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Dievs, sveti Latviju!
Lapkričio aštuonioliktoji mūsų broliokai 

latvių tautai yra tas pat, įkas mums Va
sario 16-toji. Tą dieną prieš 60 įmetu Lat
vija, kelis šimtmečius svetimųjų paverg
ta, pasiskelbė atstatanti nepriklausomą 
valstybę.

Latvių nepriklausomybės kovos, (kaip ir 
Lietuvos, buvo labai suniktos. Amerikos 
prezidento Wilsomo paskelbtuosius tautų 
apsisprendimo punktus reikėjo išsikovoti 
ginklu. Kovose už Latvijos laisvę žuvo 3000 
karių-savanorių. Latvių tauta ypač dėkin
ga Anglijai, kuri tuo laiku padėjo orga
nizuoti ir aprūpinti besikuriančią Latvi
jos kariuomenę. Latvių karių drąsa ir ryž
tas užtikrino laimėjimą.

Du dešimtmečiu Latvija, kaip ir Lietuva, 
džiaugėsi savo laisve. Išaugusi naujoji 
karta niekada nepamirš to laisvės džiaugs
mo. Todėl dabar, būdami sunkioje prie
spaudoje, latviai nenustoja kovoję už savo 
tautos teises.

Kaip praneša East-West Digest (Nr 15, 
1978). pastaruoju laiku Vakarus pasiekė 
„Latvijos nepriklausomybės organizacijos“ 
pogrindžio leidinys, kuris parodo tą latvių 
kovą. Išleistas 25 tūkst. tiražu, jis buvo 
platinamas Kurlše ir Rygos miesto apylin
kėse. Tas laikraštėlis yra vienas iš dauge
lio Latvijoje platinamųjų savilaidos leidi
nių. Daugumoje jų iškeliami panašūs rei
kalavimai: panaikinti komunistų partijos 
valdžią ir pravesti referendumą respubli
kai išstoti iš Sov. Sąjungos.

Pogrindžio leidinyje sakoma, kad komu-, 
nistų partija yra uzurpavusi teisę kalbėti 
liaudies vardu, bet nesitaria su liaudimi, 
slepia informacijas ir sistemingai ibei są
moningai apgaudinėja liaudį. Komuniz
mas nepanaikino žmogaus išnaudojimo. 
Partija, kurią sudaro tik gyventojų mažu
ma, kontroliuoja gamybos priemones ir 
naudoja jas, kaip jai patinka.

Gyvenimo standartas Latvijoje yra že
mas, uždarbiai maži, maisto kainos aukš
tos, nepakankamai buitinių patarnavimų. 
Krašte vieSpatauja moralinė degeneraci
ja, alkoholizmas ir nusikaltimai, žmogaus 
teisių paneigimas, izoliacija nuo išorinio 
pasaulio ir pagaliau — nuolatinė rusų ko
lonizacija.

Toms problemoms išspręsti, pagal po
grindžio leidinį, reikia atsiskirti nuo Sov. 
Sąjungos. Tai galima padaryti referendu
mu. Kitų kraštų gyventojai yra prašomi 
remti latvių kovą dėl atsiskyrimo nuo Sov. 
Sąjungos. „Tai yra mūsų konstitucinė tei
sė, ir mes dabar norime jąja pasinaudoti“, 
sako leidinio autoriai. Latviai, (kaip rašo
ma, džiaugtųsi, jei „matytume lietuvius 
ir estus mūsų pusėje šiame savanoriškai 
suruoštame tautų referendume atsiskirti 
nuo Sov. Sąjungos.“

Leidinys ragina boikotuoti sovietinius 
balsavimus, arba sugadinti balsavimo kor
teles, išbraukiant iš jų visas kandidatų 
pavardes. Jaunimas raginamas rodyti savo 
pritarimą atsiskyrimo minčiai, paišant vie
šose vietose raidę V ir nušvilpiant komu
nistų agitatorius.

Gyventojai raginami parodyti solidaru
mą bu suimtaisiais ir reikalauti juos pa
leisti. Leidinio autoriai žada, kad „nepri
klausomoje Latvijoje bus įsiteigta tikrai 
demokratinė valstybė“. Gyventojams bus 
prieinami visi užsienio leidiniai bei fil
mai, gyventojai galės laisvai keliauti i vi
sus kraštus, kiekvienas galės laisvai pirkti 
užsienio gaminius, bus užtikrinta nuosa
vybės teisė bei pensijos, bus padidinti už
darbiai, ir t.t.

Latvijos išeivija, pasižymėjusi organi
zuotumu, taip pat yra užsiangažavusi po
litinėje kovoje dėl tautos laisvės. Latvijos 
valstybės diplomatai tebeatstovauja ir te- 
begina savo valstybės teises užsienyje. 
Bendroje kovoje dėl mūsų tautų ateities 
mes, lietuviai, linkime broliškai latvių
tautai sėkmės!

į
Dievs sveti Latviju!

VLIKas SVEIKINA POPIEŽIŲ

VLIKo pirmininkas dr. Kęstutis Valiū
nas spalio 17 d. pasiuntė naujai išrinkta
jam popiežiui Jonui Pauliui II sveikinimą, 
kuriame jis perdavė Jo Šventenybei VLIKo 
ir lietuvių laisvajame pasaulyje bei oku
puotoje Tėvynėje linkėjimus.

„Lietuvių tauta“, — rašė dr. Valiūnas,— 
„yra persekiojama ir žiauriai baudžiama 
už jos gilų ir nepalaužiamą prisirišimą 
prie Katalikų Bažnyčios. Jūsų šventenybė 
suprantate, kaip kenčia žmonės svetimoje 
priespaudoje. Todėl Jūsų išrinkimas i 
Apaštališkąjį Sostą teikia mūsų persekio
jamai tautai vilties. Jūsų Šventenybės 
maldos ir parama sutvirtins lietuvių tau
tos dvasią ir atnaujins jų drąsą.“

TARĖSI VLIKAS IR PLB

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vaidybos 1978 m. rugsėjo 30 d. susitiko 
Clevelande apžvelgti okupuotos Lietuvos 
dabartinės padėties, pasiiin-formuoti apie 
paskirai vykdomus Lietuvos laisvinimo 
darbus, aptarti mūsų tautos laisvei ir Lie
tuvos nepriklausomybei laisvųjų lietuvių 
pašvenčiamų pastangų ir jų darnos. Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
atstovavo pirmininkas dr. Kęstutis Valiū
nas, vicepirmininkai dr. lEironius Nemic- 
kas ir Jurgis Valaitis, sekretorius Bronius 
Bieliukas, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei — pirmininkas Vytautas Kamantas, 
vykdomasis vicepirmininkas Vaclovas 
Kleiza, sekretorė Daina Kojelytė, protoko
lų sekretorius Antanas Juodvalkis ir PLB 
Valdybos atstovas VLIKe Kazys Jankūnas.

Pirmininkams išdėsčius savo organiza
cijų numatomus uždavinius ir atliekamus 
darbus, svarstyta tokio turinio darbotvar
kė: White Plains konferencijos nutarimų 
numatyti daubai, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės nutarimų vykdymas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso ruoša.

Apžvelgus White Plains konferencijos 
numatytus uždavinius, nusstatyta juos 
vykdyti, bendrai susitarus, ar apie atski
rai atliekamus darbus vienas kitą painfor
mavus. Pasaulio Lietuvių lEiendruomenės 
V-tojo Seimo politinio pobūdžio įpareigo
jimai numatyta vykdyti bendromis pastan
gomis, derinant Lietuvos laisvinamo veik
lą ir jos atstovavimą už Lietuvos ribų. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
pasižadėjo moraliai .remti Pasaulio (Lietu
vių Jaunimo IV-jį Kongresą, kurio finan
sinį užnugarį sudaro Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė.

Pasitarimas vyko nuoširdaus atvirumo, 
pasitikėjimo, darbo darnos ir viltingos jo 
kloties dvasioje. (Elta)

VIKTORAS PETKŪS ŠAUKIASI 
PAGALBOS

Lietuviai raginami kuo skaitlingiau ra
šyti jam laiškus šiuo adresu:

Viktoras Petkus 
00020 g Vladimir 20 

Učreždenije OD-1ST-2 
USSR

Taip pat svarbu nuolat (kelti Viktoro 
Petkaus ir kitų lietuvių sąžinės kalinių 
reikalą svetimtaučių tarpe ir spaudoje.

ELTA

TILTAS PER NEMUNĄ

Lietuvoje baigiamas statyti didžiausias 
tiltas per Nemuną. Tai gelžbetoninės kon
strukcijos tiltas ties Jurbarku. Jis pradė
tas įstatyti 1975 metais, kadla buvo pradė
tos betonuoti .atramos. Pats tiltas yra su- 
monltuotas ilš industriniu (būdu pagamintų 
įtempto gelžbetonio sijų, šiuo metu (baigia
ma tvarkyti bitumo danga.

Tiltas yra apskaičiuotas 80 tonų svoriui 
vienai angai, t. y. per tiltą galės judėt1 
sunkiausių sovietų tankų kolonos, su sąly
ga, ikad tarp (kiekvieno tanko atstumas bus 
apie 100 metrų.

GINČAS DĖL RYTŲ EUROPOS

Britų Darbo partijos (tarptautiniame ko
mitete išėjus ligšioliniam pirm. I. Mikar- 
diui, per naujo pirmininko rinkimus kilo 
ginčas dėl Rytų Europos. Kai kurie komi
teto nariai pasiūlė, kad komitetas labiau 
susidomėtų Rytų Europos reikalais, ypač 
disidentais profesinėse <sąjun.gose. Ligšio
linis pirmininkes, būdamas sovietų įsimpa- 
tilkas, tuo klausimu neleido domėtis. Kan- 

. didatais į naujo pirm, vietą yra Joan Les- 
I tor, Ibuv. partijos egzekutyvo pirm., ir 
Alex. ‘Kiitson, praeitais metais lankęsis 
iMasIkvoje ir iššloyinęs Sov. Sąjungą. Ko

miteto posėdyje (balsams pasidalinus, rin
kimai laltidėti gruodžio mm. Nuo tų rinki
mų rezultatų daug priklausys būsimas 
partijos nusistatymas Rytų Europos (klau
simu.

CHARAZOVUI — (>0 M.

Spalio 31 d. sovietinis Lietuvos gauleite
ris Valerijus Inokentjevičius Charazovas, 
oficialiai vadinamas Lietuvos komunistų 
partijos CK antruoju sekretorium, sulau
kė 60 metų ‘amžiaus.

Ta proga prez. Brežnevas apdovanojo jį 
„Garbės ženklo“ ordinu, o Lietuvos (komu
nistinė „vyriausybė“ tik pasveikino ir pa
linkėjo „tolimesnės sėkmės“, matomai, 
engti okupuotą kraštą.

THE GUARDIAN APIE POPIEŽIŲ

„The Guardian“ spalio 17 d. atsispaus
dino šešių savo ‘bendradarbių pranešimus 
ir (tai temai paskirtą vedamąjį. Iš visų (tų 
pranešimų iškyla ligšiolinė Karolio Woj- 
tylos - popiežiaus Jono Jauliaus II figūra 
nuo pat vaikystės ligi šios dienos. Be kita 
ko, pasikalbėjęs su Kestono kolidžio direk
torium Michael Bourdeaux, vienas bendra
darbis, suminėjęs didelį lenkų džiaugsmą, 
dar ir (šitaip parašė: „Žinia .turės būti en
tuziastiškai ‘sutikta Lietuvoje, kuri nuolat 
žiūrėjo į Lenkijos katalikų Bažnyčią, kad 
paremtų ją“.

Spalio 18 d. (tas dienraštis taip pat daug 
vietos paskyrė naujajam popiežiui. Vie
name reportaže supažindino su pirmosios 
jo kalbos mintimis ir kard. Hume pasisa
kymais. Pranešime iš Varšuvos nurodo
ma, kaip išrinkimą sutiko lenkai ir kokio 
entuziazmo kupinas buvo Lenkijos vadų 
sveikinimais. G. Amsltrong svarsto, ką galė
tų reikšti, (kad popiežium išrinktais ne ita
las. Dar trijuose kituose reportažuose - 
straipsniuose supažindinama su naujojo 
popiežiaus ankstyvesniais pasisakymais ir 
su katalikų Bažnyčios padėtimi Lenkijoje 
ir (kituose Rytų Europos kraštuose.

LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lapkričio 11 d. pirmą kartą po 34 metų 
Lenkijoje buvo paminėta nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis. Visose bažnyčio
se buvo atlaikytos pamaldos, o Varšuvoje 
didelė minia su ‘tautinėmis vėliavomis žy
giavo prie Nežinomojo kareivio kapo. (Len
kai giedojo savo tautos himną ir šūkavo 
-antisovietinius šūkius.

Kard. Višinskis, kalbėdamas Liublino 
kat. universitete, reikalavo, kad būtų pa
naikinta spaudos cenzūra.

MICHAILO MICHAILOVA PASKAITA 
LONDONE

Š. m., spalio 24 d. London School of Eco
nomics profesorių ir aspirantų seminare 
kalbėjo žymus jugoslavų disidentas Mi
chailo Michailov, neseniai, po ilgų metų 
kalinimo, išleistas į Vakarus ir apsigyve
nęs JAV.

M. Michailov iškėlė laisvės suvaržymus 
Jugoslavijoje ir veikiančią ten cenzūrą. 
Jis papasakojo, kaip pirmą kartą buvo su
imtas už mėginimą išleisti nepriklausomą 
laikraštį, o ipo to — pakartotinai nuteistas 
už bendradarbiavimą Vakarų spaudoje.

Jis pabrėžė, kad nuo dvasinio atgimimo 
priklauso laisvojo pasaulio ateitis, išana
lizavo svarbų tikybų vaidmenį. Sutiko su 
Solženicynu, kad Vakarams 'trūksta veiks
mingos ideologijos, bet 'kategoriškai užgin
čijo teiginį, kad Vakaruose esąs laisvės 
perteklius. Laisvė būtina dvasinių ieškoji
mų ir raidės prielaida.

Atsakinėdamas į klausimus M. Michai
lov analizavo Jugoslavijos ateities per
spektyvas, kai nutruks Tilto vadovybė.

PALENGVINIMAS VENGRAMS
Nuo sausio- 1 d. Vengrijos emigrantai 

galės gauti Vengrijos pilietybę ir pasus, 
su kuriais turės teisę lankytis savo tėvy
nėje be jokių specialių leidimų.

Vengrijoje paskelbtas naujais įstatymas, 
kuris leis taip pat Vengrijos piliečiams iš
vykti lį užsienį ir (aplankyti tavo gimines, 
kurie pabėgo iš krašto politiniais moty
vais. Anksčiau talkiems tikslams neleisda
vo išvykti į užsienį.

PRAŠO ŽINIŲ
RAMANAUSKAS, Vilniaus Universiteto 

chemijos studentas, už religinių pažiūrų 
gynimą suimtas 1976 metais. Tarptautinės 
Amnestijos organizacijos Prancūzijos pa
dalinys prašo apie šį kankinį žinių. Žinias 
reikia skubiai siųsti šiuo adresu: VLIKas, 
29 West 57th St., New York. N. Y. 10019.

ELTA

KAS VYKSTA LATVIJOJE
Neseniai į Vakarus buvo išleisti du lat

vių disidentai: Gunar Rodė ir Viktore Kai- 
niniš. Albu ilgus metus kalėjo sovietų dar
bo stovyklose ir kalėjimuose, bet pagaliau 
išteisti į Latviją. Apsivedę su iš Vakarų 
atvykusiomis latvaitėmis, buvo išleisti 
emigruoti. Apie padėtį Latvijoje G. Rodė 
pasakoja:

„Latvių tauta naikinama įvairiais meto
dais. Iš Vladimiro ir Gorkio miestų rusai 
kviečiami persikelti į Latviją. Latvijos 
mokyklas baigusį jaunimą siunčia dirbti į 
Rusiją. Karo tarnybą latvių jaunimas -at
lieką už Latvijos ribų. Tas skatina miš
rias vedybas ir latvių jaunimą ištremia 
iš Latvijos, todėl Latvijoje tarp latvių yra 
senų žmonių (persvara. Jaunimas yra iš
sklaidomas. Ką tas reiškia tautai, supran
ta kiekvienas galvojantis žmogus“.

„Kalbant apie žmogaus teises Sov. Są
jungoje ir, žinoma, Latvijoje nesiskaito
ma su -įstatymais. Kažkas iš disidentų yra 
pasakęs: priversime Sov. Sąjungą gerbti 
savo įstatymus, ir ji subyrės. Iš formalios 
-pusės Sovietų įstatymai atrodo humaniš
ki, suteikia piliečiams daug teisių ir lais
vės, bet tie įstatymai nerespektuojami. 
Nekalbėsiu apie įstatymų ir taisyklių pa
niekinimą kalėjimuose. Ten visur viešpa
tauja sauvaliavimais. Ką koncentracijos 
stovyklų -ar kalėjimų administracija pati 
sumaino, tą ji ir daro. (Pvz. Sov. įstatymai 
draudžia -klausytis telefono pasikalbėjimų 
ir g-airan-tuoj-a korespondencijos neliečia
mybę, -bet (kiekvienas Sovietų pilietis gerai 
žino, (kad šios garantijos egzistuoja tik po
pieriuje. Tas pats pasakytina- ir (apie tei
sę kuriai nors respublikai išstoti iš Sov. 
Sąjungos“.

Atvykęs į Vakarus, Gunare Rodė pasi
ryžęs kartu -su Pasaulio (laisvųjų latvių są
junga (kovoti už Latvijos nepriklausomy
bę.

TERORO STATISTIKA ITALIJOJE
-Praeitais metais Italijoje buvo atlikti 

2.128 teroristiniai veiksmai, o šiemet per 
devynis mėnesius 1.668 (20 procentų dau
giau kaip pernai).

Nuo 1974 m. teroristai yra nužudę 67 
žmones, o šiais metais iki spalio mėn. — 
16.

24 žmonės buvo nužudyti politinių chu
liganų.

TENGAS NESIMATĖ TIK SU 
KOMUNISTAIS

Kinijos mini-siterio -pirmininko pavaduo
tojas Teng Hsiao-ping lankėsi Japonijoje, 
susitiko su daugeliu žymių ‘politikų, beit 
atsisakė pasimatyti su komunistų vadais, 
nes jie kritikuoja sutartį, kurią pasiraišė 
tie abu (kraštai.

Kaip Europoje ministeris pirmininkas, 
taip čia jo pavaduotojas pasakė kalbą, 
kurioje pasmerkė sovietinę hegemoniją ir 
skatino Japoniją plėsti prekybą su jo 
kraštu. Jau ir dabar Japonija yra didžiau
sias Kinijos prekybinis partneris.

SeįOųiihs DIENOS
— „Raudonosios Armijos“ banditai 

Frankfurte užpuolė oficialios Vak. Vokie
tijos telegramų agentūros (DPA) įstaigą, 
surišo tarnautojus ir reikalavo paskelbti 
jų pareiškimą. Atvykusi po kelių minučių 
policija suėmė 8 banditus.

— Britanijos Foreign Office svarsto di
plomatinių santykių su Albanija užmezgi
mo (klausimą. Santykiai buvo nutraukti 
prieš 30 metų, po Kortu kanalo incidento, 
kada, -sprogus minomis, nuskendo du bri
tų naikintuvai. (Britanija buvo pareikala
vusi 800 tūkst. svarų ‘kompensacijos, o Al
banija atsisakė įmokėti. Ilš savo pusės Al- 
ibiniij-a reikalauja iš -Britanijos grąžinti 8 
milijonų išvarų vertės aukso fondą, kuris 
po karo pateko į (Britanijos seifus.

— Sov. Sąjungai ir Vietnam-ui pasira
šius draugystės ir bendradarbiavimo su
tartį, Kinijos kom. -partijos vicepirm. 
Wang Tung-hsing pažadėjo pagalbą Kam- 
bodijai jos pasienio konfliktuose su Viet
namu. Dėl -tų konfliktų abi pusės kaltina 
viena kitą. Sovietai -palaiko Vietnamą, o 
Kinija —■ Kambodli-ją.

Kinija pareišjė griežtą protestą Vitetna- 
muii ‘dėl pasienio incidentų, per kuriuos žu
vo jų kairių. Pareikalavo grąžinti Kinijai 
karių lavonus.

— Dėl nesiliaujančių -riaušių ir streikų 
Irane, atsistatydinus buvusiai vyriausybei, 
šachas paskyrė buv. -generalinio štabo vir
šininką įgen. -Grolam Rėza Azsari min. pir
mininku. Ministerių kabinete yra dar sep
tyni -generolai ir kiti civiliai.

Per riaušes Teherane padaryta daug 
nuostolių. Riaušininkai padekė Britų am
basadą.

— įDr. (Bruno Kreisky, Austrijos kancle
ris, suruošęs referendumą dėl atominės jė- 
gaisės, nežada atsistatydinti. Per referen
dumą -gyventojų dauguma paisisakė prieš 
pastatytos jėgainės naudojamą.

— Franz Josef Strauss, Vokietijos deši

TRECIASIS PASAULIS IR 
KOMUNISTINIAI KRAŠTAI

Vaikarų Vokietijos -užsienio reikalų mi
nisteris H. D. Genscher pareiškė, kad ko
munistiniai kraštai vis kalba apie vadina
mojo trečiojo pasaulio — ūkiniai atsiliku
sių 'kristų problemas, tačiau neduoda jiems 
jokios pagalbos.

Visas Rytų Europos komunistus blokas, 
sako, neparėmė jų nė pusės tiek, kiek V. 
Vokietija viena. Taip pat komunistiniai 
kraštai neįsileidžia į savo rinkas trečiojo 
pasaulio gaminių. Vakarų pramoniniai 
kraštai sunaudoja 75 procentus trečiojo 
pasaulio eksporto, o komunistiniai net nė 
4 procentų.

ČEKŲ SKUNDAS WALDHEIMUI

Čekoslovakijos Žmogaus teisių kovoto
jai, pasirašę pagarsėjusį Čarterį 77, krei
pėsi -atviru laišku į JTO gen. sekretorių 
dr. Kurt Waldheimą ir į Helsinkio dekla
raciją pasirašiusių valstybių -galvas, pra
šydami atkreipti dėmesį -i „nuolat blogė
jančią padėtį, kiek tai liečia Žmogaus tei
ses mūsų krašte, ir didėjantį persekiojimą 
visų tų, kurie veikia Žmogaus teisių srity
je, ar kals ‘bando pasiekti tų teisių pripaži
nimą.“

Tai yra pirmas kreipimasis po to, kai 
šis sąjūdis kreipėsi 21 kartą į savo (krašto 
įstaigas ir niekad negavo jokio atsakymo. 
Septynių puslapių ilgio laiškas aprašo at
vejus, kur čarterio 77 -signatarai buvo ne
teisingai persekiojami ar kliudomi'.

„Mūsų krašte žmonės yra suimami, pa
vyzdžiui, už Čarterio kelių mašinraščio 
puslapių turėjimą, -a-r už perrašinėjimą 
kai kurių autorių raštų, ar už moderninės 
muzikos rekordavimą“.

Čekoslovakų saugumo organai bando su
rišti Čarterio simpatikus su kriminaliniais 
nusikaltėliais. Vienas Čarterio veikėjas, 
dr. J. Saibata, buvo apkaltintas policijos 
užpuolimu. Tuo tarpu jis buvo policijos 
suimtais ir sumuštas, -kai bandė su gimi
ningos lenkų organizacijos nariais susitik
ti -prie 'Lenkijos sienos. Kiti -buvo suimti 
už siuntimą į užsienį Čekoslovakijos rašy
tojų rankraščių, -ar už turėjimą užsieni
nės literatūros, ar už pasiskundimą dėl 
pareigūnų elgesio.

Atvirą laišką pasirašė žinoma daininin
kė Marta Kubisova, filosofas dr. Ladislav 
Hejdanek ir „neteisingai! persekiojamų gy
nybos (komitetas“. Laiško turinį plačiai ci
tavo anglų ienraščiai „The Times“ (8. 11. 
78) ir kiti.

SPALIO REVOLIUCIJOS SUKAKTIS

Sovietų -gynybos min. maršalas D. Usti
nov, kalbėdamas Raudonojoje Aikštėje, 
'Maskvoje, .per (kariuomenės paradą pasa
kė, kad komunistinės Kinijos vadovybė 
šiuo laiku -sudaro „rimtą pavojų“ pasau
lio taikai (ir socializmui.

KinijOs diplomatai, dalyvavę iškilmėse, 
protesto ženklan apleido aikštę.

niųjų partijos CSU lyderis, lapkričio 6 -d. 
buvo išrinktas -Bavarijos man. pirmininku. 
Pastaruoju laiku jo partija laimėjo „lan
do“ rinkimus.

— Gilnkluolti teroristai Italijoje lapkr. 8 
d. nužudė Frosinone miesto vyr. prokuro
rą Fedele -Calvosą, jį lydėjusį policininką 
ir ‘šoferį- Tai yra jau septintais teisingumo 
pareigūnas, nužudytas nuo 1971 m. Per 
susišaudymą buvo nušautas ir vienas tero
ristas.

— Lapkričio 9 d. — „Kristalinės nak
ties“ 40 metų sukakties proga — Vak. Vo- 
-kitijos miestų sinagogose buvo atlaikytos 
pamaldos. Kancleris H. Schmidt, kalbėda
mas Koelno sinagogoje, siūlė susitaikyti 
su pasaulio žydais ir atsiprašė už žydų 
persekiojimą, kurį naciai buvo pradėję 
■prieš 40 metų.
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Laiškas iš Amerikos (13)
KAI KURIOS PREMIJŲ SĖKMĖS IR 

DUOBĖS

Gerai žinoma, kad moksliniai ir litera
tūriniai konkursai ar žadamos premijos 
ne visuomet iškelia tik didžiai vertingus 
kūrinius, nebūtinai juos laimi patys ge
riausi literatūros kūrėjai ar mokslininkai. 
Ir retas konkursas ar paskiriamoji premi
ja vadinamam „laureatui“ nesukelia gin
čų ir prieštaravimų, visus patenkina ir įti
kina.

Čikagos „Draugas“ romano premijomis 
iššaukė tik itin nedaugelį šedevrų, šiaip
jau turėdavo premijuoti kuklias vidutiny
bes ar ir labai silpnučius veikalus (žino
ma, jei paisytume bent vidutinių literatū
rinio lygmens standartų). Taip pat ir Cle- 
velando „Dirvos“ metinės premijos už ge
riausią novelę tik retkarčiais atnešdavo 
kiek brandesnio derliaus, šio žanro veika
lų lygmens mūsų literatūroje dar nė kiek 
nepakeičiamos. Bet ką tu darytum, kaip 
surastum ir ką iškeltum, jeigu -kuriais me
tais Ikonlkursan stoja tik silpni autoriai su 
pačiais silpniausiais šedevrais? Premijuo
ti gi visvien reikia, jeigu jau taip buvo iš 
anksto prižadėta...

O jau tų ginčų, ginčų dėl premijų pasky
rimo vis nestigdavo. Daugiausia nepasiten
kinimų sukeldavo Lietuvių Rašytojų Drau
gijos (LRD) metinė premija, kuri ligi šiol 
kažkaip buvo įsigijusi aukščiausią presti
žą, ir pagal seną Nepriklausomybės laikų 
tradiciją juokaujant ją kartais pavadin- 
davom „valstybine premija“. Taip, teisin
gai, rašytojų premija gal ir verta didesnės 
pagarbos, nes ji 1. -seniausia ir pastovi, 2. 
premijos dydis anksčiau buvo aukščiau
sias, o dabar tegu ir susilyginęs su kitais, 
-bet vis dar pakenčiamas, 3. <tai .pačių ra
šytojų premija, skiriama specialios jury 
komisijos iš draugijos narių tarpo, o ne 
šiaip kokių pašaliečių ir gal ignorantų, 
taigi lyg ir profesinio lygio, vadinasi, ga
linti tikėtis tam tikro autoritetingumo.•*«

Dejia, ką kalbėjom apie „Draugo“ roma
no ir „Dirvos“ novelės konkursus, tą patį 
tegalėtume pasakyti ir apie Rašytojų 
Draugijos premijų sėkmes.

Duobių pasitaikydavo ir josios žvyruo
tuose keliuose. Gal net gilesnių negu ki
tur. (Mat, pagal nerašytą, bet sutartinai 
praktikuojamą įprotį, premijos skyrimo 
komisijos nors ir peržiūrėdavo visus tų 
metų grožinės literatūros veikalus, bet pa
prastai jos neskindavo tiems, kurie jau bu
vo premijų gavę iš kitų mecenatų. Princi
pas gal ir ne be priekaištų, .bet nesmerkti- 
nas lįvaiiriais kitais požiūriais. Norima, 
kad nebūtų dviem ar keliom premijom ap
dovanojamas tik vienas, nors ir pats ge
riausias tais metais, kurio rašytojo veika
las; rūpinamasi iškelti ir mažiau laimin
gus autorius, nepamiršti ir kitų atžymėti, 
įvertinti, paskatinti. Todėl pasitaikydavo, 
kad, sakysim-, anksčiau „Draugo“ premiją 
laimėjusio gero romano Rašytojų Draugi
jos komisija jau nebepremijuo-davo, o pa
sirinkdavo tų metų kito .autoriaus, jos 
nuomone,- geriausią veikalą — dažniausiai 
nebe romaną, o dramą ar poezijos rinkinį.

Bet pasitaikydavo ir griozdiškų -atvejų 
— gal favoritizmo, ar neapdairumo, keis
tenybių, net tikrų suklydimų. Kartais tai 
būdavo tiek pernelyg ryšku ir aišku, kad 
kildavo alaso ne tik rašytojuose, bet ir 
skaitančioje visuomenėje. Vienas iš pačių 
„dramatiškiausių“ incidentų buvo su 1957 
metų premija, kuri tada Rašytojų Sąjun

goje praktikuota tvarka — visuotiniu na
rių balsavimu — buvo paskirta Gražinai 
Tulauskaitei už eilėraščių rinkinį „Rugsė
jo žvaigždės“. Kai spaudoje pasirodė ži
nia, kad rašytojų daugumas .premiją pa
skyrė toms „Žvaigždėms“, visuomenėje ki
lo sambrūzdis ir nusistebėjimas: kažin ar 
poetinės žvaigždės tokios tikrai šviesios ir 
iškilios danguje, kad nusipelnytų aukš
čiausio įvertinimo? Prisidėjo ir -kita, pi
kantiškesnė aplinkybė: pasitaikė, kad lau
reatė dar buvo ir tuometinio Draugijos 
pirmininko žmona, ir kad jis vadovavęs 
balsavimams. Kaip natūralu, pradėta 
šnibždėti apie balsavimo duomenų suklas
tojimus. Aišku, pirmininkas griežčiausiai 
užgynė ir tvirtino, kad viskas buvo atlikta 
ko sąžiningiausiai.

Žinoma, kai šaukštai po pietų, nė viena, 
nė kita pusė negalėjo ką apčiuopiamiau 
įtikinti, .tačiau abejonės liko ir dargi stip
rėjo nusistebėjimas: kodėl palyginant silp
noki, itin „ordinariški“ eilėraščiai apvai
nikuoti „valstybine premija“? Stebėjima
sis tuo didesnis, kad tais pat metais kan
didatuoti į premiją turėjo teisės ir stam
biausias Mariaus Katiliškio romanas „Miš
kais ateina ruduo“ — gana impozantiškas 
ir ligi tol neabejotinai stipriausias šio ra
šytojo veikalas. iEiet jis balsavimuose pra
laimėjo ir, suprantama, premijos negavo.

Kilo opozicija ir akylesniuose skaitytojų 
sluOksnliuose. Jos vardu Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas J. Kapočius sutelkė taip 
pat 1.000 dolerių (ar pats uždėjo) ir per 
iškilmes įteikė Katiliškiui kaip specialią 
premiją. Aišku, tai -buvo nemenkas aki
brokštas ir rūgšti demonstracija prieš pir
mosios premijos paskyrimo keistenybes.

Na, tokiais atvejais sunku suprasti ob
jektyvią teisybę. Bet štai po 20 metų kai 
kurios tiesos gal ir tampa aiškesnės. Per 
tą laiką rugsėjo žvaigždės prigeso, išblėso, 
mažai kas į jas tebežiūri, dar mažiau kas 
ir beprisimena, o „miškais atėjęs ruduo“ 
tebetrunka, teberuduoja, tiesiau tebestovi 
literatūros mėgėjų, bibliotekėlėse. Saky
čiau dargi, kad tas romanas bus jau įėjęs 
ir į lietuvių literatūros klasiką, .net ir ta
rnybinėje Lietuvo|je pakartotiniai išbeliisftas 
— už jo aukštą meninę vertę, sodrią kalbą 
ir gerą stilių, ne dėl ideologinių spalvų, ne 
už kokį bolševikiškumą, kurio romane nė 
pėdsako nerastum. *«•

Tie, kaip ir kitokie premijų skyrimo in
cidentai, teisėjų suklydimai ar šališkumai, 
šiandien nebe tiek svarbūs, o gal tik įdo
mūs mūsų kultūros istorijos anekdotai. 
Jie nė kiek nepaneigia literatūrinių pre
mijų prasmės ir reikšmės. Jeigu kuriais 
metais būna premijuojami ir neabejotinai 
silpni Veikalai, tai kas gi kaltas, jei ne vi
suomet yra ilš ko pasirinkti? Užtenka to, 
kad su premijų ir konkursų masalais pa
traukiamas rašytojų dėmesys, jie skatina
mi rungtyniauti, pasitempti, suaktyvėti, o 
dažniai ir tingus skaitytoj as-knygos-pirkė- 
jas tuo papildomai sudominamas. Stebuk
lų nebūna ir jų nereikia laukti. Gana, kad 
tuo sudaroma galimybė, tarsi koks šansas 
loterijoje, jog ko gero pasitaikys ir šis tas 
vertingo, netikėtai gims ilgalaikio įdo
mumo ir svarbos kūrinys, kai iš daugelio 
tuščių kartą bus ištrauktas ir pilnas bilie
tas, tikras laimikis, „jackipotas“ (lasvegilš- 

!kad sakant)...
Kalbant apie premijas, labiausiai norė

tųsi jų Skynėjams priminti vieną pageida
vimą — nepamiršti, kad laikai kinta, o su 

jais ir visokių pinigų, ypač dolerio vertė. 
Daugumas skiriamų premijų šiandien yra 
aiškiai per mažos, nepatraukia geresnių 
rašytojų dėmesio, todėl ir menkus rezul
tatus teduoda. Premijų sėkmei, knygų ra
šytojų pagerbimui ir pagaliau teisybės 
vardan premijas teiktų padidinti, idant jos 
bent šiek tiek kompensuotų rašytojų įde
damas pastangas ir sunkaus darbo laiką, 
nekalbant apie talentą ir panašias neap
čiuopiamas materijas.

Ypač tektų pageidauti, kad milijoninis 
Lietuvių Fondas, dabar per LRD-ją ski
riąs 1.000 dolerių metinę literatūrinę pre
miją (tą „valstybinę“!), ją bent padvigu
bintų. Aišku, ne vien rašančiųjų patrauk
lumui kelti, .bet ir jos pačios prestižui, 
kaip lygiai ir teigiamesniam poveikiui mū
sų kultūros išeivi'škų konvulsijų baruose.

O pasakojimą apie vėliausios (1977 me
tų) LRD literatūrinės premijos nuotykius 
paliksiu sekančiam laiškui.

Bronys Raila

Konkursas
EUROPOS LIETUVIŠKO JAUNIMO 

RAŠINIŲ KONKURSAS

Šių metų gegužės mėnesio pradžioje bu
vo paskelbta, kad buvusio „Europos Lietu
vio“ redaktoriaus a. a. J. Lūžos atminimui 
P. B. Varkala paskyrė £700 premijoms, 
kurios konkurso būdu bus išmokėtos Eu
ropos lietuviams jaunuoliams-lėms, pa-si- 
rei'škusiems literatūrinėje ar žurnalistinė
je sityje. Toms premijoms paskirti yra 
sudaryta trijų asmenų komisija, į kurią 
įeina rašytojas R. Spalis, buvęs DELS pir
mininkas J. Vilčinskas ir pats mecenatas 
P. B. Varkala.

Premijų komisija nusprendė tą sumą 
paskirstyti į dvi dalis: £350 išmokėti 1979 
metais, o kitą sumą 1980 metais. Jeigu at
sirastų daugiau mecenatų, tada toji pre
mija komisijos nuožiūra arba būtų padi
dinta, arba pratęsta į 1981 metus.

Premijai gauti taisyklės yra tokios:
1) Premijos konkurse gali dalyvauti vi

si Europoje gimę ir ten gyvenantieji 18-28 
metų amžiaus lietuviai jaunudliai-lės.

2) 1979 metais PI, J S-gos Kongreso metu 
bus įteiktos trys .premijos : pirmoji £200, 
antroji £100, trečioji £50.

3) Premijos bus paskirtos tiems jaunuo- 
liams-ėms, kurie, komisijos nuomone, iki 
1979 m. birželio 1 d. atliks ‘bent vieną šių 
darbų:

a) paruoš ir išleis lietuvių kalba litera
tūrinį, beletristinį ar žurnalistinį rašinį 
lietuviška tema, arba

b) parašys „Europos Lietuviui“ iki 1979 
m. gegužės 15 d. bent tris stnaipsnius-ko- 
respondenicijas kultūriniais ar visuomeni
niais klausimais, arba

c) parašys ir atspausdins Europos spau
doje svetima kalba straipsnį ar rašinį lie
tuviška tema.

Norintieji konkurse dalyvauti, turi pa
siųsti konkursinę medžiagą konkurso ko
misijai ne vėliau kaip iki 1979 m. gegužės 
15 d. Ta medžiaga turi būti paremta laik
raščių iškarpomis, apausdiniais ir kita in
formacija. Konkurso komisijos adresas 
yra šitoks:

Europos Jaunimo Konkurso Komisija, 
c/o Lithuanian House, 2 Lad-broke 
Gardens, Lindon Wil 2PT.

Reikia tikėtis, kad Europos lietuvių jau
nimas šiuo reikalu atitinkamai susidomės 
ir gausiai konkurse dalyvaus.

Su lietuviais 
pasaulyje

L. KRLAUCEVIČIŪTĖ — KYLANTI 
MENO ŽVAIGŽDĖ

Bankstown Art Society (Australija) su
ruoštoje metinėje meno parodoje L. 
Kriaucevičiūtė už „Civic Centre“ kūrinį 
buvo atžymėta aukščiausia premija.

„Mūsų Pastogė“ rašo, kad ji yra kylanti 
meno pasaulio žvaigždė ir jiau nebe pirmą 
kartą įvertinama premijomis.

JANUSO PREMIJA BRAZILIJOS 
LIETUVIUI

Muziko B. Jonušo našlės Emilijos ski
riamąją 1.000 dolerių premiją pagilinti 
lietuviškoms studijoms gavo Brazilijos lie
tuvis Robertas Jonas Saldžius, studijuojąs 
inžineriją aktyvus visuomenininkas (skau
tas, ateitininkas), gražiai kalbąs ir rašąs 
lietuviškai.

Premija skiriama dar tik pirmą kartą. 
Ji bus kasmetinė. Šįkart prašymus buvo 
padavę penki kandidatai.

MAGISTRĖ. KURI PARAŠĖ DARBĄ 
LIETUVIŠKA TEMA

Carbondale universitete (III., JAV) ma
gistro laipsniu studijas baigė Kristina Sa
balytė, parašiusi baigiamąjį darbą „Balys 
Sruoga — lietuvių drama teorijoje ir 
praktikoje“.

Atiduodama tą savo darbą vertinti, ji 
dar pridėjo į anglų kalbą išverstą B. Sruo
gos pjesę „Kazimieras Sapiega“.

Ji yra vertųsi į anglų kalbą kai kuriuos 
lietuvių draminius kūrinius A. Strauma- 
nio leidžiamai ai baltų dramos antologijai. 
Taip pat yra dalyvavusi pjesių pastaty
muose universitete ir mėgėjų būreliuose 
vaidinusi ir režisavusi.

PAGERBTAS GYDYTOJAS J. KAZAK

Dr. Joseph Kazak-Kazakevičius išėjo į 
pensiją, ir ta proga Rome, N. Y., JAV, 
laikraštis „Daily Sentinel“ pagerbė jį, 
žmogų, kuris mokslus baigė Lietuvoje ir 
tarnavo jos kariuomenėje, medicinines ži
nias gilino Vokietijoje, Lietuvoje savo bu
te slapstė žydą gydytoją ir priklausė dau
geliui JAV savo specialybės organizacijų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Elta-Press Nr. 8-9, Agosto-Setttembre, 
1978. Eltos informacijos italų kalba. Šia
me numeryje yra paskelbtas LKB Kroni
kos Nr. 31 vertimas į italų kalbą.

Vedamajame straipsnyje, kur yra paaiš
kintas šio numerio turinys, tarp kitko sa
koma, kad redakcijos gautomis žiniomis, 
sovieto valdžia atleido iš pareigų ligšioli
nį religinių reikalų tvarkytoją K. Tumė
ną, kuris nesugebėjęs numalšinti „religi
nius disidentus“, ir į jo vietą paskyrė rusą 
Andrejų Murnikovą.

Dėl Vatikano nusiskundimo, kad Romoje 
trūksta kunigų (3.200.000 gyventojų — 
1.200 kunigų), nurodoma, kad Lietuvoje 
padėtis yra žymiai blogesnė. Žymiai dides
nėje teritorijoje, Lietuvoje, panašiam 
Skaičiui gyventojų tėra 500 kunigų. Jų vi
dutinis amžius yra 60 metų, ir valdžia ne
leidžia paruošti reikiamo kiekio naujų 
kunigų.

PREMIJA ONAI MIKULSKIENEI

Clevelandiškio Čiurlionio ansamblio 
kanklių muzikos mokytoja Ona Mikuls
kienė gavo 1.000 dol. premiją.

Premiją jai paskyrė Cleveland© Lietu
vių Amerikos piliečių klubas kaip įtik už 
kanklių muzikos populiarinimą.

PADOVANOJO BIBLIOTEKĄ 
UNIVERSITETUI

Albertas Puskepal-aitis, Mažosios Lietu
vos visuomenininkas, kuriam jau suėjo 80 
m., didžiąją dalį savo lituanistinės biblio
tekos padovanojo JAV Kent valstybiniam 
universitetui.

KUN. V. ŠARKOS SVEIKINIMAS 
POPIEŽIUI

Kuin. Vaclovas Šarka laišku pasveikino 
popiežių Joną Paulių II šiaurės Vokietijos 
lietuvių vardu.

ŠOKĖJAI IŠ LIETUVOS VAKARŲ 
VOKIETIJOJE

Į pramoginių ‘šokių turnyrą Number- 
gan, Vakarų Vokietijon, atvyko ilš Lietu
vos Jūratė ir Česlovas Norvaišos.

VITAS GERULAITIS HAMBURGE
Vitas Gerulaitis Hamburge varžėsi dėl 

premijos su pačiais žymiaisiais pasaulio 
tenisininkais (Borg, Lover, Pa-natta ir 
kt.).

VYTAUTO AUČIAUS ATSAKINGOS 
PAREIGOS

Hamburgiškis Vytautas Aučius eina at
sakingas pareigas prie miesto statybos 
darbų.

Jo žinioje yra modernios mašinos, kurio
mis kasami tuneliai ir vykdomi kiti pana
šūs kasimo darbai.

LIETUVIŠKA ŠVENTĖ KOELNE

Kaip spalio 10 d. rašė Koelnische Rund
schau“ iir „Koelner Stadt Anzeiger“, Koel- 
ne buvo surengta lietuvių katalikų šventė, 
kurioje dalyvavo ir latvių.

Buvo iškilmingos pamaldos. Akademi
nėje dalyje dalyvavo Vokietijos parlamen
to narys dr. H. Czaja. Vakare meninę pro
gramą atliko šokių grupė, taip pat dainuo
ta.

Laikraščiams informacijų -apie lietuvius 
suteikė kun. V. Šarka.

„FRATERNITAS LITIIUANICA“ 70 
METŲ

Čikagoje iškilmingai paminėta 70 m. su
kaktis, kai Petrapilyje buvo įsteigta lietu
vių gydytojų korporacija „Fratenniltas Li- 
thiuianica“. Ją 1908. XI. 28 įsteigė tuomet 
ten mediciną studijavusieji V. Nagevičius, 
V. Ingelevičius, K. Oželis, P. Sližys ir Z. 
Ščepanavičius.

Liėtuvoje tokia korporacija buvo įsteig
ta universitete. Vėliau dar ir mediciną 
studijavusios moterys įsteigė savo „Pa- 
-tria“ korporaciją.

Svetur iš pradžių buvo dvi korporacijos, 
-bet 1975 m. jos apsijungė į vieną —■ „Fra- 
termitas Lithuania — Patria“.

CELINAI MOŠINSKIENEI 101 METAI

Floridoje, JAV, gyvenanti C. Mošiniskie- 
nė atšventė savo amžiaus 101 metus.

Lietuvoj ji buvo mokytoja ir visuomeni
ninke — „Lopšelio“ veikėja, moterų są
jungos tautiniam laivynui remti steigėja 
ir pirmininkė, jūrų skautų rėmėja, dirbo 
skautų ‘štabe.

Knygų lobis
SUSITIKIMAS SU SENOMIS 

LIETUVĖMIS PRŪSĖMIS

Rugpjūčio mėn. gale, aplankęs Ženevą ir 
ėkumeninį centrą, grįžau į namus pro Ciu
richą į Schaffhauseną. Tenai susitikau su 
senomis prūsų lietuvėmis sesutėmis Min
na Bentkus ir Gryta Kuster-Bentkus, ku
rios prieš pirmąjį pasaulinį karą su tėvais 
iš Tilžės (6 km į pietus nuo Tilžės) išemi
gravo į Šveicariją. Minna Bentkus gimusi 
1900 m., o Gryta Kustei’ — 1892 m. Jos abi 
dar gana gerai kalba lietuviškai, ir Kuster 
man pasakė, kad Tilžėje lankiusi lietuviš
ką „šulę“ (mokyklą). Pirmasis pasimaty
mas buvo labai nuoširdus, pasimeldėm vi
si kartu, sukalbėjau Tėve mūsų... motinos 
kalba ir sugiedojom giesmę „Nūn Dievui 
dėkavokiim ir Jam vis garbę duokim“. Man 
tos senos lietuvės rytprūsietės paliko labai 
gerą ir gyvą įspūdį, pasidžiaugiau, kad jos 
lietuvių kalbą išlaikė iki šiai dienai. Min
na Bentkus yra surinkusi daugiau kaip 40 
lietuviškų krikščioniškų knygų iš tų šei
mų, kurių seneliai jau seniai yra mirę. Jų 
vaikai ir anūkai jau nemoka lietuvių kal
bos. Ji man padovanojo bibliją, išleistą 
1895 m. Hallėje, „Visokias naujas giesmes 
ir psalmes“ (išleista Klaipėdoje 1897 m.), 
„Giesmių knygas“ (išleista 1899 m. Kara
liaučiuje), Jono Granto šešias knygas apie 
tikrą krikščioniškumą (išleista 1900 m. 
Tilžėje) ir Jono Bunyano „Šventasis Ka
ravanais kaip itąjį Jėzus Kristus šlovinga
sis Gyvasties Ercikis prieš velnią baisin
gąjį tamsybės kunigaikštį dėl žmogaus du
sios ikanaiu-ja“ („Iš naujo perveizdėjo ir 
pertaisė Fridrikis Kuršaitis, lietuvininkų 
kunigs Karaliaučiuje“), šita knyga išleis
ta 1852 m. Karaliaučiuje ir yra 126 m. se
numo. Visos penkios knygos labai gerai Iš

laikytos, o Biblija ir Granto knyga oda 
įrištos. Bentkus dabar visas knygas kata- 
logizuoja ir restauruoja. Norėjau iš jos 
gauti dar daugiau knygų, bet nedavė. Pa
sakė, jog savo testamente įrašys, ‘kad jos 
po mirties man būtų perleistos. Tikėkimės, 
kad tai bus laiku padaryta ir jos nepateks 
į makulatūrą ar šiukšlių dėžę. Dabar nuo
lat susirašinėju su Minna Bentkus.

Kaip tos lietuvės rytprūsietės tenai pa
teko? Kunigas Endrikis Kalvaitis (Hein
rich Kallweit), gyvenęs 1837-1915 m., Frid
richo Kelkio, garsaus Mažosios Lietuvos 
rašytojo ir teologo, draugas ir didelis se
kėjas, tapęs Verdaiinėje klebonu, išvystė 
smarkią apaštalavimo veiklą ir suėjo greit 
į konfliktą su valstybine Bažnyčia Prūsi
joje. Sklindant gandams apie nukrypimus, 
jis buvęs nusiųstas į Berlyną, kur per tik
rinimą buvo pripažinta, kad teisingai pa- 
mokslininkauj-a. Įvertindamas Kalvaičio 
sugebėjimus pamokslininlkauti, Vokietijos 
kaizeris jam dovanojęs talerį su auksine 
grandine. Bet kunigais Kalvaitis ir toliau 
nepripažino valstybinės Bažnyčios, Tilžėje 
atstovavo vadinamajai laisvajai Bažnyčiai 
(Evangelische Lutherische Frėikirche) ir 
kitų kunigų buvo smarkiai kritikuojamas.

Su savo kritikais nesutikdamas ir para
pijiečius pagąsdinęs, kad iš Rusijos krikš
čionybei gresia didelis pavojus, persekio
jimai ir net Rytprūsijos užėmimas, Kal
vaitis 1904 m. nusprendė išsikelti į laisvės 
kraštą — Šveicariją. Tais pranašavimas iš
sipildė, kai 1914 m., prasidėjus pirmajam 
pasauliniam karui, rusų kariuomenė buvo 
įsiveržusi į Rytprūsius ir vietos gyvento
jus terorizavo, suiminėjo ir deportavo į Si
birą. Kaizerio kariuomenė pasipriešino ru
sams ir išvijo juos iš Mažosios Lietuvos. 
Atsitraukdami rusai paėmė kartu ir ma
no mamytę, pirmąjį jos sūnų Albertą ir tė
velio motiną. Sūnus ir tėvelio motina Sibi
re ir mirė. O Kalvaitį į Šveicariją pasekė 

ir dalis jo parapijiečių. 1906 m. iš Tilžės 
Verdiainių kaimo į Šveicariją pasitraukė 
ir visa Bentkų šeima. Iki 1910 m. apie 200 
asmenų iš Tilžės ir apylinkių persikėlė į 
Šveicariją. Tai buvo daugiausiai ūkininkai 
iš Tilžės ir Ragainės apylinkių, kurie iš
vykdami pardavė savo ūkius, pasiimdami 
tik pinigus ir visas religines lietuviškas 
knygas, nes, jų įsitikinimu, Šveicarijoje 
nebūtų galima lietuvišką krikščionišką 
knygą įsigyti. Lietuviškąsias religines ‘kny
gas jie kaip didelę brangenybę pasiėmė 
kartu, nešdamiesi rankose susirišę į ryšu
lį.

Iš Feuenthalen Kalvaičio parapija 1909 
m. persikėlė į Buesingen. Buesingene ku
nigas Kalvaitis pastatė koplyčią, kurioje 
pamaldas laikydavo lietuvių kalba iki pat 
mirties 1915 m. Ten pat esančiose kapinėse 
jis pats ir dalis jo parapijiečių palaidota. 
Ta koplyčia dar tebestovi, bet naudojama 
jau kaip spaustuvų sandėlis.

Buesingen kapinėse tarp kitų matysi ir 
lietuviškų pavardžių, įkaltų į paminklus, 
kaip tai: Balinus, Baubtus, Bieksties, Bre- 
dies, Brosius, Buttgereit, Denkus, Jekstat, 
Kaspereit, Kneksties, Kurmis, Schneide- 
rei-t ir Urbschaitis.

Vietos ir apylinkių laikraščiai keletą 
kartų rašė apie tą religinę lietuvišką ben
druomenę ir iškėlė tų žmonių ‘susiklausy
mą, darbštumą bei pasiaukojimą lietuviš
kiems reikalams. Štai laikau rankose 1961. 
II. 14 „Schaffhauser Nachrichten“. Čia dr. 
Daum tarp kitko raišo apie šių žmonių per
sikėlimą iš Rytų Prūsijos į Schaffhauseną 
ir apylinkes ir kad prieš pirmąjį pasauli
nį karą trečdalis jų vėl persikėlė į kitus 
kraštus: į Baden-Wuerttembergą, kiti net 
nukilo į Rūro kraštą. Penkios ‘šeimos vėl 
sugrįžo į Rytprūsius.

Kunigui Kalvaičiui 1915 m. mirus, Bue
singene pamaldos lietuvių kalba daugiau 
jau nebebūdavo laikomos, bet parapijie

čiai reguliariai rinkdavosi privačiuose bu
tuose ir giedodavo bei melsdavosi lietuviš
kai net iki 1942 metų. Kuris nors jų, turįs 
pašaukimą ir daugiau išsimokslinęs, pa
skaitydavo iš biblijos ir paaiškindavo. Ki
ti paskaittydavo iš Granto -ar kitų ‘knygų 
pamokslus ir iš Skrabnyčėlės tos dienos 
tekstą. 1942 ir 1944 metais mirė abu Bent- 
kutės tėvai. Atrodo, kad po kunigo Kalvai
čio mirties Bentkai buvo lyg ir visos lietu
viškos krikščioniškos bendruomenės vado
vai. Bentkus tėvas Tilžėje buvo laivininkas 
ir ūkininkas, o Šveicarijoje dirbo visokius 
sunkius darbus, taip pat miške. Vėliau 
prasigyveno, 1930 metais nusipirko sklypą 
su sodu ir nameliu prie Schaffhauseno 
(dabar čia jau miesto dalis). Motina Agužė 
Benitkienė buvo didelė kunigo Kalvaičio 
gerbėja. Išgirdusi pirmą kartą jo pamoks
lą lietuvių kalba, supratusi, kad esanti ku
nigo Kalvaičio valdžioje.

Bentkai iki mirties tarp savęs kalbėjosi 
tik lietuviškai. 1930 m. per -auksinį vedybų 
jubiliejų Bentkus -buvo nuvykęs į Tilžę ap
lankyti -tėviškės. Bentkai turėjo 10 vaikų, 
kurių dair 2 gyvi (tos dvi įseserys).

Minna Bentkutė, inteligentė moteris, do
misi teologija ir skaito įvairius teologijos 
veikalus vokiečių kalba, bet man saike, kad 
nori atgaivinti savo lietuvių kalbos žinoji
mą, kad galėtų paskaityti turimąsias lie
tuviškas religines knygas. ■ Aš jai jau nu
siunčiau vokiškai-lietuvišką Viktoro Gai
liaus žodyną ir lietuviškai-vokišką žodyną 
(K. Fulsto, A. Scholzo, J. Talmanto ir J. 
Paškevičiaus), Martyno Liuterio „Mažą
jį katekizmą“, „Evangelikų tikybos knygą 
lietuviams tremtyje“ (kunigo V. Kurna- 
tausko), „Susirinkimai Prūsų Lietuvoje“ 
(sakytojo Anusio Pėteraičio), „Giesmės“ 
(Jaunimo ratelio leidinys, kurį parinko ir 
harmonizavo muzikas Valteris Banaitis, 

išleista 1951 m.), „Giesmių balsas“ (suda
rė W. Hoffheinz, buvęs superintendentas 
Tilžėje, išleido lietuvių literatūros draugi
ja 1894 m. Tilžėje, atspausdino Winter uni
versiteto spaustuvė TIeidelgerge; -tas gai
das galima dar ir šiandien Heidelberge 
gauti).

Vokiečių kalba ji gavo jia-u šias knygas: 
„Lutherische Kirche Litauens“ — mūsų 
garbės senjoro kunigo E. A. Gelžiiniiiaius iš 
Braunschweigo, „Vom Adam der Euro- 
paer" prof. Juozo Ereto iš Baselio ir 
„Grundzuege der Geschichte Litauens“ 
Manfredo Hellmano iš Daimstadto. Be to, 
jau gavo krikščioniškų laikraščių bei žur
nalų lietuvių kalba: „Svečią“, „Mūsų Spar
nus“, „Evangelijos šviesą“ ir t. t.

Bentkuttės lietuviškų religinių knygų 
rinkinys yra gana didelis. Dalis tų knygų 
paveldėta iš tėvų (su įrašais lietuvių kal
ba), kitos gautos iš kitų kunigo Kalvaičio 
parapijiečių. Ji man parodė dar Jono Bret
kūno Postilių, išleistą Karaliaučiuje 1591 
metais, Skarbniczėlę (1858 m.), šventą 
Raštą (1824 m.). Dvasiškas -atgaivinimo 
Adynas (Tilžė, 1865 m.), Lietuvišką Bibli
ją, ranka dedikuota lietuvių kalba (1893 
m.), Mišių knygas (Priekulė, 1883 m.) ir 
kiltas.

Baigdamas noriu pareikšti didelį 
džiaugsmą ir pagarbą, suradęs dvi lietu
ves rytprūsietes, kurios lietuvių kalbos ir 
savo kilimo nuo nieko neslepia ir visiškai 
aiškiai pasisako, kad yra senprūsės (Alt- 
litauerin). Tai buvo tikrai palaimintas pa
simatymas su tom dviem -sesutėm, ‘kurios 
turi lietuvišką krikščioniškų knygų loby
ną ir viską saugoja, kaip savo akį. Minna 
Bentkus man dar aprodė Schaffhauseno 
miesto (kultūrinius paminklus ir įžymybes 
bei Rheino krioklį (Rheinfall zu Schaff
hausen).

Kunigas Fr. Skėrys, Mannheim

2



1978 m. lapkričio 14 d. Nr. 45 (1435) SU POPOS LIETUVIS

Lietuvos ribos ir gyventojai
DABARTINĖ LIETUVOS 

DEMOGRAFINĖ PADĖTIS IR JOS
ETNOGRAFINIŲ RIBŲ KLAUSIMAS

Lietuvos ribos yra mažų mažiausiai ke
turių, gal penkių rūšių. Aš tas rūšis pava
dinčiau sekančiai: juridinės ribos, realias 
istorinės ribos, etnografinės ribos (čia rei
kėtų Skirti etnografines ribas siauresne 
prasme arba įkalbinęs, ir etnografines kiek 
platesne prasme), ir pagaliau pageidauja
mos ribos. Apie kiekvieną iš tų rūšių ke
letas žodžių atskirai.

Juridinės ribos
Juridinės Lietuvos ribos žymimos tuose 

krašto žemėlapiuose, kurie emigracijoje 
yra leidžiami. Rytų ir pietų sienos nusta
tytos 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartimi 
su Tarybų Rusija. Šiaurės siena nustatyta 
Simipsono arbitražo komisijos 1921 metais. 
Pagal tą arbitražą Lietuvai atitoko, tarp 
kitko, Palanga, į kurią Latvija pretendavo 
ilr kurį laiką ją valdė. Vakarų siena — vie
na iš tradiciškiausių visoje Europoje sie
nų su Vokietija (dabar jau ne su Vokieti
ja, o su okupaciniu dariniu Kaliningradu 
arba Karaliaučiaus sritimi) — laikosi nuo 
1422 m., nuo Melno sutarties su kryžiuo
čiais. Be to, ji yra kiek ištaisyta, nes prie 
Lietuvos prijungtas Klaipėdos kraštas, ku
ris Melno sutartimi nebuvo prijungtais. Jį 
Lietuvai pripažino pati Vokietija 1928 m., 
pripažino ir visas pasaulis Vėlesni Hitle
rio aktai buvo neteisėti. Nevisai aiški sie
na yra trumpame ruoželyje į pietus nuo 
Suvalkų, kur Lietuvos oficialioji karto
grafija veda ją pagal buvusią Lomžos ir 
Suvalkų gubernijų ribą. Tame mažame 
ruoželyje, kiek žinau, tarptautinių sutar
čių, apibrėžiančių sieną, nebuvo. Juridinė 
Lietuva apima 88.000 kv. km. Dabartinė 
Okupuotoji, anba aneksuotoji, vad. Tarybų 
Lietuva apima 65.000 kv. km. Karaliau
čius lį šitą plotą neįeina ir Lietuva į jį ofi
cialiai niekada nepretendavo, noris Mažo
sios Lietuvos atstovai 1919 m. per Versa
lio konferenciją prašė prijungti prie Lie
tuvos dar apie 11.000 kv. km, kurie dabar 
priklauso vadinamajai Kaliningrado sri
čiai, pagal liniją Krantas, Labguva, Dar
kiemis, Galdapė; t. y., -maždaug pagal kal
binę, tiksliau pasakius, pagal etnografinę 
platesne prasme ribą.

Aš' nesu linkęs šioje paskaitoje kvestio
nuoti juridinių ribų, kurias mūsų diplo
matija ir visuomenė pripažįsta; pakitimų 
Rytų Europoje atveju manytina, tai ir bus 
tasai taškas, nuo kurio mes turėsime pra
dėti, 'bet kur nebūtinai turėsime baigti.

Pageidaujamos ribos
Pageidaujamų Lietuvos ribų sampratą 

kiekvienas, -tur būt, turi savą. Programą 
maximum čia savo metu karikatūriškai, 
bet gana tiksliai nusakė mūsų rašytojas iš
eivis Algirdas Landsbergis. Pagal šitą pro
gramą maximum, — gana ekstremistinę 
programą, kuri vis dėlto artima vieniam 
kitam išeiviui ir pačios Lietuvos žmogui, 
— Lietuvai, kaip rašo Landsbergis, turėtų 
priklausyti visos vietos, kur lietuviai kada 
nors laimėjo mūšius, pvz., Žalgiris; taip 
pat ii’ visos tos vietos, kur lietuviai mūšius 
pralaimėjo, kadangi laimėti jiems sukliu
dė tiktai priešų klasta. Telkia, vadinasi, 
programa maximum.

Programa minimum nusakyta viename 
iš „Akiračių“ žurnalo straipsnių, kurį man 
dar Lietuvoje teko Skaityti: „Jeigu Lietu
vai iš kokio nors debesio išlytų vėl nepri
klausomybę, tai duok Dieve mums išlaiky
ti nors ir dabartines Tarybinės Lietuvos 
ribas“. Tai programa minimum. Tiek dėl 
pageidaujamų ribų.

Realios istorinės ribos, kaip visi gerai 
žinome, labai keitėsi. Nuo Vytauto laikų 
'Lietuva vis siaurėjo ir siaurėjo, ir mažiau
sia ji buvo 1939 m. vidury, kada neteko 
Klaipėdos ir dar neatgavo Vilniaus. Vė
liau toji blogi aus toji fazė liko praeityje, ir 
Lietuva šiek tiek, net gerokai prasiplėtė, 
deja, drauge netekdama savo suverenite
to. Į realias istorines Lietuvos ribas nieka
da neįėjo nė tik Karaliaučius, bet netgi 
Tilžė ir Eitkūnai.

Kalbinės ribos
Kalbinės (arba etnografinės siauresne 

prasme) ribos istorijos bėgyje irgi -siaurė- 
. jo, nors ir ne taip žymiai. Mano tezė yra, 

kad jos irgi pasiekė dugną, minimumą II 
pasaulinio karo metais ir tuojau po jo. Ta
da Vilniaus apylinkės buvo kalbiniu po
žiūriu nelietuviškos ir pats Vilnius dau
giausia nelietuviškas. J rytus nuo Vilniaus 
buvo lietuviškų salų, kurios tebėra ir da
bar. Klaipėdos kraštas buvo esmingai nu- 
lietu-vintas, dar labiau nulietuvinta buvo 
Karaliaučiaus sritis. Net -į šiaurę nuo Kau
no buvo stamboka 'lenkiška sala. Po II pa
saulinio karo, po Stalino epochos ir po 'par
tizanų karo pabaigos, mano manymu, lie
tuvių kalbos ribos -nebesiaurėja, netgi lė
tai, ibet vis dėlto plečiasi, šita tezė dauge
liui atrodys (pernelyg optimistiška. Mes 
esame įpratę galvoti, kad lietuvių tauta 
yra pavojuje ir vis labiau išstumiama iš 
savo teritorijas. Tais pavojus, be abejo, 
yra, ibet yra ir labai didelis, fenomenalus 
tautos atsparumas ir gyvybingumas, kurį 
mes dažnai linkę nepakankamai įvertinti.

Į kalbines Lietuvos ribas savo metu įėjo 
nemaža dalis Prūsų, beveik ligi Karaliau
čiaus; Prūsai Lietuvai juridiškai ir isto
riškai nepriklausė, bet kalbiniu, etnogra
finiu požiūriu priklausė.

Dar yra etnografinės ribos kiek plates
ne prasme; tai būtų tasai rajonas, kur aiš
kiai juntamas ir dominuoja lietuviškas

substratas, — vietovardžiai, pavardės, pa
pročiai, — kur gausu lietuviškų kultūros 
paminklų. Rytuose tos etnografinės ribos 
platesniąją prasme maždaug sutampa su 
juridinėmis, Vakaruose jos nusitęsia .į Ka
raliaučiaus sritį. Tiesa, tas substratas yra 
naikinamas ir didele dalimi išnaikintas, 
'bet dar neseniai ten jis buvo labai aiškus.

Kadangi Lietuvos visuomenė, kaip per
eitoje studijų savaitėje teisingai sakė dr. 
Štromas, yna suinteresuota ir nusistačiusi 
atkurti tautiškai kompaktišką valstybę, 
dėl Lietuvos ribų pernelyg plačiai užsi
moti, tur būt, nederėtų, nes didelės nelie
tuvių arba nelietuviškai kalbančių žmo
nių miaisės pakraščiuose sudarytų neiš
sprendžiamų problemų — tokio tipo pro
blemų, kurios pražudė Austrovengriją, 
pražudė prieškarinę Lenkiją ir, reikia ma
nyti, anksčiau ar vėliau pražudys ir Tary-
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ibų Sąjungą. Todėl derėtų pirmiausia tvir
tai įsisąmoninti, kur šiandien eina Lietu
vos kalbinės ribos — etnografinės ribos 
siaurąja prasme. Jos turi būti mums 
svarbiausios. Ir jas, šalia juridi
nių ribų, įvairiose kalkuliacijose visada 
reikia turėti galvoje. Aš bandysiu nurody
ti, kur tos ribos eina. 'Remsiuosi trimis 
šaltiniais. Pirmiausia oficialiais tarybi
niais gyventojų 'surašymais. Tiesa, pasku
tinis surašymas buvo 1970 m., prieš 8 me
tus, yra jau senstelėjęs. Bet darysiu tam 
tikrų ekstnapoliacijų. Toliau remsiuos lie
tuviška pogrindžio spauda ir Helsinkio 
grupės dokumentais, kur apie tuos daly
kus yra šiek tiek kalbama. Ir trečia — 'as
meniniu patyrimu. Esu aplankęs beveik 
kiekvieną bažnytkaimį ne tik Lietuvoje, 
bet ir jos artimesnėse apylinkėse. Buvau, 
ir laibai nemažai, Karaliaučiaus srityje, ir 
Gudijoje, ii- Punsko apylinkėse, ir Latvi
joje, ir padėtį tose vietose žinau iš betar
piško patyrimo. Žinoma, grynai intuity
viai; jokios statistinės medžiagos ten nie
kada nerinlkau, tai daryti yra sunku arba 
neįmanoma, net jeigu būčiau kėlęsis tokį 
uždavinį.

Kyla klausimas, kiek tarybiniais sura
šymais galima pasitikėti. Kiek žinau, dau
guma -sovietologų tvirtina, kad gyventojų 
surašymai, — kad ir keista, — yra gana 
tikslūs. Įvairūs kryžminiai patikrinimai ir 
lyginimai su kitais prieinamais šaltiniais 
rodo, kad' ten perdaug neprimeluoita. Tą 
patį man sako ir asmeninė intuicija. Jei
gu ir reikia pataisų gyventojų surašymuo
se, tai neperdiidžiausių. Man, tiesa, nėra 
žinoma, kokiu būdu į gyventojų surašy
mus 'įtraukiami garnizonai.

Tiesa, tautinis pasiskirstymas gaili būti 
kiek labiau falsifikuotas. Tačiau čia vėl 
neaišku, 'kuria kryptimi toji falsifikacija 
turėtų eiti. Jeigu valdžia suinteresuota iš
pūsti rusų procentą Baltijos respublikose, 
tai įdomiu, kodėl Lietuvoje jis vis dėlto nu
rodomas palyginti mažas. Jeigu valdžia 
suinteresuota jį apgaulingai ir dirbtinai 
sumažinti, nuslėpti d-idėjlan-tį rusų kiekį, 
tai tada įkeista, kodėl Latvijoje ir Estijoje 
jis įteks skandalingai didelis. Tur būt, pro
tingiausia nuspręsti, kad surašymas vis 
dėlto apytiksliai parodo realią padėtį, nes 
iš patyrimo žinau, kad Latvijoje ir Estijo
je rusų procentas tikrai didesnis negu pas 
mus, žymiai didesnis, ypatingai Latvijoje.

Taigi, surašymo duomenis aš priimu, 
tegul ir eum 'grano salis. Pogrindžio spau
dos duomenis priimu irgi su mažyčiu gra
no saliis, įneš pogrindžio spauda labai gar
bingais sumetimais, iš pūaitriotizmo, vis 
dėlto trupučiuką dramatizuoja realią pa
dėtį. Tai suprantama ir tai net reikalinga, 
žadinant tautos sąmonę, bet realistiškai ir 
pragmatiškai galvojant, čia reikia daryti 
mažučiukę pataisą. Na, o -asmeninis paty
rimas, žinoma, yra apytikris.

Gali kilti toks klausimas: ar per sura
šymą žmonės verčiami -užsirašyti nelietu
viais? — Pačioje Lietuvoje tikrai ne. Ir 
joks 'spaudimas, net ir labai didelis, čia -re
zultatų neduotų, duotų veikiau priešingų. 
Tačiau už Lietuvos ribų, ypač Baltarusijo
je (Gudijoje) ir toliau, reikia manyti, to
kio spaudimo esama.

Apie -tai, kas vyksta surašymo metu, ga
liu papasakoti porą anekdotiškų istorijų. 
Pavyzdžiui, paskutiniojo surašymo -anke
toje buvo toks klausimas: „Kokias TSRS 
kalbas mokate, be gimtosios?“ Žinoma, 
dažniausias atsakymas turėtų būti „rusų 
kalbą“. Vilniaus visuomenė, — tur -būt, ir 
kitų Lietuvos vietų, — kaip gerai žinau, 
buvo nusprendusi tą klausimą sabotuoti, 
ypač kada pasklido gandas, kad jeigu ras 
daug rusiškai mokančių, tai visur visa 
raštvedyba bus -pervesta į rusų kalbą. -Ma
no pažįstamų inteligentų ’šeimoje vyras ir 
žmona rusiškai gerai moka ir dirba tokio- 
-se darbovietėse, kur be rusų kalbos nega
lima apsieiti. Vis dėlto jie abudu pareiškė, 
kad jokių įkalbų, išskyrus lietuvių, nemo
kia. Surašinėtojas viską mandagiai užra
šė ir paklausė: „O jūsų vaikas, žinoma, ru
siškiai irgi nemoka?“ Mažas vaikas nebu
vo perspėtas, kad reikia sabotuoti šitą 
•klausimą, ir labai naiviai pasakė: „Na, aš 
rusiškai tai moku!“ Žinoma, koks ten to 
vaiko mokėjimas! Vaikas buvo užrašytas 
kiaiip mokantis rusiškai. Tėvai, žinoma, 
nervinosi dėl to.

Aš pa-t-s surašymą perėjau atsitiktinai

'būdamas ne Lietuvoje, o Leningrade. Ir į 
tą klausimą 'įžūliai atsakiau, kad iš TSRS 
kalbų temoku latvių kalbą, nors iš tikrųjų 
'latviškai vos vos paskaitau, o rusiškai kal
bu gerai. Laikiausi visuomenės nuospren
džio. Dėl to mokančių rusų kalbą Lietuvo
je pasirodė vos 35%, nors realiai jų yra 
tikrai daugiau. Vilniuje sabotažas, atrodo, 
praėjo -sėkmingiau negu Kaune.

Tautinis sąmoningumas
Jau saikiau, 'kad tautos likimas dažnai 

atrodė beviltiškas: mes skęstame -svetimų
jų jūroje, mes esame žiauriai rusifikuoja
mi. Pasigirsta ir tokių balsų, kad galas jau 
visai nebetoli. Aš norėčiau pabrėžti kaip 
tik optimistinį momentą. Reikalai nėra 
idealūs, be -abejo, bet nėra ir laibai -blogi. 
Yra galimybė sulaukti laisvės, išsaugojus 
gyvą, gausingą, kompaktišką tautą. Išei
vių mąstymui daro poveikio, galimas daik
tais, Ibe ikitų, du faktoriai. Atvykę į Lietu
vą turistai dažniausiai mato tiktai Vilnių, 
kuris tikrai yra gerokai nelietuviškas, 
nors ir lietuviškesnis negu caro laikais ir 
lenkų okupacijos laikais. Antrais faktorius; 
išeiviškois tendencijos, gal būt, šiek tiek 
-perkeliamos Lietuvai. Jeigu išeivijoje jau
nosios kartos nemaža dalis nutausta, va
dinasi, -ne kitaip turėtų 'būti ir Lietuvoje, 
kur juk yra ir gana didelė prievarta. Tuo 
■tarpu prievarta gimdo pasipriešinimą. IS 
viso 'Lietuvoje veikia visai kitokie fakto
riai negu išeivijoje. Ir jaunoji karta ten 
■viisiškiai nenutausta. Tik, deja, jos dalis 
•įvairiomis prasmėmis sovietizuojasi. Dar 
vienas -faktorius. Lietuviai istorijas (bėgy
je buvo linkę nutausti gana greitai. Tai 
šit, drįstu teigti, kadi Lietuvoje tai yra jau 
praeitis, -kuri nebegrįš. Nepriklausomybės 
metai, — ir itai, gal būt, yra svarbiausias 
jų .rezultatas, — suteikė tautai tokį impul
są, tokį -sąmoningu.mą ir pasitikėjimą sa
vimi, jog nutautintas, savo kalbos ir tam 
tikrų tradicijų atsisakymais lietuviui pasi
darė stačiai nebeįmanomas. Net ir sovieti- 
zuotam lietuviui (noris sovietizuotas lietu
vis, mano požiūriu, yra gal prastesnis lie
tuvis, negu tas, kuris prarado gimtąją kal
bą).

(bus daugiau)

Gryna skriauda
ZUERICHAS REABILITUOJA 

SOLŽENICYNĄ

(„Die VVeltwoche“ 1978. IX. 20)
'Solženicyno sukurtasis „Rusų Socialinis 

Fondas“ parėmė 'Sovietų Sąjungoje šimtus 
persekiojamųjų keliais -šimtais tūkstančių 
dolerių.

-Zueri-cho kantono mokesčių bi-ura-s 1977. 
VII. 11 pareikalavo iš Solženicyno papil
domų mokesčių ir -pabaudos 4 milijonų 
frankų sumai. Norėdamas užsitikrinti, kad 
bus -sumokėta, „apraišė“ Solženicyno as
menišką turtą, o apie tai -buvo „pašnibž
dėta“ -spaudai. V-aldžia -dar tebeieško to 
nežinomo nusikaltėlio, kuris pasiuntė ant
stolio -dokumentų -kopijas „Tages-An-zei- 
ger“ dienraščiui. -Solženicynas ipasidarė 
lyg apgailėtinas mokesčių sukčius Zueri- 
cho piliečiams, kurie jlį buvo priėmę į sa
vo tarpą.

Mokesčių -įstaigoms užtruko daugiau 
kaip metus, kol jos rašytoją reabilitavo. 
Galų gale įjos pripažino, „kad visos jo pa
jamos iš ‘Gulag Archipelago* turėjo būti 
atleistos nuo mokesčių**. Dej-a, jos nepa
aiškino kodėl: mokesčiai -negaili būti ima
mi, mes Solženicynas iš anksto tų -pajamų 
atsisakė ir pervedė jas „Rusų Socialiniam 
Fondui Persekiojamiems ir jų šeimoms“.

Vienintelė Solženicyno klaida -buvo ta, 
kad -jis, nesusigaudydamas tuose reikaluo
se, dar -papildomai padovanojo pinigų so
cialiniam fondui, šitokia dovana yra -ap
kraunama -kantono mokesčiais, įpliu-s mies
to ir gynybos rinkliava. Geraširdiškumas 
Zueriche -tikrai nepigiai kainuoja!

Gryna Skriauda, žinoma, yra moralinė 
žala, .padaryta rusų rašytojo vardui dėl 
visai nepateisinamo išgarsinimo to reika
lo ko įplačiamsia-i.

GANDAI APIE LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS RŪMUS VAŠINGTONE

„Mus pasiekė žinios“, raišoma „Draugo“ 
vedamajame „Pasisakome už Lietuvos di
plomatijos išlaikymą“, „esą kilęs projek
tas, deja, iš kai kurių pačių lietuvių, esą 
reiktų pasiuntinybės rūmus parduoti. Pa
grindinė priežastis esanti ta, 'kad jiems 
reikalingas pagrindinis kapitalinis remon
tas, kurio išlaidos gal siektų apie 70.000 
dolerių. Už .pačius rūmus esą būtų galima 
gauti -gal apie 150.000 dolerių, ši suma, pa
siuntinybei -pasisamdžius kuklias patalpas, 
lyg ir pratęstų mūsų pasiuntinybės išlai
kymą. Greičiausia ir šioje „legendoje“ nė
ra tiesos, bet dėl visa ko ją paminime“.

O jeigu tie gandai būtų pagrįsti? Tai 
straipsnyje dėl to toliau rašoma:

„Atrodo, -kad reiktų elgtis priešingai. Ne 
parduoti, ne apleisti reikia istoriškus Lie
tuvos pasiuntinybės rūmus, bet juos gra
žiai atremontuoti ir stiprinti. „Chicago 
Tribūne“ pranešė, kad rūmuose yra 24 pa
talpos bei kambariai. Tai nemažas plotas. 
Žinoma, rūmai dabar -per dideli kukliai 
įstaigai ir labai mažam personalui“.

Atremontuotus ir išpuoštus rūmus -būtų, 
sako, galima panaudoti sutalpinti kai ku
riems archyvams, gerai lituanistinei bib
liotekai, sutelkti kovojančios Lietuvos eks
ponatams.

LIETUVOJE
PRIEŠĄ — PRIE SIENOS!

Bronius Ma-okevičius parašė ciklą eilė
raščių apie pirmąjį Čekos viršininką Fe
liksą Dze.rži-nskį (tuos eilėraščius išspaus
dino „Tiesa“). Viename tų eilėraščių yra 
toks posmelis:

Broli čekiste, 
Įsakas vienas: 
Draugą — 
Išsaugot,
Priešą — prie sienos!

Cariniais laikais rusų revoliucionieriai 
turėjo tokią padėtį apibūdinantį posakį: 
„Mirusiems — laisvė, gyviesiems — areš
tas“. Tik areštas?

O čekistai stato prie sienos ir patys nu
sprendžia, kas draugas, o kas priešas.

DARBO NAŠUMO PALYGINIMAI

Kai dabar Britanijos įmonių darbinin
kai pradėjo -reikalauti pakelti atlyginimus, 
laikraščiai ta proga priminė, kad, pavyz
džiui, V. Vokietijoje ar Olandijoje auto
mobilis pagaminamas per 3-4 kartus ma
žesnį valandų Skaičių negu Britanijoje.

O buvęs konservatorių valdžios laikais 
ministeriu Peter Walker vienoje kalboje 
pareiškė, kad -darbo našumas pastaraisiais 
metais Italijoje buvo keturis kartus dides
nis negu Britanijoje, JAV — penkis kar
tus. Prancūzijoje — Šešis, Vokietijoje ir 
Japonijoje — aštuonis kartus.

BITYNAS ANT RATŲ

Vilniaus bitininkų Skyriuje yra beveik 
400 bitininkystės mėgėjų, ir kas antri me
tai aiškinamasi', kuris jų yra geriausias.

Šiemet pirmoji vieta pripažinta Anovi- 
lio -tarybinio ūkio bitininkui B. Kučinskui, 
kuris turi 30 'šeimų bityną. Jo tas bitynas 
įrengtas ant ratų — galima nuga-benlti į 
mišką, į pasėlius, prie medingų- augalų, 
kad bitės pasiganytų.

LIETUVOS SODAI

Šiuo metu, kaip ra'šo „Valstiečių laik
raštyje“ sodininkystės ir daržininkystės 
tresto direktorius V. Urba, dvidešimt tri
juose sodininkystės ūkiuose Lietuvoje yra 
8 tūkstančiai hektarų -pramoninių sodų, 
įkiltuose trijuose po 500 ha ir daugiau, de
vyniuose po 300-400 ha.

■Dar būsią paskirta sodams apie 3.000 ha.
Šiemet sodai gerai užderėję — būsią nu

imta apie 200 tūkstančių tonų vaisių.
Deja, didesniems kiekiams obuolių il

giau išlaikyti nesą pakankamai saugyklų 
— į jas numatoma sudėti 6-7 tūkst. tonų. 
O sodai, sako, lūžta niuo vaisių.

LITERATŪROS IR TEATRO DIENOS 
ĮMONĖS DARBININKAMS

Į Kauno dirbtinio pluošto įmonę sve
čiuos suvažiavo menininkų ir kultūros ir 
sporto rūmuose rašytojai ir kritikai skai
tė paskaitas, akademinis, Kauno ir Pane
vėžio teatrai rodė -spektaklius (J. Grušo 
„Cirką“, „Uniją“, „Pijus nebuvo protin
gas“, J. Marcinkevičiaus „Mindaugą“, 
„Katedrą“ ir ,Mažvydą“ ir K. Sajos „De- 
vynlbėdiži-us“ ir „Medinius balandžius“).

S&aityiaju Caišfiai
MAŽAS NUSIVYLIMAS

„Europos Lietuvio“ 'Skiltyse buvo redak
cijos realus pasiūlymas padėti Lietuvoje 
pasmerktiems Lietuvos kovotojams už 
laisvę, religiją ;ir -žmogaus -teises.

Suprasdamas reikalo būtinumą, aš irgi 
pritariau tam ir pasiunčiau kuklią metinę 
auką išiiai kilniai minčiai 'įgyvendinti, tikė
damas, kad DBLS -atsiras organizatorių, 
kurie sudarys komitetą tam uždaviniui 
vykdyti. Mano nuomone, tokio komiteto 
tikslas būtų stengtis susisiekti su D. Brita
nijos vadovaujančiais parlamento nariais, 
tiek valdančiosios -partijos, tiek ir opozici
jos, su spaudos, radijo ir televizijos vado
vais ir -per šias institucijas bandyti siekti 
pagalbos, kad1 būtų paveiktos sovietinės 
įstaigos, kad jos laikytųsi Helsinkio susita
rimų ir neteisėtai ilr -brutaliai nepersekio
tų lietuvių patriotų, kovojančių dėl pa
grindinių laisvių.

Tačiau kokis nusivylimas! Spalio 28 d. 
lietuvišku punktualumu į Londono Lietu
vių socialinio klubo salę pasiklausyti kos- 
certo, S. Kasparas Amnesty International 
vardu padarė pranešimą, kaip reikia pa
gelbėta Lietuvoje nuteistam sovietinėje 
Rusijoje kalinamam Viktorui Petkui ir (ki
tiems. Pageidaujama, kad visi D. Britani
jos lietuvii'ai laiškais kreiptųsi į tam tik
ras -rusų komisarų vadovaujamas įstaigas 
Lietuvoje ir prašyti tuojau paleisti nuteis
tuosius. S. Kasparais dar pridėjo, kad laiš
kams adresatų detalės yra iškabintos sa
lės sienoje, taip pat veltui duodami laiš
kams vdkai, tik 11 penų pašto ženklą rei
kia pačiam nusipirkti. Čia ir norėtųsi pa
sakyti: O, come on, Mr. Kasparai! Nejau
gi tamsta negalėjai nieko geresnio sugal
voti? Nejaugi tamstai nežinoma, kad dau
guma į D. .Britaniją atvykusių lietuvių yra 
ne mokslininkai, -bet paprasti darbo žmo
nės, kurie sau ir savo šeimoms pelnosi 
duoną nuo darbo sugrubusiam rankom 
įvairiose pramonės šakose? Ką jie rašys

KUR DĖTI OBUOLIUS?

Vabalninkietis G. Mikšys pasiskundė 
„Valstiečių laikraščiui“, kad niekas nesu
perka obuolių. Savo skundą baigė tokiu 
liudijimu apie supirkimo punktą:

„Iki rugsėjo 20 d. obuoliai buvo super
kami du kartus per -savaitę. Dabar punkto 
kieme pūva žmonių suneštos krūvos maišų 
su obuoliais. Kas priims juos?“

Redakcija pasisakė, kad panašių skun
dų ji gaunanti iš įvairių vietų, ir paprašė 
augalininkystės produktų supirkimo vir
šininką J. Zuozą painformuoti apie padė
tį. Jis pasakė, kad jau supirkta apie 30 
tūkst. tonų obuolių — beveik dvigubai 
daugiau negu buvo numatyta. Konservų 
ir vyno fabrikai nesą pajėgūs tokio kiekio 
perdirbti. Vis dėlto perdirbta 4 tūkst. tonų 
daugiau negu planuota.

Daugiau kaip 5 tūkst. tonų obuolių iš
siųsta į kitas respublijias. Dar būsią su
pirkta apie 2 tūkst. tonų vaisių.

Laikraštis nuo savęs pataria skaityto
jams obuolius -džiovinti, panaudoti sultims 
gaminti it t. t.

VALDINIŲ KOPŪSTŲ VAGYS

Važiuojant Vilnia-us-Kauno autostrada, 
už Rumšiškių, krito -į akis pakelėje išsiri
kiavę lengvieji automobiliai. Gal įvyko 
avarij-a? Ne. Mašinas palikę paplentėje, 
jų savininkai -tarsi šėmai lapnojo po di
džiulį kopūstų lauką, dairydamiesi sku
biai pjovė ir kišo mia-išan kopūstų galvas.

Kas tai per įsibrovėliai? -Pasirodė, kad 
tai paprasčiausi valgys, suvažiavę nuosa
vais automobiliais svetimų daržovių.

Bronius Čekanauskas („Tiesa“)

SVOGŪNŲ IR KOPŪSTŲ DERLIAI

C. Nagaitis „Valstiečių laikraštyje“ ra
šo, kad Simno tarybiniame ūkyje labai ge
rai -užderėjo daržovės.

-Iš hektaro svogūnų -surinkta po 115 cen
tnerių, kopūstų — po 350 centnerių. Gerai 
užderėjusios ir -kitos daržovės.

M. SLUCKIUI GARBĖS VARDAS

Už nuopelnus vystant lietuvių tarybinę 
literatūrą ir visuomeninę veiklą rašytojui 
Mykolui Sluckiui lAiukščiausiosios tarybos 
prezidiumas suteikė nusipelniusio meno 
veikėjo garbės vardą.

KAI KAS VAIKŠČIOS RAUDONMEDŽIO 
PARKETU

Į Šiaulių medžio apdirbimo kombinatą 
iš Vietnamo buvo atgabentas didelis kie
kis raudonmedžio, iš kurio pradėtas ga
minti parketas. Kais mėnuo jo pagamina
ma -apie 2 tūkst. kvadratinių metrų ir jau 
pagaminta daugiau kaip 18 tūkst. 'kv.met- 
rų. *■

SOVIETINĖ DELEGACIJA SU TRIM 
LIETUVIAIS

N. Zelandijoje ir Australijoje lankėsi so
vietinė delegaoijia-, įkurtoje buvo ir trys lie
tuviai: „Tėviškės“ draugijos vioepirm. S. 
Krivickais, Kauno medicinos fakulteto 
prof. Šnipas ir -dr. Bileckienė.

Melbourne ir Sydnejuje jie buvo susiti
kę įsu tuose miestuose gyvenančiais lietu
viais. Sydinejuije svečiai iš Lietuvos apžiū
rėjo lietuvių klubą.

lietuvių patriotų kalintojams? Tu, toks ir 
toks komisare, lietuvių tautos naikintojau, 
-paileišk kuo -greičiausiai Viki. Petkų ir ki
tus lietuvius, kalinamus jūsų kalėjimuose, 
nes kai įmes ar -mūsų vaikai sugrįš į Lietu
vą, tau bus galas! Arba: 'tamsta komisare, 
Lietuvos visagalis valdytojau, būk toks -ge
ras ir paleisk visus lietuvius politinius ka
linius, o -mes čia, D. lEiritanijoje, pasidiary- 
sim jūsų paklusniausi tarnai!

Tačiau jei ir parašytų visi D. Britanijos 
lietuviai asmeniškus prašymo laiškus oku
puotos Lietuvos atitinkamiems komisa
rams, tai reikėtų būti labai naiviems, kad 
neatąpėtum 'tų laiškų -beprasmio likimo, 
papildant minimų įstaigų šiukšlių dėžes. 
Kažin, ar S. Kasparas yra gyvenęs prie ru
sų okupacinės valdžios ir ar yra turėjęs su 
ja kokių nors reikalų. Jei- taip, tai jis tu
rėtų žinoti, kad šis jo pasiūlymas neturi 
nė mažiausios vilties pasiekti tikslą. Tai 
yra tik laiko gaišinimas ir pinigų mėty
mas.

Grįždamas prie uždavinio pagelbėti lie
tuviams kovotojams, nuteistiems už laisvę, 
tikybą ir žmogaus teises, sakyčiau, kad 
DBLS -turėtų iš savo vadovaujančių atsto
vų — valdybos, tarybos, pagalbinio jauni
mo komiteto — sudaryti rinktinį komite
tą šiai idėjai vykdyti. Gal kas pasakytų, 
kad tai neįmanoma, kad šis komitetas ne
turės pakankamai lėšų savo egzistencijai, 
o apie pagelbėjimą nėra ko ir svajoti.

Aš manyčiau, jog turėtume atsiminti, 
kad lietu vis yra gana dosnus iš prigimties, 
ir pinigas, kaip materialinis gerovės vie
netas, vertinamas nieperdlaugiausia. Tai 
parodo ir kiekvienas apsilankymas bare. 
Reikėtų tik kam nors gražiai ir įtikinan
čiai išaiškinti savo lietuvių visuomenei 
mūsų okuipuotosos tėvynės ir jos kalina
mųjų patriotų padėtį, ir aš esu tikras, kad 
nė vienas mūsų neatsiliks, neatidavęs sa
vo duoklės, dėtinos ant kenčiančios tėvy
nės aukuro.

1879. X. 29 Kazimieras Šova
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pradėjo klausti, kada įvyks sekantis pasi
linksminimas — geriausiais Boltono lietu
vių šokių pasisekimas liudijimas.

MANCHESTERIS

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Lapkričio 17-19 d. d. — Skautų savait
galio stovykla Manchesterio liet, klube.

Lapkričio 25 d. — Kariuomenės 60 m. 
sukakties minėjimas Coventryje.

Lapkričio 25 d. — kariuomenės šventės 
minėjimas Cheetham Hafll salėj, Manches- 
teryje. Pradžia 18 vai.

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

Lapkričio 26 d. 14.30 vai. — Baltų Ttry- 
bos paskaita Lietuvių Namuose: Tikinčių
jų padėtis Baltijos respublikose. Kalbės 
(angliškai) Marite Saipiets.

Gruodžio 9 d. — Bradford© Vyties klube 
pensininkų pobūvis.

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

Gruodžio 31 d. — 20 vai. Londono Spor
to ir Soc. klube Naujųjų Metų sutikimas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

J. Juška — 5.00 sv. ir D. Gintas — 2.00 
sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS
Spaudos reikalams aukojo:
C. Navicką — 1.50 sv., Alt. Baranauskas 

—■ 3.00 sv.
Ačiū.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomi Antano Stonio, gyvenusio ir 
mirusio Škotijoje, vaikai dėl jų dėdės Ste
po Stonio palikimo Kanadoje, Toronte. 
Ieškantieji ar apie juos žinantieji įprašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Juozas Pikelis, 
377 Sunnyside Ave., Toronto, Ontario, 
Canada, M6R 2R9.

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Lapkričio 19 d. 3 vai. po piet (sekmadie

nį) įvyks susirinkimas Lietuvių Namuose. 
Prašome visas mares būtinai dalyvauti. 
Bus 'tvarkomi 'bazarui daiktai.

Valdyba

SVEČIAI Iš UŽJŪRIO

Rugsėjo mėn. gale Londone lankėsi iš 
Brazilijos kun. Feliksas JokubauSkas.

Spalio mėn. viduryje apsilankė lietuvių 
jėzuitų provincijolas kun. Leonas Zarem
ba. Jis dalyvavo „Dainavos“ sambūrio ir 
šv. Onos draugijos baliuose.

Abu svečiai atlaikė (pamaldas Lietuvių 
bažnyčioje ir susipažino su lietuvių veikla.

PASKAITA LIETUVIŲ NAMUOSE

Sekmadienį, lapkričio 26 d. 14.30 vai. 
Lietuvių Namuose kviečiamas susirinki
mas, kuriame Marite Sapiets skaitys mag
ių kalba paskaitą apie tikinčiųjų padėtį 
Baltijos respublikose. Paskaitos pasiklau
syti kviečiami lietuviai, kiti baltiečiai ir 
jų draugai.

BRADFORDAS

MIRĖ AGOTA LAURUVĖNIENĖ

Š.m. spalio 15 d. būdama ligoninėje mi
rė A. Lauruvėnienė, 53 m. amžiaus. Mirė 
kaire kūno puse paraližuota. Anksčiau ji 
turėoj ausies operaciją.

Agota (ją visi vadindavo Adele) yra 
gimusi 1925 m. gegužės 10 d. Zizų kaime, 
Lekėčių valsčiuje. Šakių 'apskrityje, ūki
ninkų šeimoje. Po karo atsidūrė V. Vokie
tijoje. Į Angliją atvyko 1947 m. Pradžioje 
dirbo ūkyje, vėliau atsikėlė į Manchester! 
ir dirbo tekstilėje. Apsivedė, bet šeimos 
nesusilaukė. Priklausė lietuvių klubui ir 
M.L.M. Rateliui „Rūta“. Visuomet buvo 
linksmos nuotaikas, mėgo šokti, bet dėl 
vis pasikartojančios ligos ir atsirandančių 
naujų, ne visuomet tuo malonumu galėjo 
pasinaudoti.

Laidotuvės įvyko spalio 21 d. Palaidota 
Mostono naujose kapinėse, arti lietuvių 
paminklinio kryžiaus. Pomirtines apeigas 
atliko kun. V. Namaitis. Kapinių koplyčio
je buvo atlaikytos gedulingos pamaldos ir 
pasakytas atatinkamas pamokslas, nušvie
čiantis jos gyvenimą ir būdą. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 100 žmonių, kurie sunešė 
daug vainikų ir gėlių. Po laidotuvių jos vy
ras Stasys L. dalyvavusiems žmonos laido
tuvėse surengė lietuvių klube arbatėlę.

Lik© 'liū'dinitis vyras ir dvi seserys Lie
tuvoje.

Ilsėkis, Agota, ramybėje, tragiškai nu
traukusi savo gyvenimo giją.

Jos vyrą Stasį Lauruvėmą visi gilo ai už
jaučiame ir kartu liūdime.

A. P-kis

LONDONAS

PLB VALDYBOS VICE-PIRM. V. KLEIZA 
EUROPOJE

Naujosios PLB valdybos vykdomasis Vice
pirmininkas Vaclovas Kleiza atvyksta lap
kričio 18 d. ir praleis tris dienas Londone, 
kur jis numato susitikti su DBLS Centro 
Valdyba, Bendruomenės Krašto Valdyba 
ir PLIS Kongreso rengimo Komitetu, 
tikslu susipažinti su esama padėtimi Didž. 
Britanijoje ir su Jaunimo Kongresui pasi
ruošimo darbais.

Lietuviškoji visuomenė turės progų su 
juo susitikti Šv. Kazimiero bažnyčios sve
tainėje sekmadienį lapkričio 19 d. po pa
maldų.

Antradienį lapkričio 21d. išvyksta į Ro
mų o vėliau į Vokietiją, kur lapkričio 25 d. 
dalyvaus Europos Kraštų Bendruomenės 
pirmininkų suvažiavime Vasario 16-os 
gimnazijoje, šiame posėdyje DBLS-gai at
stovaus A. Vilčinskas.

PABALTIECIŲ MOTERŲ KALĖDINIS 
BAZARAS

Šis tradicinis Bazaras, kurį šiais metais 
atidarys Lady Goodman, 'įvyks laikričio 
25-26 d. d. Latvių Namuose, 72, Queens- 
borough Terrace, lElayswater, W2. šešta
dienį bus 'atidaytais nuo 11 vai. ryto ilki 8 
vai. vakaro. Sekmadienį nuo 3 iki 8 vai. 
vakaro. Taip pat sekmadienį, 5 vai., pa
sirodys ir mūsų mažieji vaikučiai, tauti
nių šokių įšokėjai, vadovaujami p. Jurienės 
dr p. Senkuvienės.

Veiks kavinė su namuose įkeptais pyra
gaičiais, turtingos loterijos. Visomis savo 
Kalėdų dovanomis galėsite apsirūpinti 
mūsų bazare, kur parduodlama įvairūs 
rankdarbiai, lietuviški audiniai, tautinės 
juostos, gintarai, papuošalai ir visa eilė 
kitų, kalėdinėms dovanoms tinkančių, da
lykų.

Visi maloniai kviečiami 'atsilankyti ir 
paremti dainaviečių šaipos darbą.

Iki .pasimatymo Bazare!
„Dainavos“ sambūrio valdyba

LONDONO VYRŲ OKTETAS

Lapkričio 25 d., šeštadienį, atvyks į 
Bradfordą ir dainuos Pavergtųjų Tautų 
Komiteto 15 metų veiklos paminėjimo 
koncerte, ukrainiečių salėje, 13 Claremont, 
Morley St. Pradžia 6 vai. vaik.

Lapkričio 26 d., sekmadienį, Oktetas 
giedos St. Ann's bažnyčioje, mūsų Kariuo
menei paminėti pamaldų metu, 12.30 vai.

Tą pačią dieną, Vyčio klube, Oktetas 
atliks Kariuomenės minėjime meninę pro
gramą.

Paskaitą skaitys DBLS-gog pirmininkas 
Jaras Alkis.

Minėjimo pradžia 3 vai. p.p.
Maloniai prašome tuose renginiuose vi

sus ypatingai gausiai dalyvauti.
DBLS Bradfordo skyriaus ir

Vyčio klubo Valdybos 
į? 3' i ' I-'-' ■ 1 ! ' t

SUKAKTIES MINĖJIMAS

Pavergtųjų Tautų Komitetas, kuriame 
dalyvauja gudai, estai, vengrai, latviai, lie
tuviai ir ukrainiečiai, lapkričio 25 d., šeš
tadienį, minės savo veiklos 15 metų .sukak
tį.

Tą dieną 12.00 valandą Komitetas, 
dalyvaujant tautybių atstovams su vėlia
vomis ir miesto vyriausybės nariams, pa
sodins miesto centre, arti „Jacobs Well", 
(prie kelių apsisukimo), Komiteto ir ABN 
vardu du medžius.

Eisena prie sodinimo vietos prasidės nuo 
Ukrainiečių klubo, 13 Claremont, Morley 
'Street, 11.30 vai. ryto.

Vakare 6 vai. jubiliejinis Komiteto kon
certas ukrainiečių salėje, kuriame dainuos 
ir mūsų Londono vyrų oktetas.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti, ypa
tingai medžių sodinime ir taip pat koncer
te, kur po programos bus ir šokiai.

Pavergtųjų Tautų Komiteto 
lietuvių atstovybė

„E. L.“ ATSTOVAS BRADFORDE

„E. L.“ ir „Niiidte“ 'knygų klubo admi
nistraciją yra įgaliaivusi p. V. Igmaitį rink
ti prenumeratos mokestį ir skolas iš Brad- 
forde ir 'apylinkėse gyvenančių lietuvių, 
kuriems yra patogiau tokiu būdu atsiskai
tyti.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
įkyrius rengia š. m. lapkričio 25 d., šešta
dienį, 6 vai. vakare Cheetham Hali, Chee
tham, Manchester 8

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMĄ.

Programą išpildys Wolverhampton© G. 
Ivanauskienės vadovauti amas mišrus cho
ras ir kiti. Bus šokiai, loterija; veiks baras 
ir užkandinė.

Kviečiame visus pavieniai ir ekskursijo
mis atvykti į minėjimą.

Tad iki malonaus pasimatymo Manches
teryje!

Ramovėnų skyriaus valdyba

NOTTINGHAM AS
KONCERTO APYSKAITA

Spalio 21 dienos koncertas IV PLJ Kong
resui paremti davė £265 pelno, kuris vi
sais jau 'perduotas Kongreso rengėjams. Pa 
jiamų buvo £370, o išlaidų £105. Be pa
jamų už įėjimą, stambias sumas paaukojo 
DlEiLS Nottinghamo Skyrius, Nottingham© 
(Llileltuvių Klubas ir Nottingham© Moterų 
Draugija. Atskirai aukojo kun.. (St. Matulis 
ir 40 kitų asmenų. Koncerto rengėjai 
(DBLS ir PLJS) visiems organizatoriams 
ir aukotojams širdingai dėkoja.

KIBURAI IŠSIKELIA IŠ ČIKAGOS
Nottinghamiškiai, be abejo, dar prisime

na Birutę ir Juozą Kiburus, kurie abu ak
tyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje 
(Juozas taip pat ir laikraštį papuošdavo 
savo piešiniais ir parašydavo jam), o pas
kui išvažiavo Į JAV ir ligi šiol gyveno Či
kagoje.

Gruodžio mėn. jie persikelia į Hot 
Springs Village, kur jau kiek anksčiau 
buvo nusipirkę namus, o dabar įsigijo dar 
3 akrus žemės.

J. Kiburas galvoja atidaryti ten ženklų 
parduotuvę.

WOLVERHAMPTON AS

BOLTONAS
VAIZDAI IŠ WOLVERHAMPTONIŠKIO 

SĄSKRYDŽIO

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — lapkričio 19 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DEERBYJE — lapkričio 19 d., 14 vai., 
Bridge Gate.

BRADFORDE — lapkričio 19 d., 12.30 vai. 
■MANCHESTERYJE — lapkričio 19 d.,

11.30 vai., klubo patalpose.
MANCHESTERYJE — lapkričio 26 d.,

12.30 vai., St. Chad's bažn.
BERMINGHAME — lapkričio 19 d.. 17 

vai, 19, 'Pairk Rd., Moseley.
lEiIiRiMINGHAME — lapkričio 26 d., 11.15 

vai., Židinyje.
LEAMINGTON-SPA — lapkričio 26 d., 14 

vai., St. Peter's.
COVENTRY — lapkričio 26 d., 16 vai. — 

St. Elisabeth.

LIETUVIŲ ŠOKIAI — DIDELIS PASISE
KIMAS

Š.m. spalio mėn. 21 d. Ukrainiečių salė
je Boltano lietuviai surengė pirmuosius 
savo Sakius. Šakiai išėjo labai gerai — dau 
giau kaip 250 svečių į juos ąitsilankė. Šo
kiams grojo graži muzika, visi svečiai bu
vo skaniai pavalgydinti ir prie baro gerai 
pasivaišino.

E ©Item o lietuviai yra labai dėkingi vi
siems apyylinkės tautiečiams, kurie savo at 
silankymu pagelbėjo pripildyti didelę salę. 
Ypatingai dėkojama Leigh lietuviams, ku
rie į Balioną tikrai su dideliu kontingentu 
'atsilankė, nepamirštant, žinoma, Rohdale, 
Manchesterio ir Prestono tautiečių.

Boltono lietuvių valdyba taip pat dėkoja 
visiems skyriaus nariams, kurie ilgai ir 
nuoširdžiai dirbo dėl šokių pasisekimo. 
Ypatinga padėka priklauso Boltono lietu
vėms p.p. Eidukienei, Gabrilavičienei, Ke- 
turakienei ir Mrs. Vaines su šeima, kurios, 
p. Pauliukonienės vadovaujamos, ilgai ir 
'kantriai dirbo, paruošiant užkandžius ir 
juos išdalinant. Loterija, kuriai fantus 
skyriaus nariai padovanojo, taip pat buvo 
labai sėkminga, nes Mrs. Silius su savo 
šeimla sugebėjo parduoti labai didelį bilie
tų Skaičių. Šokių svečiams drabužinėje pa
gelbėjo vietiniai skautai ir jų pastangos 
davė pajamų Skautų fondui.

Salės 'šeimininkai pagyrė liėtuvius dėl 
geros vakaro organizacijos, o svečiai jau

Pasirodo, „Wolverhampton Chronicle" 
rugsėjo 15 d. šauniai atžymėjo tame mies
te įvykusį lietuvių sąskrydį — paskyrė vi
są puslapi tam įvykiui: truputį parašė, kad 
lietuviai čia įšventė, kad jų buvo suvažia
vę apie 350, atidarė DBLS pirm. J. Alkis, 
šoko 'Londono „Lietuva“, dainavo V. Ra
kauskaitė, ir išspausdino devynias gerai 
padarytas fotografijas, kuriose daug pa
žįstamų jaunimo ir vyresniųjų veidų.

NORTHAMPTON  AS

MIRĖ K. KAUČIUKAS

Spalio ŠO d. Peterborough mieste mirė 
K. Kaučiukas. Laikraščio neskaitė.

VOKIETIJA
RELIGINIS IR KULTŪRINIS VAKARAS 

SU KUN. SKĖRIU

Spalio 14-tą dieną kun. Skėrys buvo nu
matęs Saaro krašte pamaldas lietuviams 
evangelikams. Tai mes darome jau kelinti 
metai, kai kun. Skėriui atvykus, surengia
me dar ir bent nedidelį kultūrinį pokalbį 
ar programėlę. Kun. Skėrys, beje, pamal
doms pasiruošti kviečiasi apylinkės valdy
bą. Gi mes, paslankūs tiek katalikams, tiek 
evangelikams,ir tuo pačiu prisitaikome 
aptarti savo vietinius reikalus, kas liečia 
mūsų apylinkę, (kas naujo Lietuvoje, visa
me pasaulyje ir, pagaliau, pasidalyti min

timis tarpusavyje, kaip kam sekasi ar ne
siseka.

Evangelikų pamaldų „priedui" šiemet 
surengėme visai kaimynišką pašnekesį.

Sutartą šeštadienį lietuviai evangelikai 
rinkosi į Wiebelskircheno bažnyčią. Matė
si ir keli katalikų veidai. Evangelikų mū
sų krašte nedaug, bet šį kantą dalyvavo 
dauguma jų, italei ir susirinko per 30 žmo
nių; dešimt iš jų dalyvavo Šv. Vakarienė
je. Susirinkusieji giedojo lietuviškas gies
mes, 'kun. Skėrys pasakė laiko dvasiai ati
tinkantį pamokslą, pasidžiaugė gausiai su
sirinkusiais lietuviais, palinkėjo jiems 
Dievo palaimos.

Po pamaldų dalyviai rinkosi bažnyčios 
priestate, nedidelėje salėje. Vyriškiai pa
siprašė leidimo apsirūpinti po alaus ban
ką, moterys ir jaunieji vėl koki© nors gė
ralo, nes kun. Skėrys ruošėsi padaryti ne
didelį pranešimą apie lietuvių evangelikų 
veiklą paskutiniuoju metu ir apie evange
likų-liuteronų suvažiavimą Ženevoje. Ka
dangi nei kunigo Skėrio pasakojimas, nei 
po to rodomos Skaidrės nebuvo įrėmintos į 
kokius reglamentus, jautėmės visai šeimy
niškai ir jo pasakojimų klausėmės sriūb
čiodami šį bei tą, arba įterpdami savo pa
stabas ar replikas į jo pasakojimus. Pa
baigęs savo pasakojimą, kun. Skėrys pa
rodė dar kelias skaidres iš religinio gyve
nimo. Po to sekė virš pusšimčio skaidrių 
su dabartiniais Lietuvos gamtovaizdžiais, 
kai kuriuos net atpažinome. Kai kuriuos 
vaizdus radome rodančius gana modemų, 
kitur savitą gyvenimą. Labai įdomus bui
ties muziejaus vaizdas. Vėl kiti vaizdeliai, 
kad ir meniškai padaryti, mums pasirodė 
verti kritikos. Skaidrių demonstravimui 
pasibaigus, moterys ėmė atraišioti savo ait- 
gaibentus ryšulėlius... Ta proga pakilus 
nuo stalo peržiūrėjome bent porą tuzinų 
didžiulio formato J. Kašausko lietuviškų 
gamtovaizdžių fotonuotraukų, pasklaidė- 
me albumą su Vilniaus miesto naujaisiais 
rajonais. Ir visur, visur radome lietuviško 
savitumo.

O lietuviškoms šeimininkėms išradingu
mo tikrai nestigo. Kartu su skanėstų kva
pu pasklido lietuviškų plokštelių muzika. 
Apetito stbka niekas nesiskundė, o lietu
viška muzika jį dar paskatindavo. Kun. 
Skėrys dar. beje, prisiminė šių eilučių au
toriaus tik priėš kelias dienas sukakusį 
penkiasdešimtmetį. Sugiedota „Ilgiausių 
metų“. Palinkėta visa ko geriausio. Jubi
liatas padėkojo už sveikinimus, bet čia 
pat įterpė, kad tokiu jubiliejumi džiaugia
si tik viena akim — kita verčia verkti. O 
todėl, kad tai ne tik „dar tik“, bet ir „jau 
net!“

Pasilinksminus susitarta vėl susirinkti 
pavasarį.

A. Palavinskas

Katastrofa Australijoje
A.A. Koste Pilkauskienė

Š.m. spalio 29 d. grįžtant iš Melbourno 
lietuvių koncerto, netoli savo namų, auto
mobilio nelaimėje (tragiškai žuvo Koste 
Pilkauskienė - Šnelienė. Kartu su ją važia
vusioji jos sesuo Julija Každailienė ir ma
šiną vairavęs Pranas Aukštikalnis sunkiai 
sužeisti paguldyti ligoninėn.

Velionė gimė 1922. IV. 25 d. Plungėje, 
bet užaugo Klaipėdoje, kur labai jauna 
būdama ištekėjo už Prano Šneliaus. Karo 
audra jos šeimą atbloškė į Vokietiją, iš kur 
1948 m. (persikėlė gyventi į Angliją. Daug 
metų pragyveno Manchesteryje. bet vėliau 
persikėlė į Nottinghamą.

Velionė buvo didelė lietuviškos dainos 
mėgėja. Nors smulkaus sudėjimo ir ne
stiprios sveikatos (du kartus gydėsi Tbc 
sanatorijose) bet apdovanota gera klausa 
ir gražiu, stipriu balsu, a.a. Koste per dau
gelį metų dalyvavo choruose ir mažesniuo
se dainos vienetuose, kaip kvartetuose, 
kurie su ja yra pasirodę įvairiose minėji
muose ar parengimuose veik visose Didž. 
Britanijos lietuvių kolonijose.

Po vyro Alfonso Pilkausko mirties, a.a. 
Koste pasijuto labai vieniša. Dukros su šei
momis išvažinėjo, liko tik sūnus Rimvydas. 
Kuomet ir tas išvykęs seserų aplankyti iš 
Australijos nebegrįžo bet kvietė ją į nau
jąjį kraštą, a.a. Koste pordavė savo namus 
Nottingham© ir išskrido. Gyveno pas duk
rą Janiną Melbourno priemystyje Bays
water. Australijon atvykusi tuojau ji buvo 
įtraukta į Melbourno Dainos Sambūrį. 
Nors jai vykti į repeticijas buvo toloka ir 
ji automobilio nevairavo, bet ji nepaisė 
atstumo, pavojų ir kliūčių, kad tik nepra- 
leidus pasiruošimus koncertams.

A.A. Koste Pilkauskienė ir sužeistasis 
Pranas Aukštikalnis, kaip aktyvūs Mel
bourno Dainos Sambūrio nariai. š.m. liepos 
pradžioje dalyvavo Toronte, Kanadoje įvy
kusiame Lietuvių Dienų sąskridyje. Po to 
su savo choru apvažinėjo įvairius miestus 
Kanadoje ir Amerikoje, kur jų choras davė 
koncertus. Po to ilgesniam laikui buvo su
stojusi Čikagoje pas seserį Juzefą ir jos 
šeimą, kur turėjo progos pasimatyti su 
jaukiausiąja savo dukra Kristina.

Kuomet a.a. Koste grįžo su seserim Ju
lija į Australiją, mano žmona ir aš jas pa
lydėjome į O'Hare aerodromą ir ten atsi
sveikinome. Lyg to negana, a.a. Koste už 
'kelių valandų dar paskambino telefonu iš 
Los Angeles, prieš Skrendant per Ramųjį 
Vandenyną. Tai buvo mūsų paskutinis Su
diev.

Gal kai kurie žmonės ir nujaučia savo 
gyvenimo artėjančią pabaigą. Jai pas mus 
būnant mačiau ją stipriai rūkančią. Kuo
met pastebėjau ar jai nevertėtų mesti

IV PLJK ‘79, EUROPA
— Š. m. spalio 14-15 d. d. Lietuvių Vasa

rio 16 Gimnazijoje vyko IV Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso ruošos komiteto 
prezidiumo, studijinės ir akademinės pro
gramos bei techninės komisijos posėdžiai.

— Prezidiumas susipažino su visų ko
misijų darbais ir persvarstė jų siūlymus. 
Didžiausia problema yra meninė ir kultū
rinė programa. Europai neturint pakanka
mai jaunų lietuvių meninių pajėgų, jų rei
kia kviestis iš kitų kontinentų, o tai labai 
brangiai atsieina. Vien tik kongreso me
tu gautų pajamų už įėjimus į koncertus 
neužteks šioms išlaidoms padengti. Nutar
ta šiuo reikalu tartis su PLB ir PUS val
dybų pirmininkais, kurie lapkričio gale ža
da lankytis Europoje. Nutarta sekantį IV 
PUK komiteto posėdį sušaukti lapkričio 
H d.

— Techninė komisija apsvarstė gautus 
siūlymus dėl registracijos. Nutarta išsiun
tinėti dviejų rūšių registracijos anketas 
atskirų kraštų Jaunimo Sąjungų pirminin
kams — vieną atstovams, kitą likusiems 
dalyviams. Taip pat bus pridėta anketa su 
klausimais, liečiančiais stovyklą. Šalia re
gistracijos klausimo buvo aptarti ir kiti 
techniški reikalai.

— Akademinės ir studijinės programos 
komisija, suprasdama, kad spaudoje pa
skelbtas IV PU Kongreso tikslas nepilnai 
apibrėžia numatytą programą, ypač prak
tiškos veiklos atžvilgiu, plačiau paaiškina 
būsimo darbo žingsnius:

1. Konkreti veikla, praktiškas problemų 
sprendimas yra prieinami tiktai per teori
nę padėties analizę. Todėl akademinės ir 
studijinės programos komisija nutarė, kad 
pirmas žingsnis, siekiant konkrečių rezul
tatų, turi būti esamos jaunimo padėties iš
tyrimas. Tačiau tai tėra tik pradžia.

2. Per padėties analizę ne tik suvokia
mas bendras stovis, bet ir išryškėja atei
ties galimybės. Iš to seka šių galimybių 
svarstymas bei konkretizavimas. (Pvz.: 
Lietuviai gyvena daugelyje valstybių, ku
rių ekonominės ir politinės santvarkos ge
rokai skiriasi. Tai nulemia ir lietuviškos 
veiklos formas).

3. Akademinės ir studijinės programos 
komisija nesiūlys kongreso atstovams lie
tuvybės išlaikymo receptų, nes universa
laus vaisito nėra. Tačiau pirmieji du žings
niai (analizė ir galimybių svarstymas) 
kartu su skirtingomis atstovų patirtimis 
įgalins juos konkrečiai pritaikyti kongreso 
išvadas savo gyvenamuose kraštuose. To
dėl akademinės ir studijinės programos 
komisija pabrėžia, kad kongresas nesiribos 
teorine analize.

Šios trys pakopos yra būtinos, nes išlei
dus vieną iš jų. kongresas gali virsti arba 
akademiniu tuščiažodžiavimu, arba aklu 
atatyvizmu (happening)!

IV PUK tikslas jau paskelbtas anks
čiau ir suglaustai skamba taip: „Naujai 
pagrįsti ir įprasminti jaunimo dalyvavimą 
išeivijos veikloje“.

Akademinės ir studijinės programos ko
misija taip ,pat kalbėjosi dėl studijų dienų 
eigos, kuri bus paskelbta vėliau.

kenksmingą rūkymą, a.a. Koste tik numo
jo ranka:

— Man tai tikrai tas nebepakenks. Kiek 
aš čia begyvensiu...

Pagaliau apie jos netikėtą mirtį, gaunasi 
įspūdis kad likimo senai jai buvo lemta 
žūti susisiekimo nelaimėje: Tuojau po ka
ro, 1945 m. velionė su savo tuometiniu vy
ru Pranu šnelium ir dar dviem asmenim 
iš Falkenbergo stovyklos prie Hamburgo 
išsiruošė į Bavariją aplankyti savo uošvius. 
Autostradoje jų automobilis atsitrenkė į 
tilto perskyrimą. Vairuotojas latvis buvo 
užmuštas vietoje, a.a. Koste su vyru Pra
nu ir kitu lietuviu. Zyzu, be sąmonės buvo 
ištraukti iš degančios mašinos ir nuvežti į 
Giesseno ligoninę, kur nuo sužeidimų ir 
apdeginimų buvo gydomi apie mėnesį.

Nottinghame prieš kelis metus jos ant
rasis vyras Alfonsas Pilkauskas mirė va
žiuodamas su sūnaus Rimvydo motociklu. 
Bet pagaliau motorizuota mirtis pasigavo 
ir ją A.a. Kostės Pilkauskienės laidotuvės 
įvyko lapkričio 3 d. Melbourne, Australi
joje.

Dideliame nuliūdime pasilieka Australi
joje dukros Janina štompelienė ir Irena 
Bacevičienė su šeimomis, sūnus Rimvydas 
ir sužeistoji sesuo Julija Každailienė su 
šeima. Kalifornijoj jos duktė Kristina Ane
liutė. Čikagoje sesuo Juzefą ir švogeris 
Leonas Venckus. Michigane liūdi sesers 
duktė Elytė IzOkaitienė, Brocktone sesers 
sūnus Vilboras Venckus su šeima. Lietu
voje savo jauniausios sesers nebesulauks 
apsilankant brolis Juozas Tamošauskas ir 
sesuo Bronė Miečienė su šeimomis. Velio
nė turėjo nemažai gerų draugų bei pažįs
tamų Anglijoje. Australijoje ir Amerikoje. 
Tegul Visagalis suteikia Tau, brangioji 
Koste, amžiną ramybę svetimoje Australi
jos žemėje.

L. Venckus

„EUROPOS LIETUVIO'PRENUMERATA 
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!
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