tiltus, 
iš lėto, kaip ekrane, praeina įžymieji pa
statai, Jungtinių Tautų būstinės „marmu
ro ir stiklo siena“, Yankee stadionas ir ga
lybė kitų, bet laikmatyje visą laiką domi
nuoja Empire State Building. Į jo 'aukšty
bes, 1.472 pėdų, keltuvas kyla 30 mylių 

greičiu, ir ten (atsiveria nuostabus vaizdas 
iš 86, o jei galva nesvaigsta, iš 102 aukš
to! Skaidrių dieną galima matyti 80 mylių 
aplink. O viršuje dar įkelta 222 pėdų (tele
vizijos antena, kuri atrodo kaip degtukas. 
Bet čia dar ne viskals! Prieš porą metų 
baigti statyti dar aukštesni, du arti vienas 
kito, jau vadinami bokštais, 110 aukštų 
pastatai World Trade Center, 1.727 pėdų 
aukščio! Prie jų pradedamia užpilti Hudson 
upės dalis, kur planuojama pastatyti lyg 
ir atskirą miestą didmiesty!

Kai grįžau j Torontą, pasikėlėme ir į CN 
Tower, Kanados bokštą, kuris pastatytais 
prieš porą metų, 1.815 pėdų aukščio! Didy
sis mūsų keliautojas, parašęs knygą „Ki
nija — Azijos milžinas“ ir da'bar rašąs 
„Kontinentas Kontinente“ apie Braziliją, 
kun. P. M. Urbai'tis, SDB, nesigailėjo kar
tu įsu mumis įkopęs į aukščiausią pasauly
je pastatą! Kur dabar lygintis Paryžiaus 
Eiffel bokštui su savo tiktai 984 pėdų 
aukščio!? O lenktyniavimas nebaigtus. 
Žmogus vis veržiasi gilyn ir aukštyn, vis 
toliau į beribę.

Lietuviai plačiame pasauly taip pat ne
atsilieka! Pradėję ilš nieko, kiek jau yra 
pasiekę! Viename New Yorke 5 ar 6 lietu
vių parapijos. Teko aplankyti Šv. Apreiš
kimo šventovę, kuri viduje žiba auksu. 
Brooklyne iniaujiai pastatytais vadinamasis 
„Židinys“ kurį maloniai aprodė kun. Pet
ras. Čia vienuolynas, didelė salė su kitomis 
patalpomis lietuviškai veikliai1, moderni 
spaustuvė, kurioje kompiuiterio pagalba 
spausdinama „Darbininkas“, „Aidai“, „Ka
rys“ i r kt„ graži pat alpia nuolatinei meno 
parodai. Viskas dvelkia lietuviška dvasia. 
Nors 'kun. Petras juokais pasakė: „Ponas 
Dievas davė“, 'bet lietuviai, be abejo, pa
gelbėjo. Skaitome (apie Čikagos lietuvių di
delius pasiekimus. Ir kiek dar daugiau!

Toronte naujas Prisikėlimo centras. 
Naujas Anapilis. Čia lietuviškais vitražais 
ir skulptūromis išgražinta bažnyčia, mil
žiniška salė, bankas ir spaustuvė, iš kur 
atkeliauja „Tėviškės Žiburiai“. Būtina pa
minėti Anapilio lietuvių kapines su meno

" 1 "' —i

kūriiniais-paminlklais. Tai ištisa galerija 
Skulptūros kūrinių. Kad kuriems pamink
lams marmuras ar retesnis granitais atga
bentas net iš Australijos ar Zelandijos. 
Kalbama, kad kai kas dar gyvendami pa
sistato sau menišką paminklą. Ir čia lenk- 
tyniiaujamla.

Toronto Lietuvių Namai, atrodytų, turi 
pakankamai, net keturias sales ir kiltas pa
talpas, bet girdėti, kad planuojama supirk
ti aplinkinius namus ir tame plote pasta
tyti lietuvių dangoraižį! Gal nenuostabu, 
nes jau esą nemaža lietuvių milijonierių!

Trumpa naktis

Ir vėl virš Atlanto. Vėl lėktuvas tykiai 
sklenda viris debesų kalnų. Rodosi, lyg tik 
vakar buvau sutiktas, o dabar jau esu iš
lydėtas. Trijų .savaičių kaip nebūta, bet 
patirtieji! įspūdžiai pasiliks gyvi.

Esu labai dėkingas Jonui Balčiūnui ir 
poniai Irenai, mane paisikvietusiems, kelio
nės bilietais (aprūpinusiems ir globojusiems 
Toronte, požeminiais traukiniais, tramva
jais, 'autobusais, keltuvais ir automobiliu 
su manim skubėjusiems, net Vasagoje, lie
tuvių vasarnamių karalystėje, prie plataus 
ežero, visą dieną praileidusiems.

Taip palt esu dėkingas Aloyzui Balsiui ir 
poniai, įmanė nuoširdžiai priėmusiems ir 
globojusiems Manhattane!

Dėkingas K. Navakauskui ir šeimai Pro
vidence.

Mintimis siunčiu padėką visiems už do
vanotas man nepamirštamas dienas...

Žiūriu pro lėktuvo langą. Raudona sau
lė skęsita į debesų okeaną. Skęsta skęsta ir 
nenuskęsta, vėl tuojau akiračio krašte su
švinta šiaurės pašvaistė. Nuostabu, toje 
pačioje vietoje, kur saulė skendo apie 10 
vai. vakaro, toje pačioje dangaus vietoje 
vėl pradedia tekėti 30 minučių po vidlunak- 
čio. Aušta rytas vidurnalktė! Tai bus buvu
si trumpa lėktuve prabudėta naktis.

Manchestery reikės laikroduką pavaryti 
5 valandas pirmyn.
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Nuosprendis B. Gajausko byloje
Baudž. byla Nr. 87, Vilnius, 1978. IV. 14 d.

Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo teis
minė baudžiamųjų bylų kolegija, suside
danti iš pirmininkaujančio teismo nario S. 
Raziūno, liaudies tarėjų: A. Burokaitės ir 
F. Stanionio, sekretoriaujant G. Jablons- 
ikaitei, dalyvaujant prokurorui J. Balkučio- 
niui ir gynėjui G. Gavronskiui, teisiamaja
me posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją by
lą, kurioje GAJAUSKAS BALYS, JONO s., 
gimęs 1926 m. vasario 24 d. Lietuvos TSR 
Vilkaviškio raj., Vygrelių km., TSRS pilie
tis, lietuvis nepartinis, vidurinio išsilavini
mo, nevedęs, teistas 1948 m. rugsėjo 18 d., 
pagal LTSR teritorijoje veikusio RTFSR 
BK 58-1 “ia“, 58-8, 58-10 str. 1 d. ir 58-11 
str. laisvės atėmimu 25 metams ir paleis
tas 1973 m. gegužės 3 d. bausmę atlikus, 
dirbo Kauno elektros montavimo darbų 
valdyboje Nr. 5 elektros monteriu, gyveno 
Kauno m., Spynų 3-8, kaltinamas nusikal
timu, numatytu Lietuvos TSR BK 68 str. 
2 d. ir nustatė:

B. Gajauskas, turėdamas teistumą už 
itin pavojingus valstybinius nusikaltimus, 
1974-1977 metais, siekdamas pakirsti ir su
silpninti Tarybų valdžią, skleidė antitary
binę agitaciją ir propagandą. Platinimo 
tikslu įsigijo ir laikė antitarybinę litera
tūrą, 'šmeižiančią Tarybinę valstybę ir vi
suomeninę santvarką. Savo bendraminčių 
pagalba daugino ir platino ją. Platinimo 
tikslu vertė į lietuvių kalbą A. Solženicy
no knygas „Gulago salynas" I tomą. Šį nu
sikaltimą jis padarė šiomis aplinkybėmis:

I. Antitarybinės literatūros laikymas 
platinimo tikslu ir jos platinimas.

B. Gajauskas 1974 metais, platinimo 
tikslu, įsigijo ir laikė knygas „Bolševiz
mas“ (lenkų kalba), A. Solženicyno „Gu
lago salynas" I temą (rusų kalba) ir „Die
vas išiandaen" (lietuvių kalba), o taip pat 
brošiūras „Teisių gynimo TSRS kronika“ 
X-to leidinio 2 egz. (rusų kalba), bei lei
dinio „Dievas ir tėvynė“ 1 ir 2 numerius. 
Šią antitarybinę literatūrą jis davė skai
tyti L. Stavskiui, o knygos „Gulago saly
nas“ tomą pats vertė į lietuvių kalbą pla
tinimui.

Teisiamasis B. Gajauskas kaltas nepri
sipažino. Jis paaiškino, kad knygą „Bolše
vizmas“ nežinia iš kur gavęs, namuose se
niai buvo. Knygą „Gulago salynas“ I tomą 
jis gavo 1974 m. iš S. Kudirkos. Brošiūrų 
„Teisių gynimo TSRS kroniką“ ir „Dievas 
ir tėvynė“ iš viso neturėjo. „Gulago saly
nas“ I tomo dalį gavo iš S. Kudirkos, iš
verstą į lietuvių kalbą. Pasidaręs rankraš
tinį šio vertimo nuorašą, o gautą vertimą 
sunaikino.

B. Gajausko kaltė, laikius antitarybinę 
literatūrą platinimo tikslu, bei jos platini
mas, patvirtinamas šiais įrodymais.

Liudytojas L. Stavskis parodė, kad B. 
Gajauskas buvo davęs parkaityti knygą 
„Bolševizmas“, kurią perskaitęs jam grą
žino atgal. Vėliau, 1976 m. davė paskaity
ti 'bei pasaugoti „Gulago salynas“ I-jo to
mo dalį 'bei brošiūras „Teisių gynimo 
TSRS kronika“ ir „Dievas ir tėvynė“, ku
riais 'atrado ir išėmė. Teisme jis atpaž.ino 
ir parodė šią literatūrą, nurodydamas, kad 
ją buvo gavęs iš B. Gajausko ir perskaitė.

Iš B. Gajausko 1974 m. gruodžio 23 d., 
kratos metu, buvo išimtos knygos „Bolše
vizmas“ ir „Bulago salyno“ 1-jo tomo da
lis — nuo 193 iki 272 psi. (2 t. 95-105 1.).

1977 m. vasario 7 d. iš L. Stiavskio, kra
tos metu, buvo išimtas „Gulago salyno“ I- 
jo tomo dalis (nuo 1 iki 192 psl.) ir bro
šiūros „Dievas čir tėvynė“ 1 ir 2 numeriai 
bei 2 egz. „Teisių gynimo TSRS kronika“ 
(2 t. 165-174 1.).

Parengtiniame tardyme B. Gajauskas 
parodė, kad „Gulago salynais“ I-jo tomo 
vertimą darė pats (I t. 163, 140-143 1.). L. 
Stavskis nurodė, kad šios knygos I-mą to
mą davė B. Gajauskas, o vėliau jį padali
no pusiau ir vieną dalį atsiėmė. Eksperti
zė nustatė, tari „Gulago salynas“ knygos 
dalis išimta iš B. Gajausko, ir antroji da
lis — iš L. Stavskio sudaro vienos knygos 
egzempliorių (3 t. 34-39 1.), o rašysenos 
ekspertizė nustatė, kad šios knygos rank
raštinis vertimas į lietuvių kalbą padary
tas B. Gajausko ranka (3 t. 111-128 1.), kas 
sutampa su B. Gajausko prisipažinimu pa
rengtiniame tardyme apie tai, kad jis pats 
asmeniškai darė vertimą (lt. 25-26, 44-46 
1.).

šiais įrodymais paneigiamas jo aiškini
mais, kad, neva 'tai. gavęs vertimą iš S. Ku
dirkos, pasidarė nuorašą.

Be to, B. Gajausko ranka padaryti ver
timai yra keliuose sąsiuviniuose ir lant at
skirų lapų, kas taip pat byloja, jog jie ne- 
nunaišyti nuo kito egzemplioriaus, o versti 
(7t. 22, 23, 21 paketai).

Pats vertimais, turint pačią knygą, o taip 
pat vertimo darymas per 'kalkinį popierių 
keliais egzemplioriais, liudija apie verti
mą platinimo tikslu.

Nėra pagrindo netikėti L. Stavskio pa
rodymais ir apie tai, kad jam B. Gajaus
kas davė perskaityti bei pasaugoti knygą 
„Bolševizmas“ ir brošiūras „Dievas ir tė
vynė“ bed „Teisių gynimo TSRS kronika“, 
ką B. Gajauskas neigia.

Knygoje „Bolševizmas“ 'šmeižiama ir 
niekinama Darbo žmonių deputatų tarybų 
veikla, tarybinės vyriausybės vidaus poli
tika ir tarybinės visuomenės gyvenimo sri
tys. Knygoje „Dievas šiandien“ šmeižikiš
kai tvirtinama, kad komunizmas — prie
vartinė sistema, atnešusi vergiją, badą, 

žvėriškumą ir t. t. Brošiūroje „Teisių gy
nimo TSRS kronika“ talpinami šmeižikiš
ko pobūdžio straipsniai apie piliečių teisių 
pažeidinėjimus, 'persekiojimus Tarybų Są
jungoje bei represijas. Leidinyje „Dievas 
ir tėvynė“ šmeižiama Tarybinė valstybinė 
ir visuomeninė santvarka, partijos politi
ka tikinčiųjų atžvilgiu, raginama telktos 
kovai prieš Tarybinę valdžią Lietuvoje. 
Taid šios literatūros laikymas platinimo 
tikslu, dauginimas bei platinimais yra an
titarybinė 'agitacija ir propaganda, sie
kiant pakirsti ir susilpninti Tarybų val
džią.

II. Lietuviškųjų nacionalistinių gaujų 
dokumentų laikymas ir dauginimas plati
nimo tikslu.

Be paminėtos šio nuosprendžio I-<me sky
riuje literatūros, B. Gajauskas 1974 m. 
įsigijo ginkluotų nacionalistinių gaujų, 
veikusių pokario metais respublikoje, an
titarybinius dokumentus: taip vadinamą 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, Lietuvos 
laisvės armijos ir „Vanagų“ organizacijos 
statutus, instrukcijas, įsakymus, protoko
lus bei šių organizacijų leidinius — „LLKS 
biuletenis“, „Laisvės varpas“, „Partiza
nas“, „Laisvės žodis“ (rusų kalba), Lietu
vos pasipriešinimo judėjimo memorandu
mą Suvienytų Nacijų Organizacijai (ang
lų kalba), Lietuvos bendro demokratinio 
pasipriešinimo judėjimo memorandumą 
SNO ir kelių didžiųjų valstybių Ministrų 
taryboms (anglų kalba) bei visą eilę pa
našaus pobūdžio kūrinių.

Siekdamas apsaugoti šiuos dokumentus 
nuo galimų kratų, jis 1976 m. rudenį atve
žė juos pas L. Stavskį į butą, siekiant juos 
parilauginti ir panaudoti platinimui. Tą pa
tį rudenį atėjo pas L. Stavskį ir savo foto 
aparatu „Zenit-3M“, padedant nenustaty
tam asmeniui, juos nufotografavo. Dalies 
šių dokumentų padarė fotokopijas, kurias 
jo motina A. Kilčiauskiienė perdavė saugo
ti O. Grigauskienei, pas kurią kratos me
tu buvo atrasta.

Be to, B. Gajauskais tokiu pat tikslu pa
darė paminėto memorandumo, „Vanagų“ 
organizacijos įsakymo, eilėraščio ir kito 
dokumento, neturinčio pavadinimo, nuora
šus, kurie buvo atrasti ir išimti-.

Teisiamas B. Gajauskas kaltu neprisipa
žino. Jis paaiškino, Ikiad ginkluotų naciona
listinių gaujų dokumentų nelaikė ir netu
rėjo. Juos fotografavo pas L. Stavskį, mo
kydamasis fotografuoti ir padarė po kele
tą egzempliorių fotokopijų. Iš L. Stiavskio 
buvo gavęs 4 dokumentus, kuriuos sunai
kino, padaręs jų nuorašus savo įdomumui.

Nors B. Gajauskas kaltas neprisipažino, 
bet jo kaltė laukius paminėtus dokumentus 
ir juos dauginus platinimo tikslu, patvirti
nama šiais įrodymais:

Liudytojas L. Stavskis parodė, ikad B. 
Gajauskais 1976 m. rudenį atvežė ginkluo
tų nacionalistinių gaujų dokumentus, o po 
kurio laiko atėjo su nepažįstamu -asmeniu 
ir juos visą dieną fotografavo ir foto juos
tais išryškino. Dalį tokių juostų išsinešė, o 
kitas paliko pas jį. Vėliau pasiėmė ir dalį 
dokumentų.

1977 m. vasario 7 d. iš B. Gajausko bu
vo išimtas foto aparatas „Zenit-3 m“, foto 
didintu-vas ir kilos fotografavimo medžia
gos (lt. 156-158 i.). Tą pačią dieną dlš L. 
Stavskio buvo išimta 7-rių fotojuostų ne
gatyvai su 200 kadrų ir 322 lapai buržua
zinių nacionalistinių gaujų dokumentais 
(lt. 165-174 1.). Kriminalistinė ekspertizė 
nustatė, kad fotojuostų negatyvai su gaujų 
dokumentais yra nufotografuoti fotoapa
ratu „Zenit-3M“, išimtu iš B. Gajausko..

Iš išimtų fotojuostų negatyvų buvo pa
darytos nuotraukos. Pasirodė, kad juose 
nufotografuoti rasti pas L. Stavskį gaujų 
dokumentai (2 t. 217-218 1.). Tai patvirti
na L. Stiavskio parodymus apie tai, kad B. 
Gajauskas fotografavo pas jį atneštus do
kumentus savo aparatu ,.Zenit-3M“. Dak- 
tilaSkopinė ekspertizė nustatė, kad ant kai 
kurių paminėtų dokumentų, išimtų iš L. 
Stavskio, rasti B. Gajausko rankos -pirštų 
antspaudai (3 t., 5-15 L). Tai patvirtina, 
kad šie dokumentai buvo pas jį.

Iš 'kratos protokolo -matyti, kad pas O. 
Grigauskienę 1977 m. vasario 12 d. buvo 
rasta ir išimta įvairių rankraštinių kūri
nu bei nuorašų, o taip pat po -keletą eg
zempliorių foto kopijose nacionalistinių 
gaujų dokumentų (2 -t., 191-194 1.). Liudy
toja O. Grigaiuskienė parodė, kad juos pas 
ją atnešė saugoti teisiamojo motina A. Kil- 
čiausktenė. Gi pastaroji patvirtino, kad jie 
kratos metu nebuvo rasti, priklauso B. Ga
jauskui, todėl, kad jų nesurastų, ir nune
šė pas O. Grigauskienę. Taigi, buržuazinių 
nacionalistų gaujų dokumentų laikymas ir 
jų dauginimas fotoaparatu, padarant po 
kelis egzempliorius, kas buvo -atrasta pas 
O. Grigauskienę, liudija apie tikslą platin
ti šią literatūrą. B. Gajausko aiškinimais, 
kad jus nelaikė paminėtų dokumentų pla
tinimo 'tikslais, paneigiamas minėtais įro
dymais.

Ginkluotų nacionalistinių gaujų doku
mentai yra antitarybinė literatūra. joje 
pilna šmeižikiškų įprasimianymų apie Ta
rybų valdžią Lietuvoje, duodami nurody
mai apie -būdus ir metodus kovai griauti 
ją. Tad tokios literatūros laikymas, daugi
nimas tikslu išplatinti, neabejotinai liudi
ja apie paminėtų gaujų veiklos perėmimą, 
priderinus prie šiuolaikinio etapo, siekiant 
susilpninti ir pakirsti Tarybų valdžią. To

kia veikla yna ne kas 'kilta, kaip antitary
binė agitacija ir propaganda.

Kaltinime -teigiama, kad B. Gajauskas 
sudarė sąlygas kitiems platinti gaujų do
kumentus, nes jo motina A. Kilčiauskiienė 
'perdavė dalį jų O. Grigauskienei. Šis kal
tinimas išbraukiamas, nes A. Kiloiiaiusk-ie- 
nė be B. Gajausko žinios šitaip padarė ir, 
be -to, pastaroji taip pat neturėjo 'tokio 
tikslo.

III. Nuteistų asmenų sąrašų sudarymas 
antitarybinės propagandos tikslais

B. Gajauskas, -grįžęs iš įkalinimo vietos, 
surinko duomenis -apie nuteistus lietuvius 
už itin pavojingus valstybinius nusikalti
mus. Sudarytą sąrašą per savo bendramin
čius Kovaliovą ir A. Ginzburgą paskelbė 
nelegaliai leidžiamajame rinkinyje „Eina
mųjų įvykių kronika“ bei reakcinguose 
užsienyje leidžiamuose laikraščiuose: „Dir
va“, „Europos lietiuivilis“ ir „Mūsų Lietu
va“, siekiant susilpninti bei pakirsti Ta
rybų valdžią, šiuose leidiniuose nuteistie
ji -asmenys pateikiami! kaip „vergovės“ lau
kos 'bei „nacionalinio“ ir „pasipriešinimo“ 
dalyviai.

Teisiamasis B. Gajauskas 'kaltas nepri
sipažino. Jis paaiškino, kad- nuteistųjų -as
menų sąrašus jam davė S. Kudirka, išvyk
damas iš TSRS. Jis juos nusirašė ir laikė 
savo įdomumui. Kaip jie pateko į užsienį 
ir buvo palteikti priešiškai spaudai — ne
žino.

B. Gajausko kaltė sudarius nuteistųjų 
asmenų sąrašus ir panaudojus juos antita
rybinės agitacijos įtiksiu, nustatoma šiais 
įrodymais:

Iš B. Gajausko 1974 m. -gruodžio 23 d. 
buvo išimti -trys -ranka -sudaryti sąrašai as
menų (lietuvių), nuteistų už itin pavojin
gus valstybinius nusikaltimus. Grafinė 
ekspertizė nustatė, kad' šie sąrašai padary
ti B. Gajausko rankai (3 t., 111-128 1.).

1974 -m. gruodžio 23 d. iš Kovaliovo pa
imti nuteistųjų (lietuvių) sąnašai, atspaus
dinti rašomąja mašinėle rusų kalba (10 t.. 
29-37, 42-47 1.).

1977 m. sausio 4 d. 'kratos metu rasti ir 
išimti 5 lapuose atspausdinti nuteistų as
menų (lietuvių) sąrašai (2 t., 234-245 1.). 
Išimti sąnašai yra analogiški. Ant išimtų 
iš A. Ginsburgo sąrašų yra padaryti papil
dymai bei pataisymai, o rašysenos eksper
tizė nustatė, fcad šiuos pataisymus padarė 
savo ranka- (3 t., 173-192, 198-202 1.). Tai 
paltvirtino, kad B. Gajausko sudaryti sąra
šai nuteistųjų asmenų buvo jo perduoti 
Kovaliovui bei A. Ginsburgui ir patalpin
ti į užsienyje leidžiamus reakcingus leidi
nius. B. Gajausko aiškinimas, kad juos 
perrašė, nepagrįstas. Visų pirmai, pas jį at
rasti sąrašai trijuose egzemplioriuose yra 
taipatinigi lir su -pataisymais bei papildy
mais. Netikėtina, kad (jis, turėdamas origi
nalus, darytų jų nuorašus ir dar trijuose 
egzemplioriuose.

Be to, parengtiniame tardyme B. Ga- 
jaiuiskas parodė, kad nuteistųjų lietuvių są
rašus sudarinėjo jis pats, gavęs žinias apie 
juos iš pažįstamų ir nepažįstamų lalsimenų. 
Jis taip pat paaiškino prie pavardžių pa
rašytų skaičių reikšmę (lt., 33-37 1., 103- 
106, 171-182 1.). IŠ šių parodymų neabejo
tinai seka, kad S. Kovaliovas ir A. Ginz
burgas juos gavo iš B. Gajausko, nes pagal 
B. Gajauską, niekam šių sąrašų nedavęs, 
o įsu paminėtais 'bendraminčiais buvo pa
žįstamas.

Nelegaliai rinkdamas nuteistuosius ir 
sudarydamas jų sąrašus, o taip pat per
duodamas S. Kovaliovui ir A. Ginzburgui 
juos, aiškiai žinojo, kad jie bus paskelbti 
ir panaudoti antitarybinei agitacijai ir 
propagandai, to ir siekė.

Tokiu -būdu šio nuosprendžio I, II, III 
skyriuose suminėtais i-r 'aptartais įrody
mais neginčytinai nustatyta, kad B. Ga
jauskas skleidė antitarybinę agitaciją ir 
propagaindą, siekdamas susilpninti ir pa
kirsti Tarybų valdžią TSRS. Ši jo veikla 
atitinka Lietuvos TSR BK 68 str. 2 d.

IV. Bausmės ir kiti klausimai
B. Gajauskais ills teistumo už itin pavo

jingą valstybinį nusikaltimą išvadų nepa
darė. Jo naujai padaryto nusikaltimo -po
būdis ir -apimtis sudaro padidintą pavojin
gumą visuomenei bei valstybei. Jo asme
nybė, nerodanti noro pasitaisyti, taip pat 
byloja 'apie būtinumą izoliuoti nuo visuo
menės ilgam laikui. Šia pra'sme apie tai 
byloja ir rasta -pas jį daugybė kitokios an
titarybinės literatūros bei jo paties kūry
ba reiškia neapykantą Tarybų valdžiai, 
partijai ir vyriausybės taikiai -politikai. 
Kadangi B. Gajausko ankstesnis teistu
mas nepanaikintas, tad jis pripažįstamas 
itin pavojingu recidyvistu ir paskirtma 
papildama bausmė .— nu-trėmimas.

Teismas, v-adovaudamasis Lietuvos TSR 
BPK 331-333 str., nusprendė Gajauską Ba
lį, Jono s. pripažinti kaltu, padariusį nusi
kaltimą, niumartytą TSRS BK 68 str. 2 d. ir 
nuteisti laisvės -atėmimu dešimčiai metų 
su nu-trėmimu penkeriems metams.

Remiantis BK 26 str. pripažinti jį itin 
pavojingu recidyvistu ir bausmę paskirti 
atlikti ypatingojo režimo pataisos darbų 
kolonijoje.

Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 1977 m. 
balandžio 20 d.

Priteisti iš B. Gajausko 136 rub. 76 kaip, 
teismo išlaidų į valstybės pajamas.

Daiktinius įrodymus, esančius byloje,

UETUVOJE
KAI KAPITONAS LUCKĄ ATNEŠĖ 

VIRĖJAI LEKEŠIENEI GĖLĘ...

Laivuose plaukiojus „Tiesos“ bendra
darbis E. Uldulkis šitaip pagarbino „Alek
sandro Teriochino“ v-ardo laivo virėją:

„Ispanijos Pasacheso uoste, grįždamas iš 
miesto, kapitonas Alfredas Lučka parnešė 
į laivą margaspalvį žiedą, kurį su nuošir
džios padėkos žodžiais įteikė mūsų virėjai 
Valentinai Lekešienei, nelaukdamas jokios 
-progos ^norėdamas bent egzotiška gėlele 
išreikšti padėką už puikų įgulos maitini
mą.

„Valentina Lekešienė — ne tik jūredvė, 
bet ir jūreivio žmona,. Abu su vyru plau
kioja Lietuvos jūrų laivininkystės laivais

„Grįžtant iš Ispanijos į Klaipėdą, audu 
ringoji Biskaja buvo rami (kaip Kalotės 
ežeras. Laisvi nuo budėjimo jūreiviai kai
tinosi saulėje, vėsinėsi po dušu sūriu jū
ros vanden-iu. Iš kambario 'sklido aroma
tingi kvapai... Iki vakarienės dar 'buvo to
li. Staiga denyje pasirodė virėja ir išdali
jo -mums karštus pyragaičius. Mes tą va
landėlę pasijutome lyg būtume ne tolimo
joje Biskajoje, bet namuose.

„Po poros dienų visa „Aleksandro Terio
chino“ į-gula nuoširdžiai sveikino V. Leke- 
šienę: iš Klaipėdos atėjo žinia, kad ji pri
pažinta geniausia Lietuvos jūrų laivinin
kystės laivo virėja“.

Romantiška, -ar ne tiesa? Bet geriau- 
siem-s juk duodami garbės vardai ar gar
bės lapai, o šįkart tik gėlytę atnešė kapi
tonas, dar -net nežinodamas, kad Valentina 
iškeps tuos pyragaičius ir -taps geriausia 
virėja...

KNYGOS MENO PARODA
Vilniaus parodų -rūmuose surengta kny

gos meno paroda, kurioje išstatyta dau
giau ikaiirp 2.000 kūrinių. Juos pateikė dau
giau kaip 100 dailininkų. Tai vis iliustra
cijų originalai, tarptautinėse ir sovietinių 
respublikų parodose premijuotos už ilius
tracijas knygos.

Organizacinis parodos komitetas prieš 
parodą paragino dailininkus sukurti ilius
tracijas Just. Marcinkevičiaus draminei 
trilogijai. Į paraginimą atsiliepė 17 daili
ninkų, ir itie jų nauji darbai atskiru ap
lanku išleidžiami parodos proga.

IŠTIRPĘ ĮRODYMAI
Rugpjūčio 18 d. apie 19 vai., palaukęs ei

lutėje, nusipirkau Mažeikiuose, Laisvės g. 
esančioje parduotuvėje, du kilogramus šal
dytos žuvies.

—■ Kuir ta tavo žuvis? — išvyniojusi pir
kinį, paklausė žmona.

Pažiūrėjau lį pirkinį. Ogi ten gabalai le
do. Tik padidinamo stiklo pagalba pama
čiau vieną sveiką žuvelę ir kiltos uodegą.

O prekybininkams kas? Pardavė vietoj 
žuvies ledą, tas ištirpo, iir įsu įrodymais —■ 
kvit!

A. žemaitis („Valstiečių laikraštis“)

KIEK JIS ĮSIPAREIGOJO PRIKULTI
Kombaino vairuotojas Jonais Ramdžius, 

kaip ralšomia- „Tiesoje“, Joniškio rajono 
laikraštyje „Tarybinis balsas“ 'šitaip pasi
sakęs:

— Įsipareigojau prikulti 378 tonas grū
dų. šį planą gerokai viršysiu.

Sficiitytuju fališkai
PATIKSLINIMAS DĖL SKOTUOS 

LIETUVIŲ

Mes, Škotijos lietuviai, įkartas nuo kar
to užtinkame spaudoje straipsnių apie lie
tuvių gyvenimą ir veiklą Škotijoje, štai 
„Šaltinio“ šių metų Nr. 3 rašo muzikė ir 
visuomenės veikėja J. Sarafinai'itė, ir jos 
straipsnis 'sukėlė daug -nemalonumų tarp 
lietuvių, ypač tarp tų, kurie čia atvyko po 
antrojo pasaulinio Ikaro.

Ji rašo prieš antrąjį pasaulinį ikarą turė
jusi net šešis lietuviškus chorus įvairiose 
lietuvių kolonijose, o šiandieną likę tik du 
— vienas Glasgove, o kitas Bellshille. Taip 
pat ji rašo, kad šiandien laibiausiai lietu
višką organizacinę veiklą palaiko tie, ku
rie yra gimę ir augę Škotijoje.

Tiesiog man nesuprantama, kodėl J. Sa- 
rafaniaitė taip rašo, bet nieko nepasako apie 
esamų draugijų ir organizacijų veiklą Ško
tijoje. Štai Bellshill šv. Cecilijos choras 
yra -įsikūręs -prieš 28 metus. To choro įkū
rėjas yra tuo metu Škotijoje gyvenęs kun. 
dr. Gronis, chorui vadovavo Varnaitytė- 
Mullen, o jai mirus prieš 12 metų choro di
rigavimą ir vadovavimą -perėmė Pr. Dzido- 
likas. Prie to šv. Cecilijos choro J. Sarafi- 
naitė nieku nėra prisidėjusi.

Dabar dėl jos įtvirtinimo, kad tik čia g> 

palikti saugoti prie bylos. Foto -aparatą 
„Zenit-3M“, didintuvą ir kitas -dauginimo 
priemones -bei -medžiagas konfiskuoti.

Iš nuteistojo paimtus asmeninius daik
tus grąžinti j-am -arba jo giminaičiams.

šis nuosprendis kasacine tvarka neskun
džiamas ir neprotestuojamas.

Pirmininkaujantis: S. Razdūn-as.
Liaudies tarėjai: A. Burokaitė ir F. 

Stanionis.
„AUŠRA“, Nr. 11, 1978 m. gegužis.

VAKARAS L. TOLSTOJUI PAMINĖTI

Rusų rašytojo L. Tolstojaus gimimo 150 
m. sukaktis Vilniuje paminėta specialiu 
vakaru, kuriame kalbėjo rašytojų sąjun
gos pirm. A. Maldonis, E. Červinskienė, O. 
Urbanovič, V. Kubilius, Alf. Bieliauskas. 
Buvo -dar ir literatūrinis-muzikinis kon
certas.

V. Kubilius sakė, kad P. Cvirkai ir A. 
Venclovai L. Tolstojaus proza atrodė „pa
sakojimo meno idealas“, jo „epinio pieši
nio konkretumas, jo vaizdų kone fizinis 
kūniškumas, pilnas galingos pojūčių ener
gijos, buvo 'susižavėjimo bei mokymosi šal
tinis ir J. Baltuišiui, rašančiam „Parduotas 
vasaras“, ir J. Avyžiui, kuriančiam savo 
pirmąjį didelį epinį romaną „Kaimas kryž
kelėje“, o gal ir V. Bubniui; romano „Po 
vasaros dangum“ autoriui“.

Alf. Bieliausko kalboje 'buvo ir tokia pa
straipa:

„Dar juokingesnis yr-a -prancūzų „naujo
jo romano“ pagrindėjas Alenas Rob Grije, 
paklausęs tarybinius rašytojus, kurie, aiš
ku, didžiuojasi esą klasikinės rusų litera
tūros geriausiųjų traidli-cijiĮ atnaujintoj ai 
ir tęsėjai: „A-r ilgai dar jūs laikysitės įsi
kibę į savo patriarcho Levo barzdą?“

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Pirmaujantis kolūkio kombainininkas 
per sezoną .prikūlė daugiau negu visi kilti 
kolūkio kombainininkai. Kyla klausimas 
— ar veria tokius kombainininkus laikyti 
ant kombainų! (Iš pasisakymo)

Lietuvos vokiečiu klausimas
■

Australijos Newcastle dr. M. šeškus 
Skaitė paskaitą „Lietuviai ir vokiečiai“.

Atpasakodamas tuos paskaitoje iškeltuo
sius klausimus, Vyt. Doniela „Mūsų Pasto
gėje“. 'be kita ko, raišo:

„Nežiūrint, kad. lietuviai pasiekė kelių 
stiprių pergalių, vokiečių kolonizatoriams 
pavyko pavergti prūsus, vadinasi, apie 
trečdalį lietuviškų genčių. 1413 m. buvo 
nubrėžta riba, kuri ilgus šimtmečius at
skyrė Lietuvą nuo „mažosios“ Lietuvos. 
Išlikę pėdsakai Rytprūsiuose buvo galuti
nai likviduoti po II pas. karo, kiai net va 
karinėje lietuvių -pusėje 'atsirado rusiškas 
rajonas (Kaliningrado sritis), šitokia geo
politinė padėtis tautai yra, be -abejo, -grės
minga.

„Naudingesnė lietuviams buvo vokiečių 
civilizacijos įtaka. Jau pirmieji kunigaikš
čiai kvietėsi vokiečių pirklius ir amatinin
kus. Vėliau, ypač reformacijas metu, ma
tome nemažai vokiškos architektūros bei 
spaudos priemonių. Dar vėliau atsirado 
vokiečių fabrikantų, net ūkininkų. Nepri
klausomybės metais Lietuvoje buvo apie 
29.000 vokiečių, t. y. apie 1,4% krašto gy
ventojų. Bet valstybinius santykius su Vo
kietija labai painiojo Klaipėdos krašto 
problema. Ypač Hitlerio laikais 'šie ryšiai 
blogėjo, pvz. mūsų eksportas į Vokietiją 
krito nuo 60% iki žemiau 20%. Politiniu 
atžvilgiu -vokiečiai rėmė tik Lietuvos norą 
atgauti Vilniaus kraštą, bet nacių pergalės 
atveju italuta būtų buvusi kolonizuotai. Vis
gi lietuviai pasirodė geraširdiški pabėgė
liams iš Rytprūsių po II pas. karo, ką vo
kiečiai ir dabar prisimena pozityviai (pvz 
vienintelę lietuvišką gimnaziją užsienyje 
Vata. Vokietija remia suteikdama -apie 75' 
biudžeto)“.

mę ir augę išlaiko lietuvišką veiklą. Norė
čiau duoti perą konkrečių pavyzdžių, kurie 
prieštarauja jos teigimui, šv. Kazimiero 
draugijos pirmininkas yra J. K-aišponis, po 
antrojo karo atvykęs, taip pat J. Mickevi
čius, kasininkas, ir dar keli valdybos na
riai. Blaivybės draugijos pirmininkas Pr. 
Puodžius, Bellshill Lietuvių Instituto pir
mininkas J. Bliūdžius, kasininkas K. Savo
mis, sekretorius A. Jovaras ir dar keli val
dybos nariai visi yra po antrojo karo at
vykę.

Prieš porą metų iš Kanados buvo atvy
kusi į Didž. Britaniją gastroliuoti „Aušra“. 
Ji dalvė gražų koncertą Bellshill Lietuvių 
Institu-te, ir visu grupės -priėmimu rūpino
si -kaip tik po antrojo karo atvykę lietu
viai, ir pati J. Sarafinaitė klausėsi to ne
paprasto „Aušros“ pasirodymo Škotijoje.

Praėjusiais metais mus lankė vyskupas 
dr. A. Deksnys. šv. Kazimiero draugija, 
kuri rūpinasi kun'.igo išlaikymu, -kažkaip, 
■matyt, nerado reikalo ganytoją pristatyti 
savo parapijiečiams. Tą viešą ir malonų 
priėmimą surengė Bellshill Lietuvių Insti
tutas.

Mes, po antrojo pasaulinio karo atvykę 
:r čia, Škotijoje, apsigyvenę, įsijungėme j 
čia sukurtas lietuviškas draugijas ir orga
nizacijas ir dirbame visokį lietuvišką dar
bą. Po antrojo ikaro į Bellshill ir apylinkes 
atvykusieji -kartu su senosios kartos lietu
viais įsigijo nuosavas patalpas, kurias pa
vadino Bellshill Lietuvių Institutu, šian
dien tos patalpos jau griaunamos ir naujos, 
modernios pastatytos, kuriose sutilps visi, 
seni ir jauni, čia gimę a-r po karo atvykę 
vadinamieji D. P.

Mes, po karo atvykusieji, niekuomet ne
siskyrėme iš -anksčiau čia gyvenusių lietu
vių, bet tokie kaip J. Sarafinaitės straips
niai įžeidžia mus.

J. Bliūdžius

3
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Europos
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

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 bailius Londone, Sporto -ir Soc. 
klube.

Spalio 28 d. 19 vai. — Koncertas Spor
to ir Soc. klubo salėje, Londone.

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

Gruodžio 16 d. — Lietuviškas vakaras 
Sodyboje. Įėjimas £1.00.

LONDONAS

DAR VIENAS KONCERTAS

Po nepaprastai pavykusio Pabaltiečių 
koncerto Chelsea rotušėje, publikai pagei
daujant, Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis sutiko dar 'kartą padainuoti 
Londone.

Jųjų paskutinis koncertas Anglijoje bus 
Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A Vic
toria Park Road, E9, šeštadienį, spalio 28 
dieną 19.00 vai. Akompanuos Vincentas 
O'Brien. Pelnas skiriamas IV PLJ Kongre
sui paremti. Įėjimas 1 sv.

KALĖDINIS BAZARAS

Lapkričio 25-26 'dienomis įvyks tradici
nis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras 
Latvių Namuose, Londone, kur „Dainava“ 
tvarko lietuvių skyrių.

„Dainava prašo mielus tautiečius talkon; 
lietuviškam kampeliui labai reikalingi! itaiu- 
tinių motyvų darbeliai: juostos, pagalvė
lės, medžio drožiniai ir kita. Be to, didelis 
trūkumas fantų loterijiaii; čia tinklą viso
kios smulkmenos (iš loterijos gaunama 
daugiausia pelno).

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami „Dainavą“, padėsite li
goniams, seneliams ir kitiems vargan pate
kusiems tautiečiams. Dalis metinio pelno 
taip pat Skiriama jaunimo ir lietuvių or
ganizacijų paramai.

Daiktus, pinigines aukas siųsti iki lap
kričio 23 d. šiuo adresu: „Dainava“, 2, Lad- 
broke Gardens, London, Wil 2PT.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavos“ valdyba

DAINUOS DAINAVIEČIŲ BALIUJE

Solistas J. černds mielai sutiko padai
nuoti „Dainavos“ baliuje keletą dainų iš 
-savo turtingo repertuaro. Jam alkompanuos. 
p. Lapinskienė,

Jubiliejinis balius bus ispalio 21 d. Lietu
vių Namuose.

SODYBOJE ATOSTOGAUJA

Visą spalio mėnesį Sodyboje atostogauja 
žinomais Stoke-on—Trent veikėjais Vyt. 
Andruškevičius.

BOLTONAS

ŠOKIAI BOLTONE

Spalio 1 d. Boltono lietuviai' buvo susi
rinkę latvių .klube aptarti savo rengiamus 
šokius. Buvo padaryti pai-kuitiniai pasiū
lymai, pareigų -pasiskirstymas ir aptarti 
kasdieniniai reikalai. Susirinkimas vėl 
praėjo vieningoj ir gražioj nuotaikoj.

Į įšoktus, 'kurie įvyks spalio 21 d. 7.30 vai. 
vak. ukrainiečių klube, 99 Castle Street, 
Bolton, visi apylinkės lietuviai yra nuošir
džiai kviečiami.

NOTTINGHAMAS
. , IŠKILUS KONCERTAS

Ateitis priklauso mūsų jaunimui. Todėl 
Jaunimo kongresui paremti rengiamas iš
kilus

KONCERTAS,
-kuris įvyks šeštadienį, spalio 21 d. ukrai
niečių klubo salėje 30, Benitinck Road.

Programoje dalyvaus žymūs solistai, at
vykę iš Čikagos: Nerija Linkevičiūtė ir 

■ -Bernardas Prapuolenis.
Akompanuos Vincentas 0‘Brien. Pradžia 

... 19 vai. Po koncerto šokiai, grojant gerai 
muzikai. Alutis su puta iki vidurio nak- 

į.ties.
Sekmadienį, spalio 22 d., 11.15 vai. solis

tai giedos pamaldų metu „Židinio“ Aušros 
Vartų Marijos koplyčioje.

Kviečiame visus iš 'arti ir toli gausiu 
dalyvavimu paremti jaunimą.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Draugijos valdyba apgailestauja, kad su

sirinkimas, planuotas spalio mėn-. 21 die
nai, yra atidėtas iki lapkričio 4 d. 6 vai. 
vak.

Visi filatelistai yra kviečiami šiame su
sirinkime —■ pašto ženklų mugėje daly
vauti.

KUN. V. KAMAIČIO VIEŠNAGĖ 
KANADOJE

Manchesterio ir apylinkių lietuvių 'kape
lionas kun. Valentinas Kairaitis buvo iš
skridęs į Kanadą aplankyti savo brolių.

Hamiltone Julė ir Jonas Kamaičiai su
ruošė jam pagerbti vaišes, kuriose dalyva
vo apie 50 svečių. Ta proga paminėta kun. 
V. Kamaičio 25 m. sukaktis.

RAMOVĖNŲ BALIUS

Spalio 7 d. L. K. V. Sigos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius surengė M. L. S. 
klube metinį narių pobūvį, kuriame daly
vavo apie 40 žmo-nių iš gana plačios apy
linkės.

Pobūvį atidarė ir pravedė r. reikalų v- 
jas V. Bernatavičius ir palaimino stalus, 
kuriuos skoningai ir turiningai paruošė 
E1. Barauskienė, E. Murauskienė ir A. Ber- 
natavičienė.

Ta pačia proga ilgamečiu! ramovėnų 
pirmininkui K. Murauskui, kuris kartu 
yra ir šio skyriaus gaubės narys, į pensiją 
išėjimo proga, buvo įteikta ramovėnų pi
niginė dovana, o V. Kupstys jam įteikė sa
vo -asmeninęę dovaną — kardą, kaipo bu
vusiam kavaleristui. Organizacijų atsto
vai išreiškė jam pagarbą už organizacinį 
darbą ir palinkėjo gražios kloties ateities 
gyvenime. (Per neapsižiūrėjimą „E. L.“ 
Nr. 38 buvo parašyta, kad jis yra skautas. 
Jis yra tik skautų rėmėjas. Skautu jis nie
kad -nebuvo).

Pobūvio metu žodį tarė ir geros kloties 
ramovėnų organizacijai linkėjo klubo 
pirm. V. Kupstys, DBLS Manchesterio 
skyr. pirm. A. Jalovedkas, skautų vardu 
A. Jakimavičius, kun. V. Namaitis ir ra
movėnų pirm. K. Murauskas, kuris padė
kojo už dovanas ir linkėjimus ir palinkė
jo ramovėnams veikti ir bujoti ir toliau, 
ypač kai senoji karta pasitrauks.

Pobūvis, padainuojant, pasišnekant ir 
pašokant, nusitęsė iki ankstyvo ryto.

A. P-kis

BIRMINGHAM AS

IŠVYKA Į NOTTINGIIAMĄ

DBLS Birminghaimo skyrius rengia išvy
ką į 'spalio 21 d. koncertą Nottingh-ame. 
Norintieji vykti prašomi registruotis Sky
riaus valdyboje telef. 382-2319.

Skautiškuoju keliu
LSS Anglijos Rajono Skautų ir Jaunimo 

stovyklos Lietuvių Sodyboje 1978 m.

APYSKAITA
Pajamos
Stovyklavimo mokestis £625.50
Aukos 315.64
Stovykliniai marškiniai 6.50
Stovyklini-ai! ženklai 5.00
Viso £952.64
Išlaidos 
Palapinės £486.00
Maistais 659.51
Virtuvės grindys 51.50
Įrengimai, dezinfekcija ir kiti smulkūs
reikmenys 30.82
Parama šiaur. Anglijos autobusui 32.00
Viso £1.259.83
Nuostolis £307.19

Stovyklos vadovybė

ŠVEICARIJOS SPAUDOJE

Šveicarijos Rytų Instituto leidžiamas 
dvisavaitinis laikraštis Berne „Zeitbild“ 
spalio 4 d. Nr. 20 išspausdino Lietuvos di
plomato dr. Alberto Geručio straipsnį apie 
laisvos Lietuvos diplomatijos veiklą užsie
nyje, esant kraštui jau beveik 40 m. oku
puotam. Tam progą davė š. m. rugsėjo 5 
d. 80-sis Lietuvos diplomatinės tarnybos 
šefo, 'Stasio 'Lozoraičio, gimtadienis.

Laikraščio pirma'alme puslapyje iš kny
gos „Soviet Lithuania“ atspausdinta Le
nino statula Vilniuje su paaiškinimu: „jį 
čia pastatė naciai“. Straipsnis iliustruotas 
L'etuvos žemėlapiu; apačioje paaiškini
mas: ,Lietuva Hitlerio Naujos Europos 
-tvarkos pasekmėje priskirta sovietams“.

Dr. A. Gerutis rašo: „Kai 1939. VIII. 23 
pasaulį nustebino Hitlerio-Stalino paktas 
ir kai po savaitės prasidėjo viena didžiau
sių žmonijos istorijos katastrofų, buvo 
jaučiama, kad už pakto fasado tūnojo 
slapti Berlyno-Maskvos susitarimai. Iš tie
sų -abudu diktatoriai pasidalino Europos 

rytus. -Baltijos valstybės atiteko sovietų 
galios sferon, kur Lietuva vaidino ypatin
gą vaidmenį“. Toliau straipsnio autorius 
aprašo, kaip pradžioje buvo susitarta Lie
tuvą atiduoti Hitleriui, bet vėliau, Lietu
vai atsisakius dalyvauti kare prieš Lenki
ją, Hitleris užpyko ir už 7į milijonų auk- 
somarkių ją pardavė Stalinui.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

EVANGELIKŲ MOKINIŲ METINĖ 
IŠVYKA

Ji įvyko pasikuitinį rugsėjo sekmadienį. 
Ir šiais met-a-is ją suorganizavo ir pravedė 
veiklusis -gimnazijos evangelikų dvasios 
vadas kun. Fr. Skėrys.

Išvykome ankstyvą rugsėjo 24 d. rytą 
autobusu. Kelionės tikslais — Triero (įta
riama: T-ryro) miestas. Triere ekskursan
tus sutiko Vincas Bartusevičius, kuris -iš
vykos dalyviams vadovavo, lankant mies
to įžymybes.

Vincas Bartusevičius yra buvęs Vasario 
16 gimnazijos mokinys -ir jos abiturientas. 
Vėliau, baigęs studijas magistro laipsniu, 
eilę metų mokytojavo lietuvių gimnazijo
je ir buvo jos reikalų vedėju, o nuo 1974 
m. yra vokiečių gimnazijos mokytojas 
Wi-ttlicho mieste (netoli Triero) ir labai 
veiklus Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
veikėjas, taip pat aktyviai prisideda ir prie 
PLJK Vokietijoje ruošos. Tai jis supažin
dino su Triero reikšme ir istorija, o po to, 
jam vadovaujant, buvo -aplankytos svar
biausios istorinės vietos.

Triera's yra piate seniausias Vokietijos 
miestas, įkurtas pirmame šimtmetyje prieš 
Kristų „Augusta Treviero-rum“ vardu. Tre
čiame ir ketvirtame šimtmetyje jis buvo 
Romos imperijos rezidencija, iš čia valdė 
šeši imperatoriai, kol imperatorius Kon
stantinas perkėlė savo būstinę į Bizantiją. 
Visi svarbiausi istoriniai paminklai yra 
statyti anais laikais. Ir vėliau, pirmosios 
Vokietijos imperijos laikais, Tlrieras ne
prarado savo reikšmės. Triero vyskupas- 
kunigaikštis buvo vienais iš tų septynių 
kunigaikščių, kurie rinkdavo imperatorių. 
Dabair Trienas turi apie 110.000 gyventojų 
ir yra didelis susisiekimo centras. Jame 
yra uostas prie Mozelio upės. Trienas yra 
rajono sostinė ir katalikų vyskupo reziden
cija. Mieste yra universitetas -ir katalikų 
aukštoji teologijos mokykla.

Pirmoji įžymi mūsų aplankytoji vieta 
buvo imperatoriniai termai. Termai yra 
lotyniškas žodis ir reiškia maudykles. Ket
virtame šimtmetyje senieji Barboros ter
mai imperatoriui pasidarė per maži, todėl 
jis liepė statyti naują ir didelį maudyklių 
pastatą netoli iilmperatoriaus rūmų. Mau
dyklių pastatas buvo 140 m pločio ir 160 
m ilgio. Jame buvo karšto ir šalto vandens 
maudyklės, pirtis ir 'sporto rūmai. Mau
dyklių palatatas vidiuiramžiais buvo su
griautas, dabar tėra tik griuvėsiai. Čiiia pait 
ir Konstantino bazilika — Aula Palotina. 
Bazilika statyta ketvirtame šimtmetyje ir 
yra milžiniškas salės pavidalo pastatas, 67 
m ilgio, 27 m pločio ir 33 m aukščio. Joje 
buvo imperatoriaus Konstantino sostas. 
Dabar bazilika yra Triero evangelikų pa
rapijos pagrindinė bažnyčia.

Per nuleisto centrą ir istorinę turgavietę 
pasiekiami šiauriniai miesto vartai — Por
tą Nigra (Juodieji vartai). Juodieji var
tai, statyti antrame šimtmetyje, yra di
džiausi išlikę romėniški vartai Vokietijoje. 
Jų dydis: 36 m ilgio, 22 m pločio ir 30 m 
'aukščio. Vienuoliktame amžiuje Juoduo
siuose vartuose gyveno vienuolis Simeonas. 
Jam mlilrus, iš Juodųjų vartų buvo padary
ta Šv. Simeono bažnyčia su vienuolynu. 
Tik devynioliktame šimtmetyje buvo baž
nyčios priestatai pašalinti ir istoriniai var
tai restauruoti senąja forma.

Šv. Petro kiatedra yra Vokietijos seniau
sia vyskupinė bažnyčia. Imperatoriaus 
Konstantino motina Elena krikščionių pa
rapijai padovanojo savo rūmus. Jų vietoje 
336-348 metais buvo pastatyta ši senoji ka
tedra, prie kurios šimtmečių bėgyje buvo 
pristatomi įvairūs priedai, kaip, pavyz
džiui, vakariniai bokštai vienuoliktame 
amžiuje. Katedros pasididžiavimas ii’ jos 
žymiausia relikvija yra Kristaus nedaly
tasis apsiaustas. Tūkstančiai maldininkų 
kasdieną praeina pro šį apsiaustą. Visiškai 
šalia katedros yra švenčiausios Mergelės 
bažnyčia, gotikos stiliaus, statyta trylikta
me šimtmetyje. Ji yra įdomi savo neįpras
ta kryžiaus forma. Bažnyčios centre yra 
pagrindinis altorius, galuose koplytėlės.

Paskutinis romėnų laikų pastatas, kurį 
ekskursantai -aplankė, tai amfiteatras. Pet
ro kalne pirmame šimtmetyje buvo iškals
ite 75 m ilgio ir 50 m pločio arena. Joje -ga
lėdavo apie 25.000 žiūrovų matyti gladija- 
torių kovas tarp savęs ir su žvėrimis. Tik
riausiai pirmaisiais šimtmečiais čia yra ir 
daugelis krikščionių mirę kankinio mirti
mi. Amfiteatre taip pat būdavo statomos 
dramos ir komedijos. Triero amfiteatras 
yra vienintelis Alpių šiaurėje.

Tačiau ne vien gražių paminklų tenka 
Triere pamatyti. Triere yra gimęs tais žmo
gus, kurio mokslas -aipie trečdaliui mūsų 
planetos -gyventojų atnešė nelaisvę ir tikė
jimo draudimą, kurio mokslas mūsų tau
tai atėmė nepriklausomybę. Karolis Mark
sas Triere gimė 1818 gegužės 5 d. Jo gim
tasis nalmas dabar priklauso Vokietijos so
cialdemokratų partijai, ir jame yra įreng
tas Karolio Markso muziejus.

Grįžtant namo, autobuse skambėjo lie
tuviškos dainos. Visi buvo dėkingi už gra
žią ir įdomią kelionę. Ta proga visų eks
kursantų vardu reikia nepavargstančiam

IV PLJ KONGRESAS
ALTENBERGO NAMAI

Studijų dienos įvyks Altenberge. Tai yra 
mažas kaimelis netoli Koelno, turintis tik 
-keletą namų, tačiau visoje Vokietijoje iš
garsėjęs savo katedra. Iš tikrųjų Altenber
go bažnyčia nėra katedra (vyskupo bažny
čia), nors ji taip ir vadinama, o vienuoly
no -bažnyčia, kurią tryliktame amžiuje pa
statė vienuoliai cistersa-i ir kuri savo gro
žiu kasmet patraukia keliasdešimt tūks
tančių turistų. Viduramžiais Altenberge 
veikė garsus cistersų vienuolynas, kuris 
šiek tiek 'bendro turėjo ir su Lietuva. Iš 
čia cistersai kūrėsi Lietuvoje ir Lenkijoje.

Sekuliarizacijos laikais vienuolynas iš
nyko, o jo puošnūs pastatai su didžiuliu 
apsaugos mūru virto griuvėsiais. Praeito 
šimtmečio viduryje tiek katalikai, tiek ir 
evangelikai vietos gyventojai atremontavo 
katedrą, kuri iki šiandien yra abiejų kon
fesijų bendra bažnyčia.

Po Pirmo pasaulinio karo Koelino arki
vyskupija nutarė šioje kalnelių apsuptoje 
vietoje įsteigti namus. Amerikoje surink
tomis aukomis ir savanoriams padedant 
buvo atstatyti sugriuvę ir išdegę buvusio 
vienuolyno pastatai, kuriuose vykdavo 
įvairūs suvažiavimai, kursai ir rekolekci
jos jaunimui. Karo pabaigoj čia buvo per
kelta Koelne išbomibarduotoji senelių prie
glauda.

Po karo Altenbergo namai tapo Vokieti
jos katalikų jaunimo veiklos centru. Rū
syje ir pastogėje buvo pastatytos lovos 
jaunimui pernakvoti, -įsteigta bendra vir
tuvė, iir vėl prasidėjo jaunimui kursai ir 
rekolekcijos. Iškrausčius senelius, čia bu
vo įsteigta Vokietijos Katalikų Jaunimo 
Sąjungos būstinė, kuri 1954 metais persi
kėlė i netoli esantį Duesseldorfo miestą. 
Tačiau jos -metiniai kongresai dar vis 
vyksta Altenberge, kur senieji rūmai buvo 
atremontuoti ir sumoderninti ir šių metų 
pavasarį papildyti didžiuliu pastatu. Al
tenbergo -namai yra vien jaunimui skirti, 
ir šiuo metu juose sutelpa 180 žmonių. 
Kambariai ir salės moderniai įrengti. 35 
kambariai talpina po 1 -asmenį, likusieji 
po 2 ar po 3 asmenis. Yra didžiulė salė, 
talpin-anti300 žmonių (200, jeigu p-rie sta
lų), daugiau kaip dešimt mažesnių salių 
konferencijoms ir keletas laisvalaikio 
kambarių bei- didžiulė valgykla.

Altenbergo namus supa dideli miškai, 
kuriuose galima pasivaikščioti.

JUOZAS KAPOČIUS PASAKOJA APIE 
ENCIKLOPEDIJAS IR KITUS LEIDINIUS

Los Angeles (JAV) leidžiamojo „Lietu
viai Amerikos Vakaruose“ bendradarbis J. 
Andrius kalbėjosi su Itan miestan atsilan
kiusiu enciklopedijų ir knygų leidėju Juo
zu Kapočium.

Tuo metu, ru-gpiūčio mėn. pradžioj, kaip 
jis sakė, jiau buvo baigtas spausdinti ir atii- 
duotas įrišti paskutinis, šeštasis, „Encyclo
pedia Liituianica“ tomas. Ta1 enciklopedija 
turi 2.500 prenumeratorių, ją gauna dau
giau kaip 200 bibliotekų ir mokslo įstaigų 
pasaulyje. Bibliotekos ir mokslo įstaigos 
dažniausiai tokius dalykus perka, kai jau 
būna ilsėjęs visas 'komplektas, taigi užsaky
mų dar padaugės.

„Lietuvių Enciklopedijos“ buvo atspaus
dinta 4.500 komplektų. Leidykla jų beturi 
apie 30 komplektų ir dar po šiek tiek 'at
skirų tomų. Lietuvos įstaigos oficialiai pre
numeravo apie 30 egz., o privatūs asme
nys apie 20.

J. Andriaus pagaminto Lietuvos žemė
lapio buvo atspausdinta 6.000 sulankstomo 
ir 1.500 sieninio. Liko aipie 200. Įdomu, kad 
nemaža lietuvių, važiuodami paviešėti į 
Lietuvą, pasiimdavo vežtis ir žemėlapį 
(savo reikalui nebūdavo kliudoma įsivež
ti). J. Kapočius spėja, kad taip galėjo bū
ti nuvežta į Lietuvą ne mažiau kaip 1.000 
egz. tų žemėlapių.

Dabar spausdinamas taip pat J. And
riaus pagamintas žemėlapis „Lithuania“, 
kuris bus pridėtas prie „Encyclopedia Li- 
tuanica“ VI tomo, o atskirai bus pardavi
nėjamas po pusantro dolerio.

Šiuo metu leidyklos spaustuvėje baigia
mi rinkti nepriklausomybės akto signata
ro Petro Klimo atsiminimai, kuriuose 
smulkiai 'apraišytas nepriklausomos Lietu
vos atkūrimas. Knygą numatoma išleisti 
metų gale.

Svarstomas klausimas, ar nereikėtų vie
nu ar dviem tomais išleisti lietuvitĮ enci
klopedijos ispanų kalba, ypač turint galvo
je Amerikos kraštų skaitytojus. Tų kraš
tų leidyklos palankiai žiūrinčios į tokią 
galimybę. Dėl to jei buvusieji enciklopedi
jų redaktoriai sutiksią paruošti, tai Pietų 
Amerikos leidyklos galėsiančios išleisti.

Pasirodo, abi J. Kapočiaus išleistosios 
enciklopedijos turėjo daugiau kaip 1.100 
bendradarbių!

SKELBIMAS

Trejos Devynerios 1978 metų. Vieno po- 
kelio kaina su persiuntimu — 2 sv. 30 p.

Baltic Stores Ltd., 11 London Lame, 
Bromley, Kent, BRI 4 HI“'. Telef. 
01 460 2592.

'išvykų organizatoriui kun. Fr. Skėriui pa
sakyti didelį ačiū už šių metų kelionę.

Petras Veršelis

Normaliai taip -gerai ir gražiai įrengti 
namai būtų laibai brangūs, tačiau 'šių namų 
vadovybė sutiko lietuvių jaunimo atstovus 
priimti už savikainą, tai išeis apie 30,— 
DM į dieną asmeniui, -įskaitant nakvynę 
ir keturis valgius per dieną.

PAGALBINIS KOMITETAS KONGRESUI 
RUOŠTI

Rugsėjo 30 d. įvyko Londono Lietuvių šv 
Kazimiero šventvoės svetainėje D. Brita
nijos lietuviškų organizacijų susirinkimas 
-aptarta, kaip ir kuo galima padėti būsi
mam Jaunimo Kongresui Europoje, kurio 
pirmoji dalis vyks D. Britanijoje.

Susirinkimą sukvietė inž. Aleksas Vil
činskais, I V-toj o PLJ Kongreso rengimo 
komiteto narys, atstovaująs D. Britanijai.

Susirinkime dalyvavo dešimties organi
zacijų atstovai, viso per 30 asmenų, ir ke
liolika stebėtojų, jų tarpe kun. K. Joku- 
bauškais iš Sao Paulo, Brazilija.

Susirinkimui pirmininkavo inž. Aleksas 
Vilčinskas, o sekretoriavo Romas Kinka-

A. Vilčinskas pasiūlė apsvarstyti sekan
čius klausimus: PLJK finansai, Pietų 
Amerikos jaunimo globa, kongreso iškil
mingas atidarymas, kongreso susipažinimo 
vakarais, iškilmingos pamaldos, užjūrio ir 
Europos lietuvių -svečių, -atvykusiųjų D. 
Briltanijon, kongreso .metu priėmimas ir 
globa.

Po porą valandų užtrukusių diskusijų 
buvo sudarytas pagalbinis komitetas iš 
Mečio Bajorino, Antano Dambriūno, A. 
Ivaniauško, Zigmo Juro, Romo Kinkos, Sta
sio Kasparo, Petro Ma'šalaičio, Juozo že
mėtos, kum. dr. Jono Sakevičiaus, MIC, 
Klemenso Tamošiūno -i-r Alekso Vilčinsko.

Pagalbinis komitetas pasiskirstė parei
gomis 'šitaip: pirmininkas — Mečys Batjo- 
rinas, vicepirmininkai — Zigmas Juras ir 
Stasys Kasparas, sekretorius — Romias 
Kinka.

Sekantis Pagalbinio komiteto posėdis 
įvyks spalio 19 d. 7 vai. -valk. parapijos sve
tainėje. Tada bus sudaryti atskirų sričių 
komitetai sėkmingesniam darbui.

Šis Pagalbinis Londono komitetas talki
ninkaus Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Rengimo komitetui, kuris rūpinasi 
visais kongreso organizavimo reikalais ir 
turi jau seniau -sudarytas įvairiems reika
lams komisijas.

S. K.

PAGARBA IR NEPAGARBA

„Tiesos“ dienos aidų skiltyje Bronius 
Čekanauskas, be kita ko, rugsėjo 6 d. ra
šė:

„Sporto organizacijų vadovai, dešimtys 
žmonių Vilniaus 'aerouoste, keli tūkstan
čiai sporto mėgėjų centriniame „Žalgirio“ 
stadione su gėlėmis, 'audringais plojimais 
sveikino pasaulio rekordininkę bei čempio
nę plaukikę Liną Kačiulšytę. NuOšird-aiuis 
sutikimo minutės, manau, ilgam išliks jau
nos sportininkės širdyje.

„Tą šlaitą, lietingą vakarą centriniame 
„Žalgirio“ stadione prisiminiau ir kitą at
sitikimą. Neseniai mūsų respublikos sosti
nės .sporto rūmuose vyko skambus tarptau
tinis -turnyras. Salėje nesimatė nė vienos 
laisvos vietos, lauke, už durų, dar stovi
niavo būrys optimistų, laukiančių „atlie- 
kamo“bilietėlio... Susidomėjimas didžiulis!

„Sporto rūmų darbuotojos, kruopščiai 
aitlikdamos savo pareigas, aktyviai ragino 
praėjimuose susibūrusius žmones užimti 
vietas tribūnoje. „Aš neturiu vietos“, — 
ramiai, bet piktokai atsakė vyriškis. „Ir 
aš“, — jam pritarė kitas.

„Nesmagu pasidarė, kai pamačiau, kad 
be vietų 'atsisėsti palikti du garsūs Tarybų 
Lietuvos sporto veteranai. Beje, dar ir 
'šiandien jie dirba reprezentacinių koman
dų treneriais...

„Gražios nusipelniusių sportininkų su
tiktuvių. jų pagerbimo tradicijos. Norėtų
si. kad ši pagarba būtų ne vienadienė, o ly
dėtų juos visą gyvenimą“.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTERYJE — spalio 29 d.. 12.30 

vai., St. Chad's bažn.
NOTTINGHAME — spalio 22 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje. Giedos solistai 
Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis, vargonuos Vincas O'Brien.

WOLVERHAMPTONE — spalio 22 d„ 17 
vai., šiuokart naujoje vietoje: St. Tho^ 
mas of Canterbury, Tettenhall, Hay
wood Drive.

NOTTINGHAME — spalio 29 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — spalio 29 d., 15 
vai.. St. Wulstan's Church Lane, Wols- 
tanton.

HALIFAXE — spalio 29 d„ 1 val. p. p.
BRADFORDE — lapkričio 5 d„ 12.30 val. 

Tuoj po pamaldų keliausime į kapines 
aplankyti mūsų mirusiųjų.

NOTTINGHAME — lapkričio 1 d., Visi 
Šventieji, 18 vai.. Židinyje.

NOTTINGHAME — lapkričio 2 d., Vėli
nės, 18 vai., Židinyje. Trejos Mišios. 

Gedulingi Mišparai per aštuondienį.
NOTTINGHAME — lapkričio 5 d., 11,15 

vai., Židinyje. Po to lietuvių lankymas 
kapinėse, a. a. Juliaus Matuškos ir 
Liudo Nemeikos antkapio, kryžių šven

tinimas.
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