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GELBĖKIME VIKTORĄ PETKŲ!

Šiais metais Vilniuje sovieltinis 'teismas 
už Illicit uvišką ir religinę veiklą 15 metų 
kalėjimo ir ištrėmimo bausme nuteisė ilgą 
laiką persekiojamą ir kalinamą Viktorą 
Petkų.

Nors anglų spauda apie jiį nedaug rašė, 
jam paskirta žiauri bausmė stebina visus 
tuos, kurie seka 'komiunistų įniršimą prieš 
tuos, kurie netyli. Nors vadinama S. Rusi
jos konstitucija laiduoja religinę laisvę, 
tačiau realiame gyvenime parsekiojamas 
kiekvienas, kiuris kovoja dėl sąžinės ir įsi
tikinimų laisvės.

V. Petkus nebe pirmą kartą atsiduria 
griežto režimo katėjime, primenančiame 
nacių kaodtą. Jo sveikata pairus. Jėgas iš
sekusios. Penkiolikos metų sunkių darbų 
kalėjimas — apgalvotas ir sistema,togas 
marinimas.

„Gelbėkite šį lietuvį!“

Apile V. Petkaus bylą ir neteisingą jo 
pasmerkimą neblogai yra painformuoti 
anglai katalikai. Kaip anksčiau jie protes
tavo prieš N. Sadūnaitės įkalinimą, taip 
dabar kelia balsą prieš V. Petkaus žiaurų 
persekiojimą.

Katalikų savaitraščio „The Univers“ 
lapkričio 24 d. Nr. vienuolė seselė Angela 
Sumner (ils Hartlepool, Cleveland) raišo:

„Skaitytojai turėtų stengtis padėti Vik
torui Petkui, 49 metų lietuviui katalikui, 
kuris buvo labai aktyvus Lietuvos katali
kų tarpe, o taipgi Lietuvių Helsinkio su
tarties priežiūros būrelyje.

„Jis neseniai buvo apkaltintas „amtiso- 
vietiniu agitaviimu ir propaganda“ ir nu
teistas 15 metų kalėjimo.

„Teismo metu jo moralinis charakteris 
buvo labai sujuodintas, nors tam nėra jo
kio pagrindo.

„Apie mūsų katalikų kalinius kaip Pet
kus labai mažai skelbiama.

„Aš pati rašiau Sovietų ambasadoriui, 
J. E. Nikolai Lunkov; 18, Kensington Pala
ce Gardens, London, W8 4QX. Laiškų po
tvynis galėtų šį tą padaryti.“

Tame pačiame „The Universe“ nr. Ke
vin P. Green an, priminęs Helsinkio sutar
ties nutarimą, kadi sutartį pasirašiusios 
tautos pasižadėjo respektuoti žmogiškas 
teises bei esmines laisves, įskaitant min
ties, sąžinės, religijos ar įtikėjimo laisvę, 
nepaisant lyties, kalbos ar religijos, pažy
mi:

„Kai Vatikano valstybė neapsunlkina ki
tų „valstybių“ politine hipokrize, mūsų 
bažnyčia turėtų siekti, kad minėto (nuta
rimo) skyriaus būtų laikomasi“.

Svarbus pranešimas

Šiomis dienomis Vakarus pasiekė „Pri
mygtinis pranešimas iš Lietuvos“. Jis ra
šytas anglų kalba ir -apeliuoja į viso pa
saulio tikinčiuosius:

„Turime viską daryti išgelbėti šį žmo
gų. Esame absoliučiai tikri, kad lietuviška 
diaspora (Išeivija-) neveikia tiek, kiek rei
kia. Kova -už V. Petkų turi būti masinė, 
aktyvi ir plati.

„šaulk'smas jį išlaisvinti turi būti girdi
mas kiekvienoje katalikų bažnyčioje, pra
dedant šv. Petro, teigiant mažomis baž
nytkaimių bažnyčiomis. Nuo universitetų 
departamentų, nuo unijų vadovų ligi se
natorių. Toks vienintelis būdas išgelbėti 
Viktorą.

„V. Petkaus adresas: 600020 g. Vladimir 
20, Učreždenije OD-IST-2. Moskva, P. J. 
5HO-1-OD. USSR.“

Kai iį mus kreipiamasi per anglus ir jų 
spaudos agentūras, m,es visi turėtume ak
tyviai įsijungti į mūsų tautos kankinio V. 
Petkaus gelbėjimo vajų.

Rašykime ir įsiųiskime laiškus, reikalau
jančius paleisti Viktorą Petkų, Sovietų 
ambasadoriui Londone, rašykime -pačiai 
persekiojimo aukai!

Jei mūsų laiškai ir nepasieks V. Pet
kaus, sovietų vyriausybė ir atitinkamos 
įstaigos žinos, kadi jis neužmirštamais, kad 
jam padaryta skriauda turi būti atitaisy
ta.

Gelbėkime V. Petkų!
J. Ku-kis

SĄŽINĖS KALINIŲ MĖNUO

Gruodžio mėnuo — lietuvių sąžinės ka
linių mėnuo. D. Britanijos lietuviai pra
šomi per tą mėnesį aukoti nukentėjusiems 
Lietuvoje .paremti: Viktorui Petkui, Ba
liui Gajauskui, kitiems esantiems sovietų 
kalėjimuose ir darbo stovyklose bei jų šei
moms.

Aukas siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
House Ltd. 2 Ladlbroke Gardens, London, 
Will 2PT, laiške pažymint, kad pinigai ski
riami nukentėjusių fondui.

Gautos aukos bus tinkamiausiu būdu 
persiųstos nukentėjusiems ar jų -šeimoms.

PAŠALPOS POLITINIAMS KALINIAMS

Lietuvoje leidžiamoji pogrindžio „Auš
ra“ Nr. 11 (51) rašo, kad Aleksandro Sol
ženicyno įkurtasis -politiniams kaliniams 
šelpti fondas per 1977 m. sušelpė daugiau 
kaip 10 lietuvių kalinių ir jų šeimų. Tam 
reikalui išleista apie 2.500 rublių.

Nuolatines pašalpas kas mėnesį iki 30 
rublių fondas teikia: politiniams kaliniams; 
vargstančioms politinių kalinių šeimoms, 
kuriose yra nepilnamečių vaikų; senyvo 
amžiaus buvusiems politiniams kaliniams. 
Vienkartinės pašalpos gali būti suteiktos 
tokiais -atvejais: iki 100 rublių asmenims, 
vykstantiems pasimatyti su politiniais ka
liniais į lagerius arba su tremtiniais;; iki 
300 rublių paleistiems iš lagerių politi
niams kaliniams įsikurti.

Permės, Mordovijos ir kituose lageriuo
se, tremtyje ir saugumo tardymo kalėji
me šiuo tarpu yra apie 60 politinių kali
nių iš Lietuvos. Tačiau gali būti ir tokių 
kalinių ir jų šeimų, apie kuriuos fondas 
dar nežino.

KĄ PASAKĖ POPIEŽIUS?

Popiežius Jon-as Paulius H, sakydamas 
spalio 22 d. Romoje inauguracinį pamoks
lą, kalbėjo itališkai ir -dešimčia kitų kal
bų, tarp kurių — savo gimtąja lenkų kal
ba. Pasakė taip pat kelis sveikinimo žo
džius lietuviškai.

Po tos kalbos mūsų spaudoje pasirodė 
politiniai komentarai dėl lenkiškai pasa
kyto sveikinimo, nepacitavus tiksliai po
piežiaus pasakytų žodžių. Todėl, norėdami 
reikalą išaiškinti, gavome Vatikano sa
vaitraštį L‘ OS'SERVATORE ROMANO 
(1978. XI. 2), iš kurio padarėme lenkams 
pasakyto sveikinimo vertimą. Jis buvo 
toks:

„Kreipiuos į jus, mieli tautiečiai, maldi
ninkai atkeliavę iš Lenkijos, broliai vys
kupai su jūsų didingu -Primatu priešaky
je, kunigai, -Lenkijos religinių kongregaci
jų seserys ir broliai — į jus, Lenkijos at
stovai iš viso pasaulio.

Ką turiu pasakyti jums, atvykusioms iš 
mano Krokuvos, iš Šv. Stanislovo Sosto, 
kurio nevertu įpėdiniu buvau per keturio
lika metų? Ką turiu jums pasakyti? Ką 
jums nepasakyčiau, išbluktų į nereikšmin
gumą, palyginus; su tuo, ką jaučia; mano 
-širdis, ką j'aučia jūsų širdys šiuo metu.

Tad palikime žodžius nuošaliai. Tepa
lieka tiktai didi -tyla prieš Dievą, tyla, ku
ri virsta malda. Prašau jus: būkite su ma
nim! Jasnioje Gūroje ir visur. Nenustokite 
būti su popiežium, kuris šiandien mel
džiasi poeto žodžiais: „Panelė Švenčiausia, 
Jasnos gynėja Čenstachavoje ir Aušros 
Vartuose šviesa“.

Ir tais pat žodžiais kreipiuosi aš lį j-uis 
-šiuo ypatingu metu.“

Čia reikia pažymėti, kad popiežiaus pa
sakyti žodžiai yra iš lenkų kalba -sukurtos 
Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Ta
das“. (Paimto Swięta, co Jasnej bronisiz 
Częstochowy J w Ostrej swiecisz Bramie.) 
Jasna Gura yra žinomiausia Lenkijos ka
talikų šventovė Čenstachavo-je. Pagal Len
kijoje žinomą legendą, švenčiausioji Pa
nelė apginusi Jasnos Gūros 'šventovę nuo 
švedų puolimo. Panelė Švenčiausia taip 
pat šviečia Aušros Vartuose Vilniuje.

Praeitą sekmadienį, kalbėdamas į mal
dininkus šv. Petro aikštėje, Romoje, Jonas 
Paulius II pažymėjo, kad Bažnyčia neuž
siima politikavimu ir nėra susirišusi su 
-jokia politine santvarka. Tą taisyklę, — 
paaiškino popiežius, — patvirtino Vatika
no sinodas.

Bet, — toliau saike Jonas Paulius II, — 
Bažnyčia negali užmiršti „tų mūsų įbrolių, 
kurie yra persekiojami ir net nuteisiami 
mirtimi, jeigu ne fizine, tai pilietine už tai, 
kad praktikuoja savo tikybą, už tai, kad 
skelbia tiesą, už tai, kad gina teisingumą.“

LIETUVIŠKOS KILMĖS TEATRALĖS

New Yonko teatre buvo pastatytas pasi
sekimo susilaukęs vaidinimas „Runa
ways“ (Pabėgę vaikai), kurio autorė ir ro- 
ži-sorė yra iš Lietuvos kilusi žydaitė Eliza
beth Swados.

Praeitą -sezoną New Yorke išgarsėjo vei
kalas „Dressed like an Egg“ (Apsirengęs 
kaip kiaušinis), kurio autorė ir režisierė 
yra lietuviškos kilmės Jo An-ne Akalaitis.

ROBERTO ANTINIO SUKAKTIS

80 m. sukako vieniam seniausių Lietuvos 
dailininkų — skulptoriui Robertui Anti
niu!.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 14 d- Toronte įvyko Kanados Lie
tuvių -Bendruomenės dešimtosios krašto 
tarybos antroji sesija.

Iš pirm. J. R. Simanavičiaus pranešimo 
paaiškėjo, kad paskutinis didžiausias val
dybos darbas buvo suruoštosios Pasaulio 
lietuvių dienos. Joms buvo gauta iš val
džios įstaigų 93.000 dol., bet apyvarta bu
vo arti milijono. Bendruomenė turi 19 
apylinkių. Pranešime apie politinę veiklą 
aidv. J. Kutraitė sakė, kad daugiausia 
reikštas! rezoliucijų ruošimu J. Tautoms, 
politiniais susirinkimais, dlemonstracitjo- 
mis, ieškojimu ryšių -su Vliku, priėmimu 
kitataučiams. Švietimo reikalais įkalbėju
si A. V. Stanevičienė -pranešė, kad mo
kyklų mažėja. Išskyrus Torontą, Monitrea- 
lį ir Hamiltoną, kitur mokyklose likę įtik 
po vieną 'Mitą mokinį. Mokyklose dar dir
ba 61 mokytojas, jiems -už darbą atlygina
ma iš valdžios teikiamų pašalpų. Kultūros 
komisijos pirm. -M. Chainau-skas pranešė, 
kad buvo -suregistruoti visi lainsamibliai ir 
pradedantiems bus stengiamasi padėti. Jei 
lėšos leisiančios, -žadama išversti į -anglų 
kalbą ir išleisti kurį nors romaną, šalpos 
reikalai, k-aip sakė komisijos pirm. V. Sa
kas, nekokie. Šalpos fondą turįs 'tik Ha
miltonas, kuris sušelpė Vasario 16 gimna
ziją, vietinę lietuvišką mokyklą, spaudą 
ir vieną iš Anglijos atsikviestą šeimą, tai-p 
pat pasiuntė Lenkijos lietuviams 86 padė
vėtų drabužių siuntinius. Iždininko P. 
Šturmo pranešimu, piniginis balansas yra 
9.530 dol.

(Eiaįltieči|ųi federiadiįjos -atstovas Otavoje 
inž. J. Danys supažindino su kasmet onga- 
n.-iz-uoj amais priėhnamiais parlamentarams. 
Kanados Lietuvių fondo kapitalas yra 
186.000 dol. Iš nuošimčių pernai 6.000 dol. 
paskirta -PL Dienoms, o visa kita švieti
mui ir kultūrinei veiklai.

Pranešimai iš skyrių parodė, kad di- 
džiosioi’se kolonijose veikla gyvė'ja, o ma
žosiose kelia susirūpinimą.

Suvažiavime dalyvavęs PLB pirm. V. 
Kamantas dėkojo už suruoštąsias Pasau
lio lietuvių dienias ir supažindino su tais 
reikalais, kurie pirmiausia rūpės naujajai 
PLB valdybai.

Jaunimo reikalais kalbėjusieji painfor
mavo, ikad busimojo kongreso sąmata yra 
200.000 -dol. JAV Bendruomenė pažadėjo 
80.000, Kanados — 10.000 dol. PLB valdy
ba duoda 20.000 dol. Ko trūksta — teks 
patiems organizatoriams susirinkti.

Po to referatą apie švietimą skaitė A. V. 
Stanevičienė. Dar pasitarta bėgamaisiais 
reikalais. Suvažiavimais baigtas pokyliu, 
skirtu paminėti Lietuvos Kankinių para
pijos 50 m. ir jos klebono kun. P. Ažubalio 
30 m. klebonavimo sukaktims.

PLB ŽINIOS

PLB Valdybos raštinėje Jaunimo Cen
tre Chica-goje dirba Pasaulio Lietuvių 
Jaunumo Kongreso Finansų Komitetais, 
tvarkoma „Pasaulio Lietuvio“ administra
cija ir kiti LB reikalai. -PLB raštinės ad
resas yra: 5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Illinois 60636 USA, telef. (312) 778- 
2200.

Kanados LB krašto valdybos -pirminin
kas Jonas Simanavičius lapkričio 18-19 
dienomis lankėsi W-ashinigtone ir ten su
sitiko su PLB Valdybos pirmininku, pasi
tarė dėl lietuvių akcijos Jungtinėse Tau
tose reikalų, PLD finansiniais klausimais 
ir kitais -1431 reikalais. Lapkričio 19 -d. da
lyvavo priėmime Lietuvos Atstovybėje ir 
ten kalbėjosi su Lietuvos Atstovu dr. St. 
Bačkiu ir LB vadovais.

Urugvajaus lietuvių švietimo ir kultū
ros reikalams paremti PLB Valdyba nu
pirko didelę rašomąją mašinėlę su keliais 
lietuviškais raidynais ir paskyrė 3.000 
dol. pinigais. Rašomoji mašinėlė bus nau
dojama visokiems spaudos darbams Uru
gvajuje.

K. JOKUBYNAS RADIJUJE

2. XII į Miuncheną atskrenda iš New 
Yorko disidentas Kęstutis Jokūbynas dar
bui „Laisvės“ radijuje. Iki šiol jis radijui 
talkino iš New Yorko.

ALTOS SUVAŽIAVIMAS

Čikagoje įvyko Amerikos Lietuvių Ta
rybos 38-4asis suvažiavimas.

Jame aptarti įvairūs reikalai ir išrink
tas garbės pirmininkių dir. K. Bobelis, ku
ris ligi šiol 9 metus išdirbo pirmininku.

LKB KRONIKA NR. 34
VIKTORO PETKAUS TEISMAS

V. PETKAUS teismas prasidėjo 1978 m. 
liepos 10 d. Jau n-uo pirmos teismo dienos 
buvo jaučiama rūpestinga teismo spektak
lio režisūra. Liepos 10-a-i dienai, kada bu
vo skaitomas kaltinamasis aliotas, teisman 
buvo iškviesti ir įleisti teismo salėn estai 
i-r latviai, t. y. tie liudytojai, kurie lietu
vių įkalbos .nežino ir nesupranta. Jie tik 
matė, kajd į teismo salę V. PETKUS buvo 
keturių -milicininkų jėga įvilktas užlauž
tomis rankomis. Teisme jis pareiškė esąs 
nekaltas ir atsisakė advokato paslaugų. 
Visą likusį laiką V. PETKUS teismą de
monstratyviai ignoravo, neatsakinėdamas 
į jokius klausimus, nesigin-dam-as ir nesi- 
aiškdndamas, o ramiai snausdamas.

-Pirmasis teismo posėdis tęsėsi pusantros 
valandos ir teismas buvo -nukeltas liepos 
11 dienai.

Liepos 1-1 d. į -aukščiausiąjį teismą Vil
niuje -atvyko didelis būrys V. PETKAUS 
draugų ir vienminčių, tačiau į teismo sa
lę nebuvo įleisti. Prie teismo salės durų 
-būdįs čekistas kiekvienam norinčiam pa
tekti į teismą pareikšdavo, kad nesą vietų.

Pirmieji -į teismo salę buvo įleisti liudy
tojai kun. K. GARUCKAS, O. LUKiAUS- 
KAITĖ-POŠKIENĖ -ir R. RAGAIŠIS. -Sa
vo nuostabai jie pamatė, kad salė, nors 
jos durys iki jų įleidimo buvo užrakintos, 
jau pilna prigūžėjusių kažkokių neaiškių 
tipelių. Apžiūrėjusi salę, O. LUKAUSKAI- 
TĖIPOŠKiljENĖ (Helsinkio lietuviškosios 
grupės narė) garsiai paklausė Ikun. K. GA- 
RUCKĄ (-taip pat Helsinkio grupės narį):

— Ar tai vis liudytojai? Gal -spaudos at
stovai. Ak, ne! Tai, matyt, privilegijuoti 
sveči'ai.

Ir tikrai, tai buvo teismo spektaklio sta
tistai, įleisti salėn pro tarnybines duris, 
kaid salė būtų -užpildyta ir joje neliktų vie
tos tiems, kurie, užjausdami V. PETKŲ, 
tikrai norėjo matyti ir girdėt teismo eigą.

Didelis būrys nepatekusių į salę kreipė
si su protestu pas aukščiausiojo teismo 
pirmininką, bet šis nesiteikė su atėjusiais 
kalbėtis. Tik jo sekretorė pareiškė, kad 
teismas esąls uždaras. Netrukus ant teismo 
salės durų buvo iškabintas užrašas, kad

Septijnios DIENOS
— Staiga atšalus orui, Anglijoje ir Va- 

lijoje lapkričio 28 d. buvo sunaudota 
43.500.000 fcw elektros energijos. Vienu 
laikotarpiu elektrinės naudojo už £150 
kuro iper sekundę. Temperatūra buvo kri
tusi iki -10 laipsnių C.

— Lapkr. 27 d. San Francisco miesto 
valdybos rūmuose buvo nušautas J. Mos- 
conie ir kitas pareigūnas Harvey Milk. 
Juos nušovė buvęs miesto pareigūnas, ku
ris buvo atleistas iš darbo.

— -Rumunijos prez. Ceausescu, 'grįžęs iš 
Varšuvos pakto viršūnių konferencijos 
Maskvoje, pasakė, kad rusai bandė sustip
rinti savo kontrolę satelitinių kraštų ka
riuomenėje ir reikalavo, kad Varšuvos 
pakto kraštai padidintų karinius biudže
tus. Rumunija su tuo nesutiko.

— Rytų Vokietijos jaunavedžių pora pa
bėgo ‘ Vak. Vokietiją, atskridusi lėktuvu, 
naudojamu laukams tręšti. Jie laimingai 
nusileido netoli Hanoverio.

— Lapkr. 28 d. disidentai pranešė Mas
kvoje, k-ad KGB agentai suėmė jauną ru
sų religiri aktyvistą Aleksandrą Ogorod- 
nikovą ir apkaltino jį parazitizmu. Jis 
buvo -suimtas prieš savaitę.

— Sovietų komunissų partijos CK atlei
do iš politbiuro Kirilą Mazurovą, kuris 
yra taip pat min. pirmininko pirmas pa
vaduotojas. Jo vieton į politbiurą yra iš
rinktas įbuv. Brežnevo patarėjas Kon-stan- 
itinčemenko (67 m.). Vaikarū spaudos at
stovai mano, kad pastarasis yra numato
mas Brežnevo -įpėdiniu.

— Vak. Vokietijoje prasidėjo metalo 
darbininkų streikas, kuriame dalyvauja 
37 tūkst. darbininkų. Ruhro plieno pramo
nė sustojo pirmą įkartą nuo 1928 m.

— 'Lapkričio 27 d. Londone posėdžiavo 
moterų teisių konferencija, jurtoje daly
vavo „Anglijos prostitučių kolektyvas“ ir 
kitos suinteresuotos moterys. Konferenci
jai vadovavo buv. konservatorių partijos 
parlamento atstovė Lady Vickers. Konfe
rencija paruošė Vid. reikalų ministeriui 
peticiją, kurioje -reikalaujama panaikinti 
įstatymus, įkurtais prostitutės yra perse
kiojamos ir diskriminuojamos.

— Kinijos jaunimas Pe'kmge dalyvavo 
masinėje demonstracijoje, kurioje kalbė
tojai reikalavo žodžio laisvės ir žmogaus 
teisių. Vicepremjeras Teng Hsiao-ping pa
sakė Amerikos žurnalistams, jog jis yra 
patenkintas, kad jaunimas reikalauja 
daugiau -demokratinių teisių.

— Aštuoni transporto lėktuvai atvežė į 
Rytų Vokietiją 800.000 porų amerikoniškų 

šioje salėje -teisiamas V. PETKUS ir kad 
teismas esąs „neviešas“. Per pirmąją per
trauką salę apleido ir neaiškūs tipeliai, 
nežinia pro kur atsiradę salėje.

Esminiai teismo liudytojai pagal Bau
džiamojo kodekso 68 ir 70 straipsnius bu
vo apklausinėti tik vėlai vakare. Visi jie, 
įėję į teismo salę, pasveikindavo V. PET
KŲ, pasakydavo apie jį keletą gražių cha
rakteristikos žodžių, kaip antai: „geras 
katalikais, tikras 'lietuvis, doras, kultūrin
gas žmogus“, ir, solidarizuodamiesi su V. 
PETKUMI, atsisakydavo nuo bet kokių 
parodymų.

Kun. K. GARUCKAS, įėjęs į salę, kata
likiškai pasveikino PETKŲ ir perdavė jam 
sveikinimus visų tų, 'kurių į salę neįleido. 
Teisėjo paklaustas, ar -pažįstąs kaltinamą
jį, pasakė, kad pažįsta jį kaip gerą katali
ką, tikrą lietuvį ir tos pačios, kaip ir jis 
pats, Helsinkio susitarimams remti lietu
viškosios grupės narį.

—- Veikėme drauge, todėl galite ir ma
ne pasodinti šalia V. PETKAUS į kaltina
mųjų suolą. Laikysiu sau garbe mirti la
geryje, kaip mirė mano mokytojai — vys
kupas -REINYS ir Tėvas ANDRIUŠKA. 
Daugiau įką nors parodyti atsisakau.

-Liudininkė Jadvyga PETKEVIČIENĖ 
įteikė PETKUI rožę, kuri iš jo tuojau bu
vo atimta.

— Garbė Tau, tautos 'sūnau, kuris pa
aukojai laisvę už mūsų teises, — šiais žo
džiais J. PETKEVIČIENĖ išreiškė visų 
dorų lietuvių nuotaikas.

O. LUKAUSKAITĖ-POŠKIENĖ pasakė:
— Helsinkio susitarimams remti lietu

viškosios grupės marį Viktorą PETKŲ pa
žįstu kaip dorą, kultūringą ir gerą žmogų. 
Po jo suėmimo įteikiau prokuratūrai' pro
testą dėl nenusikaltusio žmogaus suėmi
mo. Ir šiandien tebesu įsitikinusi jo nekal
tumu, tad prašau Tamstą, teisėjau, atsta
tyti teisėtumą ir nutraukti bylą. Savo pa
reiškimą baigiau ir į tolimesnius Mausi
mus neatsakinėsiu.

Liepos 12-ąją prasidėjo ne aukščiausio
jo teismo posėdis, bet kino tragikomedij-a. 
Atvykę liudytojai į salę nebuvo įleisti. 
Prie teismo rūmų stovėjo net dvi kinlostu-

(Nukėlta į 4 psl.)

mėlynų džinsų, kurie iki gruodžio pabai
gos įbus išparduoti Rytų (Berlyne ir provin
cijoje. Neatsižvelgiant į -aukštą kainą (£38 
už poporą), prie parduotuvių tuoj atsira
do ilgos eilės pirkėjų. Kiekvienam pirkė
jui parduodama tik po vieną porą.

— Po Išešeris metus trūkusių -derybų, 
Rytų ir Vakarų Vokietijos delegacijos su
tarė dėl demarkacijos linijos tarp abiejų 
valstybių.

— Konfliktams studijuoti Institutas Ira
ne paskelbė studiją apie komunistų infil
traciją religinėse organizacijose, kurios 
ruošia sąmokslą prieš šachą. Sovietai turi 
Irane 4.000 „techniškų patarėjų“, tapr ku
rių yra daug KGB -agentų. Islamiškai 
marksistinės teroristų organizacijos palai
ko ryšius -su Maskva ir Tripoliu.

— -Sovietų Aukščiausioji taryba, posė
džiavusi lapkričio pabaigoje, priėmė biu
džetą 1979 metams. Nors oficialiai karinės 
išlaidos nepariiidiintos, bet VaLkarų stebė
tojai sako, kad jos yra -paslėptos tarp civi
linių biudžeų.

— Vienas iš seniausių ir patikimiausių 
Londono dienraščių — The TIMES — nuo 
gruodžio 1 d. sustojo dėl spaustuvės darbi
ninkų nuolatinių streikų ir trukdymų. Ve
damos derybos dėl atlyginimų ir darbo 
disciplinos. The Times ėjo nuo 18-to šimt
mečio pabaigos ir buvo žinomas visame 
pasaulyje.
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Didysis Vyskupas Motiejus
1975 m. suėjo šimtmetis, kai mirė vys

kupas Motiejus Valančius, rašytojas, Lie
tuvos blaivintojas, kovotojas su carine val
džia dėl visokiausių varžymų ir persekio
jimų. Ta sukaktis užsienio lietuvių buvo 
paminėta spaudoje. Net buvo paskelbtas 
konkursas sukurti valandine tema grožinės 
literatūros kūrinių (konkursas davė vieną 
kūrinėli — J. Gliaudos novelė buvo pre
mijuota). Tik vienas autorius, dr. Grigas 
Valančius (dabar jau miręs), užsimojo 
duoti tikrai didžiuli veikalą apie tolimą 
įžymųjį savo giminaitį. To veikalo pirmoji 
dalis pasirodė šįmet. Veikalas pavadintas 
Žemaičių didysis. Istoriobiografiniai pasa
kojimai. Knyga turi 662 puslapius, taigi 
masė medžiagos. O kai pasirodys antroji 
dalis, tokia pat didelė, būsime priversti 
sakyti, kad ligi šiol per amžius dar nė vie
nas lietuvis bet kurios srities veikėjas nė
ra susilaukęs apie save tokio stambaus 
veikalo, vainikuojančio jo darbus.

Grigo Valančiaus kruopščiai dirbta. Me
džiagą apie tą Žemaičių didįjį jis rinko ne
tikusiomis sąlygomis — Valančius juk gy
veno, dirbo ir kovojo Lietuvoje, tai ten bū
tų galima ieškoti visokių siūlo galų, kurių 
nėra dar literatūroje, net siekti gal Mask
vos archyvus. Dėl to jis pirmiausia pasi
naudojo rašytiniais šaltiniais, kurių jau 
nemaža yra tiesiogiai apie Valančių, jo 
talkininkus, jo laikotarpį. Kiti jam padėjo 
pasiekti Vatikano ir Lietuvos archyvus, 
taigi knygoje skaitytojas užtiks ir tokių 
duomenų, kurie ligi šiol niekur dar nebu
vo paskelbti ir kartais leido šen ten kitaip 
nušviesti Valančiaus darbus ar laikyseną, 
negu ilki šiol kad buvo į tai žiūrėta.

M. Valančius labiausiai išsišakojo pa
skirtas vyskupu. O kad šioje populiariai, 
gal vietomis ir per populiariai parašytoje 
knygoje Skaitytoją galės patraukti ir tie 
skyriai, kuriuose susitinkame su Valan
čium dar ne vyskupu, tai dėl to, kad au
torius niekur nepasirodo šykštus pasinau
doti faktais, kuriuos tik kur užtiko. Vie
tomis dėl to faktų gausumo knyga išvirsta 
į populiarią enciklopediją, štai įvadiniuo
se skyriuose jis supažindina Skaitytoją su 
visa busimojo vyskupo gimine ir .kiekvie
no jos nario likimu, su mokyklomis Že
maitijoje, kas jas išlaikė, kiek kuri pri
imdavo mokinių. Kad, tur būt, dar labiau 
patrauktų populiarią knygą mėgstantį 
skaitytoją, autorius pateikia keletą pus
lapių paties Valančiaus užrašų iš to meto, 
kai jam teko mokytis Žemaičių Kalvarijo
je. Šitaip per visą knygą autorius savo pa
sakojimą iliustruoja statistika, gausybe pa
vardžių, laiškų ir kitokių dokumentų 
ištraukomis.Tų citatų gausumas — laik
raščių vedamųjų ir net ne visada kuo nors 
būdingesnių laikraštinių straipsnių per- ' 
spaudinimas — sudaro įspūdį, kad knyga 
iš populiarios istoriobiografijos vietomis 
pereina į su Valančiaus gyvenimu ir veik
la susijusiu archyvu. Autorius bus neat
sispyręs pagundai panaudoti ko daugiau
sia ypač tokios medžiagos, kuri ligi šiol dar 
nebuvo pakliuvusi į knygas.

Be abejo, panaudojus didžiulius medžia
gos aruodus, Valančius knygoje iškyla ša
kotas ir ratuotas. Jis ilgai vyskupavo, bet 
ypač sunkiais laikais. Platiems užsimoji
mams buvo reikalingi pasiruošę ir tinka
mi padėjėjai, ir tokių jam pasisekė suras
ti. Vyskupas, pats rašęs religines, istori
nes ir beletristines knygas, ragino savo 
vyskupijos kunigus rašyti. Raštais rūpėjo 
šviesti Lietuvą, bėt iškilo didelė kliūtis, 
kai buvo uždrausta spauda. Tačiau Valan
čius pro tą kliūtį prasiveržė — spausdino 
'knygas Prūsuose (įdomų liudijimą patei

Ji mieliausiai dainuotu
LIETUVIŠKAS LIAUDIES DAINAS

Lena Valaitis, 34 metų amžiaus, emi
grantė iš Lietuvos, yra garsi šlagerių dai
nininkė, publikos mylima, bet retai paten
kinta.

(Lena Valaitis paslaptingai nusišypsojo, 
kai aš ją paklausiau, kokia buvo jos tėvo 
profesija. Ji neatsakė. Ji tik pasakė, kad 
aš niekuomet neatspėčiau. Ir tokiu būdu 
ji davė valią mano fantazijai: jis gailėtų 
būti anglies degintojas lietuviškuose miš
kuose. Arba meškų medžiotojas. Arba ge
nerolas. Jis jiau buvo miręs, kiai Lena gi
mė 'Klaipėdoje 1943 melų rugsėjo 7 d. Kaž
kada — tai jaį išsprūdo — jis yra bu
vęs partizanas ir kovojęs už savo krašto 
laisvę. |Eiet prieš ką? Kaip lietuvis prieš 
vokiečius, kurie okupavo Klaipėdą 1939- 
tails metais? Ar prieš rusus, kurie 1940- 
tals aneksavo Lietuvą? Ar su rusiškais 
ginklais prieš vokiečių Wehrmachtą, kai 
jis užpuolė sulsovietintą Lietuvą 1941 m.?

Tarp kaimiškų kėdžių jos viloje praš
matniame Muencheno Gruenwald rajone 
niekas neprimena tos tolimos Lietuvos, 
įtiktai pati dainininkė; jos veidias atrodo 
daugiau slaviškais negu ant jos plokštelių 
aplankų ir dėl to šiltesnis, šitame veide 
nieko nėra paslėpta. Dėl to ji nuleidžia 
galvą, kalbėdama apie savo tėvą. Klausi
mai apie jį ją suramina. Jis kovojęs prieš 
rusus, sako ji ne visiškai tikru balsu. Aš 
norėčiau, jai mielai pasakyti, kad tai buvo 
garbingas didvyriškumas, vis tiek, ar 
prieš vieną, lar tą kitą. 'Bet kam tai šian
dien. įdomu? Lenos Baltijos tėvynė su 'sa
vo skambia, labai sena kalba negalėjo at

kia savo atsiminimuose Kipras Bielinis, 
tvirtindamas, kad per ■ jo tėvą, garsųjį 
knygnešį Jurgį Bielinį, vyskupas siuntinė
jo į Prūsus dideles rublių sumas, skirtas 
apmokėti už knygų spausdinimą).

Švietimą plėsdamas, ragino kunigus 
steigti parapines mokyklas, kurios turėjo 
didelės reikšmės. Knygoje pateikiamieji 
skaitmenys rodo, kiek vis dėlto daug tų 
mokyklų būta ir kiek pro jas praėjo vai
kų. Kaip Valančiaus veiklą vertinusieji 
biografai yra sakę, vyskupo pastangomis 
pramokyta skaityti liaudis jau niekada ne- 
beužmiršo rašto.

Blaivinimas liaudies taip pat buvo ne
lengva veikla. Degtinė nešė pelną valsty
bės iždui, dvarininkams, kurie pakelėse 
statė smukles ir pristatinėjo į jas savo va
romą gaminį, ir žydams, kurie su dvari
ninkais sutartomis sąlygomis laikė tas 
smukles. Visiems sunku buvo atsisakyti už
darbio, ir Valančius tarp tų suinteresuotų
jų maža tesusilaukė draugų, taigi turėjo 
kovote kovoti už blaivybę.

1863 m. sukilimas dar pasunkino padėtį. 
Į jį buvo įvelta ir kunigų, kuriuos vysku
pas stengėsi užtarti ir gelbėti. Pats Valam, 
čius turėjo būti pakankamai diplomatiš
kas, kad nepasirodytų prijaučiąs sukilimui 
ir kaltas lygiai su kitais nepaklusniaisiais. 
Nuolat sekamas, kaltinamas, baudžiamas, 
pagaliau po sukilimo 1864 m. ištremtas iš 
Varnių į Kauną, arčiau caro žandarų akies, 
jis vis dėlto nesiliovė veikęs ir paliko Lie
tuvą šviesesnę ir blaivesnę.

Šiandien, žinoma, tik retomis progomis 
prisimenama visa M. Valančiaus veikla, 
daugiau pasitenkinama iškeliant jį kaip 
rašytoją. Dr. Grigo Valančiaus knyga yra 
skirta pristatyti jam visam, taip pat ir kaip 
rašytojui. Knyga apskritai parašyta su 
meile. Jeigu kas nors kada nors buvo vys
kupo veikloje įžiūrėjęs šį tą neigiamo, tai 
šioje knygoje pasistengta nuneigti tokio 
kritiko teigimus. Gražiausias pagarbos ir 
meilės tolimajam giminaičiui įrodymas yra 
pirmieji 16 knygos puslapių, kuriuose Gri
gas Valančius, remdamasis palyginimais 
su kitomis istoriškomis didžiomis asmeny
bėmis, pasirūpina įrodyti, kad vyskupas 
Motiejus buvo ir didysis, ir vadas, ir he
rojus.

Knyga gausiai iliustruota. Deja, apie 
iliustracijas pasakytina tas pat, kas ir apie 
daugelį nereikšmingų citatų, kurios tik be 
reikalo i'šįpūtė veikalą. Nemaža pridėta ir 
tokių fotografijų, kurios nė iš tolo neturi 
nieko bendra su vyskupu Valančium.

O atsiprašymas dėl daugybės klaidų, 
trūkumų ir techniškų netobulumų atspaus
dintas atskirame lapelyje. Antrajame to
me tokių dalykų jau būsią išvengta.

(p.a.)

A. KAIRIO MUZIKINĖ DRAMA

Anatollijus Kairys pamaišė muzikinę dra
mą „Emilija Platerytė“.

Muziką dramai sukūrė Aloyzas Jurgu
tis, o statyti ruošiasi „Dainavos“ ansamb
lis.

„IŠEIVIŲ DRAUGAS“ „ŠALTINIO“ 
SPAUSTUVĖJE

Lapkričio mėn. „Išeivių Draugas“ išėjo 
jau spausdintas „Šaflitinio“ spaustuvėje 
Nottinighaime.

Formatas toks pat kaip „Šaltinio“. Ap
imtis — 4 puslapiai.

silaikyti prieš savo kaimynų gobšumą jos 
teritorijai.

Lena Valaitis turėjo pati susirasti savo

tapatybę, ibe tėvo ir -be tėvynės, jeigu jai 
tai yra iš viso pasisekę. Ji yra atvira, kaip 
vaikas, .bet kartais aš susidarau įspūdį, 
kad ji visai nekaltai ir naiviai tik roles 
vaidina, kurių iš jos laukiama, — rolę bū
ti gražiai ir rolę .gražiai dainuot . Ji įtiki
nančiai papasakoja, kad, būdama 25 m.,

GOŠTAUTAS IR VENCLOVA P.E.N. 
KLUBO SUVAŽIAVIME

Stasys Goštautas ir Tomas Venclova da
lyvavo Tarptautinio P.E.N. Klubo suvažia
vime, įvykusiame spalio 12-13 dienomis 
Barcelonoje, Ispanijoje. P.E.N. Klubas, 
įsteigtas 1921 metais, yra įtakingiausioj! 
pasaulinė rašytojų organicazija.

Svarstymų pagrindinė tema — „Mažai 
žinomos literatūros“ — iššaukė diskusijas, 
kuriose ypač gyvai dalyvavo rytų europie
čiai. Dr. Goštauto pristatytas, .kaipo poetas 
ir Lietuvos Helsinkio Grupės narys, Venc
lova kalbėjo apie dabartilię lietuvių lite
ratūrą ir rašytojų darbo sąlygas išeivijoje 
bei Lietuvoje. Jo žodžiams apie cenzūrą ir 
kūrybinę laisvę ypatingo lautentiškumo su
teikė jo paties asmeninė patirtis.

„Kalinamųjų rašytojų“ (Writers in Pri
son) komiteto pirmininkas, anglų žurna
listas ir kritikas Michael Scammel, savo 
pranešime vėl paminėjo Viktorą Petkų. 
Scammelio pakviestas, Venclova vietoje pa
ruošė trumpą Petkaus biografiją. Ji bus 
įteikta keliems P.E.N. centrams su prašy
mu, kad vienas jų priimtų Petkų kaip na- 
rį-svečią (associate member). Daugelis 
Rytų Europos ir kitų pasaulio šalių rašto 
žmonių jau yra priimti tokiais nariais ir 
dabar naudojasi rašytojų organizacijų 
moraline parama. Vien tik prancūzų P.E.N. 
delegacija yra tokiu būdu priglaudusi bent 
dešimt Sovietų Sąjungos autorių. Pasta
ruoju metu prancūzų pavyzdį pasekė ja
ponai ir kiti centrai.

Viena svarbi tema — Sovietų Sąjungos 
priėmimas į Tarptautinį P.E.N. Klubą — 
tapo vėl atidėta. Kai kurių P.E.N. atstovų 
vystoma akcija už sovietinių rašytojų vie
netų priėmimą atsimušė į labai kietą dau
gumos P.E.N. centrų opoziciją. Šis klau
simas žada vėl iškilti ateinančiame P.E.N. 
Kongrese, kuris įvyks Rio de Janeiro, 
Brazilijoje, 1979 m. liepos mėnesį. Buvo 
svarstomas ir rusų disidentų rašytojų 
(Vladimovo ir kitų) laiškas iš Sovietų Są
jungos, kuriame jis prašė pagalbos įsteigti 
„nepriklausomą P.E.N. centrą Maskvoje.“

Simpoziumo metu Goštautas ir Venclova 
išplatino Amerikoje išleistų lietuvių lite
ratūros vertimų ir informacinių leidinių. 
Venclovą apklausinėje trijų Ispanijos 
laikraščių „Vanguardia“ ir „Avui“ Barce
lonoje ir „EI Pais“ Madride — korespon
dentai. Juos ypač domino Lietuvos Helsin
kio Grupė, lietuvių laikysena krašte, au
torių klausimas Sovietų Sąjungoje, ūkiniai 
palyginimai tarp komunizmo ir kapitaliz
mo, Solženycino vaidmuo ir panašios te
mos. Vertėju buvo dr. Goštautas.

„PARTIZANŲ“ TREČIOJI LAIDA

Ruošiamasi išleisti J. Daumanto „Parti
zanų“ trečią laidą.

Antroji laida buvo išpirkta, o vis dar 
yra norinčių įsigyti tą knygą.

A. KAIRIO ROMANAS ANGLŲ KALBA

Anatolijaus Kairio romanas „Po Da
moklo kardu“, kaip rašo „Naujienos“, ver
čiamas į anglų kalbą.

„Draugo“ konkurse tas romanas yra lai
mėjęs premiją.

V. GERULAITIS LAIMĖJO PRIEŠ 
B. BORG

Vitas Gerulaitis, garsusis lietuvis teni
sininkas, yra 13 įkartų pralaimėjęs varžy
bose prieš ĮEl įBorig.

Pagaliau dabar Ženevoje, Šveicarijoje, 
jis pirmą kartą laimėjo prieš jį.

ji turėjo pirmąjį draugą, amerikietį geo
logą. Iš Ito galima srpręsti apie jos prisiri
šimą prie motinos ir jos nedrąsuuą, kuris 
logą. Iš to galima spręsti apie jos prisiri
šimą prie motinos ir jos nedrąsumą, kuris 
joje, atrodė, ilgai išsilaikė. Prieš jos šei
mai įsikuriant Memmiingen‘e 1952-ais me
tais, 'Lena Valaitis praėjo 24 'Skirtingus 
pabėgėlių lagerius, tai buvo 8 jos vaikys
tės metai.

Vokiečių pabėgėlių vaikams ji buvo 
„lenkė“ (Polackin). „Kodėl“, klausė ji mo
tinos, „juk mes ne lenkai?“ Meilina visas 
viltis dėjo į vaikų ii’imckSliniimą. „Ką žmo
gus turi galvoje“, sakydavo ji lietuviškai, 
„jiem nereikia ant pečių nešioti.“ Bet Le
na apleido lietuvišką gimnaziją Hesseine 
be brandos atestato ir pradėjo dirbti paš
to tarnautoja Franlkfurt-iam-Main mieste. 
Ji turėjo daugiau balso stygose. Ji Ibuvo 
19-kog pavasarių, kai laimėjo .pirmą vietą 
talento varžybose vienoje Frankfurto šo
kių salėje su „Summertime“ ir „Maskvos 
vakarais“.

Šiandien, su 25-iais išrinkimais į Dieter 
Thomas Hecko Hitparade, ji1 yra geriausia 
dainininkė. Bet jos emigrantės likimas jos 
dar nepaleidžia: ji dainuoja vokiškai, vo
kiečiai uždirba iiš jos plokštelių, jos 'šešia
metis sūnus yra vokietis, ji pati turi žmo
gaus be tėvynės Nansen pasą. Net jos ve
dybos su fabrikantu Robert Wiedimianu, 34 
m., nedavė jai vokiško paso. Jie išsiskyrė 
1976 m. Ant kavos staliuko, padaryto Wied 
mano darbininkų, 'šiandien stato savo kon
jako stiklą artistas Horst Juessen, 34 m. 
Lenta Valaitis susipažino su juo vieno 
„Klimbim“ vakaro metu. Wiedmann iš 
karto norėjo jos karjerai padėti, bet vė
liau pradėjo stabdyti . Kai jos augantis 
garsėjimtas pradėjo nepatikti, jis jai už
draudė dainuoti. Bet tada ji jau jo nebe
klausė. Jis pats jau buvo išlaisvinęs tą bu

AKTUALUS LEIDINYS ANGLŲ KALBA

Dažnai apgailime, kad per maža teturime 
padorios literatūros svetimomis kalbomis 
apie lietuvių persekiojimą krašte ir visokį 
ten vykdomąjį terorą. Susirandame drau
gų, kurie stotų už mus, o kai reikia duoti 
jiems informacijų, tai pakišame kokią bro
šiūrėlę, gal jau ir pasenusią. Tuo tarpu 
Lietuvoje nuolat kas nors vyksta, kaip ro
do į užsienį patenkanti vis gausėjanti po
grindžio spauda. Būtų noro, kad mūsų 
draugai galėtų susipažinti su ta karšta me
džiaga, nušviečiančia ko naujausius įvy
kius.

Tiesa, į įvairias kalbas verčiamos, po šiek 
tiek leidžiamos ai- žadamos leisti „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos“. Bet, 
kaip matyti, labai aktualus leidinys yra 
„The Violations of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania1, redaguodamas dr. To
mo Remeikio ir leidžiamas JAV Lietuvių 
Bendruomenės. Toks leidinys dabar lei
džiamas jau septinti metai, ir jame vis pa
teikiama ko naujausia medžiaga. Dabar 
pasirodžiusiame pateikiami straipsniai ir 
dokumentai už 1977 metus. To leidinio ne
mačiusieji galės susidaryti vaizdą, kokia 
jo apimtis, jei pasakysime, kad tai yra 196 
puslapių nemažo formato knyga.

Šįkart leidinio pradžioje spausdinami du 
įvadiniai straipsniai: dr. T. Remeikio apie 
disidentų veiklą Lietuvoje 1977 m. ir dr. 
D. Krivicko apie žmogaus teisių vykdymo 
Lietuvoje teisinę pusę.

Visa kita yra dokumentai, daugiausia 
paimti iš Lietuvos pogrindžio spaudos. Jie 
paskirstyti pagal keturias temas: dokumen
tai dėl tautinių teisių, dėl religinių teisių, 
dėl teisės emigruoti ir išskirtoms šeimoms 
susijungti,, dėl disidentų persekiojimo. Pa
sirinkdamas spausdinti dokumentus, re
daktorius naudojosi visa Vakarus pasie
kiančia Lietuvos pogrindžio spauda (be 
kita ko, rašoma, kad Lietuvoje, be dažnai 
minimųjų pogrindžio leidinių, nuo 1976 m. 
pavasario leidžiamas dar „Laisvės Šauk
lys“, kurio iki 1977 m. vidurio išėję šėši 
numeriai, bet nė vienas jų nepateko į Va
karus).

Leidinys labai įdomus, ir gal būtų nuo
dėmė neaprūpinti juo Lietuvos reikalais 
galinčių domėtis politikų ir bent didesnių 
laikraščių redakcijų ar kai kurių žurnalis
tų.

Kitataučiui geriau susigaudyti spausdi
namuose dokumentuose labai padės prie 
jų pateikiamieji komentarai. (s.b.)

TRYS LIETUVIŲ PASAKOS 
AUSTRALIJOS LEIDINYJE

Australijos imigracijos uniniisteridia ren
giasi išleisti tautinių pasakų rinkinį ang
lų kalba. Visos tautinės grupės buvo pa
prašytos pateikti tam leidiniui po tris bū
dingiausias savo (pasakas.

A. Saudargienė pasiuntė „Eglę žalčių 
karalienę“, „Sigutę“ ir „Gedimino sapną“. 
Ministerija jai pranešė, kad tos pasakos 
bus išspausdintos rinkinyje.

MINISTERIS PIRMININKAS — 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ 

PATRONAS

Šių metų pabaigoje Australijoje rengia
mos plataus užsimojimo Lietuvių dienos 
(jos rengiamos kas antri metai, ir 'šiemeti
nės bus jau dešimtosios).

Jų patronu pakviestas būti Australijos 
mlimisteris pirmininkas M. Fraser, tas ipaits, 
kuris, perėmęs valdžią, panaikino darbie- 
čių vyriausybės potvarkį, pripažįstantį 
Pabaltijo valstybių okupaciją.

vusią lagerio našlaitę iš jos baimių ir ne
drąsumo. „Tuoj po mano vestuvių“, sako 
Lena Valaitis, „aiš net nesugebėjau telefo
nu susitarti su plokštelių firmomis. Vėliau 
mano vyras man visai nebepadėdavo. Jis 
norėjo, kad aš tapčiau savarankiška.“

Žinoma, jos savarankiškumo rezultatų 
jai ne visuomet užtenka. Ji turi balsą, ku
riam reikia geresnių dainų negu tos, ku
rias ji dainuoja. Bet ji turi kontraktą su 
lEterlyno plokštelių prodiuseriu Jack White, 
kuris, kai dar buvo profesionalas futbolo 
žaidėjas, vadinosi Horst Nussbaum. 1975 
m. Lena Valaitis įsipareigojo šešerius me
tus dainuoti tik jo dainas, pavyzdžiui, 
„Mano širdis yra meilei uždaryta“, žo
džiai Jack White. Tas žmogus su tokiais 
žodžiais yra tapęs dideliu milijonierium 
ir įsitikinęs, kad tai patvirtina jo pažiū
ras. Antra vertus, bendra profesijos nuo
monė yra ta, kad jo dainos per paskuti
nius kelerius metus nėra pagerėjusios, o 
tuo tarpu publikos reikalavimai yra paki
lę-

Jo naujausia daina, primesta Lenai, va
dinosi „Heinz, palik būgną“ („Heinz, laisis 
doch die Pauke stehen“). Lena atsisakė 
tą eilutę dainuoti, bet Jack White prašė 
„bent pabandyti“. Bandymas buvo pada
rytas .gramofono studijoje, ir plokštelė pa
gaminta be Lenos V. žinios. Ji tą dainą 
boikotavo, kur tik galėjo, asmeniškuose 
pasirodymuose ir televizijoje, bet negalė
jo sulaikyti, kad nebūtų parduota 48.000 
„singles“ plokštelių.

Jai daug geriau patiktų dainuoti .geras 
užsienietiškas dainas, vadinamąsias „Co
pyrights“ su gerais vokiškais žodžiaist Bet 
dar mieliau jai būtų įrašyti didelę plokš
telę lietuviškų liaudies dainų. Bet ji tai 
galės padaryti tik užbaigusi kontraktą. Ta- 
dla jai .bus 36 metai.

Bcnno Kroli (iš „BRIGITTE“)

Vladas šlaitas

Niekur nebeskubu
Dabar jau niekur nebeskubu. 
Ir kur gi man, 
penkiasdešimt devintuose metuose, 
beskubėti?
Atrajoju buvusių vasarų meilės 

prisiminimus 
ir laikau save laimingiausiu žmogum 

pasaulyje, 
nes seniai jau išmokau nebeliūdėti 
dėl dalykų, kurie praeina ir nebegrįžta. 
O tačiau tave kartais labai ir labai 

prisimenu 
ir taikaus vienuolyno ramius ir 

svajojančius mūrus 
ir kažkaip vis tikiuosi, jog teks su tavim 

susitikti 
vieną kartą kito pasaulio Dangaus 

Karalystėje.
O, praėjusių vasarų skaisčios ir šviesios 

svajonės!
O, praėjusių vasarų skaistūs ir graudūs 

mėnuliai!
O, taikaus ir ramaus vienuolyno 

svajojantys mūrai!

Su lietuviais 
pasaulyje

DAIL. A. VARNO 'ŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS

Artėjančiam į savo amžiaus šimto metų 
sukaktį, dailininkui Adomui Varnui buvo 
įteikta 1.000 dol. dailės premija, parūpin
ta Lietuvių fondo.

Pats šimtmečio minėjimas vyks gruo
džio 2-3 d.d. Bus minėjimo akademija, po
kylis ir dail. A. Varno kūrinių paroda. Iš 
galerijų ir privačių asmenų parodai tiki
masi surinkt apie 30 jo kūrinių, be to, gau
tas jo pieštų pašto ženklų ir Lietuvos bank
notų rinkinys.

Minėjime bus ir koncertinė dalis, kurią 
atliks solistai P. Bičkienė ir A. Brazis.

STASIO BARZDUKO FILMAS

Lietuvių Fronto Bičiuliai ruošiasi paga
minti filmą iš mokytojo ir buvusio PLB 
pirmininko Stasio Barzduko gyvenimo ir 
darbų.

Tą uždavinį atlikti pakviestas kun. A. 
Kezys.

PREMIJA J. GLIAUDAI 
UŽ „jPERLOJOS RESPUBLIKĄ

Dzūkų draugija paskyrė 1.500 dol. pre
miją rašytojui Jurgiui Gliaudai už jo ro
maną „Perlojos respublika“.

ARN. VOKETAITIS ČIKAGOS OPEROJE

Šį sezoną solistas Arnoldas Voketaitis 
Čikagos „Lyric“ operos teatre dainuoja 
dviejose operose.

Iš Čikagos jis važiuos dainuoti ir į Mia
mi.

O. V. MILAŠIAUS POEZIJOS RINKTINĖ

Lietuviškos knygos klubas Čikagoje lei
džia Oskaro Vladislavo Milašiaus poezijos 
rinktinę, pavadintą „Septynios vienatvės“.

Į lietuvių kalbą spausdinamuosius kū
rinius yra išvertęs A. Vaičiulaitis.

VEIKALAS APIE LIETUVIŲ ŠVENTES

Dr. Jonas Balys ruošia spaudai naują 
veikalą, kuris pavadintas „Kalendorinės 
lietuvių šventės — papročiai ir tikėjimai“ 
ir žadamas išleisti dar šiais metais.

Jame rašoma apie Kūčias, Kalėdas, Nau
juosius Metus, Užgavėnes, Didžiąją savai
tę, Velykas, Jungines, Sekmines, Visų šven
tųjų ir Vėlines.

BOSTONO LIETUVIŲ ETNOGRAFINIS 
ANSAMBLIS

Bostono lietuviai turi etnografinį an
samblį, kuriame yra apie 30 dalyvių.

Jam vadovauja Gitą Kupčinskienė.
Ansamblis per keletą .metų yra aplankęs 

nemaža JAV lietuvių kolonijų. Jo plačiau
siai žinoma programa yra vestuvės.

TRYS VĖL BUVO SUSITIKĘ

Pirmaisiais pokario metais po Vokietiją 
važinėjo ir literatūros vakarus ruošė po
etai Bernardas Brazdžionis, Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras ir prozininkas 
Pulgis Andriušis.

A. Gustaitis ir S. Santvaras gyvena Bos
tone. Jie abu dabar dalyvavo jų mieste su
ruoštoje literatūrinėje popietėje, i kurią įš 
Kalifornijos buvo pakviestas ir B. Braz
džionis.

P. Andriušis jau yra miręs.

PROF. J. BRAZAIČIO MONOGRAFIJA

Dr. J. Girnius rašo prof. Juozo Brazai
čio monografiją.

Ruošiamasi išleisti ir J. Brazaičio raš
tus. Tam išleidimo reikalui jau surinkta 
24.000 dol. aukų.

„TAUTOS IR TAUTINĖS IŠTIKIMYBĖS“ 
ANTROJI LAIDA

„J Laisvę fondas“ žada išleisti papildy
tos dr. Juozo Girniaus „Tauta ir tautinė 
ištikimybė“ knygos naują laidą.
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Lietuvos ribos ir gyventojai Vasiljevo kaltinimai Vakarams
tuvišką tautinę sąmonę, ten bus nuo 7.000 
iki 10.000. Daugiau nebus. Punske lietuvių 
kalba dominuoja ir keliolikoje kaimų ap
linkui Punską. Seinuose lietuvių kalba ne
dominuoja, Suvalkuose arba Augustave 
lietuvių kalbos negirdėti visai. Gana daug 
lietuvių, net su savo organizacijomis, yra 
kitame Lenkijos gale — Vroclave ((Bres
lau).

Gudija arba Baltarusija
Tai gana laukinis kraštas, kaip ir Kara

liaučiaus sritis, spaudimas ten didelis, gal 
būt, didžiausias. Tą spaudimą gerai doku
mentuoja Lietuvos pogrindžio spauda ir ils 
dalies Lietuvos Helsinkio grupė. Ten egzis
tavo lietuviškos mokyklos, lietuviška savi
veikla, draugijos. Jos yra išnaikintos. Už
daryta dauguma kat. bažnyčių. Stengiama
si neleisti dirbti kunigams iš Lietuvos. Nė
ra nė vieno grynai lietuviško kolūkio, nors 
tokie galėtų būti. Bet jie išdalinti tarp bal
tarusiškų. Buvo mokyklų su lietuviškomis 
klasėmis Gervėčių apylinkėse, tačiau jos, 
atrodo, apie 1970 m. likviduotos. Žurnalas 
„Mokslas ir gyvenimas“ vis dėlto nurodo, 
kad penkiose mokyklose dėstoma lietuvių 
kalba kaip atskiras dalykas. Vaikus dauge
lis iš ten gabena mokytis į Lietuvą, bet ir 
tam daroma sunkumų. Į Vilniaus universi
tetą vienais metais iš Gervėčių salos yra 
įstoję daugiau žmonių, negu iš viso Vil
niaus krašto, nes Vilniaus krašte vyrauja 
lenkai, kurie į Vilniaus universitetą nepa
tenka dėl daugelio priežasčių. Gana daug 
to krašto žmonių, persikėlė gyventi į Lie
tuvą. Prieš karą salose dabartinėje Gudi
jos teritorijoje buvo apie 5.000 lietuvių 
Ne taip jau daug, bet vis dėlto buvo. Da
bar surašymas rodo jų tik 8.000, iš kurių 
tik 5.600 laiko lietuvių kalbą gimtąja. Kai 
kurie užsirašyti lietuviais, matyt, vengia. 
Bet tie 5,6 tūkstančiai, kurie vis dėlto už
sirašė, tai jau tikras aukso fondas, tai 
žmonės, kurie nepasiduos jokiomis aplin
kybėmis. Turbūt, bijojusių užsirašyti lie
tuviais būtų antra tiek. Taigi, ten būtų 
šiuo metu, iš akies sprendžiant, gal 16.000 
lietuvių. Tai nereiškia, kad visi likusieji 
nutauto. Dalis persikėlė į Lietuvą. Kita 
dalis persikėlė ir į Lenkiją. Bet kai kurie 
nutauto. Išnyko Zietelos sala. Tiesa, Zie
telos sala net neįeina į juridines Lietuvos 
ribas. Ji yra toliau į pietus. Apie ją kal
bėjo, kad ji išnyks, jau caro laikais. Ji iš 
visų pusių apsupta, ir joje realių perspek
tyvų išsilaikyti nebuvo. Bet laikėsi ta sala 
labai ilgai. Aš ten lankiausi dar būdamas 
studentas. Tada dar ten buvo lietuviškai 
kalbančių žmonių. Per paskutinįjį surašy
mą ten užsirašė viena lietuvė senutė, Žu- 
kelytė, kurios dabar jau nebėra gyvos. Pa
guodai galima pasakyti, kad, primo, ta sa
la buvo labai maža, secundo, jos kalbos ir 
tautosakos palikimas yra daugiau ar ma
žiau užrašytas, ypač kalbininko Vidugirio 
pastangomis. Bet Gervėčių ir Pelesos sa
los yra palyginti tvirtos. Gervėčiuose, kaip 
seka iš pogrindžio spaudos, tebėra lietu
viškos pamaldos. Pelesoje yna tam tikri 
lietuviškos saviveiklos likučiai. Gervėčiuo- 
saviveiklos nebėra. Pelesos lietuviai ke
lis kartus prašė prijungti juos prie Lietu
vos, gaudami neigiamus atsakymus. Jie 
yra prie pat Lietuvos teritorijos, taigi, ne
būtų kokia enklava. Iš pažiūros tai nesun
ku padaryti, bet Tarybų valdžia respubli
kų sienų, ir dar jų naudai, niekada nekeis, 
jau vien dėl jos sustabarėjusio charakte
rio. Tačiau po tomis peticijomis prisijung
ti prie Lietuvos buvo surinkti keli tūks
tančiai parašų. Tai dera atsiminti.

Toje srityje, kalbant apie etnografines 
ribas platesne prasme, yra nemažai Lietu
vos kultūros paminklų, kad ir lietuviškų 
pilių. Naugarduko, Myro, Nesvyžiaus pi
lys jau net neįeina į juridines Lietuvos ri
bas. Įeina Lyda, Gardinas, Geranainys, 
Krėva (arba Kriavas, (kaip ragino sakyti 
kalbininkas Balčikonis). Tie paminklai yra 
gana prastoje būsenoje, bet vis dėlto 
dar visi yra. Emigracijoje, pavyzdžiui, bu
vo pasklidusi žinia, kad Krėvos pilis su
griauta. Aš prieš pat išvažiuodamas buvau 
Krėvoje ir mačiau tą Krėvos pilį, tiesa, 
labai jau prastai atrodančią, bet vis dėlto 
nesunaikintą.

Latvijos lietuviai
Pereikime prie Latvijos. Pagal surašymą, 

Latvijoje lietuvių yra 40.000. Tuo maždaug 
galima tikėti. Rygoje lietuvių apie 7.000, 
mažiau negu prieš karą. Bet visas Latvi
jos pietų pakraštys, pagal mano stebėjimo 
duomenis, yra gerokai sulietuvėjęs. Ten 
labai daug lietuviškai kalbančių žmonių. 
Per kokius 5-6, o gal 10 km iš Lietuvos į 
Latvijos pusę tebesitęsia lietuviška zona. 
Latvijoje gyvena daug buv. Lietuvos poli
tinių kalinių, 'kurie neturi teisės įvažiuoti 
į Lietuvą. Jie apsigyvena Latvijoje prie 
pat Lietuvos ribos. Praktiškai gyvena 
Lietuvoje, bet priregistruoti yra Latvijoje 
ir gyventojų surašymą pereina Latvijoje.

Pagal Viktoro Petkaus žinias, kurių jis 
nespėjo paskelbti, tokių žmonių pietinia
me Latvijos pasienyje yra nemažiau kaip 
keli tūkstančiai. Žinoma, mokyklų ar pa
rapijų jie neturi.

Lietuvos kalbinė riba, toji etnografinė 
riba siaurąja prasme, yra šiek tiek pasi
stūmėjus į Latvijos pusę. Brolių latvių 
nenaudai esame realiai kažkokį gabaliuką 
atplėšę. Tenykščiai lietuvių paminklai ma
ne irgi domino. Mat, prieš išvažiuodamas 
iš Lietuvos, ir jau žinodamas, kad arba at
sisėsiu arba išvažiuosiu, aš specialiai lan-

Karaliaučiaus sritis
Pereinu prie Lietuvos apylinkių.
Rytprūsiai arba vadinamoji Karaliau

čiaus (Kaliningrado) sritis. Saiko, Rytprū
siai prieš karą atrodė supereuropa, Lietu
va neatrodė. Dabar padėtis yra absoliučiai 
priešinga. Kada iš Rytprūsių įvažiuoji į 
Lietuvą —■ kad ir iš Tolminkiemio į Višty
tį, ką ne kantą esu gyvenime daręs, — jau
tiesi kaip atvažiavęs iš Meksikos į JAV. 
Iš visiškai laukinio krašto, kur liko tiktai 
vokiškų pastatų griaučiai, gyventojai pu
salkaniai ir girti, įvažiuoji į daugmaž civi
lizuotą šalį, kur vis dėlto yra televizorių 
antenos, žmonės pasistatę visai pakenčia
mus namus, kai kur jau ir mašinos prie 
tų namų, o motociklai net dažnai, niekas 
nesugriauta ir 1.1. Karaliaučiaus sritis yra
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dabar pats keisčiausias ir savotiškiausias 
kraštas pasaulyje. Jis yra nustumtas gal 
ne į akmens amžių, bet į žalvario am
žiaus būseną. Gyventojų prieš karą toje 
dalyje, kuri atiteko Rusijai, buvo gal pu
santro milijono. Dabar yra perpus mažiau. 
Ir paties Karaliaučiaus gyventojų skaičius 
sumažėjo perpus. Naujausiomis žiniomis. 
Karaliaučiuje yra dabar 353.000 gyvento
jų, maždaug tiek, -kiek Kaune. Lietuviai 
ten vokiečių, o vėliau rusų pastangomis 
pašalinti, bet nevisiškai. Lietuviškoji Bos
tono Enciklopedija tvirtina, kad 19-jo amž. 
pabaigoje už Nemuno, dabartinėje Kara
liaučiaus srityje, gyveno 125.000 lietuvių. 
Vydūnas nurodo net 200.000. Bet Vydūnas 
gal šiek tiek perdeda. Vokiečių Brochhau- 
sas, kuris, reikia manyti; irgi perdeda, 
1923 m. nurodo tik kelis tūkstančius lietu
vių. Bostono Enciklopedija rašo, kad 1942 
m., pagal apytikrius apskaičiavimus, ten 
dar galėjo gyventi apie 50.000 lietuvių. 
Kiek jų gyvena dabar? Pagal paskutinį 
surašymą gyvena 23.000. Dabar jau gal 
25.000-26.000. Realiai truputi daugiau, ka
dangi kai kurie, turbūt, vengia užsirašyti 
lietuviais dėl spaudimo. Tai yra, lietuvių 
Skaičius, palyginus su 1942 m., sumažėjo 
dvigubai. Bet ir bendras gyventojų Skai
čius — dvigubai. Lietuvių liko tas pats 
procentas, kaip ir Hitlerio laikais, t.y. virš 
3%. Žinoma, tai nėra daug. Ir tai jau nebe 
tie lietuviai, o tie, kurie atsikėlė iš Didž. 
Lietuvos.

Surašyme nurodyta, kad iš tų 23.000 lie
tuvių apie 4000 surusėjo, o 54 asmenys 
laiko gimtąja kažkokią kitą kalbą, nenu
rodyta, kokią. Įtariu, kad vokiečių kalbą. 
Gal būt, tie 54 asmenys yra senųjų Kara
liaučiaus srities gyventojų nežymūs liku
čiai, nes man teko Lietuvoje girdėti gan
dų, kad ten yra likęs vienas kitas žmogus 
iš prieškarinio meto. Galiu suminėti kele
tą pastebėjimų, kurių esu ir į spaudą da
vęs. Sakysime, Tilžėje kartą mačiau garbės 
lentą. Tai toks tarybinis paprotys — iška
binamos lentos, kur nurodomi labiau pasi
žymėję darbininkai ar administratoriai, 
partijai labiau įtinkantys žmonės, duoda
mos jų fotografijos ir pavardės. Tilžės 
garbės lentoje buvo 12 pavardžių, iš kurių 
6 buvo grynai lietuviškos. Tai nereiškia, 
kad Tilžėje pusė gyventojų yra lietuviai. 
Bet jų ten yra nemažai, ir jie, turbūt, tru
putį geriau dirba, kadangi pateinka į gar
bės lentą. Gal būt, dalis jų gyvena Lietu
voje, o Tilžėje turi darbovietes. Tolmin
kiemyje, sakoma, lietuvių dabar yra dau
giau negu Donelaičio epochoje. Donelaičio 
laikais jų ten buvo ketvirtadalis. Likę bu
vo. kaip sakė Donelaitis, šveisteriai ir pran 
cūzai. Dabar lietuvių ten yra koks trečda
lis. Taip pat ir pačiame Karaliaučiuje lie
tuvių yra. Nedaug, bet yra. Kartais ten 
gali išgirsti gatvėje lietuvių kalbą, ir ofi
ciantas gali prabilti lietuviškai, kaip ir 
Rygoje ar kitur. Bet lietuviai ten, žino
ma, yra išvirtę — sąlygos tokios — nau
jaisiais „tuteiSeis“. Mokyklų jie neturi, 
jokios veiklos negali varyti. Kai kurie, 
tiesa, sugeba siųsti vaikus į Lietuvos pusę 
mokytis, bet ne visi. Tolminkiemį dabar
tinė Lietuvos valdžia bandė prijungti prie 
Lietuvos. Buvo rašomos tuo klausimu pe
ticijos Maskvai, bet be rezultatų. Tačiau 
faktas, kad tenai statomas Donelaičio mu
ziejus, vis dėlto rodo, kad Lietuva net ir 
dabar, kad ir Tarybų valdžios sąlygomis, 
kažkokių aspiracijų bent į tą mažą Tol
minkiemio kampelį turi.

Kalbant apie kalbinę ribą — etnografi
nę ribą siaurąja prasme,— reikia pasa
kyti. kad tame krašte ji yra trupučiuką 
pasistūmėjusi lietuvių naudai, nors ir la
bai nežymiai.

Punsko — Seinų sritis
Punsko situacija, Lenkijos lietuvių si

tuacija. Lenkų didžioji enciklopedija nu
rodo lietuvių Lenkijoje tik apie 10.000. Bos 
tono Liet. Enciclopedija randa Punsko 
krašte 17.000, o visoje Lenkijoje 25.000. 
Lietuvoje išėjusi knygutė (Stanaitis ir Ad
lys, „Lietuvos gyventojai“) rodo lietuvių 
ligi 30.000 — 40.000. Iš jų Punsko-Seinų 
ruože 10.000 - 15.000. Tai yra, visoje Len
kijoje kiek daugiau negu Bostono Encik
lopedija randa, o Punsko krašte pora tūks
tančių mažiau.

Kai pats lankiausi Punsko krašte, vie
tos lietuviai man tvirtino, kad iš akies pa
ėmus, lietuviškai įkalbančių,, turinčių lie

Sovietinis aiškinimas dėl rusų grąžinimo 
Stalinui

Savo skaitytojus esame supažindinę su 
britų spaudos aštriais ipasiskymais, kai 
buvo išleista grafo Nikalojaus Tolstojaus 
knyga „Jaltos aukos“. Knygoje pasakoja
ma tragedija rusų, kurie karui pasibaigus 
buvo prievarta grąžinti Stalinui. Grafas 
kaltina už tą masinį nežmonišką veiksmą 
atitinkamus Britanijos ministerius ir grą
žinimą vykdžiusius pareigūnus, spauda 
taip pat kaltino juos.

O dabar, po šiokios tokios pertraukos, 
sovietinis žurnalas „Tarptautiniai klausi
mai“ išspausdino V. Vasiljevo straipsnį, 
kuriame kaltinama Vakarų spauda, kad 
sukėlusi nepagrįstą triukšmą dėl grąžintų
jų rusų. Pagal V. Vasiljevą susitarimas 
grąžinti sovietinius karo belaisvius ir ci
vilius buvęs vienas apačių žmoniškiausių 
aktų, kokie tik iš viso buvo sutarti tarp 
antihitlerinės koalicijos partijų“. Grafas 
Tolstojus iškraipęs sovietinę laikyseną, 
neturėdamas jokių faktų, kuriais galėtų 
ką įrodyti. Tie, kurie jį remia, esą istori
jos klastotojai, norintieji pakenkti sėk
mingam detantės vystymuisi.

Cituodamas sovietinę spaudą ir sovieti- 

kiau Lietuvą, kiek galėdamas, kad būtų 
galima jums papasakoti visokių smulkme
nų. Ir štai, mane sudomino toks klausimas, 
Latvijoj yra Červonka, kur buvo pamink
las lietuvių kariams, kritusiems tame ra
jone, ir, jei neklystu, kovoje su bolševikais. 
Lietuvoje tokie paminklai išnaikinti; Klai
pėdoj sukilėlių paminklas paliktas, bet 
Kaune savanorių kapai išnaikinti, ir la
bai žiauriai išnaikinti. Man rūpėjo patik
rinti, ar yra tas Červonkos paminklas. Te
bėra. Keista, bet stovi su lietuvišku užra
šu: „Praeivi, pasakyk Lietuvai, kad mes 
čia kritome už jos laisvę“.

Rusijoje ir Sov. respublikose
Įdomumo dėlei — Rusijoje surašymas 

nurodo apie 77.000 lietuvių. Be abejo, dėl 
spaudimo ir dėl vengimo užsirašyti, rea
liai jų yra daugiau, gal net ir dukart dau
giau. Iš jų 22.000 surusėjusių. Dalis lietu
vių gyvena Karaliaučiaus srityje. Reikia 
atmesti ir tokį įdomų dalyką, apie kurį ne
daugelis pagalvojo—Maskvos ir Leningra
do miestus. Maskvoje lietuvių yra apie 
3.000. Tai ir studentai, kurie ten studijuo
ja, ir kai kurie mūsų inteligentai, sakysi
me, nelabai gerą vardą turintys žiūraitis 
ir žalakevičius ir kiti, kurie pastoviai gy
vena Maskvoje. Leningrade taip pat apie 
3.000. Tiesa, Maskvoje beveik visi atvykė
liai yna nauji, Leningrade pasitaiko senų
jų, dar iš caro laikų, gerokai surusėjusių.

Atmetus Karaliaučiaus sritį, Maskvą, 
Leningradą, dar šį tą, lieka kitur Rusijo
je, t.y. daugiausia Sibire, apie 39.000. Re
aliai, be abejo, daugiau. Bet, ačiū Dievui, 
ne taip jau balsiai daug. Vis dėlto didelė 
dalis yra grįžusi į Lietuvą.

Dar liūdno, tragikomiško įdomumo dė
lei pasakysiu, — Komi respublikoje, ty. 
kur buvo Vorkutos lageriai, nurodyta 5.000 
lietuvių. Jš jų 1.000 surusėjusių, laiko rusų 
kalbą gimtąja, trys asmenys išvirtę ko
miais, laiko komių kialbą gimtąja. Ka
zachstane, taip pat lagerių rajone, surašy
mas rado lietuvių 14.000, iš jų 4.000 suru
sėjusių, 5 žmonės išvirtę kazachais.

Lietuvių yra visur, kiekvienoje respub
likoje. Mažiausiai yra Armėnijoje — 249 
žmonės. Tai ir nenuostabu. Armėnijoje 
iš viso labai mažai kitataučių, išskyrus 
armėnus, dėl įvairių priežasčių. Iš dalies 
dėl ekonominių, kaip ir Gruzijoje, iš dalies 
dėl to, kad klimatas ten yra karštas ir sun
kus visiems, tame tarpe rusams ir lietu
viams.

Lietuvių etninė erdvė
Baigdamas darau „didžiąją ekstropolia- 

ciją“. Tikslesnius apskaičiavimus turiu 
atskirai. Jie yra labai apytikriai, bet vis 
dėlto bandau juos daryti. Lietuvių Bosto
no Enciklopedija kalba apie tam tikrą 
lietuvių etninę erdvę. Ją nurodo pagal du 
šaltinius: Petro Klimo (vyresniojo) ir Kur
šaičio. Petras Klimas skaičiuoja lietuvius 
Didžiojoje Lietuvoje, Kuršaitis —■ Mažo
joje. Kas įeina į tą etninę erdvę? — Pa
gal Petrą Klimą, maždaug juridinė Lietu
va, bet be Suvalkų ir be rajono į pietus 
nuo Gardino. Pagal Kuršaitį, Mažoji Lie
tuva maždaug iki Įsručio ir truputį toliau, 
bet be Karaliaučiaus. Ir štai 1914 m. — 
I-jo Pasaulinio karo pradžioje — lietuvių 
toje erdvėje buvo 52%. Daug buvo vokie
čių, daug buvo žydų. Buvo ir rusų ne taip 
jau mažai toje erdvėje caro laikais.

Dabar aš paėmiau tą pačią erdvę, ir net
gi kiek didesnę, kadangi prijungiau Kara
liaučiaus sritį ir paėmiau visą juridinę 
Lietuvą, t.y., ir Suvalkus, kurių Klimas ne- 
įskaito. Padariau apytikrius apskaičiavi
mus, koks procentas lietuvių bus tame plo
te, — juridiniame plote .plus Karaliaučiaus 
sritis — 1980 metais. Išėjo, kad jų ir tada 
lieka tie patys 52%. Tai nereiškia, kad 
mes į tą visą plotą turime pretenduoti. Di
delė problema turėti 48% kitataučių. Bet 
tai reiškia, jog lietuvių tauta nuo 1914 ligi 
1980 mėtų idealiai išliko labai sunkiomis 
aplinkybėmis. Net didesniame plote ji su
daro tą patį procentą. Tuo optimistiniu 
akcentu aš ir norėčiau užbaigti, ir norė
čiau, kad išeivija visada turėtų tą akcen
tą omenyje.

(Pabaiga) 

nius antrojo pasaulinio karo istorikus, Va
siljevas sako, kad Sov. Sąjunga norėjusi 
tik padėti vyrams ir moterims, įstrigu
siems okupuotuose kraštuose, be to, Vo
kietijoje laikomieji sovietiniai piliečiai 
net ir nelaukę, kad juos išvaduotų — jie 
bėgę iš stovyklų ir kovoję (daugiau' kaip 
40.000 kovoję Europos rezistentų grupėse, 
apie 40 sovietinių grupių vien Prancūzijo
je). Tačiau anglai ir amerikiečiai, užuot 
aprūpinę kovojančius ar pagelbėję grįžti 
namo, savo užimtosiose teritorijose suva
rę sovietinius piliečius kartu su vokiečiais 
į koncentracijos stovyklas.

Kai 1944 m. spalio mėn. sovietinė vy
riausybė įsteigusi repatriacinę komisiją ir 
jos atstovai pradėję tyrinėti sąlygas tose 
koncentracijos stovyklose, tai kai kur pa
tyrę, kad rusus pavesta tvarkyti vokie
čiams karo belaisviams, kurie persekioja 
juos. Žinia, kad rūpinamasi išvežti namo, 
belaisvių tarpe susilaukusi „plataus prita
rimo“. Kadangi dėl noro išgabenti iškil
davę teisinių ir finansinių nesusipratimų 
su vietine karine ir civiline valdžia, tai 
buvęs reikalingas visų sutarimas dėl re
patriacijos. Dėl to kas kaltinąs Edeną, kad 
jis padaręs klaidą, tai tyčia 'sumažinąs 
reikšmę tarptautinio teisinio dokumento, 
kuriuo buvo suinteresuoti tūkstančiai 
žmonių.

Pagal susitarimą Sov. Sąjunga repatri
javusi 732.378 vakariečius, o vakariečiai 
2.229.552 sovietinius piliečius. Eiet repatri
javimas buvęs susijęs su sunkumais, nes 
tam tikros prieš Sov. Sąjungą nusiistačiu- 
sios grupės variusios antisovietinę propa
gandą, visaip gąsdinusios sovietinius pi
liečius, kurie ilgam (buvo atskirti nuo sa
vo krašto ir nežinojo tikros padėties. 
Jiems buvo sakoma, kai jie bus laikomi 
nusikaltėliais ir nieko kita nesusilauks, 
kaip Sibiro darbo stovyklų, ilgų metų ka
lėjimo ar bus sušaudyti. Tokias priešiškas 
grupes palaikiusi anglų ir amerikiečių ka
rinė vadovybė, .neinformavusi, kur stovyk
lose yra rusų, ir dažnai net sovietinių at
stovų neįsileisdiavusi į stovyklas.

1946 m. liepos 1 d. Britanija pareišku
si, kad ji repatriaciją baigusi, nors tada 
Britanijoje dar buvę 5.500 sovietinių pi
liečių. 1949 m. kovo 1 d. repatriaciją su- 
sitabdžiusios britų ir amerikiečių okupaci
nės įstaigos Vokietijoje, nors tuo -metu Vo
kietijoje ir Austrijoje dar buvę daugiau 
kaip 250.000 sovietinių piliečių. Tai buvęs 
aiškus nusižengimas Jaltos susitarimui. O 
Sov. Sąjunga ištikimai laikiusis savo įsi
pareigojimų .ne tik sąjungininkams, bet ir 
nugalėtiesiems kraštams. Rodydama di
džiadvasiškumą ir humanizmą, repatrija
vusi 500.000 japonų ir apie 2 mil. vokie
čių.

N. Tolstojaus knyga esanti tik mišinys 
senų kaltinimų, kuriais Sov. Sąjungos 
priešai naudojęsi karo metu ir pirmaisiais 
pokario metais.

V. Vasiljevo aiškinimus gal ir būtų ga
lima priimti už lapytikrę tiesą, jei jis bū
tų galėjęs pateikti rimtų įrodymų, kad 
grąžintieji rusai nebuvo tremiami į Sibi
rą, grūdami į kalėjimus ar šaudomi. O tai 
ir yra pagrindinis dalykas, dėl kurio N. 
Tolstojus rašė knygą ir vokiečių spauda 
kaltinio savo vyriausybes. Juk Itą grąžintų
jų šaudiymą ir naikinimą stovyklose yra 
paliudiję patikimiausi žmonės (pvz. Sol
ženicynas).

TAURAUS VEIKĖJO 
CHARAKTERISTIKA

Nuolat; rus „Dirvos“ bendradarbįs ilšj 
Autralijos A. Laukaitis apie „dinamišką 
Česlovą Liutiką“ rašo:

„Jau penkeiri metai, kaip Sydnėjuje gy
vena Česlovas Liutikas, kuris šiomis die
nomis atšventė savo amžiaus 75-rių metų 
sukaktį. Nedaug yra pas mus tokių akty
vių ir gyvenime taip judrių žmonių, kailp 
šis, aukšto ūgio, baltaplaukis ir visuomet 
kažkur tai skubąs vyras. 'Per tuos penke
rius metus, kai jis iš N. Zelandijos su sa
vo prieš metus mirusia žmona Elena, bu
vusia grafo Zubovo dukra, persikėlė į Syd- 
nėjų, kad galėtų kartu būti su savo duk
ra ir sūnumi, jis pasidarė vienas iš žino
miausių Visuomeniiniiinkų Sydinėj'ųje. Jis 
įsijungė į savaitgalio mokyklos mokytojų 
darbą, jis sutvarkė mūsų lietuviškąją bib
lioteką, padarė labai patrauklią lietuviš
kosios spaudos skaityklą, (kur galima ras
ti viso pasaulio lietuviškąją spaudą. Su sa
vo paskaitų ciklu jis papasakojo apie N. 
Zelandiją, Lietuvą, lietuviškąjį gintarą ir 
kt„ ne įtik lietuviams, bet ir svetimtau
čiams. Jo turimi labai vertingi pašto ženk
lai, 'pinigai, medaliai, lietuviškieji išdirbi
niai, 'gintaras ir kt. ne vieną kartą buvo 
parodyti specialiose parodose. Jis su savo 
paskaitomis važinėjo ir po kitus Australi
jos miestus, visur iškeldamas Lietuvos 
valstybę, (Lietuvos kultūrą, meną ir mūsų 
tautinius turtus. Sekdamas savo sporti
ninko sūnaus pėdomis, jis aktyviai įsijun
gė ir į mūsų lietuviškąjį sportinį gyveni
mą, savo patarimais ir svariu žodžiu daug 
padėdamas mūsų jaunimui. Tai auksinės 
širdies žmogus, kurio energijos galėtų pa
vydėti ir daugelis jaunuolių“.

Tiesoje (1978. X. 6) plačiai aprašoma 
Panevėžio teatro pastatyta Šekspyro pjesė 
„Audra“. Visai nepaminėtas lieka jos ver
tėjas... Tomas Venclova.

LIETUVOJE
SIRIJOS GIROS ROMANAS RUSŲ 

KALBA
„Sovetskilj pisatel“ leidykla Maskvoje 

išleido rusų kalba V. Sirijos romaną ,Įdie
gimais nuo šešėlio“.

„MINDAUGAS“ ARMĖNIŠKAI
Armėnų žurnalas „Sovetakian Grakaniu- 

tiiun“ išspausdino Just. Marcinkevičiaus 
dramą-poemą „Mindaugas“.

Į LA SKALĄ STAŽUOTIS
Į Milano operą „La Skalą“ stažuotis at

vyko iš Lietuvos jauna dainininkė Irena 
Milkevičiūtė.

Anksčiau ten yra stažavęsi L. Noreika, 
V. Daunoras, G. Kaukaitė ir A. Stasiūnai
tė.

AMERIKIEČIAI ŠOKO VILNIUJE
Sov. Sąjungoje gastroliavęs P. Teiloro 

vadovaujamas šokių ansamblis buvo atva
žiavęs ir į Vilnių ir keturias dienas rodė 
savo programą akademiniame operos ir 
baleto teatre.

LKP, JOS ŠVENTIEJI IR KANKINIAI
Spalio 1 d. „Tiesa“ paskyrė vedamąjį iš

kelti Lietuvos komunistų partijai. Straips
nyje, be kita ko, šitaip prisimenami parti
jos šventieji ir kankiniai:

„Iš laiko 'tolių iškyla tokios šviesios as
menybės, kaip Feliksais Dzeržinskis, Vin
cas Mickevičiius-Kapsukais, Zigmas Alek- 
sa-Angarietis, Pranas Eidukevičius ir eilė 
kitų, daug prisidėjusių prie komunistinio 
judėjimo Lietuvoje plitimo. Niekada lie
tuvių tauta neužmirš fašistinio karo teis
mų pasmerktų sušaudyti komunistų Karo
lio Požėlos, Kazio Giedrio, Rapolo Čamo i 
Juozo Greifenlbergio atminimo“.

Tur būt, ir kartojama nuolat, kad tau
ta neužmirštų.

SAVIVEIKLA LIETUVOJE — IDEOLO
GINIS ĮRANKIS

Lietuvoje, pasak Literatūros ir Meno 
(1978. IX. 31), šiuo metu veikia 796 savi
veikliniai chorai (be moksleivių kolekty
vų), 1074 jaunimo ir 1627 vaikų šokių ko
lektyvai, 540 pučiamųjų orkestrų, 25 liau
dies teatrai, 2500 dramos kolektyvų, 720 
meninių „agitbrigadų“. Toji „masinė savi
veikla“ kompartiją ir džiugina ir nerami
na: „kokie platūs saviveiklininkų porei
kiai, kiek daug dėmesio jiems turi skirti 
administraciniai ir ideologiniai vadovai“. 
LKP CK nutarime pabrėžiama, kad „rei
kia stiprinti partijų vadovavimą meno sa
viveiklai, laikyti ją svarbia priemone, pa
dedančia... skatinti jų politinį ir darbo 
aktyvumą, gerinti internacionalinį (t.y. so
vietiškai nutautinantį. Red.) ir patriotinį 
(t.y. „didįjį brolį“ liaupsinantį. Red.) auk
lėjimą“. Čia prisimintina .Aušros“ ir „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pa
teikta išsami medžiaga apie etnografinių 
ir kitų sambūrių persekiojimą. ELTA

LIETUVIŠKI FILMAI PRIIMTI RODYTI 
SOV. SĄJUNGOJE

Nauji Lietuvos kino studijos statyti il- 
mai „Nesėtų rugių žydėjimas“ (pagal V. 
Bubnio romaną) ir „Pasigailėk mūsų...“ 
(pagal V. Radaičio apysaką ,Mano Gali
lėjus“) buvo priimti rodyti Sov. Sąjungos 
ekranuose.

^KLAIPĖDOS GYVENTOJAI
Klaipėda dabar turi 165 tūkstančius gy

ventojų (daugiau už ją gyventojų turi tik 
Vilnius ir Kaunas).

Naujai pastatytuose namuose kasmet 
butus gauną apie 2.000 šeimų. Statomas 
esąs naujas „Miško“ kvartalas, kuriame 
gyvensią apie 40 tūkst. žmonių.

„SANITO“ GAMINIAI
Kauno „Sanito“ chemijos - farmacijos 

fabrikas gaminąs keliasdešimt pavadini
mų vaistus ir gydomuosius preparatus.

Jo gaminiai esą siunčiami į Lenkiją, Če
koslovakiją, Bulgariją, Rumuniją, Libaną, 
Iraką, o taip pat į Kanadą, Angliją ir Aus
traliją.

ATRADĖJŲ DIPLOMAI
Sov. Sąjungos išradimų ir atradimų ko

mitetas atradėjų diplomus išdavė Lietuvos 
Mokslų akademijos puslaidininkių fizikos 
instituto mokslininkams S. Ašmontui, J. 
Požėlai ir K. Repšui, kurie aptiko elektro- 
varos jėgos ir laidumo asimetrijos viena
lyčiame izotropiniame puslaidininkyje su
sidarymo reiškinį.

POLITINĖS MOKYKLOS KUPIŠKIO 
RAJONE

„Tiesoje“ rašoma, kad Kupiškio rajone 
veikia 67 politinio švietimo mokyklos ir 
21 teorinis seminaras. Savo politines ži
nias, sako, gilina kas trečias rajono gyven
tojas, tarp jų 1.300 komunistų.

Tose mokyklose ir seminaruose nagrinė
jama Sov. Sąjungos konstitucija, Sov. Są
jungos komunistų partijos centro komiteto 
liepos mėn. nutarimai, L. Brežnevo kny
gos „Mažoji žemė“ ir „Atgimimas“.

3
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FEuropo^S
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Gruodžio 9 d. — Bradfordo 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:

DBLS Stoke-on-Trent Skyrius — 40.00 
svarų.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

LONDONAS

VAKARAS SODYBOJE

Gruodžio 16 d. ruošiamas
DIDŽIULIS LIETUVIŠKAS VAKARAS 

SODYBOJE.
Programoje:
Tautinių Išokių grupė „Lietuva“.
London vyrų Oktetas.
Iš Londono organizuojamas autobusas, 

'kuris iišvyksrta niuo Londono lietuvių baž
nyčios 2 vali. p. p. nuo Lietuvių Namų 2.30 
vai.

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

Autobuso kaina £2.00.

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 nartus ir parapi
jos svetainėje. Laukiame visų!

L. M. K. F. NARĖS LONDONE

Amerikos Lietuvių Moterų Klubų Fcdc- 
radijos narės iš New Yorko V. Šileikienė 
ir idir. J. Vytuvienė lankėsi Londone ir, Fe
deracijos pirm. M. Samatienės įgaliotos, 
lapkričio 21 d. susitiko su „Dainavos“ at
stove J. Keriene. Prie puoduko kavos pa
sikalbėta bendrais' organizacijų reikalais 
ir plačiau išnagrinėtos glaudesnių ryšių 
palaikymo galimybės.

KALĖDINIS PAŽARAS

Tradicinis baltiečių moterų Kalėdinis 
.bazaras, suruoštas lapkričio 25-26 d. d. 
Latvių Namuose, praėjo labai sėkmingai.

Bazarą atidaryti malonėjo Lady Good
man, dalyvaujant Lietuvos ir Latvijos 
diplomatiniams atstovams su poniomis 
Baltokiene ir Ozolinš, ir gausiai publikai. 
Sveikindama atvykusius svečius, p. M. 
Varkalienė, kalbėdama jungtinės estų, (lat
vių ir lietuvių moterų organizacijų vardu, 
padėkojo poniai Goodman už sutikimą ati
daryti šį bazarą ir susirinkusiems sve
čiams už nuolatinę paramą.

Ponia Varkalienė padėkojo visiems au
kotojams, (kurie prisidėjo prie bazaro su
ruošimo, suaukojus tiek gražių ir vertin
gų dovanų. Ji pažymėjo, kad pelnas, gau
namas kasmet iš bazarų, yra naudojamas 
pagalbai teikti mūsų tautiečiams. Dauge
liui vienišų žmonių Kalėdos bus laimin
gesnės per tą labdarybės darbą.

Lady Goodman, sutikusi šiais metais 
atidaryti bazarą, dirba visoje eilėje (lab
daros organizacijų. Bet ji visti ek rado lai
ko atvykti ir lį šį baltiečių (bazarą.

Lady Goodman pažįsta baltiečius nuo 
pokarinių (laikų, kada ji, kaip UNRR.A 
darbuotoja 1945 m. dirbo išvietinitų asme
nų (DP) stovyklose, Vokietijoje. Po 1948 
m. ji persikėlė dirbti išvietintų asmenų 
komitetetan Londone, kur rinko lėšas pasi- 
likusiems Vokietijoje. Šiuo metu Lady 
Gioodman dirba labdarybės darbą Ken
sington-Chelsea rajone ir taip pat vado
vauja MIND organizacijai.

Per dvi dienas bazarą aplankė per 300 
žmonių. Sekmadienį programą paįvairino 
latvių vaikų tautinių šokių grupė ir lie
tuvių vaikai, vadovaujami p. p. Jurienės ir 
Senkuvienės. Visą laiką veikė bufetas, kur 
svečiai galėjo pasivaišinti mūsų moterų 
pagamintais skanumynais ir kavute.

Reikia tikėtis, kad moterų triūsas visuo
menės bus aukštai įvertintas.

bradfordas
UŽ TĖVYNĘ, ŠV. ŽEMĘ!

LRapkričdo 26 d. Bradfordo ir apylinkės 
lietuviai šauniai paminėjo Nepr. Lietuvos 
kariuomenę. Pirmiausia kas galėjo, daly
vavo Šv. (Miišų aukoje. Visų nuotaiką kėlė 
Londono lietuvių okteto giesmės. Tarp 
įprastų ir artimų širdžiai giesmių nuotai
kingai skambėjo dar čia negirdėta „Palai
mintas Viešpats“ pakili giesmė . Kun. J. 
Kuzmickis pamoksle priminė skaudžias 

vokiečių ir sovietų okupacijas, pareikala
vusias 703.000 lietuvių gyvybių. Kartu 
apeliavo neužmiršti dabartinių aukų, kle
benant dėl Viktoro Petkaus laisvės: „Ko
va už V. Petkų turi būti masinė, aktyvi ir 
plati“. Pabaigoje po „Štai užbaigėme Au
ką gausią“ vis i kartu sugiedojo Tautos 
Himną.

Po pietų Vyčio klubo salėje apie 70 da
lyvavo oficialiame Kariuomenės minėji
me, kurį pradėjo DBLS skyr. valdybos 
pirm. A. Bučys, į garbės prezidiumą pa
kvietęs savanorį kūrėją J. Reinį, Sąjungos 
pirm. J. Alkį ir plunksnos darbininką kun. 
J. Kuzmickį. Ilgesnėje kalboje A. Bučys 
priminė garbingą Lietuvos praeitį, narsią 
kariuomennę, nepriklausomybės laikus ir 
ilgai trukusią okupaciją. Mes esame itebe- 
vykstančios kovos avangardas ir statome 
paminklus ne tik kapinėse, bet ir šio kraš
to bibliotekose (V. Ignaičio rūpesčiu su
telktos anglų k. knygos apie Lietuvą yra 
labai populiarios), miesto skveruose (so
dindami medžius) ir 'kultūrinės veiklos 
baruose.

J. Alkis savo kalboje iškėlė praeities 
Lietuvą, jos valstybinį subrendimą, tole
ranciją, pasiaukojusius ssavanorius, par
tizanus ir dabarties jaunimą, aktyviai da
lyvaujantį lietuviškoje veikloje. Paprašęs 
tylos minute pagerbti žuvusius savanorius 
ir karius, vaizdingai papasakojo, kaip, bū
damas neužaugęs vaikas, 1940 m. su pri
nokusiais Obuoliais sutiko Lietuvos šau
nius karius, organizuotai atvykusius į Vil
nių.

Labai įdomių atsiminimų pažėrė sava
noris J. Reinys. 1919 m. (pradžioje savano
riai buvo menkai apginkluoti, prastai mai
tinami ir dėvėjo įvairiaspalvius drabu
žius, Nors priešai juos vadino „banditų 
gvardija“, (tačiau jaunų vyrų dvasia 'buvo 
pakili ir j'ie drąsiai ėjo į pergalę. Politinis 
barometras rodo laisvės kryptį: jaunieji, o 
gal būt ir jis pats su savo amžininkais, 
tikrai sulauks laisvos Lietuvos.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė Londo
no vyrų Oktetas. Vykusiai parinktos (kari
nės ir patriotinės dainos (Gaudžia trimi
tai, Kur banguoja Nemunėlis, Vaikščiojau, 
Dunda, trankosi, Tau mėlynas dangus ir 
kt.) pažadino ir apsnūdusius dalyvius. 
Gausios katutės, reikalavusios (kad kurias 
dainas (Jau žirgelis pabalnotas) pakarto
ti, parodė, keikia galinga, uždeganti mūsų 
tautinė daina, kaip ji uždega visus, kokį 
ryžtą sukelia. Tai didelis nuopelnas londo- 
niškių vyrų, kurie suranda laiko bei noro 
pasirengti ir aplankyti su daina tolimesnes 
lietuvių gyvenvietes. Ypatingos padėkos 
susilaukė ir energingasis okteto dirigen
tas 'bei akompaniatorius Vincas O‘ Brien, 
taip sulbtililiai įsijautęs į lietuviškos dai
nos niuansuotą (turinio ir melodijos pynę. 
Minėjimas buvo pabaigtas griausmingai 
sugiedotu Tautos Himnu.

Priėmimo metu okteto dalyviams nuo
širdžiai padėkojo Vyčio klubo pirm . V. 
Gurevičius, kun-. J. Kuzmickis, A. Bučys, 
o dr sveteliai — J. Alkis, V. Šiaučiūnas ir 
kt. — pasidalino įspūdžiais.

Gražiai pasidarbavo Vyčio klubo valdy
ba, nesigailėdama išlaidų, DBLS skyriaus 
valdyba ir visi (tie, kurie apnakvydino sve
čius. Nuoširdžiai talkininkavo ir mūsų ne
pailstančios moterys, net kelis įkartus pa
dengusios puikiomis vaišėmis stalus. Visi 
kiti, kurie turėjo kantrybės ramiai sekti 
šventės programą, savo aukomis prisidėjo 
prie išlaidų padengimo. Taip, anot tos dai
nos, už Tėvynę, šventą žemę, jei reikės, 
numirs.

J. K.

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

COVENTRY
KARIUOMENĖS G0 METŲ SUKAKTIS

šeštadienį, lapkričio 25 d. Coventry 
DBLS skyriaus valdyba suruošė platesnio 
masto kariuomenės 60 metų įkūrimo su
kakties paminėjimą. Jaukioje lenkų atsar
gos karių klubo salėje susirinko nemažas 
vietinių ir iš kitų vietovių atvažiavusių lie- 
vių būrys. Juos visus sutraukė bendras 
tikslas — paminėti mūsų didvyrius, žuvu
sius tose pirmose kariuomenės kūrimo die
nose kada menkai ginkluota, menkai ap
rengta ir nedaug pavalgiusi mūsų jaunoji 
kariuomenė stengėsi apginti besikurian
čios jaunos valstybės sienas trijuose fron
tuose.

Minėjimą pradėjo skyriaus pirm. J. 
Dimša, suglaustai pabrėždamas 'šios die
nos svarbą ir pakviesdamas šio vakaro 
prelegentą A. Pranslkūną. Kadangi salėje 
dalyvavo daug mišrių šeimų bei svečių 
anglų, tai prelegentas pirmąją savo kalbos 
dalį paskaitė angliškai, trumpai nušvies
damas šios šventės reikšmę mūsų sve

čiams. Po to tęsė lietuvių kalba, daugiau 
įsigilindamas į mūsų rytų kaimyno impe
rialistinius siekimus praeityje ir dabar.

Meninę dalį pradėjo Gloucester mergai
čių tautinių šokių grupė, vadovaujama M. 
Gelvinauskienės. Ddžiugu buvo pamatyti 
mergaites, pasipuošusias tautiniais rūbais, 
kurios dar sugeba surasti laiko šiam tau
tos menui. Taip pat džiugu, kad dar yra 
lietuvių, kaip M. Gelvinauskienė, kuri ne
sigaili laisvo laiko ir turi ištvermės šį dar
bą dirbti.

Toliau programoje pasirodė žinoma mū
sų solistė V. Gasperienė, kuri sudainavo 
ciklą dainų, pritaikytų šios dienos dva
siai. Salė jau buvo gerokai prirūkyta ir 
Skyriaus pirm, net du kartus turėjo per
spėti rūkorius, kad yra sunku dainuoti dū
mų debesyse. Solistė, savo gerai išlavintu 
balsu, atkūrė tų anų dienų didvyrių kovą 
ir pasiryžimą išlaisvinti tėvynę. Pianinu 
akompanavo F. Green.

Toliau vėl pasirodė mūsų šokėjos, savo 
grakštumu sužavėdamos publiką, o po jų 
solistė dar sudainavo keturias liaudies 
dainas ir, publikai pageidaujant, dar vie
ną.

Padėkos ir gėlės programos dalyviams 
užbaigė šio vakaro įvairią programą.

Už taip sklandžiai ir ‘šeimyniškai su
ruoštą minėjimą turėtume pareikšti padė
ką Skyriaus valdybai, o ypač jos pirm. J. 
Dim ša i.

Sekančią dieną kun. S. Matulis šios pro
gos intencija atlaikė pamaldas.

NOTTINGHAMAS
NEUŽMIRŠTINOS DIENOS

Lietuvių malldų novena su airiais už 
laisvę čia pratęsiama į sekmadienį, gruo
džio 10 — Žmogaus Teisių Dieną. Per liet, 
pamaldas Židinyje 11.15 vai. giedos solis
tė Vida Gasperienė ir Moterų choras, ku
ris tą dieną iškilmingai gaus Gintaro var
dą.

Marijos Nekalto Prasidėjimo švenė, 
gruodžio 8 d., iš Liet. Religinio Centro yra 
skirta Notltiinghamui Maldos Žygiui už Lie
tuvą. Pamaldos su laisvės novena bus 19 
vai. šičia dabar randasi airių dovanota 
Marija Lietuvai.

MANCHESTERIS
ATSISVEIKINIMAS

Mes neužilgo iškeliaujame su visa šeima 
į Australiją, todėl norėtume Jus visus at
sisveikinti ir kartu palinkėti Jums visiems 
Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 
Metų.

Norėtume išreikšti didelę padėką ypatin
gai tiems asmenims ir organizacijoms, ku
rie mus globojo ir padėjo visokiais būdais.

Nėra vietos šiame atsisveikinime išvar
dinti visų pavardes visus vardus, bet mes 
Jus prisiminsime ilgą laiką.

Sudie ;r ačiū
Jums visiems,

Emilija ir Petras Viržintai

VOKIETIJA
RAŠYTOJAS VYTAUTAS BUBNYS 

ANABERGE

Spalio mėnesio pradžioje, kum. Urdzės 
iškviestas, į Anabergą buvo atvykęs sve
čias iš Lietuvos — rašytojas Vytautas 
Bubnys.

Spalio 21-22 d. d. Anabergo apylinkės 
lietuviai ir keletas svečių iš Belgijos daly
vavo „susipažinimo vakaronėje“. Rašyto
jas papasakojo apie save, savo kūrybą ir 
mielai atsakinėjo i klausimus.

Spalio 23 d. rašytojas Bubnys, po 15 die
nių viešnagės Anaberge, išvyko atgal į Lie
tuvą.

E. C.
VĖDARŲ BALIUS — 

JAUNIMO KONGRESUI!

Muencheno priemiestyje Ludwigsfelde, 
kur gyvena apie 20 lietuvių, „Ratuko“ jau
nimas dvi dienas virė, kepė, dekoravo, 
fantus rinko loterijai, muzikinius įrašus 
ruošė, repetavo taip vadinamam „Vėdarų 
baliui“ (18.XI.).

Nors antraštėje tilpo „vėdarai“, bet bu
fete galėjai nusipirkti ir dviem pavidalais 
sutaisytų silkučių pagal lietuvišką gomu
rį, ir mišrainių dviejuose dideliuose bliū- 
duose; drebutiena didesniuose ir mažuose 
indeliuose drebėjo nuo godžių akių, o prie 
jos ašaras išspaudžiančių, parausvintų 
krienų stiklai; iš Lietuvos miškų grybų 
delikatesas maloniai kuteno gomurį; prie 
bavariško alaus rikiavosi virtinės lašiniuo- 
čių; o saldieji žagarėliai bandė konkuruoti 
lietuviško krupniko saldumą. Bet nenukon-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

vienuolyne, Manchester Rd.
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., lEtrid— 

ge Gate.
LEEDSE — gruodžio 10 d., 3 vai. p. p.
EIRADFORDE — gruodžio 17 d., 12.30 vai. 
MANCHESTERYJE — gruodžio 25 d., 

12.30 vai., St. Chad's bažn. 

kuravo! Gerai „užraugtas“ krupnikas kaip 
mat išgaravo nuo lentynos. Net per gar
siakalbį buvo paskelbta, kai iš kelių kros
nių buvo sunešti kaišti, garuojantys kruo
piniai ir bulviniai vėdarai.

Šitais masalais „Ratukas“ bandė pa
vergti svečių „paširdžius' ir iš'tuštinti ki
šenes IV-jo Jaunimo Kongreso labui. Įsi- 
siūbavusioj vakaro nuotaikoj, seniūnė K. 
Pauliukevičiūtė taip ir palinkėjo, kad vis
kas būtų suvalgyta iki paskutinio trupinio 
ir kad kišenės liktų visiškai tuščios. Ir vi
sa tai Jaunimo Kongresui Europoje, kuris 
turės būti dar geresnis už tris buvusius 
užjūryje.

Šiuos linkėjimus dar bandė pastiprinti 
Apylinkės pirmininkas R. Hermanas, šia 
proga prisimindamas dar ir Kariuomenės 
šventės 60-ją sukaktį.

Kada svečiai buvo visko paragavę, pra
nešėjas stud. M. Landas paskelbė linksmą 
programą.

Stud. Jūratė Barasaitė padeklamavo, 
kaip jos vardui ir pritiko, — Antano Gus
taičio „Jūratę ir Kastytį“. Stud. Kristina 
Žutautaitė šelmiškai, bet grakščiai viliojo 
keturis bernelius „Lenciūgėlyje“ ir kai 
dėl jos susipešė Alfredas - Manfredas - 
Marijus - Rudolfas, ji apgailestavo, kad 
geriau būtų su vienu flirtavusi... Poetė 
Eglė Juodvalkytė debiutavo kaip solistė su 
satyriška daina „Aš esu boba didžiai tur
tinga“. Atrastas jos naujas talentas! Eglei 
nenorėjo pasiduoti trys žinomos daininin
kės nuo Plungės — „Marcė, Barbė er Un- 
tuosė“ (Alina-Milda-Rita), kritiškai pa
žvelgusios į šiuolaikinį gyvenimėlį. Kai tik 
žemaitiškos klumpės suktiniu nutrepsėjo 
nuo scenos, publika spontaniškai pragydo 
„Pempei, pempei koudoutoji“. Mečys Lan
das nutraukė dainą, patiekdamas pluoštą 
„patarimų“ ūkininkams. Tąda Violeta 
Hermanų, pasitelkus studijų kolegą vokie
ti, sudainavo lietuvišką romansą. Tospa- 
čios giminės Diana nuotaikingai papasa
kojo apie socialistišką pasaulio sutvėrimą. 
Tada estradinė Violeta — Rakauskaitė 
šelmiškai, koketiškai, liaudiees motyvais 
ir polkos ritmu uždainavo Gorbulskio „Ki
birkštėlę". Septynios poros ratukiečių ko
miškuoju „Senių šokiu“ užtraukė tikrai 
linksmą programėlę.

Tada susirikiavo „senimas ir jaunimas“ 
drauge ant parketo nepertrūkusiam šokiui 
iki 1-mos valandos. Nuotaiką palaikė visą 
vakarą grojant tik lietuviška muzika, ku
rią rūpestingai buvo parinkęs „Ratuko“ 
muzikantas Mečys.

Loterija buvo išparduoti iki paskutinio 
bilieto. Jei vakaras davė Jaunimo Kong
resui pelno 1.320 DM, už tai reikia dėkoti 
dosniems miuncheniečiams ir tolimesniems 
svečiams, kurie rėmė jaunimą pinigais, 
fantais ir maloniu dalyvavimu. Pasitem
pė ir „Ratukas“! Kas beapra'šys visokius 
nuotykius, beruošiant balių! Pavyzdžiui, 
(kaip iš Skerdyklos vežusią žarnas ir krau
ją vėdarams, šoferis išplūdo už smarvę ir 
varė lauk iš autobuso... kad Deimantų 
gatvės nr. 7 liks ilgam lubose Mečio tar
kuotų bulvių pėdsakai... Bet liūdniausias 
„nuotykis“, kaip betvarkant baliaus lieka
nas, „Ratuko“ seniūnė nusilaužė pirštu
ką... Ir visikas — Jaunimo Kongreso labui-

A-E-K

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
SVEIKINIMAI, UŽUOJAUTOS IR 

PADĖKOS

Mums, lietuviams, gyvenantiems sveti
muose kraštuose tarp svetimų, turėtų (bū
ti būtini sveikinimai, užuojautos ir 
prireikus padėkos. Tuo būtų reiškiamas 
tarpusavio solidarumas. Tik reikia turėti 
gerų norų ir jausti artimumą. Net ir taip 
nebendraudami, dar labiau toltume vieni 
nuo kitų ir darytumės vienišesni. O kai ne 
visada (būna galimybių atlikti tai asmeniš
kai, tenka pasinaudoti spauda.

Anksčiau taip ir būdavo daroma, kol 
nebuvo paskelbta, kad už tokius dalykus 
reikia mokėti. Išeitų, kad tuo būdu lyg ir 
norima pristabdyti draugiškumą ir ben
dravimą tarp lietuvių.

J. Liobė
Redakcijos pastaba. Už sveikinimus, 

užuojautas ir padėkas visi laikraščiai ima 
mokestį. Ėmė visada ir „Britanijos Lietu
vis“, ima ir „Europos Lietuvis", nes laik
raščiui leisti reikalingos ir prenumeratos 
ir kiekvienas penas net ir už smulkius 
skelbimėlius. Neimti būtų net skriauda 
tiems, kurie sumoka prenumeratą, bet ne
pasinaudoja laikraščiu sveikinimams, 
užuojautoms ir padėkoms atspausdinti.

O kas pasinaudoja ir sumoka, tai pare
mia laikraštį, kad jis galėtų su mažes
niais nuostoliais verstis.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

’'IENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

KVIETIMAS JAUNIMUI

21 m. gimtadienio proga 
AUŠRA GLATKAUSKAITĖ 

kviečia visus jaunuolius į 
DISCO-ŠOKIUS 

Lietuvių Namuose šeštadienį 
gruodžio 16 d., 7.30 vai. iki 12 vai.
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diijos mašinos, o kino darbuotojai triūsė 
teismo salėje. Nežinoma, ar teismo pirmi
ninkas IGNOTAS ir prokuroras BAKU- 
ČIONIS darbavosi tik kaip kino režisieriai, 
ar ir kaip naujos (kino žvaigždės. Unifor
muotų vyrų palydoje buvo įvestas į teis
mo salę vienintelis V. PETKŲ kompromt- 
tuojantdis liudytojas, jaunas kareivėlis 
CIVILIS. Jau antrąją teismo dieną jisai 
verkdamas pasipasakojo jaunuoliams, kad 
pirmąkart saugumas jį privertė duoti pa
rodymus, kai jis buvo visai girtas, nieko 
iš esmės nesupratęs ir sutikęs su viskuo, 
ką jam liepė patvirtinti, o vėliau nepajė
gęs savo parodymų paneigti. Vargšas jau
nuolis! Jis niekada nebuvo PETKAUS ly
tiniai išprievartautas, ibet moraliai j.į tik
rai išprievartavo tie, kas privertė jį duoti 
melagingus parodymus. Jaunuoliai, 'kurie 
lankydavosi V. PETKAUS bute ir ten ben
drai studijavo ŠAPOKOS „Lietuvos isto
riją“ bei religines knygas, niekada jo nė
ra matę PETKAUS (bute.

Helsinkio grupės narys E. FINKELŠTEI- 
NAS raštu pareiškė aukščiausiajam teis
mui:

„Aš (atsisakau dalyvauti liudininku V. 
PETKAUS byloje, nes ir aš kaip V. PET
KUS esu lietuviškosios Helsinkio grupės 
narys ir pilnai kartu su PETKUMI atsa
kau už Grupės veiklą ir tuos dokumentus, 
kuriuos IHIG paruošė. Aš galiu teismo pro
cese dalyvauti įtik kaltinamuoju“.

Į teismo salę (buvo pakviestos dvi PET
KAUS buto šeimininkės. Albi liudytojos 
dar prieš teismo salės duris buvo saugu
miečio paklaustos, ar jos duosiančios pa
rodymus ir, būtent, kokius. Joms atsakius, 
kad „ko teisėjas klaus, atsakysime“, liu
dininkės į įšalę buvo įleistos. Liudytojų ap
klausa prieš teismo salės duris!? Teisme 
šeimininkės papasakojo, kad pas PETKŲ, 
išgyvenusį jų bute 8 metus, niekada nebu
vo girtaujama, o tvarkydamos jo kamba
rį, niekada neradusios ne tik tuščios bon- 
kos, .beit dargi kamščio. Pas V. PETKŲ 
rinkdavosi jaunimas, (bet jie elgėsi rimtai 
ir 'mandagiai.

Nesitikėjęs tokio liudijimo, prokuroras 
BAKUČIONIS tik išskėtė rankas ir rusiš
kai sušuko: „Nu, vot!“

Teisme buvo skaitomi latvio KALNIN- 
ŠO parodymai dėl numatomo Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos išvadavimo komiteto 
steigimo. V. PETKAUS bylą apsunkinan
tieji parodymai iš KALNINŠO buvo nu
pirkti už leidimą jam išvykti į Vakarus. 
Ir tikrai, dar prieš prasidedant teismui 
KALNINSAS su šeima jau buvo Vakaruo
se. O, remiantis jo paties liudijimais, jis tu
rėjo sėdėti 'kaltinamųjų suole šalia PET
KAUS. Kur logika? Vienam organizacijos 
dalyviui — kalėjimas, kitam — laisvė Va
karuose.

Visą liepos 12-tąją dieną teismo salėije 
buvo filmuojama.

Liepos 13-ąją dieną liudytojų į salę taip 
pat neįleido. Aplink bestovinčius prieš
kambaryje nuolat zujo tiek aukšto, tiek ir 
žemiausio rango saugumiečiai. Laukian
čiųjų (laikysena buvo rimta ir rami. Prieš 
teismo posėdį saugumiečiai ir milicinin
kai pašalino i'š (teismo salės prieškamba
rio visus atvykusius dalyvauti teisme, iš
skyrus liudytojus. Susirinkęs jaunimas 
ramiai išėjo ir susibūrė ant plačių teismo 
laiptų. Nežinia iš kur atsirado glėbys 
gvazdikų, — visi jie buvo po vieną išdalin
ti liudytojams ir susirinkusiam jaunimui.

Laikydami rankoje gvazdikus, jaunimas 
ir PETKAUS draugai susispietė vienoje 
laiptų pusėje ir ėmė darniai choru kalbė
ti rožančių. Netoli stovėjo (saugumiečiai, 
mitliciiniinkai ir draugovininkai, o gatvėje 
laukė (paruošta milicijos mašina. 'Pro Res
publikinės bibliotekos langus šį neįprastą 
vaizdą stebėjo didelis būrys vilniečių. Mi
licija ir saugumas, dar nematę tokio pro
testo rūšies, pasimetė ir nežinojo, kaip elg
tis. Atėjęs kino studijos operatorius, o gal 
saugumietis, pradėjo iš visų pusių besi
meldžiančius filmuoti. Vienas iš liudytojų 
išsitraukė foto aparatą ir (pradėjo fotogra
fuoti patį filmuotoją. |Elaigęs melstis, jau
nimas šypsodamiesi padėkojo filmuotojui 
už (jo triūsą. Po trumpos (pertraukos jau
nimas ir vėl tęsė toliau rožančiaus maldą 
už teisiamąjį V. PETKŲ.

Po pietų pertraukos liudytojai pamatė, 
kad teismo salė jau pilna žmonių, susirin
kusių pro tarnybines duris. Saugumiečiai 
į teismo salę įleido tik penkis asmenis: A. 
TERLECKĄ, O. iLUK|AUSKAITĘ-POš- 
KIENĘ, kun. K. GARUCKĄ ir PETKAUS 
buto šeimininkes. Kiti buvo žiauriai at
stumti nuo durų, o maskvietė T. VELIKA
NOVA papulkininkio BALTINO taip bru
taliai pastumta, kad parkrito ant grindų.

Teismas paskelbė Viktorą Petkų itin 'pa
vojingų recidivistu ir pasmerkė jį 3 me
tams (kalėjimo, 7 metams griežto režimo 
lagerio ir dar 5 metams tremties.

Teismas taip pat paskelbė, kad P. RA
GAIŠIS už atsisakymą liudyti teisme pa
traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Taip pasibaigė ši žiauri teismo tragiko
medija.

N. B. Viktoro PETKAUS teismo eiga pa
teikta pagal vieno teismo dalyvio raštiš
ka pasakojimą.

ATITAISYMAS

Praeitos savaitės straipsnyje „Spaudos 
vaidmuo“, kuris tilpo pirmame puslapyje, 
įsibrovė nemaloni spaudos klaida.

4-tto paragrafo paskutinis sakinys turė
jo baigtis žodžiu „sutinkame“. Tą galima 
suprasti perskaičius visą straipsnį. i
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