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Spaudos vaidmuo
Sakoma, kad spauda yra vienas svarbių

jų ginklų kovoje dėl Lietuvos laisvės. Ko
va bus laimėta tik įtuo atveju, jeigu kovo
tojai, kurie naudojasi tuo ginklu, bus vie
ningi. Taigi 'tauta ir išeivija turi būti vie
ningos. Maža tauta taip pat turi turėti są
jungininkų. Lietuviai turi palaikyti drau
giškus santykius su savo kaimynais ir de
mokratiniu pasauliu. Tokiems santykiams 
puoselėti taip pat reikalinga ne tik lietu
vių spauda,bet ir informacijos ‘tarnyba 
didžiųjų tautų kalbomis.

„Europos Lietuvis“ yra vienas tų gink
lų, kurie naudojami tautos laisvei iškovo
ti. Todėl jame spausdinami redakcijos pa
ruošti straipsniai ir informacijos turėtų 
prisidėti prie draugiškų santykių puoselė
jimo su kaimyninėmis tautomis ir tarp 
paskirų tautiečių bei atskirų susigrulpavi- 
mų.

Kaip šiame puslapyje spausdinamoji 
rusų žmogaus teisių sąjūdžio narių dekla
racija rodo, prie ligšiol išeivijoje susifor
mavusių Baltijos ir Rytų Europos tautų 
atpsijungimų, kurie puoselėja tautų solida
rumą, dabar prisidėjo ir rusų rašytojai 
■bei intelektualai išeivijoje. Sveikindami 
jų pareiškimą, mes tikime, kad mūsų (ben
dra veikla sutrumpins Rytų Europos tau
tas pavergusios Sovietų imperijos viešpa
tavimą.

To tikslo siekdami, mes spausdiname 
straipsnius, kurie skatina vieningai dirb
ti. Pasirašytų straipsnių turinys papras
tai taip pat sutinka su mūsų politine lini
ja. Bet, gerbdami demokratinius princi
pus, spausdiname ir tokius straipsnius, 
kuriuose būna išdėstytos .skirtingos min
tys. Dažnai mes nesutinkame su skaityto
jų laiškų turiniu. Tačiau šiame numery
je spausdiname mūsų skaitytojo Mykolo 
Dieninio laišką, su kuriuo visiškai nesu
tinkame.

<M. Dieninis dar kartą mums primena la
bai rimtą problemą. Jis kalba, kaip anks
čiau buvo pasisakę ir kiti .mūsų skaityto
jai, apie reikalą įsteigti Londone spaudos 
■biurą. Mes pritariame ir patys tą reikalą 
jaučiame. Bet ar nereikėtų pagalvoti Eu
ropos mastu? Nekartą apie tai girdėjome 
ir iš mūsų veiksnių (Amerikoje, kur yra 
susispietę visi mūsų informacijos biurai 
ir laisvinimo institucijos. Vakarų Europo
je teturime Eltos informacijos tarnybas 
Romoje ir Paryžiuje. Jos leidžia informa
cijos biuletenius italų ir prancūzų kalbo
mis. 'Bet kaip yra su informacijomis ang
lų ir vokiečių kalbomis, jau nebekalbant 
api kitas?

Eltos biuleteniai lietuvių ir anglų kal
bomis yra leidžiami New Yorke, bet jie 
išeina tik kartą į mėnesį. Nors pastaruo
ju metu jų turinys yra žymiai patobulė- 
jęs, bet angliškoji laida yra labiau pritai
kyta Amerikai, negu D. lEIritanijai. Išlei
džiami kartą į mėnesį >ar rečiau, visi tie 
biuleteniai teikia gerokai pavėluotas ži
nias. Todėl dažniausiai jos nebetinka Va
karų spaudai. Spaudos biuras kiekvienoje 
sostinėje galėtų padėtį žymiai pagerinti.

Tiesa, Šveicarijoje, Vokietijoje, Angli
joje ir dalinai Prancūzijoje lietuviai turi 
ryšių su kai kuriomis draugiškomis tų 
kraštų organizacijomis, per kurias kar
tais pavyksta paskelbti lietuvių tautą lie
čiančias žinias. Bet ir tais retais 'atvejais 
mums draugiškos organizacijos skelbia 
tik labai išsijotas žinias.

Lietuvos Katalikų Bažnyčias Kronikos, 
kurios ir taip pavėluotai pasiekia Vaka
rus, dar daugiau pavėluoja, kol išverčia
mos į Vakarų kalbas. Jų turinys nustoja 
aktualumo.

M. Dieninio siūlomųjų spaudos ar in
formacijos biurų uždavinys būtų teikti su 
Lieuva susijusias žinias ne tik spaudai bei 
radijui, 'bet ir Vak. Europos kraštų parla
mentarams bei valdžioje esantiems asme
nims. Tokiems spaudos biurams reikėtų 
patalpų ir darbui pasiaukojusių darbinin
kų. Tai reiškia, kad itam reikalui būtinas 
ir pastovios lėšos. Deja, pripuolamos au
kos tokių pastovių (lėšų negalės sudaryti. 
Apie lėšų parūpinimą turėtų pagalvoti 
mūsų veiksniai ir Valk. Europos bendruo
menės.

Turint omenyje spaudos vaidmenį išei
vijos veiMoje, spaudos ar informacijos 
biurų steigimu Europos sostinėse turėtų 
susirūpinti mūsų veiksniai ir visuomenė.

LIETUVA PATENKINTA POPIEŽIUM

Lietuvos Katalikų Bažnyčios atstovas, 
specialiai atvykęs į Maskvą, pasakė Vaka
rų spaudos korespondentams ir telegramų 
agentūroms, kad lietuvių veikėjai, išgirdę 
pirmuosius popiežiaus Jono Pauliaus II 
pareiškimus, nutarė įsteigti „Katalikų ko
mitetą tikinčiųjų teisėms ginti“.

Tuo pat laiku savillaidoje yra paskelbtas 
atviras laiškas Šventajam Tėvui Jonui 
Pauliui II. To laiško ištrauką paskelbė 
Reuterio telegramų agentūra. Joje pasa
kyta:

„Nuo seniau Lietuvos Bažnyčia buvo 
vadinama „Tylos Bažnyčia“. Su didžiau-

Pastarasis ta pat proga įteikė JT Organi
zacijai iPtLJ III kongreso nutarimu paruoš
tą 'peticiją su 100 tūkst. parašų.

Ryšium su peticijos įteikimu, lapkričio 
22 d. New Yorke buvo sukviesta spaudos 
konferencija'Amerikos ir užsienio spaudos 
atstovams. Konferencijoje lietuviams at
stovavo LB JAV krašto valdybos pirm. A. 
Gečys. Tarp kitų konferencijoje kalbėjo 
ir Simas Kudirka.

Sekmadienį, lapkričio 26 d. New Yorke 
prie JTO Rūmų įvyko demonstracija, ku
rioje dalyvavo peticiją įteikusios tautinės 
grupės su savo plakatais ir tarptautinė
mis vėliavomis.

Reikšminga deklaracija

siu džiaugsmu ’sužinojome iš Jūsų Švente
nybės lupų, kad „Tylos Bažnyčios“ jau ne
bėra ir kad nuo dabar ji kalbės popie-

DELEGACIJA BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

PRANCŪZIJOJE ruošiamasi išleisti „sa- 
mizdatinės“ literatūros antologija, kurion 
jeis ir lietuvių, latvių bei estų savivaldos 
pavyzdžiai: novelės, poemos, dailės kūri
nių reprodukcijos etc.

DBLS-gos Derby Skyriaus narį 
J. Refreną, jo broliui 

a.a. JONUI RETRĖNUI
Lietuvoje mirus, giliai užjaučia ir 

kartu liūdi

Sk. Valdyba 
ir nariai

žiaus lūpomis“.
Laišką pasirašė trys Lietuvos dvasiš

kiai, (kurių pavardžių Reuteris nepaskel
bė, kad išvengus jiems nemalonumų.

Kaip Lietuvos Bažnyčios persekiojimo 
pavyzdys, laiške paminėtas faktas, kad so
vietų valdžia neleidžia eiti pareigų dviem 
Lietuvos vyskupams, kurie jau beveik 20 
metų yra ištremti.

Vietinė valdžia Lietuvoje kliudo atlikti 
apeigas, varžo klierikų priėmimą i kunigų 
seminariją ir persekioja tuos kunigus, ku
rie dar (tebedirba parapijose. Valdžia kliu
do IJIažnyčiai veikti ir atlikti jai skirtas 
ganytojiškas pareigas.

Apie ^Katalikų komiteto tikinčiųjų tei
sėms ginti“ įsteigimą yra pranešta Lietu
vos sovietinei valdžiai. Pranešime yra pa
sakyta, kad komiteto uždavinys yra rei
kalauti ir daboti, kad Sovietų konstituci
jos nuostatai, (kurie teoretiškai užtikrina 
religinę (toleranciją, būtų lygiai taikomi 
kaip ateistams, taip ir Lietuvos katali
kams.

SOVIETAI PERSPĖJA D. BRITANIJĄ

Laiške Britanijos min. įpinm. J. Calla- 
ghanui Sovietų prez. Brežnevas perspėjo 
D. Britanijos vyriausybę dėl planuojamo 
ginklų pardavimo komunistinei Kinijai. 
Sovietai ypač nepatenkinti, kad britai no
ri parduoti modemiškų karinių lėktuvų, 
‘kurie gali pakilti ir nusileisti vertikaliai.

Britų vyriausybė, iš antros pusės, neno
ri leisti, kad kas nors (trečias kištųsi į šio 
krašto prekybos santykius. Lapkričio pra
džioje Londone lankėsi Kinijos min. pirm, 
pavaduotojas Wung Čen, kuris kalbėjosi 
dėl prekybos, politinių ir kultūrinių san
tykių įsu D. (Britanija išplėtimo.

NAUJA KRONIKA
Vakarus pasiekė LKB Kronikos Nr. 34, 

išleistas Lietuvoje 1978 m. rugpiūčio 15 d. 
Šiame numeryje yra laiškas Vatikano 
Valstybės ’Sekretoriui kard. Ž. Vijo, Vik
toro Petkaus teismo aprašymas, laiškai iš 
Gulago, žinios iš Vyskupijų ir kiti straips
niai.

Lietuvos katalikų laiške kardinolui Ž. 
Vijo, pareiškiant užuojautą dėl popiežiaus 
Pauliaus VI, tarp kitko sakoma:

,jMūsų žodis pavėluotai pasiekė laisvąjį 
pasaulį, (bet malda mes visada esame su 
Bažnyčios vargais ir džiaugsmais.

Mes prašome Aukščiausiąjį, kad nauju 
0ažnyčios Ganytoju būtų išrinktas drą
sus, ryžtingas bei 'šventas popiežius, kurio 
širdyje rastų atgarsio mūsų kančios ir ko
va prieš prievartinį mūsų tautos bedievi- 
nimą.

Šia ypatinga proga mes reiškiame lietu
vių (tautos visišką ištikimybę ir sūnišką 
meilę Apaštalų Sostui.“

KALĖDINLAI SVEIKINIMAI 
NUKENTĖJUSIEMS

Siunčiant kalėdinius sveikinimus Sibi
ro tremtyje esančiai Nijolei Sadūnaitei, 
vokus reikia adresuoti rusiškai: SSSR 
Krasnojarkij kraj, 663430 BOGUČANY 
Pamtizanskaja 17 k v. 1, SADŪNAITĖ Ni
jolė, Jono. USSR.

Taip pat rusiškiai reikia adresuoti laiš
kus Vladimiro kalėjime esančiam Vikto
rui Petkui:

SSSR 60 0020 g. VLADIMIR 20, Učrež- 
denije OD-1ST-2, VIKTORAS PETKUS. 
Moskva, P. J. 5110-1-OD, USSR.

PETICIJOS J. T. ORGANIZACIJAI

Lapkričio 20 d. New Yorke, JTO rūmuo-
se lankėsi penkių Rytų Europos tautų (es-
tų, latvių, lietuvių, ukrainiečių ir baltgu- 
džių) delegacija, kuri įteikė JTO gen. sek
retorini Kurt Waldheimui adresuotą 
bendrą 5 tautų peticiją. Iš lietuvių pusės 
delegacijoje alyvavo PLB Valdybos pirm. 
V. Kamantas, Kanados LB pirm. J. Sima
navičius ir PLJ S-gos vicepirm. V. Nakas.

Lapkričio 19-20 d. d. Vašingtone posė
džiavo JAV Lietuvių Bendruomenės (tary
ba.

Lapkričio 21 d. L. let Taryba ir kviesti 
liet, visuomenės 'atstovai (apie 150 asme
nų) buvo priimti Baltuosiuose Rūmuose, 
kur apie JAV užsienio politiką juos pain
formavo įprez. Carterio patarėjas Zbig
niew Brzezinskis. Po to visą lietuvių dele
gaciją priėmė p. Cariterienė.

SUSIRŪPINIMAS PADĖTIMI IRANE

Prez. Brežnevas padarė „Pravdoje“ pa
reiškimą, kad JAV-bių ar kurios nors ki
tos valstybės intervencija Irane bus pavo
jus Sov. Sąjungos saugumui. Brežnevas 
pasakė, kad jam yra žinoma, kad kai ku
rios valstybės galvoja apie karinę inter
venciją Irane. Neatsižvelgiant į prez. Car
terio paneigimus dėl tokių ketinimų, ame
rikonai esą padarė pasiruošimus, kurie 
leistų „su tam tikrais pateisinimais“ įsi
kišti į Irano vidaus reikalus.

Prez. Brežnevas perspėjo, kad Sov. Są
junga, palaikydama draugiškus santykius 
su Iranu, yra griežtai nusistačiusi prieš 
bet kokį svetimos valstybės kišimąsi j 
Irano vidaus reikalus. Įvykiai Irane yra 
grynai to krašto vidaus reikalas, ir ginčy
tini klausimai turi būti išspręsti pačių 
iraniečių.

Jungt. Amerikos Valstybės, atsakydamos 
į tą perspėjimą, dar kartą paneigė keti
nimus įsikišti, bet tuo pat laiku pažadėjo 
Šachui pilną paramą.

PIGUS EUROPOS SVIESTAS SOV. 
SĄJUNGAI IR LENKIJAI

Europos Ekonominės |E(amdlruomenės že
mės ūkio ministerių pasitarime iškilo 
triukšmas dėl tų kalnų sviesto, kurio šiuo 
metu yra prikrauta pusė milijono tonų ir 
kurio 20.000 tonų nori pirkti Sov. Sąjunga 
ir 4.000 tonų Lenkija. Jos mokėtų po apie 
47 penus už svarą, kai tokioje Britanijoje 
reikia mokėti 60 p. Nuostolis būtų apie 25 
mil. svarų.

Protestuodamas triukšmą pakėlė Brita
nijos žemės ūkio ministeris, (kuris, (be kita 
ko, pašaipiai prasitarė, kad geriau būtų 
duoti Sov. Sąjungai 20 mil. svarų, o svies
tą nemokamai išdalyti Europos Ekonomi
nės kraštų gyventojams.

Sandėriui su 'sovietiniais kraštais labai 
pritaria Prancūzija ir Airija, kurios suin
teresuotos, kad jų ūkininkai galėtų dau
giau ’gaminti ir gautų priimokėjimus.

LIETUVIAI SU AIRIAIS UŽ LAISVĘ

Lietuvių bičiulis airis advokatas T. C. 
G. O*Mahoney Dubline skelbia maldos de- 
vyindienį už š. Airiją, Lietuvą ir kt. nuo 
lapkričio 30 iki gruodžio 8 dienos — Ne
kalčiausios Marijos šventės. Tuo mini ai
rių dovanotos Marijos sutrukdytą kelionę 
Lietuvon prieš 2 metus. Gruodžio 10 yra 
Žmogaus Teisių diena.

šia proga lietuvių kunigai, pasitarę Bir- 
minghame, kviečia tautiečius maldingai! 
žygin veikliai jungtis ir neužmiršti Žmo
gaus Teisių dienos — gruodžio 10.

Tuo tarpu airių dovanotoji Marijos sta
tula randasi ant altoriaus Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos Židinyje, Nottinghame.

ATPRATINS PARLAMENTARUS NUO 
KEIKSMŲ

Vakarų Vokietijos parlamentas gal pri
ims potvarkį, pagal kurį už įžeidžiamus 
žodžius parlamentarai turės mokėti po 
40,50 sv. baudos (vienos dienos atlygini-

Rusų disidentai remia tautų kovą 
dėl nepriklausomybės

Lapkričo 22 d. Londone Rytų Europos 
tautų iJungtinės organizacijos „European 
Liaison Group“ sukviestoje spaudos kon- 
ferenejoje rusų žmogaus teisių sąjūdžio 
atstovai paskelbė istorinės reikšmės de
klaraciją.

Kalbėdami Latvių Namų sausai pripil
dytoje salėje, rusų atstovai Vladimir Mak
simov, ,Kontinento“ redaktorius, ir Vla
dimir Bukovslkij, naujai išleistosios kny
gos autorius, pareiškė susirinkusiems įvai
rių tautų žurnalistams ir visuomenės vei
kėjams:

„Mes, rusai, demokratinės santvarkos 
šalininkai, privalome visiems laikams api
brėžti mūsų nusistatymą, kiek tai susiję 
su tautų ateitimi Sovietų imperijoje, kiek 
tų, 'kurios yra formaliai nepriklausomos, 
tiek ir tų, (kurios (buvo prievarta inkorpo
ruotos į vadinamąją Sov. Sąjungą.

Mes pareiškiame, kad ne tik pripažįsta
me ibe jokių rezervų kiekvienai tautai tei
sę į laisvą apsisprendimą ir protestuoja
me prieš ibet kurios tautas kėsinimąsi nu
spręsti kitų tautų ateitį, bet .taip pat gal
vojame, kad mūsų pareiga yra remti ibet 
kokį sąjūdį tautų -atgimimui ir valstybi
nei nepriklausomybei.

Mes remiame visas tautines mažumas, 
kovojančias, kad išsaugotų -savo tautinę 
tapatybę, savo kalbą, religiją, kultūrą ir 
švietimą. Mūsų požiūriu, rajonuose, kur 
gyvena tautinės mažumos, valstybės tar
nautojai turi kalbėti tų mažumų kalba, ir 
smerkiame bet (kokias priemones ar veiks
mus, Ikurie ’siekia sumažinti mažumų sta
tusą, paverčiant juos antros rūšies pilie
čiais.

Mes, žemiau pasirašę, neatstovaujame 
rusų tautai, bet mūsų nusistatymas remti 
.kovą dėl valstybinės nepriklausomybės 
yra kilęs iš mūsų asmeninio įsitikinimo ir 
iš to fakto, kad tokia parama tapo norma
liu įpročiu mūsų krašto rezistencijoje.

’Sergejaus Kovaliovo altruistinis žygis 
ginant (Lietuvos katalikus, Sergejaus Sol- 
datovo — ’kovoje dėl estų tautos ateities, 
lenko Jano Jachimovičio kovojant dėl 
žmogaus teisių Latvijoje, Aleksejaus Kos
terimo ir ukrainiečio Piotro Grikogenkos 
ginant Krimo totorių teises grįžti į savo 
tėvynę, ir žmonių Maskvoje ir Gruzijoje 
panašios pastangos atgimti Mescho tautai, 
—• tai yra takios paramos pavyzdžiai. Taip 
pat gausūs įvairių tautų politinių kalinių, 
'įskaitant ir rusų, -bendri pareiškimai, pro
testuojant prieš diskriminaciją tautybių 
pagrindu stovyklose ir kalėjimuose, gi
nant ukrainiečių ir kitų tautų politines ka
lines, ir generalinis bado streikas visų po- 
liitiniių (kalinių Vladimiro kalėjime Emsko 
dekreto sukakties proga, ir jų reikalavi
mas, kad būtų pravestas referendumas.

Be to, bet koks įvykis, susijęs su ’tauti
niu iar politiniu persekiojimu ar tautine 
kova, buvo Skelbiamas Einamųjų Įvykių 
puslapiuose.

Taip pat atsiminkime, kad 1956 m. po 
„Vengrijos“ ir 1968 m. po „Čekoslovaki
jos“ mūsų krašte žmonės (buvo sodinami į

kalėjimus, ir pastaruoju laiku Sovietų 
daugiatautinio žmogaus teisių sąjūdžio na
riai pareiškė savo moralinę paramą Len
kijos Darbininkų Gynimo komitetui ir 
čarterio 77 sąjūdžiui Čekoslovakijoje. Pri
siminkime mūsų pamėgtą šūkį — „Už jū
sų ir mūsų laisvę!“

Visa tai leidžia mums tikėti, kad nesa
me vieni savo įsitikinimuose, kad kova 
dėl demokratinės santvarkos yra neatski
rtame nuo kovos dėl valstybinės nepri
klausomybės ir kad kova dėl žmogaus tei
sių yra neatskiriama nuo kovos dėl tautų 
teisės. Tiktai kai tai bus įgyvendinta, su
sidarys galimybė pasiekti tikros vienybės 
priešintis prieš šiuolaikinio totalitarizmo 
pasireiškimus.

Mes' galvojame, kad šis dokumentas, 
mūsų pasirašytas, yra atviras pridėti savo 
parašus visiems mūsų tautiečiams, kurie 
turi panašias pažiūras“.

Seka apie 30 parašų, tarp jų V. Bukovs- 
kio ir V. Maksimovo, kurie perskaitė šį 
dokumentą 1978 m. lapkričio 22 d. Londo
ne.

Apie šią reikšmingą deklaraciją rašė 
Londono dienraštis „The Daily Telegraph“ 
(1978. XI. 23) ir kita spauda.

ABCHAZAI STIPRIAI NERIMAUJA

Kaukaze yra tokia nedidelė Abchazijos 
autonominė respublika, turinti tik apie 
pusmilijonį gyventojų ir visokiais saitais 
susieta įsu Gruzija. Abchazai nuo amžių 
nekenčia gruzinų, o šiuo metu ta neapy
kanta yra pasiekusi tikrų aukštybių. Skun
dai, kad gruzinai juos skriaudžia ir neduo
da net savoje respublikoje pasireikšti eko
nominėje srityje ir kultūroje, darosi su
prantami, kai sužinome, kad abchazų ten 
tėra tik 16 procentų, o gruzinų net 41.

Abchazai reikalauja, kad jų respublika 
būtų atskirta nuo Gruzijos ir prijungta 
prie Rusijos, nes tada jie tikisi turėti dau
giau laisvių reikštis. Kai buvo svarstoma 
naujoji konstitucija, jie reikalavo, kad 
gruzinų (kalba nebūtų laikoma valstybine 
(trys kalbos įrašytos: rusų, gruzinų ir ab
chazų). Maskva nė vieno jų reikalavimo 
nepatenkino, kad nepradėtų ir kitos res
publikos reikšti norą atsiskirti ir susilauk
ti tokios konstitucijos, kokia labiausiai 
patiktų. Stengdamasi bruzdėjimą apra
minti, Maskva šiais metais pakeitė ten 
partijos vadovybę ir paskyrė 500 mil. rub
lių tam tikroms ekonominėms programoms 
vykdyti, taip pat naujam universitetui 
įsteigti ir respublikinei televizijai išlaikyti.

Abchazai vistiek tuo nepatenkinti. Už
sieniečiai turistai yra girdėję apie Abcha
zijoje vykstančius streikus, riaušes, yra 
matę ypač didelius kiekius policijos ir ka
riuomenės. Turistų judėjimas labai su
varžytas. Net ir diplomatams neduodami 
leidimai nuvažiuoti į Abchazijos sostinę 
Suchumį. Patvirtinami pranešimai, kad 
apie Suchumį buvo pastebėti būriai gink
luotų 'abchazų.

Kremliaus vadai esą įsakę vėl pradėti 
valyti Abchazijoje pareigūnus ir partiją.

SeįitijnioS DIENOS

mas). Blogas (parlamentarų žodynas darą-
sis vis blogesnis.

O parlamentarai savo oponentus mėgsta
vadinti melagiais, plepančiais idiotais, 
viedimainiais, padugnėmis, begėdiškais de
magogais, apgavikais, šulinių nuodytojais, 
chuliganais, kenkėjais, bastūnais, komedi- 
jantais, Kalėdų seneliais ir t. t.

— Anglies kasyklų nelaimėje vidurinėje 
Anglijoje žuvo 7 angliakasiai ir 20 buvo 
sužeistų.

— D. Britanijos vyriausybė planuoja 
iki 1983 m. panaikinti automobiliams lei- 
dino mokestį (Road Tax) ir vieton jo pa
kelti mokestį už benziną. Tuo būdu bus su
prastinta mokesčių sistema ir sumažintos 
administracinės išlaidos. Pakėlus kainą 
(apie 25%) automobilių savininkai bus 
priversti taupyti degalus.

— Jonestown vietovėje, Guajanoje, ne
toli Venecuedos sienos buvo rasta 409 
lavonai nusižudžiusių „Liaudies Švento
vės“ fanatikų, kuriuos religinės sektos va
dovas įkalbėjo išgerti cianido nuodų. Apie 
400 žmonių, daugumoje moterys su vai
kais pabėgo į Venecuelą ir išsigelbėjo.

— Neatsižvelgiant į Sovietų protestus, 
D. Britanijos vyriausybė svarsto ginklų 
pardavimo Kinijai klausimą.

— Sovietų vyriausybė užtikrino prez. 
Carterį, kad MIG 23 kariniai lėktuvai, ku
riuos Sovietai pardavė Kubai, yra taiko
mi „tik krašto gynybai“.

— Vauxhall automobilių fabriko vado
vybė, Anglijoje, perspėjo darbininkus, kad 
jie bus atleidžiami iš darbo, jeigu miegos 
darbo metu fabrike. Vienas jų darbinin
kas, atleistas iš darbo už miegojimą, gavo 
teismo priteistą kompensaciją.

— Irano šachas pareiškė „The Times“ 
korespondentui, kad riaušės Teherano gat
vėse neprivers jo atsisakyti sosto. Neartsi- 
žvelgiant į įvykius, jis galvojąs, kad po jo 
atsistatydinimo sektų chaosas ir pilietinis 
■karas.

— Lapkričio 23 d. Maskvoje pasibaigus 
Varšuvos pakto viršūnių konferencijai,

I buvo paskelbtas ilgas kemunikatas, kuria- 
į me siūloma pasirašyti viso pasaulio vals
tybių sutarti, kad tarptautiniuose santy
kiuose (būtų atsisakyta naudoti jėgą. Kar
tojamas senas Sovietų pasiūlymas, kad 
Varšuvos pakto karinė sąjunga ir NATO 
būtų panaikintos. Ypač (griežtai yra pasi
sakyta prieš Vakarų valstybių keliamą 
žmogaus teisių klausimą.

— Spėjama, kad Sov. Sąjunga' atsisakė 
tiekti .ginklus Sirijai ir Irakui. Tų kraštų 
gen. štabų viršininkai, nuvykę į Maskvą 6 
dienų vizitui, grįžo atgal po 3 dienų, ne
pasirašę jokios sutarties.
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Laiškas iš Amerikos (15) P. B. Varkalai 70 m.
APIE TIESŲ PRIEŠINGYBES IR 

SVEIKATOS PAGRINDUS

Pradžioje nemaniau, kad prirašysiu tiek 
daug viešų laiškų — daugiau nei stacijų, 
kurias apvaikščiojam bažnyčių pakraš
čiais vis pasimelsdami. „Pasimeldžiau“ ir 
aš, tik kažkaip liūdnokai, mintyse dažniau 
užgriebdamas amerikoniškosios lietuvių 
išeivijos tamsybes, ydas, neigiamumus, 
mokslinigiau tariant — vis daugiau išryš
kėjančius mūsų kultūrinės degradacijos, 
mūsų politinės ir visuomeninės degenera
cijos požymius.

Ne sykį rašydamas pagalvodavau: tur
būt tik sovietinei spaudai Vilniuje mano 
laiškų ištraukas perspausdinti; laimingai 
tarybinei liaudžiai bus galima parodyti, 
kaip jų fašistinės atplaišos užsienyje su
menko, išsigimė, susiskaldę, beveik suidi- 
jotėjo. Pešasi, plūstasi dėl niekų, Net nebe- 
nuvokia, kurios jų rašytojų knygos geros, 
kurios tik šlamštas, ką be reikalo aukštin
ti, ką be pagrindo niekinti...

Tik vėl prisiminiau, kad dėl tokio pavo
jaus nėr ko drebėti. Mandresnieji turistai 
iš Lietuvos, net ir partiniai, jau seniai 
mus šviečia ir guodžia. Sako, jei tarybinė 
spauda daugiausiai tik blogybes ir biaury- 
bes iš jūsų gyvenimą atsijoje — dėl to 
nenusiminkit, mes mokam skaityti, mes 
viską suprantam. Visada suprantam at
virkščiai ir tada sužinom, kiek gražių da
lykų jūs padarot ir daug kur teisingai gal
vojat...

Bet paskutiniame šios serijos laiške no
rėjau kitaip parašyti. Norėjau parodyti, 
kad toli gražu ne viskas tamsu ir juoda 
Amerikos lietuvių gyvenime, kad nestinga 
teigiamybių, viltingų ženklų, pasigėrėtinų 
pavyzdžių, kad mūsų tautinės sveikatos 
pagrindai dar nesueižėję, gal dar ne vieną 
dešimtmetį pusėtinai laikysimės, gal reikši- 
mės ir veiksim kitais būdais bei metodais 
negu praeityje, bet ne mažiau naudingai, 
gal net paveikiau Lietuvos laisvės bylai.

Pradėjau šitaip deklamuoti — ir tikrai 
išsigandau. O jeigu tada ims tų mano min
čių bent dalį pakartos sovietinė spauda 
šiais jai mielais detentės laikais? Tada aš 
sukompromituotas ir visai pražuvęs. Nes 
iš anksto žinau, ką pasakys skaitytojai Lie
tuvoj (ką ir turistai patvirtina): — Žiū
rėkit, kaip giriasi tie buržuaziniai nacio
nalistai, kaip tie dipukai aukštinasi, kaip 
skambina apie savo galybę ir nuopelnus! 
Ale visai taip pat, kaip ir mūsų partinė 
spauda — apie mūsų laimingą gyvenimą 
ir tarybinės santvarkos stiprybę! Vadina
si, jau ir jie išmoko niekus taukšti. Nes 
kai tik ima girtis ir pūstis, mes jau žinom, 
kad meluoja...

***
Vadinasi, gerokai kebli korespondento 

padėtis. Ir 'šiaip ir kitaip negerai. Būčiau 
galėjęs dar bent dešimtį naujų laiškų pa
šos, teigiamybių, pasisekimų, nuopelnų. 
Bet geriau rašysiu tik tą vieną — 
ne, jau įtik pusę šio laiško. Ir tik 
trumpai paminėsiu vos keletą ameri
kinės lietuvių išeivijos stiprybės 
teigiamų požymių, kokius esu pastebėjęs 
lygiai per 30 metų gyvenimo šioje šalyje, 
tegu ir josios tolimiausiame pakraštyje, 
vadinamuose „laukiniuose vakaruose“.

Pirma, — tautinio darbo idealistų dar 
ne gtoka. Narsių deklamatorių ir oratorių, 
tribūnose karžygiškai nusiteikusių kovo
tojų dėl tautos išlaisvinimo (žinoma, tik 
kraujo neliejant) dar turim net perdaug. 
Jei jie truputį išnyks, dėl to niekas nepa
blogės. Kantrų, konkretų, nedėkingą, va
dinamąjį „juodą“ visuomeninį darbą at
liks anie plikesni ir tylesni didvyriai, kurių 
dar esama didžiuosiuose lietuvybės cent
ruose ir periferijose. Tiesa, nusiskundžia
ma, kad dažnai pristinga kandidatų orga
nizacijų Skyrių valdybom ir kad dėl tos 
smulkiosios „valdžios“ tautiečiai nebesi
varžo. Bet aplamai tautinės veiklos tikrųjų 
darbininkų esama, visokie platesni ir di
deli sąjūdžiai rodo, kad jų pasiaukojimas 
nemažas. Aišku, tie idealistai, kaip natų- ' 
ralu, yra tik maža visuomenės mažuma, I

kartais tik vienetai — bet tai tautinė drus
ka, taį vienetai, kurie sociologine prasme 
būtini aritmetinių nulių priėšaky.

Antra, — nors tikslios statistikos niekas 
nesudarė, bet ir be jos visiškai aiškiai ma
tyti, kad Amerikos lietuvių išeivijos isto
rijoje dar niekad nebuvo tiek nuo lietu
viškumo nenutirūkusių, kultūrinėje, poli
tinėje, mokslinėje ir šiaip profesinėje veik
loje lietuviškai sąmoningos aukštų kvali
fikacijų šviesuomenės, kiek jos yra priau
gę dabar. Tai stipri lietuvybės išlikimo ir 
jos pajėgumo plyta dar ne vienam dešimt
mečiui. Su ja bus tikriau įmanomas ir 
globalinis lietuviškų energijų išeivijoje 
reiškimasis. Be abejo, ir šiame sektoriuje 
pasitaiko daug defekcijų, ydų, klaidžioji
mų, kartais ir išdidžių nusvaičiojimų, — 
bet daug daugiau pliusų ir brandžių veiks
mų.

Trečia, — rampos švieson neiškeliami, 
kukliai tylūs, bet jaudinančio idealizmo 
pasišventėliai yra gausus būrys įvairių 
laipsnių mokytojų — vadinamų lituanis
tinių pradinių ir aukštesnių privačių mo
kyklų steigėjai, vadovai, dėstytojai ir šiaip
jau jaunimo sambūrių auklėtojai ar glo
bėjai (pvz. skautų, ateitininkų, jaunimo 
meninių ansamblių gretose ir pan.). Be 
jų darbo, pastangų ir dvasios įnašų mūsų 
dabartis čia jau būtų .sukiužusi, o ateitis 
bejėgė. Visuomenė dar neišmoko deramai 
įvertinti šio veiksnio, besivaikydama ki
tokių dienos didvyrių iliuzijas. Bet supras, 
tik gal kai bus per vėlu.

Ketvirta, — man rodos, šiuo istorijos 
laikotarpiu yra pats svarbiausias išeivijai 
(ir tautai tėvynėje) 'kiek galint aukStesnės 
kultūros pagrindo dėjimas, ypač kultūri
nių ir meninių kūrybinių asmenybių (dar 
tik lėtai pavargstančių, bet fiziškai, deja, 
sparčiau nykstančių) įnašas tautos ir išei
vijos tautinei gyvybei išlaikyti, gyvajai 
valstybinės nepriklausomybės prasmei gin
ti, mūsų tautinės kultūros vertybėm kurti 
ir puoselėti, menkavertiškumo kompleksui 
sumažinti, mūsų rezistencijos dvasiai pa
kelti. visuomeninei veiklai sudinaminti, 
politinę akciją įtikinamiau ir brandžiau 
paremti, jos turinį ir metodus nuolat mai
tinti modernių laikų idėjomis...

Tarp kultūrinių veiksnių telkinio ir 
„grynųjų“ politinių organų, kurie preten
duoja būti vyriausiais Lietuvos išlaisvini
mo kovotojais bei vadais Amerikoje ar ir 
globiniu mastu, tuo tarpu dar nėra jokios 
sandaros ir nėra santalkos. Vliko seime 
Floridoje buvo pasireiškę kai kurie nedrą
sūs ketinimai šia kryptimi, bet praktiškai 
kol kas visai nesėkmingai ir visuotinai dar 
nesuprasti.

*•*

Tik labai bendrais žodžiais suminėjau 
tuos keturius požymius, kuriuos drįsčiau 
siūlyti laikyti svarbiais, viltingais, dar pa
veikiais. Žinoma, ne be be to, kad ir dėl jų 
ir aplink juos nebūtų aštrių, kartais gaižių 
ar kone patrakėllškų polemikų spaudoj ir 
gyvenime. Bet tai maža bėda. Demokrati
nės aplinkos akiračiuose tai dargi gyvybin
gumo ženklas, pažangos viltis. Pavyzdžiui, 
dešiniųjųliaudininkų „Varpo žurnalo re
daktorius A. Kučys šiam vadinamam kul
tūriniam sparnui mūsų išeivijoje reko
menduoja „tik tylėti“ ir, savavališkai su
siaurinęs jo programų apimtį (esą, anys 
raginą rūpintis „tik kultūra“ ir daugiau 
nieku!), jis ją išvadina dargi „defetistine 
bei reakcinga srove“ („Varpas, Nr. 15, p. 
3-5).

Laimei, šiandien tai jau greičiau tik 
keistas mažumos balsas. Bet viename ki
tame laikraštyje jis pastoviai pasigirsta. 
Pasireiškia šiurkštokai ir gyvenime —■ 
draugijų vidaus barniuose, demonstracijo
se prie jėzuitų namų Čikagoje ar su pi
ketais prie koncertų salių, kur retkarčiais 
atkanka uždainuoti koks solistas iš tėvy
nės.

Bet šių įtampų tragiškumas tolydžio 
mažėja, virsdamas labiau tragikomišku- 
mu. Kiti sako, kad tai net naudinga mūsų 
monotoniškėjančio gyvenimo paįvairini
mui. Esą, be tokių diskusijų ir incidentų

Š.m. gruodžio 2 d. Petrui B. Varkalai, 
DBLS garbės nariui, daugelio tautinių ini
ciatyvų mecenatui ir visuomenės veikėjui, 
sukanka 70 metų amžiaus.

Gerbiamasis jubiliatas gimė 1908 m. 
gruodžio 2 d. Girininkų k., Kauno aps. Bai
gė Kauno .Aušros" gimnaziją ir VDU eko
nomijos fakultetą. Gilino studijas Londo
no universitete ir vėliau dirbo Lietuvos 
pasiuntinybėje, Londone.

Po karo perėjęs į verslus, sėkmingai 
vadovavo plačius tarptautinius ryšius tu
rinčioms besdruomenėms. Kartu su kitais 
lietuviais. 1947 m. įsteigė D. Britanijos 
Lietuvių S-gą ir buvo pirmuoju jos 
pirmininku. Pastaruoju laiku išėjęs pensi
jon, dalyvauja liet, visuomeninėje veiklo
je ir dosniai remia jaunimą, kuris pasi
reiškia liet, literatūroje bei žurnalistikoje.

Linkime gerb. jubiliatui Ilgiausių Me
tų!

NAUJAS „ŠALTINIS“ IR JO 
KALENDORIUS

Jau pasirodė Nottinghame leidžiamojo 
tikybinės dir tautinės minties dvimėnesinio 
žurnalo „šaltinio“ Nr. 5, kuriame yra ne
maža žinių apie kenčiančią Lietuvą, o taip 
pat plati užsienio lietuvių gyvenimo ap
žvalga.

Straipsniai spausdinami dir. V. Kazlaus
ko, V. Bagdonavičiaus, MIC, K. Vilkonio, 
V. įGasperienė, iB. Valterienė ir kt. Naujų 
eilėraščių žurnalo puslapiuose yra V. Šlai
to, č. Obcairsko, A. Tyruolio.

Išleistas jau ir „šaltinio“ sieninis mėne
sinis kalendorius 1979 metam®. Jo pusla
piai papuošti daugiausia lietuviško gyve
nimo vaizdais. Štai sausio mėnesiui skir
tame puslapyje atspausta didžiulė P. Sen
kuvienės ir V. Jurienės vadovaujamų 
Londono jaunučių fotografija, birželio — 
Stolke-on-Trento lietuviai su vysk. P. Bra
ziu.

Kalendoriaus kaina 1 sv. (2 dol.). Adre
sas norintiems užsisakyti: 16 Hound Rd., 
West Bridigford, Nottingham NG2 6AH.

JURGIO JANKAUS ROMANAS

„Ateities“ leidykla leidžia stambų Jur
gio Jankaus romaną „Anapus rytojaus“, 
kuris turėtų pasirodyti dar šiais metais.

Romane vaizduojamas šiandieninis gy
venimas.

būtų perdaug nuobodu. Bet tai tik toks da
lykų užglostymas. Įvairumų padariniai 
dažniausiai būna kartūs.

Tad nors ir nieko neišsprendus — iki 
pasimatymo... Tegu dar ir ne Karaliaučiu
je, kaip kaskart sugestionuoja mano bi
čiulis Stasys Kuzminskas, bet kada nors, 
dukart kada nors šio laikraščio puslapiuo
se.

Los Angeles, 1978. X. 23
Bronys Raila

BALTŲ STUDIJŲ DIENOS PRIE 
WASHINGTONO

Baltų bendradarbiavimas paveikios po
litikos siekiant buvo pagrindinė IHaltų 
Studijų Dienų tema š. m. spalio 7-8 d. d., 
Latvių Namuose. Washington© priemiesty
je Rockville, MD.

Studijų Dienas ruošė Pasaulinė Baltų 
Santalka, kurias centrinė būstinė yra New 
Yorke. Ją sudaro Pasaulinė Estų Taryba, 
Pasaulinė Laisvųjų Latvių Federacija ir 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. kurio iniciatyva prieš šėšeris metus 
buvo įsteigta ir pati Santalka.

šš reikšmingą įvykį, oficialiai pavadintą 
„Baltų Informacijos Forumu“, atidarė šie
metinis Santalkos pirmininkas dr Ilgvars 
Spilners. Savo kalboje jis apžvelgė Santal
kos veiklą ryšium su Helsinkio ir Belgra
do konferencijomis, gerinant pasikeitimą 
informacija ir tamprin.ant baltų bendra
darbiavimą. Jis pareiškė viltį, 'kad vis 
glaudėj’antis baltų bendradarbiavimiais pa
vergtuose kraštuose nulems galutinę per
galę. Dr. Spilners ragino 'Suintensyvinti 
pastangas, kad Pabaltijo klausimas įeitų į 
tarptautinės politikos dienotvarkę.

Studijų Dienų darbas vyko keturiose 
sekcijose:

A. Pasikeitimas informacija — Baltai 
užsienyje ir Pabaltijo kraštuose. Apžvelg
ti pasikeitimo žiniomis būdai ir priemonės, 
radijo programų kokybė. Voice of Ameri
ca ir Radio Liberty darbuotojai pasižadė
jo daryti viską programoms patikslinti ir 
pagerinti.

B. žinių šaltiniai Vakaruose. Aptarti 
konkretūs būdai žinių šaltiniams pasiekti 
ir užmegzti ryšius su korespondentais. Iš
samiai svarstytos galimybės įsteigti pro- 
fesonalią Pabaltijo žinių tarnybą.

C. Tarptautinės politikos įtakojamas 
(lobyiing). Sutarta ypatingo dėmesio skir
ti 'artėjančiai 'Madrido konferencijai, kur 
tik įmanoma, dirbti bendrai vystant spau
dimą į Vakarų valstybių vyriausybes.

D. Tarlptautiniai forumai. Kritiškai ap
žvelgtos praeities klaidos ir aptarti glau
desnio bendradarbiavimo būdai. Išskirti
nas dėmesys teko Batuno veiklai.

Sekcijoms 'vadovavo: dr. Uldis Binkis su 
kum. Kazimieru Pugevičium, Daiva Kezie- 
ne, Maido Kari ir Vija Šikšna.

Kalbant apie radijo programas, išryškė
jo JAV-bių vyriausybės nusistatymas at
sižvelgti į klausytojų Pabaltijyje pageida
vimus. Daug svarbos Skiriama ir jų supa
žindinimui su vakarietiška politine de
mokratija bei sovietų konstitucija ir 
įstatymų gvildenimui. Dalyviams 
buvo perduotas primygtinas pogrindžio 
sipaudios leidėjų pageidavimias, kad ji, pa
tekusi į Vakarus, pirmiausiai būtų skiria
ma perdavimui atgal į kraštą, toliau — 
Vakarų žinių šaltiniams, ir trečioje vieto
je — išeiviams. Dalyviai sutaria, kad rei
kia įsteigti pastovią jungtinę komisiją ra
dijo programų apžiūrai.

Du svečiai amlerikiečiai žurnalistai — 
Peter Osnos, Washington Post užsienio ži
nių skyriaus vedėjas, ir Emil Svejlis, bu
vęs UPI 'korespondentas Leningrade, skai
tė paskaitas. Osnos, trejis metus išbuvęs 
korespondentu Maskvoje, genai pažįsta pa
dėtį Sovieti joj e ir gana objektyviai ją ver
tina. Jo nuomone didžiausiais pavojus dia- 
įbair gresiąs latvių tautinei egzistencijai. 
Svejlis, 'gimęs ir užaugęs Latvijoje, paro
dė gilesnį tikrųjų sovietų politikos tikslų 
supratimą ir todėl kritiškai vertino kai 
kuriuos Vakarų politikos žygius.

Apie pabaltiečių kultūriinlius santykius 
kalbėjo latvių dailininkais dr. Raimonds 
Staprans ir Gildą Karu.

Studijų Dienų pradžioje buvo padaryti 
apžvalginiai pranešimai. Lietuvių vardu 
kalbėjo VLIKo pirmininkais dr. Kęstutis 
Valiūnas. Programos komisijoje dalyvavo 
Jurgis Valaitis ir Antanas Sabalis. Organi
zacinėje komisijoje gražiai reiškėsi Jolan
ta Raslavičiū'tė. 75 dalyvių tarpe buvo 20 
lietuvių.

Studijų Dienose padarytos išvados bus 
gairėmis bendrai baltų politinei veiklai 
ateityje.

Jurgis Valaitis

Su lietuviais 
pasaulyje

H. NAGIO RINKINYS 
„PRISIJAUKINSIU SAKALĄ

Henrikas Nagys atidavė A. Mackaus 
knygų leidimo fondui išleisti naują savo 
eilėraščių knygą, pavadintą „Prisijaukin
siu sakalą“.

LUCIA DI LAMMERMOOR
Čikagos lietuvių opera kasmet pastato 

kurį nors naują veikalą.
Dvidešimt trečiam sezonui buvo pasi

rinkta italo G. Donezetti opera „Lucia de 
Lammermoor“, ir spektakliai bus 1979 m. 
balandžio 21, 22 ir 23 d.d. Marijos gimna
zijos salėje. Diriguos A. Vasaitis, pagrin
dinius vaidmenis atliks G. Čapkauskienė, 
A. Pavasaris, R. Mastienė, S. Wicik, A. 
Brazis, J. Varnelis ir J. Savrimas. Operos 
libretą vertė St. Santvaras.

Operai pastatyti reikės apie 50.000 dol. 
Illinojaus valstija davė 5.000 dol. pašalpos. 
Turime 150 mecenatų.

PETRO KLIMO MONOGRAFIJA

Dr. Albertas Gerutis parašė monografi
ją „Petras Klimas. Valstybininkas, diplo
matas, istorikas, kankinys“.

Šią 320 puslapių monografiją išleido 
„Vilties“ draugija.

TOMAS VENCLOVA APIE TAI, KAD 
NEVISI DISIDENTAI YRA ŽYDAI

Bostone, JAV, leidžiamasis dienraštis 
„The Christian Science Monitor“ atspaus
dino ilgą Tomo Venclovos pasisakymą dėl 
tame laikraštyje išspausdinto straipsnio 
„Nevisi disidentai yra žydai“.

Savo pasisakyme jis pagyrė dienraštį, 
kad pasakė teisybę, .taip pat supažindino 
su V. Petkaus istorija nuo jaunystės iki 
paskutiniojo teismo ir priminė, kad daug 
Vakarų valstybių nepripažįsta Lietuvos 
įjungimo į Sov. Sąjungą-

T. Venclovos nuomone, to kilnaus vyro, 
V. Petkaus, bylai gali būti reikšminga pa
galba, jei juo nuolat bus dominamas!

PIRMOJI PREMIJA DANGUOLEI 
JURGUTIENEI

Fondo automobilių gamyklos parodoje 
Detroite pirmąją premiją už aliejinį pa
veikslą „Renesansas“ laimėjo Danguolė 
Jurgutienė.

Parodoje dalyvavo apie 100 dailininkų.

RUOŠIA KNYGĄ APIE PIRMŪNES 
AKADEMIKES

J. Narūnė-Pakštienė ruošia knygą „Pir
mūnės akademikės“, rinkdama jai žinias 
apie lietuvaites ir lietuves studentes Petra
pilyje, Maskvoje, Kijeve, Odesoje. Berly
ne, Lenkijoje, kitų Europos kraštų ir Lie
tuvos universitetuose.

Autorė nori gauti biografinių duomenų 
ir fotografijų E. Janulaitienės, O Leonai- 
tės-Kairienės, V. Nurkaitės - Mačiulienės, 
dr. A. Šliūpaitės, H. Šliūpaitės-Yčienės, L. 
Malinauskaitės - Šliūpienės, G. Petkevi
čaitės.

J. Narūnės - Pakštienės adresas: 421 
Collins Ave., Apt. 9, Miami Beach, Fla. 
33139, USA.

SMEGENŲ NIEKAS NEIŠPLOVĖ

Su ekskursija, suorganizuota iš Vasario 
16 gimnazijos mokinių ir Vakarų Vokieti
joje gyvenančių lietuviukų, Lietuvoje lan
kėsi ir 17 m. amžiaus Raimondas Vikta. 
Svetur leidžiamieji kai kurie laikraščiai jį 
užsipuolė už „Gimtajame Krašte“ išąpauis- 
dintąjį pasikalbėjimą: girdi, jam ten išplo
vė smegenis.

Jis paskelbė „Drauge“ laišką, kuriame 
sako, kad tas tariamasis pasikalbėjimas 
yra melas.

Savo laiške jis, be kita ko. rašo: „Prieš 
išvykstant tik pasakiau: „Už viską ačiū“. 
Tai vienintelė teisybė iš viso pasikalbėji
mo su „Gimtuoju Kraštu“.

Menas galingas ir 
stebuklingas

(Feljetonas)

Lietuviškas menas pasidarė ne tik stebuk
lingas, bet ir populiarus, lengvai kiekvienam 
prieinamas — reikia tik panorėti juo užsiimti. 
Mėgėjų turime daugiau, negu 4 metų meno 
universitetą baigusių menininkų. Dabar naš- 
liukės, našliai ir pensininkai pasidarė, žinoma, 
menininkais kopijuotojais. Iš atvirukų piešia 
Lietuvos vaizdus, gėlytes, kryžius, kai kur ir 
grybų, paprastai baravykų, prisodina.

Aš seniai pradėjau paveiksliukus dažyti, 
bet kai dabar mėgėjų konkurencija pasidarė 
didelė, tai nutariau meno pasimokyti pas pri
vatų, bet diplomuotą dailininką.

Atsinešiau kelis savo šedevrus pas profe
sorių pasižiūrėti. Jis pasižiūrėjęs susiraukė, 
bet nieko nesakė. O aš taip laukiau ir tikėjausi 
pagyrimo. Kartą jis savo klasę išsivežė į gam
tą. Vieni susėdo ant suoliukų, kiti ant žemės, 
kaip kam patogiau.

Aš dažau savo nedidelę lentelę, lyginu, 
glostau taip lygiai, kad net blizga. Mokytojas 
klausia: Kaip sekasi? Sakau, nagi matai, ta
pau iš gamtos. O jis sako: Tu nestebi gamtos, 
tik trini žaliais dažais lentelę, kad net koktu 
darosi! Tu neturi laižyti drobės, čia ne siena, 
bet gyvoji gamta. Reikia daugiau stebėti švie
sos ir šešėlių santykius, reikia matyti, kurion 
pusėn debesys plaukia; kaip medžių šakose 
šiltosios ir vėsiosios spalvos virpa, kaip jos kei
čiasi, kokius atspindžius lapai turi. Visi tie gy
vosios gamtos judesiai sudaro bendrą harmo
niją. Riekia jausti ir pažinti meno kultūrą, 
nors pagrindinius dailės uždavinius. Tavo še
šėliai netikri. Lauke šešėliai yra vėsios spalvos 
ar spalvų, viduje bus priešingai. Kuomet pro 
langus iš oro ateina vėsiosios spalvos, tai šešė
liai bus šiltosios spalvos. Ant smėlio šešėlis 
bus purpurinis, o ant žolės vėsios tamsios ža
lios spalvos. Nežinai nei kompozicijos, nei per- 
spektovos. šis tavo medis neturi būti paveiks
lo centre.

Jis dar pridūrė: Tapyba nėra fotografija 
ir niekad nebus. Mašina neturi nei jausmo, nei 
proto. Senieji meistrai nežinojo, kas yra foto
grafija, o kokius portretus sukūrė. Tavo pa

veikslas labai tamsus. Gamtoje taip nėra. Pa
ėmęs teptuką vienur kitur pabraukė kelias vie
tas ir paveikslas pasidarė labiau panašus į pie
šiamą motyvą.

Po pamokos aš pasij utau kaip visiškas ne
mokša, bet mokytojas parodė tai, apie ką aš 
nė nesapnavau... Kopijuodamas kitų darbus, 
nemačiau nei šiltųjų, nei vėsiųjų spalvų. Na
mo parėjęs pažiūrėsiu, ar iš tikrųjų taip yra, 
kaip profesorius sakė. Bet to, jis man prikišo 
dar ir meno kultūros sąvoką.

Prie ko čia dabar meno kultūra? Juk aš 
piešiu taip, kaip man patinka. O matytumėt, 
kaip žmonės perka mano paveikslus! Užsaky
mus duoda, tik spėk daryti. Lietuvos laukus, 
kryžius, gėlių darželius griebte griebia! Dėl to, 
kad pagražinu adatos plonumo teptuku, ir at
rodo, kaip tikra fotografija, nė atskirti nega
lima. Kam čia tas mokslas, kad verčia vėjus 
gaudyti, motyvo ieškoti? O dar koks nors prie 
tavęs priėjęs paklausia: — Ar čia tavo hoby?

Dabar tikiu posakiui, kad menas galingas 
ir stebuklingas, o man ir pelningas...

Don Pilotas („Naujienos“)

LEIDYKLŲ IR 'AUTORIŲ DĖMESIUI
Lietuvių Rašytojų Draugijos premijai 

1978 m. literatūrines 'knygas draugijos 
valdyba prašo atsiųsti ilki šių metų gruo
džio 31 d. Reikalinga 5 egzemplioriai. Ad
resas: Lithuanian Writers1 Association, 
341 Highland Blvd., Brooklyn. N. Y. 11207. 
Ilki 1978 m. gruodžio 31 d. neišėjusios kny
gos, nors su 1978 an. d'ata, bus vertinamos 
1980 im.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Aidai, Nr. 7, 1978 on. rugsėjis. Mėnesi
nis kultūros žurnlas, leidžia Tėvai Pran
ciškonai, redaguoja dir. J. Girnius, Boston. 
JAV.

Liet, filatelistų d-jos Vilnius biuletenis, 
1978 m. Manchesteris, D. Britanija. Red. 
S. Lauruvėnas ir A. H. Varnės. 20 psl. įdo
mios informacijos. Kaina 25 p. Adresas: 
79 Victoria Orėse., Manchester M30 9AN, 
England.

Karys, iNr. 8, 1978 m. spalis. Pasaulio 
lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurna
las. lElrooklyn, JAV.

Saleziečių kalendorius, 1979 m. Gražiai 
spalvotai iliustruotas 'mėnesinis kalendo
rius. Išleido Litu a n i Don Bosco, via Colon
na 2, 00044 Frascati-Roma, Iitalia.

2



EUROPOS LIETUVIS

Europos
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

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.

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
J. Žalys — 1.60 sv., E. Tamašauskienė — 

3.00 sv., J. šukaitis — 1.00 sv., V. Alekna
vičius — 0.50 sv., A. Kalvaitytė — 2.00 sv.

Ačiū

Tautos Fondui aukojo:

P. Ramaitis — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkojame

TFA D. Britanijoje

KALENDORIAUS KAINA

Pranešame, kad „Nidos“ kasdien nuplė
šiamo kalendoriaus 1979 metams kaina yra 
£2.00 „Nida“

NAUJA KNYGA
Dėl įvairių sutrikimų spaustuvė

je ilgiau negu tikėtasi užtrukusi 
knyga apie Britanijos lietuvius pa
galiau jau atspausdinta ir atiduota 
rišyklai. Jos pavadinimas: „Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga. 
Britanijos lietuviai 1947-1973“. Ne
trukus ji bus išsiuntinėta užsisa
kiusiems.

Leidėjai ypač siūlo tuo stambiu 
(366 puslapių) didelio albuminio 
formato iliustruotu leidiniu pasido
mėti tiems lietuviams, kurie kadai
se yra gyvenę ir dirbę D. Britanijo
je ir dalyvavę tautinėje veikloje. 
Jiems tai butų gražus gyvų praei
ties dienų prisiminimas apie save 
ir savo bičiulius, su kuriais buvo 
praleisti metai organizacijų vado
vybėse, vaidintojų būreliuose, tau
tinių šokių grupėse, choruose ir ki
tokiuose susiburimuose.

Knygos kaina JAV ir Kanadoje 
15 dol., Vokietijoje 30 DM, D. Bri
tanijoje 7 sv. plius pašto ir pakavi
mo išlaidos.

Užsakymus siųsti: „Nida“, 
2, Ladbroke Gardens, London, 
Wil 2PT, England.

Kaip anksčiau buvo skelbta, kny
gą gaus visi „Nidos“ knygos klubo 
nariai, išskyrus tuos kurie atsisakė 
ją įsigyti.

miesto valdybos naujuose rūmuose. Erd
vioje salėje susirinkusius pasveikino Lat
vijos Charge d‘ Affaires p. Ozolinlš ir pa
aiškino šios dienos reikšmę latvių tautai.

Po to sekė koncertas, kuriame, tarp ki
tų menininkų, pirmą kartą pasirodė nese
niai iš Latvijos atvykusi jauna, bet jau 
pasižymėjusi smuikininkė Rasma Lielma- 
ne. Jos grojimas sužavėjo visus susirinku
sius.

Po koncerto sekė vaišės, per kurias sve
čiai galėjo valandėlę pabendrauti.

PRIEŠADVENTINIS POBŪVIS
šeštadienį, -gruodžio 2 d., 7 vai. valk. Šv. 

Kazimiero klubo vadovybė rengia savo na
riams priešadventinį pasilinksminimą pa
rapijos svetainėje, 21 The Oval, Hackney 
Road, E2.

Maisto bufetas klubo nariams veltui.

KLUBO KALĖDINĖS VALANDOS

Sporto ir Socialinis klubas bus uždarytas 
Kūčių dieną (gruodžio 24) ir pirmąją Ka
lėdų dieną (gruodžio 25). Kitomis dieno
mis veiks normaliai.

bradfordas
PENSININKŲ POBŪVIS

Bradfordo Vyties klubo valdyba gruo
džio 9 d. klubo nariams pensininkams ren
gia pobūvį. Norintieji dalyvauti užsirašo 
pas p. Trašką.

Taip pat kviečiami ir nariai nepensinin- 
kai.

Vyties klubo valdyba

LEIGH
MIRĖ S. PUSKUNIGIS

LONDONAS
VAKARAS SODYBOJE

Gruodžio 16 d. ruošiamas
DIDŽIULIS LIETUVIŠKAS VAKARAS 

SODYBOJE.
Programoje:
Tautinių Išriktų grupė „Lietuva“.
Iš Londono organizuojamas autobusas, 

kuris išvylksta nuo Londono lietuvių baž
nyčios 2 vai. p. p. nuo Lietuvių Namų 2.30 
vai.

Autobuse vietą galima užsisakyti pas S. 
Bosiikį (Lietuvių Namuose), I. Dailidę, F. 
Senkuvienę, V. Jurienę, telef. 460 2592.

Autobuso kaina £2.00.

Lapkričio 3 d. Leigh miesto ligoninėje 
mirė Stasys Puskunigis, sulaukęs 90 metų 
amžiaus.

Velionis -atvyko į Angliją prieš 1914 m 
karą būdamas visai jaunas. Tuo laiku 
Anglijoje ne taip jau lengva buvo įsikurti 
ir pradėti gyvenimą. Jam teko pergyventi 
visokių sunkumų ir teko dirbti įvairiausią 
darbą. Jis išmoko laikrodininko amato, 
sukūrė šeimą. Vedęs lietuvaitę, jau Ang
lijoje augusią, išaugino 'šeimą: keturis sū
nus ir vieną dukrą.

Žmonai mirus vaikams išsisklaidžius 
po visą Angliją, velionis paliko vienas. Ap
sistojęs ilgesniam gyvenimui Athertone, 
netoli Leigh, gyveno iš savo amato. Stasys 
paseno ir pasidarė vienišas. Vaikai apsi
vedė ir mažai tekreipė dėmesio į tėvą. Bet 
dėka vienos lietuvės moters, L. Loransie- 
nės, kuri padėjo jam senatvėje ir prižiūrė
jo, jis sulaukė gilios senatvės.

Velionis -buvo kilęs nuo Kazlų Rūdos, 
buvo labai draugiškas, labai noriai įkalbė
davo apie Lietuvą ir labai mylėjo lietu
vius, ypač tuos, kurie atvyko po paskuti
nio karo. Net pataisęs laikrodį, neimdavo 
jokio atlyginimo.

Palaidotas lapkričio 8 d. Atherton mies
telio kapinėse su visomis katalikiškomis 
apeigomis. Viskuo rūpinosi ir sutvarkė mi
nėtoji p. Loransienė, o apeigas atliko ang
lų katalikų kunigas.

Ilsėkis, Stasy, ramybėje.
J. P.

WOLVERHAMPTONAS

v

Šaunūs koncertai
Lietuvis, kur -jis bebūtų ir kokiose sąly

gose begyventų, niekad nepamiršta savo 
dainos. Ji amžių bėgyje tapo mūsų gyve
nimo palydovė, mūsų jausmų išreiškimo 
priemonė ir mūsų minčių skelbėja.

Visa tai mes patyrėme ir giliau suprato
me besiklausydami mielų solistų Nerijos 
Linkevičiūtės ir Berną,rd o Prapuolenio 
koncertų, kurie vyko š. m. spalio mėnesį 
Bradforde, Nottinghame ir Londone. Esu 
tikras, kad ir dabar jų dainų aidai skam
ba ne vieno ausyse, ir ne vienas dar per
gyvena tas magiškas valandas, kurias pra
leidome besiklausydami solistų iš Čikagos.

DBLS Centro Valdyba, įsipareigojusi at
likti paruošiamuosius Jaunimo kongresui 
darbus, jautė, kad šį rudenį būtų pats lai
kas pradėti plačiau skleisti žinias apie 
kongresą D. Britanijos liet, kolonijose, ir 
gavusi PLJ S-gos pritarimą ir paramą, pa
kvietė tam tikslui solistus iš Amerikos.

Jų pirmasis pasirodymas Pabaltiečių 
sukaktuviniame koncerte, kuris buvo su
ruoštas Londono Chelsea Town Hall salė
je, tapo visų mūsų pasididžiavimu, nes so
listai pasirodė kaip tikri profesionalai, lie
tuvių dainos ambasadoriai. Savo aukštu 
stiliumi ir darniu susidainavimu jie nuste
bino ir sužavėjo įvairiaspalvę publiką. 
Daug kas vėliau klausinėjo, kur juos bus 
galima išgirsti vėl.

Sekančią dieną, spalio 14 d., jie nukelia
vo į pačią Anglijos šiaurę, Yorkshire. 
plraidifor.de, Latvių salėje buvo suruoštas 
jų pirmas koncertas lietuviams. Publikoje 
jautėsi įtemtas laukimas kažko nepa
prasto. Koncertui prasidėjus, toji maloni 
valanda, pilna sclo ir duetų, praskrido 
kaip gražus sapnas, labai retai sapnuoja
mas. Bradfondo lietuviai, įvertindami so
listų pasiaukojimą lietuvilškam reikalui, 
gražiai juos priėmė ir vaišino visą savait
galį. Po to jie iškeliavo gilyn į šiaurės 
Angliją, kur įgalėjo pasigrožėti Anglijos 
praeities paminklais.

Antras koncertas buvo suruoštas spalio 
21 d. Nottimighame, erdvioje ukrainiečių 
salėje. Šios apylinkės lietuviai taip pat bu
vo 'Sužavėti nuostabiu dainavimu. Priėmė 
dainininkus su atvira širdimi ir lietuvišku 
vaišingumu. Tai įgalima buvo pastebėti 
koncerto -metu ir sekančią dieną per pa
maldas Jaunimo Židinyje.

Trečiais ir paskutinis koncertas buvo su
ruoštas Londone spalio 28 d. To koncerto 
išvakarėse Lietuvių Namuose DBLS Val
dyba buvo suruidšusi užjūrio svečiams — 
dainininkams priėmimą, kuriame dalyva
vo gausus būrys lietuvių.

Tenka pastebėti, kad koncertas Londo
ne, nors ir kuklioje Sporto ir Soc. klubo 
salėje, turėjo nepaprastą pasisekimą. Gal 
dėl to, kad jis buvo paskutinis, ir gal so
listai norėjo palikti savo sentimentą Lon
donui, kurį jie taip pamėgo, o gal idėl to, 
kad Londono lietuvių širdis ištirpo, išgir
dusi dainos garsą, ateinantį iš patyrusių 
ir savo pašaukimui pasišventusių daini
ninkų.

Keliaujant, organizuojant ir pravedant 
koncertus, teko pergyventi daug gražių 
momentų. Visi jie buvo malonūs ir žavin
gi. Todėl koncertams pasibaigus, DBLS 
Centro Valdybos vardu dėkoju DBLS 
lEIradfordo Skyriui, Bradfordo Vyties klu
bui, DBLS Nottingham© Skyriui, Lietuvių 
klubui, Moterų draugijai ir Nottinghamo 
Židiniui; Londono Parapijos klubui ir vi
siems, prisidėjusiems prie koncerto rengi
mo. Taip pat dėkoju visiems, aukojusiems 
jiaunimo reikalams ir pianistams V. O‘ 
Krienui ir Richard Balcombe ir Helen Ire
land, akomponavusiems koncertuose. Bet 
mūsų giliausia ir nuoširdžiausia padėka 
priklauso Nerijai Linkevičiūtei ir (Bernar
dui Prapuoleniui, solistams, atvykusiems 
iš Čikagos. Ačiū ir ligi įsekančio pasimaty
mo.

Jaras Alkis, 
DBLS Valdybos pirmininkas

PLJ KONGRESUI PAREMTI

Koncertų Apyskaita

PAJAMOS
1. Bradfordo koncertas £191.35

a) Koncerto dalyvių aukos £98.60
b) „VYČIO“ klubo auka £64.65

2. Nottinghamo koncertas £117.80
a) Aukos ir Loterija £157.38

3. Londono koncertas £116.00
4. P.L. Jaunimo Sąjunga £220.29

£966.07
IŠLAIDOS
1. Solistų kelionė iš Amerikos £360.00
2. Pianistų išlaidos £65.00
3. Kelionės ir išlaikymas Anglijoj £122.17
4. Programos £14.20

£561.37
Pelno £404.70

Pelnas skiriamas P.L. Jaunimo Kongresui.

AUKOS JAUNIMO KONGRESUI 
PAREMTI

Bradforde aukojo:

Po 5 sv. S. Grybas, V. Silnickas, H. Si- 
lius, V. Gurevičius, J. Alkis, J. Reinys, K. 
Rugienius, P. Jakubėnas, V. Ignaitis ir J. 
Žalys.

Po 3 sv.: A. Galbuogienė, A. Lešinskas.
Po 2 sv.: K. Bražinskas, J. Gailius, V. 

Motuzą. Z. Sledjausikas, S. Sasnauskas ir 
A. Bučys.

Po 1 sv.: Lietuvis, T. Naujokas, Narke
vičius, D. Banaitis, J. Staniškis, V. O'Brien,
A. Kadžionis, K. Murauskas, P. Ziliukas,
B. Kuzmickaitė, J. Grablys, S. Steponavi
čius, V. Subačius, V. Byla, A. Brazdeikis, 
A. Hipner, Pašų...?. A. Manerilškis, T. Bui- 
kus, J. Tamošiūnas, S. Budrys, V. Versec
kas, V. Kupstys, A. Traška, V. Smeska?. 
S. neišskaitoma. J. Bliūdžius.

Po 50 p.: J. Padvoiskis, A. Asačiovas ir 
K. Molis.

2 sv. 10 p. neišskaitoma.

Nottinghame aukojo:

Po 10 sv.: B. Prapuolenis.
Po 5 sv.: P. Juška ir J. Juozelskis.
Po 4 sv.: A. Važgauskienė.
Po 3 sv.: J. šukaitis.
Po 2 sv.: K. Bivainis ir Baranauskai.
Po 1.50 sv.: J. Kičas ir V. Gasperienė.
Po 1 sv.: J. Galbuogis, M. Janulis, Z. 

Klumbys, J. Kiršinąs, P. Zabulis, E. Pa- 
kėnas, T. Bakaitienė, J. Sauliūnas, A. Gar- 
bauskas. A. Vaselga, A. Vainorius, P. 
Maksvytis, J. Bedulskis, S. Janavičius, P. 
Pukys, J. Makavickienė, J. Krušinslkas, A. 
Važgauskas, Taujanskas, B. Ciganskas, P. 
Grokauskas, A. Gudliauskas, L. Jusius, B. 
Šleideris, P. Veikšra, B. Drulia, O. Vasiu- 
kevičiūtė, K. Masiliūnas.

Po 50 p.: R. Raižys ir J. Baukys.

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS 

INFORMACIJŲ KOMISIJA

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO VAKARAS
Sporto ir Socialinio klubo vadovybė 1978 

metų gruodžio 31 dieną (sekmadienį) ren
gia londoniečiams Naujųjų 1979 Metų su
tikimo vakarą, kuris prasidės 8 vai. vakaro 
ir baigsis sekančią dieną, šokiams gros 
gera kapela. Užkandžiai su visais priedais 
to vakaro nuotaikai pakelti. Bilietus gali
ma įsigyti pas klubo sekretorių Joną Pa
rulį, klube pas valdybos narius ir parapi
jos svetainėje. Laukiame visų!

LITUANISTINĖ MOKYKLA LONDONE

Savaitgalio mokykla po ilgos pertrau
kos vėl pradėjo veikti lapkričio 14 d. Pa
mokos vyksta kiekvieną šeštadienį Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje, 21 The Ovai, 
London, E.2.

Vaikai iki 14 metų renkasi 12.30 vai., o 
vyresnieji 10.30 vai ryto.

Moko R. Kinka, o parapijos klubas ap
siėmė apmokėti visas išlaidas už vadovė
lius ir kt. mokymo priemones.

Dėl kitų informacijų prašoma kreiptis 
arba į Jurienę (tel. 460 2592) arba į R. 
Kinką (tel. 985 2709).

LATVIŲ ŠVENTĖ
Latvijos nepriklausomybės 60 metų su

kaliotis lapkričio 18 d. buvo iškilmingai pa
minėta Londone. Latvijos pasiuntinybės 
pakviesti, keli šimtai latvių ir Rytų Euro
pos tautų atstovų susirinko Kensingtono

„VIENYBĖS KRIKŠTYNOS
Lapkričio 19 d. gražus būrys lietuviško 

jaunimo, apie 16 jaunų veidų ir nemažas 
būrys vyresniųjų susirinko pas DBLS 
W-tono skyr. pirmininką St. Markevičių 
..TOLBOT HOTEL“ pakrikštyti vietinę 
tautinių šokių grupę.

Nors ši grupė (5 poros) egzistuoja jau 
nuo 1975 m. ir daug kur yra pasirodžiusi, 
bet iki šiol neturėjo vardo. Pagaliau nu
tarė pasivadinti „VIENYBĖS“ vardu ir kū
mais pasikvietė Konstanciją ir Stasį Mar
kevičius, o liudininkais visus vietos lietu
vius.

Vadovė Genė Ivanauskienė pagamino 
puikų tortą, papuoštą lietuviškom spal
vom, jos dukros prikepė įvairių skanėstų, 
tik nesužinota, iš kur atsirado šampanas. 
Vice-pirm. VI. Narbutas paskaitė krikšty
nų aktą, įpareigodamas grupę veikti ir 
šokti iš meilės Tėvynei Lietuvai. O „Vie
nybės“ vardu gražiai angliškai pakalbėjo 
šokėja Kristina Kaskevičiūtė - Toy, pa
aiškindama, kad jie tą vardą „VIENYBĖ“ 
pasirinko įrodymui, kad jų tikslas ir no
ras dirbti vieningai ir kartu su vyresnią
ja karta, garsinti tarp kitų tautų Lietuvos 
vardą ir jos tautinius šokius.

Reikia pažymėti, kad ši grupė — keletas 
šokėjų nelietuviai — labai draugiškai su
gyvena, visad noriai lankosi sueigose ir 
gražiai elgiasi. Gal būt gerą įtaką daro 
maloni vadovė, kurią visi vadina „Genute“. 
Nors pati eina į darbą, ji vistiek suranda 
laiko ir jėgų dirbti su jaunimu ir senimu. 
Linkime mūsų „Vienybės“ grupei geros 
ateities ir pasišventimo, palaikant lietuvy
bę ir ugdant lietuvių tautinių šokių meną.

LIET. SODYBA

PENSININKŲ DĖMESIUI

Primenama visiems pensininkams, ku
rie norėtų -atostogauti Sodyboje nesezono 
metu (nuo rugsėjo 15 d. iki birželio 15 d.), 
kad mokestis už kambarį ir maistą, kaip 
ir nuolat ten įgyvenantiems pensininkams, 
yra apie pusė normalios kainos.

Sodybos adresas: Headley Pairk, Pickets 
Hill, Nr. Bandon, Hants, GU35 8TE.

BRITANIJOS JAUNIMO KASDIENYBĖ 
IR NORAI

Norėdami sužinoti, kuo gyvena Britani
jos jaunimas, Jimmy Young radijo prog
ramos bendradarbiai apklausinėj© 1.847 
jaunuolius tarp 15 ir 21 metų.

Tie apklausinėjimai parodė, kad apskri
tai jaunas britas geria lagerį, eina į dis
koteką, skaito „The Sun“ laikraštį, turi 
įsigijęs elektroninį kalkuliatorių, niekuo 
ypač nesižavi, rūpinasi dėl nedarbo ir gal
voja važiuoti į užsienį dirbti.

13 procentų sakosi esą ateistai ar agnos
tikai, 66 procentai pripažįsta, kad jiems 
didelės įtakos daro tėvai, dauguma sako, 
kad sveikata, humoras ir sąžiningumas 
yra svarbiau gyvenime už gerą išvaizdą.

Pusė apklaustųjų galvoja, kad dabar 
yra lengviau gyventi negu anksčiau ket
virtadaliui atrodo, kad dabar sunkiau, ir 
dauguma rūpinasi nedarbo problema.

LIETUVIŲ KALĖDINĖS GIESMĖS PER 
VOKIEČIŲ RADIJĄ

Vokietijos Nord - Deutsche Rundfunk 
radijas III programoje gruodžio 28 d., 
18.00-18.15 vai., transliuos keturias lietu
viškas kalėdines giesmes, kurias į plokšte
les yra įdainavęs Algirdo Kačanausko va
dovaujamas „Rūtos“ choras.

VOKIETIJA
POSĖDŽIAI VOKIETIJOJE

Lapkričio 23-27 d. d. Vasario 16 gimna
zijos rūmuose įvyko Europos kraštų L. B. 
pirmininkų ir Jaunimo kongreso ruošos 
komiteto pasitarimai įsu atvykusiu iš Čika
gos PLB Valdybos vicepirmininku V. Klei
za. Posėdyje dalyvavo iš Kanados atvyku
si PLJ S-gos pirm. Gabija Juozapavičiū
tė ir vicepirm. Jūra šeškutė.

V. Kleiza dalyvavo ir Vasario 16 d. gim
nazijos kuratorijos posėdyje.

ITALIJA
V. KLEIZA ROMOJE

Lapkričio 22 d. PLB Valdybos vicepirm. 
V. Kleiza aplankė Lietuvos Diplomatijos 
Šefą S. (Lozoraitį ir susitiko su L. B. Itali
jos Krašto Valdyba bei jos pirm. Mom-s. V. 
Mincevičium.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — gruodžio 3 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEIGH — gruodžio 3 d., 5 vali., St. Joseph's 
bažn.

ECCLES — gruodžio 10 d’., 12.15 vai.
ROCHDALE — gruodžio 17 d., 11.30 vai., 

vienuolyne, Manchester Rd.
NOTTINGHAME — gruodžio 3 d., 1.1.15 

vai., Židinyje.
LEICESTER Y JE — gruodžio 3 d., 14 vai., 

Sacred Heart.
NOTTINGHAME — gruodžio 10 d., 11.15 

vai. Židinyje.
KETTERINGE — gruodžo 10 d., 14 vai., 

St. Edward's.
NOTTINGHAME — gruodžio 17 d., 11.15 

vai., Židinyje.
DERBYJE — gruodžio 17 d., 14 vai., lEIrid- 

ge Gate.
BRADFORDE — gruodžio 3 d., 12.30 vai. 
LEEDSE — gruodžio 10 d., 3 vai. p. p. 
piRADFORDE — gruodžio 17 d., 12.30 vali.

IV PLJK ruošti Europoje sudarytas ko
mitetas, kuriam talkininkauja komisijos 
specialiems ‘uždaviniams. Kai visas komi
tetais tesusideda iš 12 žmonių, tai komisi
joms tepriklauso nuo 2 iki 6 asmenų. Pati 
mažiausia yra informacijos komisija, su
sidedanti tik iš dviejų asmenų — Marytės 
ir Andriaus Šmitų. Komisijai vadovauja 
Marytė, kuri surenka informacijas. Reika
lingus vertimus iš vokiečių kalbos (dėl pa
talpų ir pan.) atlieka Andrius. Marytė ma
šinėle surašo informacijas ir Andrius jas 
atspausdina. Marytė informacijas sukiša į 
vokus ir Andrius nuneša jas į paštą išsiųs
ti, o sąskaitą parneša Marytei, kuri ją pa
teikia IV PLJK iždininkui Antanui Šiugž- 
dindui. Šios komisijos uždavinys yra infor
muoti lietuvišką spaudą apie ruošos dar
bus ir apie sekantį kongresą. Šiam reika
lui atsirado ir visa eilė talkininkų, įvairių 
laikraščių bendradarbių, kurie komisijos 
paruoštas informacijas perteikia savo 
laikraščiams. O laikraščiams, kuriems tal
kininkų nebuvo galima surasti, informaci
jos siunčiamos tiesiog. Informantų tinklą 
sudaro: lEiirutė Pnašmutaitė (Australija) 
— Tėviškės Aidams, Vytautas Juška (Aus
tralija — Mūsų Pastogei, Rasa Lukoševi- 
čiūtė (Kanada) — Nepriklausomai Lietu
vai ir Laiškams Lietuviams, Rūta Šiulytė 
(Kanada) — Tėviškės žiburiams, Ofelija 
Barškėtytė (JAV----- Draugui, ir Algirdas
Sliesoraitis (Brazilija) — Mūsų Lietuvai.

Tiesiog siunčiama sekantiems laikraš
čiams: Darbininkui (JAV). Dirvai (JAV), 
Argentinos Lietuvių Balsui (Argentina), 
Laikui (Argentina), Europos Lietuviui 
(Anglija), šaltiniui (Anglija), Laisvajai 
Lietuvai (JAV), Keleiviui (JAV), Jauni
mo Balsui (Vokietija) ir VLB Informaci
joms (Vokietija). Kad Jaunimo Sąjungų 
pirmininkai ir ryšininkai būtų 'gerai in
formuoti ir galėtų greitai Skleisti žinias 
per jų 'LJS laikraštėlius ar kitokiu būdu ir 
jiems siunčiamos informacijos. Taigi jas 
gauna: Paulius Kuras (Kanada), lEiirutė 
Zdanytė (JAV), Liliana Buirbaitė (Argen
tina), Kęstutis Statkus (Kolumbija), Da
rius Mažeika (Venecuela), Arnoldas Za
zas Brazilija), Sigita Kondraitaitė (Pran
cūzija) ir Aleksas Vilčinskas (Anglija). 
Birutė Prašimutaitė, Australijos LJS pir
mininkė, yra ir spaudos bendradarbė.

Kongreso metu numatyta ir vokiečių 
spaudą informuoti. Šiuo reikalu rūpinsis 
prof. dir. ■ Gerardas Bauras. Laikraščiai, 
'kurie informacijų ligi šiol negauna, prašo
mi kreiptis į informacijos komisiją šiuo 
adresu: M. Damlbriūnaitė-'šmitienė, Romu
va, 6840 Lampertheim, Vakarų Vokietija. 
Informacijos išeina kas savaitę.

„ŽEMUOGIŲ KALNAS“

Lietuvių jaunimas ateinančiais metais 
vieną savaitę stovyklaus „Žemuogių kal
ne“ („Strawberry Hill"), Lonodono re
zidenciniame priemiestyje, Twickenham.

Jaunimais tačiau neras ten, ned žemuo
gių, nei kalno. „Strawberry Hill“ yra isto
rinio pastato pavadinimas, tą vardą -gavęs 
jau prieš 200 metų, kada ten buvo tik ma
žas namelis. Jame 1747 m. apsigyveno gar
sus anglų rašytojas ir parlamento narys 
Horace Walpole, kurio tėvas, sir Robert 
Walpole, buvo pirmuoju Anglijos ministe- 
riu pirmininku.

Horace Wialipole tą namelį perstatė ir 
padidino apie 1776 metus ir pavadino „Go
thic Castle“ (gotiška pilim,). Ten jis įstei
gė spaustuvę ir tą pilį pavertė mokslo ir 
kultūros centru. Dažnas lankytojas buvo 
kaimynystėje gyvenęs kitas garsus ang
lų rašytojas ir Homero vertėjas Alexan
der Pope, kurio kapas tebėra prie netolie
se esančios Švč. Marijos bažnyčios. O ta
me name, kuriame įgyveno Alexander Po
pe, dabar pardavinėja ailrj ir snapsą, ki
taip sakant, jis dabar yra pasidaręs tipiš
ku anglišku pubu.

Katalikai į tą „Žemuogių Kalną“ persi
kėlė įtik 1925 m., kada jie ten. atidarė re
zidencinį mokytojų koledžą vynams su 
apie 300-400 studentų. Laikui bėgant gyve
namos patalpos buvo praplėstos ir nuo 
1966 metų jau buvo priimami abiejų lyčių 
studentai. Dabar ten mokosi iki 900 stu
dentų.

Pats Twickenham priemiestis, kuriame 
randasi „Strawberry Hill“, ingi yna įdo«- 
mus istoriniais namais ir paminklais. Pro 
šalį sruvena Temzė, kurioje plaukioja 
įvairūs laiveliai, o perėjus per modemiš
ką tiltą, atrasime kitą gražų priemiestį 
Richmond ir didžiulį Richmond parką. Ne
toliese atrasime ir Hampton Court, pilną 
paveikslų ir kitų istorinių dalykų, kuriame 

,kariailse karalius Henrikas VIII gyveno su 
savo žmonomis.

Jaunimui nuobodžiauti „Žemuogių Kal
ne“ nereikės, nors žemuogių skintis ir ne
galės.

KONGRESUI AUKOJO

IV PLJK Pagalbinis komitetas Londone 
dėkoja J. Maslauskui už auką £5.00, irB. 
Žirnikui už pravedimą Tarybos suvažiavime

, loterijos, kuri davė pelno £8.00.
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Lietuvos ribos ir gyventojai
Rusų nacionalistų siekimai

Galiu čia pacituoti, — irgi nukrypda
mas nuo itemos, nors iš esmės nuo jos ne- 
nukrybdamas, — įdamų rusų samizdato 
dokumentą, vadinamąją Ogurcovo progra
mą Yra toksai Ogurcovas, kuris sėdi kalė
jime jau ne pirmus įmetus, didelis rusų 
nacionalistas. Neseniai Vakarus pasiekė 
jo programa rusų valstybei ir tautai per
dirbti. Programa, 'be abejo, nelabai realis
tiška, bet įdomi, nes ji išreiškia rusų na
cionalistų disidentų požiūrį. Toje progra
moje, — be kitų punktų, — yra toks: „Ne- 
šklaidykime rusų tautos, kaip ligi šiol 
sklaidėme, bet ją rinkime. Aitsikvieskime 
visus rusus iš emigracijos, įskaitant Ro
manovus; tai nereiškia, kad jie bus pa
kviesti į sostą, (bet jie gali gyventi Rusi
joje. (Rusų emigracijoje jis nurodo, rodos,
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keturis milijonus). Ir atšaukime visus ru
sus iš respublikų, jų yra 27 milijonai. Ru
sų tauta turi būti kompatilška, gyvenanti 
savo ribose“.

Taigi, yra ir tolkių rusų nacionalistų, 
ką verta turėti omenyje.

Ir mes gerai žinome, kad kai Lietuvoje 
nepriklausomybės metais liko tam tikras 
rusų procentas ir tam tikras rusų politi
nių emigrantų procentas, tai santykiai su 
jais -buvo pakenčiami.

Lietuvos lenkai
Dabar — lenkų klausimas. Lenkų pro

centas per 11 metų sumažėjo nuo 8,5% li
gi 7,7%. Yra lenkų surusėjusių, yra lenkų 
ir sulietuvėjusių, Bet dauguma Lietuvos 
lenkų yra žmonės be aiškios tautinės są
monės, vadinamieji ,,'tuteišai“. Tai dažnai 
lietuvių palikuonys, — nors ne visada, — 
kalbantys lenkiškai - gudiškai - lietuvišku 
žargonu, kuris su literatūrine lenkų kalba 
turi nedaug bendro. Lietuviams atrodo, 
kad jų grįžimas į mūsų kultūrą būtų na
tūralus ir pageidautinas (pageidautinas ir 
jiems patiems). Dabar nėra praktikuoja
mas joks atlietuvinimas, to Tarybų valdžia 
neleistų. Bet nepageidautinas būtų ir jų 
prievartinis atlietuvinimas, pasikeitus ap
linkybės.

Mikuckis, kuris taip liūdnai išgarsėjo, 
savo metu atlietuvino Vandžiogalos apy
linkes. Apie tai rašoma Vaitkaus atsimi
nimuose. Vandžiogaloje lenkuojantys arba 
lenkiškai kalbantys žmonės reiškė įvairių 
pretenzijų ir ambicijų 1920 ar 1921 me
tais. Mikuckis, ten nuvykęs su husarais, 
išrikiavo lenkus, ir kai pirmajam nagaika 
uždrožė, tai tas tuojau prabilo lietuviškai. 
Taigi, nors uždrožus ne vienam lenkui, jis 
lietuviškai prabiltų, bet šito demokratinė
je valstybėje daryti nereikia. Palikime tai 
tokiems asmenims, kaip Mikuckis.

Ar vyksta tam tikras tų „tuteišų“ lietu- 
vėjimas? — Taip, mažu mastu vyksta. 
Trakų apylinkės aiškiai po truputį lietu- 
vėja. Aš atsimenu laiką, kada jos buvo 
nepalyginti lenlkiškesnės, arba ■ „tuteišiš- 
kesnės“ negu dabar. Taip pat į pietus nuo 
Giedraičių tas procesas vietomis pastebi
mas, ir dar kai kur, bet labai menkai, nes 
jis visai neatitinka valdžios linijos. Jis 
vyksta savaime, natūraliu keliu, be jokios 
prievartos, kaip ir turi būti, čia tam tikra 
prasme net priešinamasi valdžios linijai. 
Valdžiai nekliudant, lietuvėjiimas vyktų 
sparčiau.

Lenkų kultūrinė veikla yra labai suvar
žyta, ką viename iš savo dokumentų nuro
dė Lietuvos Helsinkio grupė, bet vis dėlto 
lenkai turi vienintelį TSRS laikraštį len
kų kalba. Vakarų Ukrainoje, kur jų dau
giau negu Lietuvoje, jie neturi laikraščio. 
Vilniaus krašte jie turi galybę mokyklų. 
Čia yra, kaip tvirtina Lietuvos pogrindžio 
spauda, — ir, manau, su ja galima sutikti, 
— savotiškas Tarybos valdžios išskaičia
vimas Vilniaus (klausimą dėl viso pikto pa
likti atvirą. Palyginti nemažai lenkų kas
met imigruoja iš Baltarusijos, mat jų pa
dėtis ten sunkesnė. Iš viso ten gyvenimas 
daug sunkesnis negu Lietuvoje. Net gry
nai ekonominiais sumetimais žmonės sten
giasi iš ten migruoti į Lietuvą.

1953-1954 mokslo metais lenkų mokyk
lose buvo 27.000 mokinių, o 1970-71 me
tais jau tik 19.000. 8.000 sumažėjo, bet dau
guma perėjo į rusiškas mokyklas, nes su 
lenkų kalba Lietuvoje toli neisi, o rusų 
kalbą lenkui išmokti lengviau; valdžia taip 
pat skatina rusėjimą. Lenkai vyrauja, kaip 
žinome, į pietus ir į šiaurės rytus nuo Vil
niaus, — apie Pabradę, Nemenčinę, apie 
■Eišiškes, Šalčininkus ir pačiame Vilniaus 
rajone, t.y„ betarpiškose Vilniaus apylin
kėse, ne pačiame mieste. Mieste jų yra 
18%, gal dabai- jau 15%. Bet apylinkėse 
lenkai labai vyrauja. Tose apylinkėse lie
tuviškai kalbant daugelyje vietų ir neiš
girsi. Bet lenkų sala apie Vandžiogalą ir 
Pociūnėlius, į šiaurę nuo Kauno, praktiš- 
yra išnykusi. Iš ten lenkai yra išemigra
vę daugiausia j Lenkiją. Česlovas Milašius, 
lenkų poetas, pats iš to krašto kilęs, vie
name straipsnyje rašo, kad tie lenkai, iš
emigravę į Lenkiją, kada nežinodavo, ar 
kokios nors pašalinės ausys jų neklauso, 
savo tarpe kalbėdavosi lietuviškai. O jei 
reikėdavo pasakyti, kad štai šitas yra pa
dorus lenkas, lietuviškai būdavo pasako
ma „savas žmogus“, ir tada jau visi kal

bėdavosi lenkiškai. Nemaža dalis ir iš 
Vilniaus 'krašto yra išvykusi į Lenkiją. To
dėl lietuvių kalbinė teritorija trupučiuką 
praplatėjo, — sala į šiaurę nuo Kauno iš
nyko, o Trakų ir Giedraičių apylinkėse 
riba šiek tiek pasistūmėjo lietuvių naudai. 
Taip pat didelis ir istoriškai labai svarbus 
pasistūmėjimas įvyko Vilniuje.

Vokiečiai Lietuvoje
Kitas esminis ir istoriškai svarbus pa

sistūmėjimas įvyko Klaipėdos krašte. Vo
kiečių ten praktiškai neliko. Yra vokiškai 
kalbančių šeimų, bet jos jau jokio vaid
mens nebevaidina, ypač po to, kai buvo pa
lengvintas išvykimas i Vak. Vokietiją. 
Vokiečiai 1970 m. Lietuvos gyventojų su
rašyme nenurodomi. Bet atmetęs visus ki
tus, a’š gavau nepaaiškinamą likutį. Pana
šiai buvo atrastos inertinės dujos tiriant 
orą cheminiu būdu — atmetus azotą, at
metus deguonį, atmetus anglies dvideginį, 
liko dar kažkoks nepaaiškinamas likutis. 
Tai buvo argonas, helis t.t. Ir dabar, at
metus visus lietuvius, rusus, karaimus, 
uzbekus, kirgizus, kurie surašyme nuro
domi, lieka dar apie 2,5 tūkstančiai žmo
nių. Turbūt, tai daugiausia vokiečiai.

Vieną iš Lietuvoj gyvenančių vokiečių 
skundų dokumentavo Lietuvos Helsinkio 
grupė. Ten yra gana daug parašų. Tie vo
kiečiai gyvena Radviliškio ir Šaulių apylin
kėse, ir, kaip atrodo, yra ne klaipėdiečiai, 
bet nauji atvykėliai iš Pavolgio respubli
kos; jie buvo savo metu ištremti, o dabar 
jau laisviau migruoja po Tarybų Sąjungą, 
kai kurie atvyksta ir į Lietuvą. Bet jie 
Lietuvoje nenori gyventi, jie nori išsikelti 
į Vakarų Vokietiją.

Žydai ir kitos tautybės
žinome, kad žydų procentas labai tra

giškai sumažėjo. Pagal paskutinįjį sura
šymą jų ’buvo tik 24.000, t.ty., dešimt 
kartų mažiau negu prieš karą. Dabar yra, 
turbūt, dar perpus mažiau, nes labai dide
lė dalis išvyko Izraelin, nebepakęsdama 
tarybinio antisemitizmo. Jis Lietuvoje 
yra silpnesnis negu Maskvoje, bet vis 
dėlto valdiškas antisemitizmas egzistuoja, 
šiek tiek žydų atsikelia iš Rusijos, kadan
gi, pirmiausia, Lietuvoje yra iš viso ge
resnė situacija ir mažiau antisemitizmo; 
antra, iš Lietuvos yra lengviau išvykti į 
Izraelį. Bet ta migracija yra nežymi, ši
taip imigravo, pavyzdžiui, į Lietuvą Lie
tuvos Helsinkio grupės narys Eitanas Fin- 
kelšteinas. Nors jo tikslas nėra pasilikti 
Lietuvoje, bet jis Lietuvos naudai -per 
trumpą laiką nemažai padarė.

Demografinė problema
Latvių Lietuvoje liko tik 5.000. Įdomybės 

dėlei galiu pasakyti, kad Lietuvoje yra 
550 estų, 15 kirgizų, 250 uzbekų, 500 ar
mėnų, pora korėjiečių, rodos, vienas kinas.

Didžiausia demografinė problema Lie
tuvoje, didesnė negu rusų imigracija, yra 
mažėjantis lietuvių prieauglis. Jį mažina 
civilizuotumas, kuris su gavimi neša, ypač 
tarybinėse sąlygose, ir tokius reiškinius, 
kaip ištuokos, abortai, alkoholizmas. Prie
auglis Lietuvoje kasmet mažėja, nors gal 
dar nėra pasiekęs tragiškos ribos, tuo tar
pu rusų prieauglis jau yra tą ribą pasie
kęs. Iš pažiūros atrodo, kad jeigu turi du 
vaikus, tai viskas tvarkoje — du tėvai, du 
vaikai. Bet iš tikrųjų pagal paprastą de
mografinę aritmetiką taip nėra. Jeigu no
ri, kad tauta augtų, reikia turėti tris vai
kus, kadangi kai kurie vaikai mirs vaikys
tėje, kai kurie nesudarys šeimų, kai kurie 
sudarys, bet neturės vaikų. Pagal tikslią 
formulę turi būti 2.6 vaiko vienai šeimai.

Lietuvoje buvo tokia sociologinė anke
ta — kiek lietuvė moteris nori turėti vai
kų. Išėjo, kad 2.2. Tai yra mažiau, negu 
reikia tautai palaikyti. Tuo tarpu dar 
gimdo realiai daugiau, negu reikia tautai 
palaikyti, ir tauta dar gali augti, bet ma
žėjimo tendencija yra, ir ji labai pavojin
ga. Žinoma, čia gali įvykti ir kai kurių pa
kitimų. Tačiau gyvenimo sąlygos yra sun
kios, vaiką auginti yra sunkiau, negu Va
karuose, ir tikėtis, kad šeimos norės turė
ti daugiau vaikų, yra sunku.

„Švyturyje“, — Lietuvoje einančiame 
žurnale, — buvo net straipsnis labai savo
tišku tarybinei spaudai pavadinimu: „Kol 
dar nenumirė tauta*. Ten buvo dėstoma 
kaip tik šita problema — kiek reikia tu
rėti vaikų, kad tauta neišmirtų.

Reikia pažymėti ir didžiulę Lietuvos ur
banizaciją, kuri pasiekė pastaruoju metu 
58%. Dėl to 'beveik išmirė (kaimas ir baž
nytkaimiai. Ten gyventojų yra sumažėję 
paprastai (perpus. Palyginus su Latvija ir 
Estija, gyventojai yra žymiai jaunesni, 
senukų procentas mažesnis. Tai labai ge
rai demografiniu požiūriu. Bet jaunimo 
procentas vis dėlto mažesnis negu TSRS 
vidurkis. Jaunimo didžiulį procentą prie 
TSRS vidurkio prideda tiurkų tautos, ku
rios Lietuvai demografinio pavojaus tuo 
tarpu nesudaro, nes jos gyvena toli.

Netrukus turėsime naują gyventojų su
rašymą. Įdomu, ar mano ekstrapoliacija 
bus teisinga. Naudojausi vadinama Didžią
ja Tarybine Enciklopedija, kur leidžia 
metraštį, kiekvienais metais žymėdama 
respublikų gyventojų pagausėjimą. Dariau 
kai kurias kalkuliacijas — kiek to pagau
sėjimo natūralaus, kiek mechaninio, žino
ma, kalkuliacijos labai apytikrės. Bet pagal 
jas išeina, kad sekančio surašymo metu 

1 lietuvių Lietuvoje turėtų būti apie 2,7

Skaitytoju taukai LIETUVOJE
LAUKIAME NE KO NORS, O SPAUDOS 

BIURO
Petro Širmonio, Kazimiero šovos, V. 

Kukanausko, V. Andruškevičiaus ir Atp. 
entuziastiškas atsiliepimas į „Europos 
Lietuvio“ (Nr. 30 išspausdintąjį straipsnį 
rodė, kad šis tas bus daroma dėl spaudos 
biuro. Straipsnyje dar nebuvo prašoma 
pinigų, o vieni tuoj paskubėjo atsiųsti jų, 
kiti pasižadėjo, vadinas, tik darykite, su
prantame reikalą ir pritariame. Darykite 
ir raginkite kitus remti.

Nemaža jau laiko praėjo, ir ligi šiol ne
matyti, kad būtų kas nors padaryta. Ma
tyt, dabar jau net primiršome, kas aname 
straipsnyje buvo siūlyta ir kam visa jau
tria širdimi pirmieji entuziastai pritarė. 
Štai viename pranešime apie busimąjį 
DIEILS Tarybos posėdį jau raišom a, kad 

’teikisią aptarti, „kaip suderinti tos paramos 
organizavimą su jau esamų šalpos organi
zacijų darbu“. Deja, nei aname pradinia
me straipsnyje, nei to sumanymo rėmėjų 
laiškuose nebuvo kalbama apie jokias šal
pos organizacijas, nes jų pakankamai jau 
yra, tik jos ne visada’ pajėgia ištiesti ran
ką kalilnamiesiems ir persekiojamiesiems 
dėl visokių Sov. Sąjungoje 'praktikuojamų 
varžymų. Sunku patikėti, kaid nauja šios 
rūišįįejs oirįjanizacjjia būtų laimingesnė ir 
per ją siuntinius gausiantieji lietuviai ne
būtų persekiojami, kaip kad daroma su 
Balto šelpiamaisiais.

Taigi, apie naujas šalpos organizacijas 
geriau nė nesvajokime. Kas nori, gali 
remti lietuvišką Baltą ar nelietuvišką Sol
ženicyno fondą, iš kurio paramos susilau
kia ir persekiojamieji lietuviai ar jų šei
mos. Tie fondai nėra vieninteliai, ir mums 
nebaltų jokios prasmės diar įsteigti vieną 
tik dėl to, kad tokį turėtume. Geriau grįž
kime (prie laikraštyje anuomet siūlytosios 
minties steigti spaudės biurą, kurio klau
simas Ibuvo Britanijos lietuvių jau ne kar
tą svarstytais, bet vis atsimušdavo į tuščią 
kišenę — trūkdavo jam veikti pinigo. Kas 
'būtų už tai, kad toks biuras reikalingas, 
galėtų dar (kartą ’perskaityti aną „E. L.“ 
Nr. 30 išspausdintąjį straipsnį. Pasikalbė
jime su „Tėviškės Žiburiais“ sovietines 
sąlygas, gerai pažįstas dr. A. Štromas į 
klausimą, (kaip būtų galima padėti politi
niams (kaliniams Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje, atsakė šitaip:

„Tokiems, kurie anoje pusėje patenka 
valdžios nemalonėn, svarbu yra „publici
ty“. (Reikia, kad viso pasaulio spauda apie 
tai rašytų. Sovietiniai organai mano, jog 
gali dairyti, ką nori, ir niekias nesužinos. 
Kai (kas nors išeina šviesom, jie pasidaro 
atsargesni. Tokia šviesa, būtent, vieša in
formacija yra .pirmoji pagalba. Dabar 
žmonės nežūsta kiaip vieniši žvėreliai gi
rioje. Kadaise taip žūdavo šimtai tūkstan
čių. Šiandien jau kyla triukšmas ir dėl vie
no suimtojo žmogaus“.

Dėl šalpos jis sakė:
„Yra įsteigtas A. Solženicyno fondas, 

kurio lėšomis padedama politinių kalinių 
šeimoms. Juo pasinaudoja ir lietuviai. Jei 
norime paramą sustiprinti, turime dau
giau aukoti tam fondui. Trečias kelias —• 
siuntiniai suimtųjų 'šeimoms. Siųsti tiesiai 
kaliniams neleidžia drakoniški įstatymai. 
Pvz., kol kalinys nėra atlikęs pusės savo 
bausmės, net iš savo šeimos negali gauti 
siuntinių. Lietuvoje gyvenianičius žmones 
siuntiniai visuomet pasiekia, jeigu tvar
kingai ipasiunčiami ir apmokami visi mo
kesčiai“.

Kais gi kitas iš tiesų Britanijoje pasirū
pins ta dr. iA. Štromo minėtąja „publici
ty“, jei ne lietuviai, kai ten, anapus, per
sekiojamiesiems jos prireikia? Neužmirš
tina taip pat, kad čia ne tik pasaulinio 
garso laikraščiai leidžiami, bet ir Amnes
tijos internacionalo centras yra. Dėl to 
reikėtų tik neatidėlioti, nes jeigu jau už
miršome nuteistuosius lElalį Gajauską ir 
Viktorą Petkų, tai nežinia, 'kada ateis die
na, kai vėl kas nors bus atitemptais į teis
mo salę, teni ’apšmeižtas ir paskui kelioli
kai metų nugrūstas su valdžios ir salėje 
plojluisiųijų linkėjimais, (kad gyvas nebei 
grįžtų. Net ir tų neseniai nuteistųjų liki
mas turėtų mums rūpėti, ir dėl to reikėtų 
klabinti, jeigu būtų kam.

Žinoma, kaip organizadiniiiame gyveni
me įprasta, naują instituciją kuriant, pa
prastai neišsiverčiama be įstatų ir taisyk
lių, kurių paruošimas .kartais sugaišina 
nemaža laiko. Tą reikalą .galima būtų ir 
šiek tiek suprastinti, kad pro busimuo
sius paragrafus greičiau būtų matomas 
gyvas kenčiantis žmogus lietuvis, kuriam 
privalėtume padėti. Jau ir taip daug laiko 
praėjo, kol po iano straipsnio ir pritarian
čiųjų laiškų DBLS Taryba teikėsi pa- 
svarsyti, tegu net iškreiptą, sumanymą.

Mykolas Dieninis

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Užpakalinės kėdės, užsimokėkite!

(Konduktorė — keleiviams)

milijonus, iš viso gyventojų apie 3,45 mi
lijonus ir lietuvių procentas neturėtų nu
kristi žemiau 75% ir galėtų būti kažkur 
netoli 80%, Vilnius turėtų turėti apie pu
sę milijono gyventojų ir maždaug 50% lie
tuvių, kadangi yra žinoma,. kad lietuvių 
Vilniuje 43%, bet lietuvių mokinių, gim
nazistų jau pusė.

(Bus daugiau)

LENKAI NEPASIKEITĖ
Kai kurie mūsų laikraščiai vis dar ne

maža parašo apie senas ir net dabar len
kų lietuviams daromąsias skriaudas. Gal 
ir man bus atleista, jei iškelsiu vieną an
tilietuvišką propagandos .atvejį, kuris vyk
domas pokario metais Londone. Šitai pa
daryti mane paskatino „Europos Lietuvio 
Nr. 43 žinutė, kad lenkai surengė Vilniaus 
universiteto 400 m. sukakties minėjimą, 
kuriame mestas „žvilgsnis į Batoro uni
versitetą“ ir lenkų mokslininkas didžiai 
jaudindamasis kalbėjo dėl tamsybės, įsi
viešpatavusios senajame Gedimino mies
te, dėl broliškos lietuvių tautos kančių ke
lio. Taip pat buvo apžvelgta Batoro Uni
versiteto akademinės Bendrijos užsienyje 
veikla.

Iš paviršiaus žiūrint, viskas, galima sa
kyti, gražiai atrodo: lenkai lietuvius bro
liais pavadino ir didžiai jaudinosi dėl lie
tuvių tautos kančių ir dėl tamsybės Gedi
mino mieste. Bet ar tie lenkai, kurie su
sirinkę didžiai jaudinosi, neturi pikto su
manymo Batoro Universitetą vėl atkurti 
Vilniuje?

Prezidento Pilsudskio pasiųstas Želi
govskis sulaužė visas sutartis ir smurtu 
užėmė Lietuvos sostinę ir dalį Lietuvos. 
Vilniaus Universitetą jie perkrikštijo S. 
Batoro vardu. Bet 1939 m., kai Lietuva per
ėmė atgal savo sostinę, lenkai vis dėlto 
nebaigė sąskaitų nei su Vilnium, nei su 
Batoro universitetu. Jų emigrantai akade
mikai Londone sukūrė savo akademinę 
Vilniaus universiteto bendruomenę (anglų 
kalba: Polish Academic Community of the 
Wilno University, London, o lenkų kalba 
rašomame pavadinime minimas ir Stepono 
Batoro vardas), kuri gana plačiai reiškiasi 
— rengia įvairius kursus, leidžia knygas. 
Sakysim, .tos bendruomenės, bendrijos 
įkurtoji meno mokykla ją baigusiems len
kams, anglams, prancūzams, indams ir ki
tokių tautybių asmenims išdavinėja diplo
mus, juose atžymėdami, kad tai yra lenkų 
Vilniaus Universiteto akademinės bend
ruomenės meno mokyklos dokumentas. 
Be kita ko, į diplomų išdavimo iškilmes 
sueina ir estradoje už stalo susėda ne tik 
žymūs lenkų visuomenininkai, bet ir pats 
jų egzilinis prezidentas. Pavyzdžiui, ta ma
no minimoji mokykla yra įregistruota ang
lų įstaigose, veikia jau 28 metai ir doku
mentuose visur tebemini Vilnių, kaip kokį 
savo -miestą, ir jo universitetą (ta mokykla 
populiariai kasdienėje kalboje kitaip ir ne
vadinama, kaip lenkų Vilniaus universite
tas). Sakyčiau, kad tai lenkams‘yra geras 
propagandos būdas, ypač tarp kitataučių, 
kurie ten mokosi ar įkaito jų tos bendruo
menės išleistas knygas.

Sakykite, ar tai galima laikyti brolišku 
elgesiu ir siūlomąjį broliavimąsi imti už 
gryną pinigą?

Toks prie savo organizacijų, mokyklų ar 
leidyklų pavadinimų segiojimas Vilniaus 
ir jo universiteto varfdų ne tik keistas, bet, 
tur būt, net pavyzdžio jokio niekur neturi. 
O lietuviams tai ir įžeidžiamas dalykas. 
Negirdėta, bent man, (kad emigrantai ši
taip panašiai krikštytų savo įstaigas kurio 
nors savo krašto miesto vardu. Pagaliau 
Vilnius gi ir ne lenkų, o mūsų, lietuvių, 
miestas, mes gi jo niekada neišsižadėjome 
ir niekada neišsižadėsime. Kodėl jie paga
liau savo organizacijų ar mokyklų nekrikš. 
tija Krokuvos ar Varšuvos ar kurio kito 
miesto, bet būtinai Vilniaus vardu? Pa
galiau gi lietuvis Jogaila įkūrė jiems Kro
kuvos universitetą, tai turėtų būti garses
nis vardas.

Pats Vilniaus vardo panaudojimas yra 
lenkų Okupacinės misijos tęsimas.

Žinoma, yra ir kitokių lenkų, štai Aust
ralijoje, Sydnejuje, kaip „Mūsų Pastogė** 
Nr. 29/1542 liepos 24 d. 1978 m. vedama
jame „Atsargiau su draugais“, rašoma „... 
Adelaidės Baltų 2-sios konvencijos metu, 
kada lenkų kilmės prof. J. J. Smolicz buvo 
pakviestas skaityti paskaitą „Etninės kal
bos Australijoje“, savo kalbos pabaigoje 
profesorius perėjo į lyginamąją kalbotyrą, 
kalbėdamas apie baltų kalbas, jis 
palietė estų, laitvių kalbas, bet apie 
lietuvių — nė vienu žodžiu neprasita
rė, tarytum tokia tauta baltų tarpe 
neegzistuoja ir tokios kalbos iš vi
so nėra. Paklaustas, kodėl jis apie lietu
vių kalbą nieko neprasitarė, paaiškino, 
kad nieko nežinąs...“ Toliau laikraščio ve
damajame rašoma, kad Australijoje yra 
rengiamos Baltų Konvencijos, į kurias 
kviečia žinomus politikus ir žymius moks
lininkus su paskaitom. Prof. dr. J.J. Smo
licz yra Adelaidės universiteto profesorius 
lingvistas. Lietuviai išsiaiškino, ir pasiro
dė, kad minimasis lenkas profesorius pa
žįsta Lietuvą ir yra buvęs Vilniuje. Tokių 
ar panašių pavyzdžių pilna užsienio lietu
vių spauda.

Lietuvos istorija rodo, kad lietuviai-ais- 
čiai užtenkamai dvasiškai ir fiziškai prisi
kentėjo nuo lenkų-slavų. Prisikentėjo ir 
Vilniaus Krašto lietuviai lenkų okupaci
jos laikotarpiu, kenčia nuo jų ir šiandien 
Seinų lietuviai.

Dabar gyvename tokiais laikais, kada 
laisvės, teisingumo ir humaniškumo idė
jos stipriai veikia pasaulio žmones. Deja, 
lenkai dar vis ir šiandien tebevaro anti
lietuvišką kiršinimo propagandą ir ne bet 
kokie, bet egziliniai lenkų mokslininkai, 
lenkų visuomenės veikėjai, lenkų akade
mikai, lenkų profesoriai, pats lenkų egzi- 
linės vyriausybės prezidentas.

A. Bartkuvienė

KIEK LIETUVOJE RAŠYTOJŲ TURI 
PARTIJOS BILIETUS?

S. Šimkus „Literatūroje ir mene“, be ki
ta ko, rašo:

„Daugelis pačių talentingiausių mūsų 
literatūros kūrėjų savo gyvenimą susiejo 
su partija, dabar 71 lietuvių rašytojas yra 
Komunistų partijos narys“.

ALYTAUS VIDGIRIO RAJONAS

Alytaus Vidigirio rajone, ikaip rašo: „Tie
sa“, iš tolo matyti ant kalvelių iškilę de
vynaukščiai ir prie jų prigludę penkiaaukš
čiai namai.

Šiemet buvę pastatyti 9 namai, kuruoise 
butus gavo daugiau kaip 300 šeimų.

Tame rajone pastatyta taip pat viduri
nė mokykla, du lopšeliai ir darželiai ir 
maisto produktų parduotuvė.

ĮSTEIGTA PEDAGOGŲ DRAUGIJA

Vilniun buvo suvažiavę apie 400 peda
gogų delegatų ir įsteigė Lietuvos pedagogų 
draugiją, kuriai, be kita ko, palinkėta sėk
mingo darbo „sprendžiant svarbius idėji
nio auklėjimo uždavinius“.

Suvažiavime dalyvavo partijos ir vyriau
sybės atstovai, o taip pat „kai kurių par
tijos miestų ir rajonų komitetų sekretoriai, 
miestų ir rajonų vykdomųjų komitetų pir
mininkų pavaduotojai, įmonių, ūkių, tėvų 
komitetų atstovai“.

APTIKTA ŽALVARIO APDOROJIMO 
VIETA

„Tiesoje“ rašoma:
„Spėliojimus, kad metalas Lietuvoje bu

vo lydomas jau pirmąjį tūkstantmetį prieš 
mūsų erą, patvirtino naujausieji archeolo
gų radiniai. Tyrinėdami Narkūnų piliakal
nį Utenos rajone, mokslininkai pirmą kar
tą mūsų krašto teritorijoje aptiko žalva
rio amžiaus metalo apdorojimo vietą. Čia 
rasti samteliai, figliai, liejimo formos bei 
krosnelių liekanos“.
PANEVĖŽIO TEATRAS PO GASTROLIŲ

Po poros mėnesių gastrolių grįžęs į savo 
miestą, Panevėžio teatras pastatė V. Šeks
pyro „Audrą“.

J. Miltinis ruošiasi pastatyti B. Sruogos 
„Pavasario giesmę“, V. Blėdis austro F. 
Hochveldeno komediją „Nekaltasis“. Vė
liau būsią statoma prancūzo A. de Miusė 
pjesė “Pašvietėjas“ ir J. Grušo naujas vei
kalas „Rekviem bajorams“.

Mažiesiems žiūrovams bus pastatyta S. 
Michalkovo pasaka „Zuikis Puikis“.

„BALTARUSIJOS PIONIERIUS“ 
LIETUVOS LAIVYNE

„Tiesos pranešimu iš Klaipėdos, Lietu
vos prekybos laivyną papildė motorlaivis 
„Baltarusijos pionierius“.

Tai esanti Vyborgo statytojų laivų dova
na Lietuvos jūrų laivininkystei.

AGITBRIGADAI DIPLOMAS, 
VADOVAMS MEDALIAI

Sov. Sąjungos kultūros ministerijos su
ruoštame meno saviveiklos kolektyvų kon
kurse Alytaus meninė agitbrigada „Sprig
tas“ apdovanota pirmo laipsnio diplomu, o 
jos vadovas D. Dabriška aukso medaliu.
Kauno miesto Panemunės rajono kultūros 

namų vokalinis-instrumentinis ansamblis 
„Versmė“ ir jo vadovas K. Ignatavičius 
gavo aukso medalius.

Bronzos medaliai paskirti trims savi
veiklininkams.

UŽ GERUS DARBUS VĖLIAVA

Panevėžio rajono Paežerio kolūkis, kaip 
rašoma „Tiesoje“, pirmasis visam rajone 
baigė laukų darbus.

Laiku nuimtas derlius, iš hektaro pri
kulta po 36,4 centnerius grūdų, valstybei 
parduota cukrinių runkelių trigubai dau
giau negu planuota, daugiau parduota bul
vių ir daržovių, laiku pasėti žiemkenčiai.

Už visus tuos laimėijmus paskirta vyk
domojo komiteto pereinamoji raudona vė
liava.

PAŽANGIŲJŲ ESAMA IR 
AUSTRALIJOJE

Ligi šiol plačiai buvo žinoma, kad vadi
namųjų pažangiųjų lietuvių esama Ame
rikos žemyne — šiaurėje ir pietuose.

Pasirodo, jų esama ir Australijoje, nes 
G. Marinytė iš Melbourne per „Tiesą“ re
voliucijos metinių proga Lietuvos gyven
tojus sveikina .pažangių Australijos lietu
vių“ vardu.

KIŠKIŲ MEDŽIOKLĖ LIETUVOJE

Lapkričio 5 d. Lietuvoje pradėtas kiškių 
medžioklės sezonas.

Iš viso per sezoną leista sumedžioti 17 
tūkstančių kiškių.

Medžiotojas per dieną turi teisę nušau
ti ne daugiau kaip du kiškius. Kailiai per 
20 dienų po medžioklės turi būti pristato
mi juos apdirbančioms įmonėms.

KULTŪROS NAMAI KELMĖJE

Kelmėje buvo pastatyti nauji rajoniniai 
kultūros namai, kuriuose yra koncertų ir 
kino salė, patalpos poilsio vakarams ir pa
rodoms.

Juose įsikūrė biblioteka su skaitykla, 
yra ir pasakų kambarys vaikams.
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