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Prievarta pančiuose
Ne visikas sutemose žuvo.
Šiltu krauju širdis pasruvo 
ir prievartai paklust neišmoko — 
montuos vico!

Pavergtos Lietuvos kalinių ir į Sibirą 
ištremltųjų širdys šiltu krauju pasrūva, 
kai .ateistiniai! komunistai „džiaugiasi per
gale“, pasak N. Sadūnaitės, „virš morali
nių griuvėsių, virš milijonų nužudytų ne
gimusių kūdikių, virš išmiekinltos žmogaus 
vertės, virš menkų, suniekšėjusių žmo
giūkščių, apkrėstų baime ir gyvenimo ais
tros nuodų“.

Iškertėjusi griežto režimo lageriuose 
trejus metus, Nijolė dabar atlieka 3 metų 
ištrėmimo bausmę. Nenorėdami, kad ji 
jaustųsi atmenama, saugumiečiai, neturė
dami, pasak jos, nei gėdos, nei sąžinės 
kruopelytės, sulaiko jai siunčiamus laiš
kus ir siuntinius. Erick Weiss iš V. Vokie
tijos jai pranešė: „Mano pažįstami para
šė Tau daug laiškų. Dėl mums nesupran
tamų priežasčių beveik visi mano pažįsta
mų Tau rašyti laiškai grįžo atgal į Vokie
tiją. Tu, brangi Nijole, negalvok, kad mes 
Tave užmiršome“...

Neužmiršome ir Vlado Lapienio, kuris 
1977 m. liepos 25 d. už talką „IjKB Kro
nikai“ buvo .nuteistas 3 metams griežto 
režimo lagerio ir 2 metams ištrėmimo. 
Teismo metu jis pasakė: „Laikas, praleis
tas už įgrotų, ginant žmogaus teises ir pa
grindines laisves, nėra prarastas, o gra
žiausiai pasitarnauja dvasiniam atgimi
mui“.

1978 m. birželio 20 d. VI. Lapienis rašė, 
kad zonos viršininkas maj. Aleksandrovas 
„taip pradėjo „švarinti“ (bei „tvarkyti“ 
'gyvenamąjį (baraką (bei siuvimo cechą, 
kad iš mainęs paėmė česnakus, iš lagerio 
parduotuvės įpirktą tuščią aliejaus tan
ką“ ir net komunistinę spaudą teleido pa
vartyti vos 40 minučių. Savo žmonai pri
minė, kad gera malda yra nepaprastai ga
lingas ginklas, niekada neišsemiamas tur
tas, visų brangenybių šaltinis ir geriau
sioji mokytoja. Dėl to „citatos iš šv. Raš
to, „Kristaus Sekimo“ bei kitų religinių 
-knygų yra reikalingos ir naudingos; jų la
ibai laukiu“... Šiuo metu VI. Lapienis su 
penkiolika ar daugiau lietuvių kalinamas 
Mordovijoje, Potmos (griežto režimo lage
ryje.

Kaip niekinama žmogaus vertė, įrodo 
Balio Gajausko atvejis. Už religinę ir tau
tinę veiklą iškalėjęs 25 metus ir 1973 m. 
paleistas palaužta 'sveikata, 1977 m. vėl 
.buvo 'sudmltas ir už ,,LK|E| Kroniką“ bei 
dalyvavimą helsinkiečių grupėje buvo nu
teistas 10 metų griežto režimo lagerio ir 
5 m. ištrėmimo.

B. Gajauskas, Vatikano radijo žiniomis, 
kali .taipgi Mordovijos respublikoje. Spė
jama, kad' jis laikomas Sosnovsko lagery
je. Nepaisant ilgų metų kaceto, žmonos 
liudijimu, nesidavė dvasiniai palaužia
mas, tačiau rimtai susirūpinta jo likimu.

Sov. Rusijos kacetų katile tebelklainkilnia- 
mas Viktoras Petkus, kurio likimu susi
rūpinę Anglijos katalikai.

Taip, sovietų koncentracijos stovyklose 
vargsta ne tik čia suminėti lietuviai: jų 
yra kiekviename Lietuvos pavergėjų ka- 
cete.

'Suinidkšėję žmogiūkščiai neatleidžia, 
įtemptų pavadžių ir nenuleidžia raudono 
botago, .plakančio, pasalk VI. šlaito, mūsų 
gimtąją žemę.

'Praėjusių metų rudenį Alfonsas Paši- 
lis, gyvenąs Klaipėdoje, trečią kartą krei
pėsi į LTSR Aulkišč. Tarybą, kad jį su 
žmona Birute išleistų i J1AV, kur turi gi
minių, pažadėjusių padėti įsikurti. Jo 
duktė Audronė 1971 m. buvo pašalinta iš 
vidurinės mokyklos be teisės įstoti į bet 
kurią kitą mokyklą, nes „matė, Ikaip Vo
ronova Rimla apliejo rašalu stendą, nors 
pačiai Voronoval už šį poelgį buvo tik su
mažintas elgesys“. Sūnus Aleksas ketve
rius mietus (buvo išlaikytas griežto režimo 
pataisos diarbų Stovykloje. 1971 m. Alf. 
Palšiilį su žmtnoa Birute kaip „liaudies 
priešus“ pašalino iš Klaipėdos Meno drau
gijos už „amoralų elgesį“. Jų namuose 
pravestos net penkios kratos, paimant ra
šomąją mašinėlę, knygas, straipsnius, as
meninius laiškus. Pažymėtina, kad taip 
liaupsiną demokratiją komunistai Pašilių 
pašalinimą iŠ Meno draugijos nutarė „da
lyvaujant šešiems iš dviejų šimtų na
rių“...

Religinės Šalpos vadovybė Brooklyne 
šiuos 1979 metus pavadino „Maldos me
tais už Lietuvą“. Būtų gražu, kad ir atei
tyje tautinių švenčių proga turėtume spe
cialias pamaldas už Tėvynę, kad gausiai 
dalyvautume mūsų Bendrijai numatytos 
maldos dienos pamaldose, kad belstame 
laiškais į okupantų įstaigas, primindami, 
kad nė vienas jų kalinamas lietuvis nėra 
užmirštas.

Pavergtos Lietuvos veikėjai, dirbą ka- 
takimbinėse sąlygose, per ,,LKB Kroniką“ 
prašo, kad mes parodytume „daugiau rū
pestingumo, meilės, dvasinės ir medžiagi
nės pagalbos ypač katakomibinėmis sąly
gomis 'gyvenančiai mūsų Katalikų lElažny- 
čiai“ ir rūpintumėmės, 'kad „būtų pnadė-

MIN. S. LOZORAIČIO RAŠTAS

Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
paskelbimo trisdešimtųjų metinių proga, 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos šefas mi
nistras Stasys Lozoraitis pasiuntė raštą 
Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos 
pirmininkui, primindamas dabartinę ne
teisėtą Lietuvos padėtį. Ministras 'Lozo
raitis rašte pažymi, jog tuo metu., kai ci
vilizuotasis pasaulis mirai Visuotinės žmo
gaus Teisių Deklaracijos 30 metų sukak
tį, tos Deklaracijos nuostatai tebėra pa
žeidžiami Lietuvoje, kuriai Sovietų Są
junga akivaizdžia agresija yra primetusi 
karinę okupaciją. Lietuvoje yra panaikin
tos visos Visuotinės Žmogaus Teisių De
klaracijos garar/jucijamos laisvės, kurios 
yra esminiai svarbios tiek tautos gyveni
mui, tiek tarptautinės 'bendruomenės eg- 
zi'stencijiali. Sovietų įvestoje policinėje san
tvarkoje nėra minties, sąžinės, politinių 
įsitikinimų, spaudos laisvės. lEiažnyčios 
negali laisvai vykdyti savo misiją. Tokiu 
būdu, pažymi savo rašte Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos šefas, Sovietų Sąjunga 
pažeidžia savo prisiimtus (tarptautinius 
įsipareigojimus ir lietuvių tautos valią su
sigrąžinti suvereninių teisių vykdymą, at
statant savo nepriklausomą valstybę. Mi
nistras .Lozoraitis reiškia viltį, kad ateity
je Jungtinių Tautų Organizacija sugebės 
priversti savo narius gerbti Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos nuostatus ir 
atitaisyti tarptautinius nusikaltimus, ku
rių ryškus pavyzdys yra Lietuvos okupa
cija.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
Dvi dienas trukusi „keturių didžiųjų“ 

viršūnių konferencija Guadeloupe saloje 
buvusi labai vertinga. Taip pasakė D. Bri
tanijos min. pirm. Callaghan, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje. Prancūzijos prez. 
Giscard d* Estaing, Vokietijos kancleris 
H. Schmidt ir min. pirm. Callaghan suti
ko su JAV prez. Carteriu, kad labai .svar
bu yra Amerikai susitarti su Sov. Sąjun
ga dėl strateginių .ginklų apribojimo. Va
karų valstybių pastangos pagerinti santy
kius su Kinija nėra nukreiptos prieš Sov. 
Sąjungą.

IRENOS GAJAUSKIENĖS PRAŠYMAS
„The Daily Telegraph“ (1979. I. 10) pra

neša, kad Lietuvos disidento Balio Ga
jausko, nuteisto 10 metų darbo stovyklos, 
žmona Irena Gajauiskienė parašė prez. 
Carteriui laišką, įprašydama padėti jos vy
rui, kurio .kančias sunku apraišyti žo
džiais“.

52 m. amžiaus lElalys Gajauskais, jau at
likęs 25 metų bausmę nuo 1948 iki 1973 
m., praeitų metų balandžio mėn. vėl buvo 
nuteistas už antisovietinę veiklą. Jo apkal
tinimas turįs ryšio -su pagalba, kurią jis 
suteikęs pasižymėjusiam disidentui Alek
sandrui Ginsburgui.

SOVIETŲ ANTISEMITIZMAS
Uja lElaranikas, matomai Lietuvos žy

das, buvo atsiuntęs laišką iš Maskvos, ku
rį atspausdino Londono dienraštis „The 
Daily Telegraph“ (30. 12. 78). Jame laiš
ko autorius paneigė, kad Sov. Sąjungoje 
yra antisemitizmas ir netgi pažymėjo, kad 
Sov. -Sąjunga savanoriškai įsijungė į II 
pasaulinį karą prieš nacių Vokietiją.

Į (tą laišką atsiliepė keletas britų pilie
čių, iš kurių vienas, Sydney Tobin, tame 
pat laikraštyje (4. I. 78) prašo Baraniką 
nelaikyti kitus neišmanėliais ir nesakyti, 
kad Rusija savanoriškai įsijungė į karą 
kovoti prieš nacizmą ir antisemitizmą. 
Jeigu Rusija nori pasirodyti tokia, kokia 
pasisako esanti, tegul ji išleidžia išvykti 
tuos žydus ir baptistus, kurie prašosi iš
leidžiami.

„Aš susirašinėju su Vilniaus gyventoju 
Sovietų Lietuvoje (prieš karą buvo nepri
klausoma valstybė). Tai Volf VilenSkis, 
Sovietų Sąjungos didvyris. Jam dabar 60 
m., nesveikas, jo žmona taip pat invalidė. 
Jo vienintelis troškimas gyventi su savo 
vaikais ir vaikaičiais Izraelyje“... Bet so
vietų valdžia neleidžia.

tos beatifikacijos bylos naujų lietuvių 
kankinių už tikėjimą ir dorą: ark. T. Ma
tulionio, vysk. V. Borisevičiaus, stud. Ele
nos Spirgevičiūtės, parodžiusios panašų 
heroizmą, kaip šv. Marija Gineiti“.

„LKB Kronika“ mums primena: .Lie
tuvi, neužmiršk! Petras Pliumpa, Nijolė 
Sadūn-aitė, Ona PranSkūnaitė, Sergiejus 
Kovaliovas, Viktoras Petkus ir kt. neša 
nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai 
gyventi ir tikėti!“ (IV tomas, 464 psl.)

J. Kuzmickis

DR. S. RAČKIUI ALBUMAI, 
Z. BRZEZINSKIUI KNYGA, 

PREZIDENTIENEI — KAROLIAI

Lapkričio 18-19 d. d. Vašingtone posė
džiavo JAV Lietuvių Bendruomenės tary
ba. Po to buvo šaunus banketais. O dar po 
to, kaip „Tėviškės Žiburiuose“ rašo Vla
das Ramojus —

.Lietuvos atstovo Vašingtone ir jo žmo
nos pakviesti, LB tarybos suvažiavimo 
dalyviai ilr svečiai .sekmadienio popietėje 
aplankė Lietuvos atstovybės rūmus. Susi
rinko gal apie 100 lietuvių ir būrelis ame
rikiečių, jų tarpe ir prezidento Carter.io 
atstovė etniniams reikalams V. Mongiiar- 
do. Visų vardu dr. S. Bačkį ir ponią pa
sveikino LB tarybos pirm. R. Kuidukiis ir 
įteikė dovaną — Lietuvių Etninės Enciklo
pedijos leidyklos išleistus keturis stam
bius albumus“.

Pirmadienį .apie 260 lietuvių (buvo pa
kviesta į lEial-tuosius Rūmus. Tą pastarąją 
viešnagę V. Ramojus taip aprašo:

„Kai pasirodė prezidento patarėjas 
krašto saugumo reikalams Z. Brzezinskis, 
vilsi sustojo ir plojimais jį pagerbė. Visų 
pirma Z. Brzezinlskiui .įteiktas prezidentui 
Carteriui perduoti skirtas žymuo už žmo
gaus teisių klausimo perkėlimą į tarptau
tinę plotmę, -gi pačiam Z. Brzezinskiui 
įteikta anglų kalba parašyta knyga „Li- 
thuianliia 700 Years“.

„Savo žodyje lietuviams prezidento pa
tarėjas saugumo reikalams sakė, kad jis 
yra .susipažinęs su Lietuvos .istorija, lietu
vių likimui, kad' tai buvo didis kraštas, sa
vo laiku nusitęsęs nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros. Kaip Amerikos lenkas, jis ryš
kiai pavaizdavo, kad supranta lietuvių, 
kaip ir (kitų tautinių grupių problemas, 
norą ištaikyti savo kultūrą ir kalbą. Jis 
priminė, kad per popiežiaus Jono Pauliaus 
II vainikavimo iškilmes Romoje jo 14 me
tų sūnus, išgirdęs popiežių kalbant įvai
riomis kalbomis, klausė1, kodėl jo niekas 
neišmokė lenkų kalbos... Patį Brzezinski 
sujaudinęs popiežiiaus sveikinimas lietu
viškai. Žveigdiamiais į ateitį, prezidento pa
tarėjas pasirodė optimistas, nes mlaito lė
tą, kartais vargingą, beit kartu ir tikrą ju- 
dėjimą keliu į žmogaus teisių užtikrinimą,
kurio taip siekia Canterio vyriausybė.

„Po iEirzezinskiO kalbos, iš širdies j'am 
paploję, specialiais koridoriais buvom per
vesti į istorinius Baltuosius Rūmus. Čia 
kariams palaminu skambinant maršus, di
džiojoje salėje 'k.ieikvienam asmeniškai 
rankas paspaudė prezidento Carterio žmo
na Rosalynia, o 'kitoje salėje laukė kava su 
pyragaičiais. Visos pirmojo aukšto istori
nės ir paveikslais išpuoštos salės lietu
viams buvo atviros bent dvi valandas, ir į 
mūsų tarpą kuriam laikui buvo atėjusi ir 
prezidento žmonia. Prezidentienei lietuvių 
vardlu įteikti gintaro karoliai, o su ja kal
bėjosi Simas Kudirka ir eilė kitų“.

AMERIKOS PARAMA IRANUI

JiAV-bės siunčia į Saudi Arabiją eska
drom ą F-15 naikintuvų su įgulomis, aero
dromo personalu dr sprausminiais trans
porto lėktuvais. Dėl pavojingos padėties 
Irane, Amerika taip pat sustiprino savo 
karo laivyną Indijos vandenyne ir Arabi
jos jūroje. Pasitaręs su savo saugumo pa
tarėju Zbiigniewu Brzezinskiu ir viceprez. 
W. Mondaliu, prez. Carteris, tik grįžęs iš 
„viršūnių“ konferencijos Guadeloupe, įsa
kė pasiųsti iį Arabijos pusiasalio zoną dar 
tris karo laivus.

Valstybės departamento referentas pa
sakė spaudos atstovams, kad JAV nepa
keitė savo nuomonės dėl paramos šachui 
kaip Irano valstybės galvai.

KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA 
MINĖS VILNIAUS UNIVERSITETĄ

Jau esame rašę, kad JAV Lituanistikos 
institutas šiais metais pasiryžęs plačiai 
paminėti Vilniaus universiteto sukaktį.

Pasirodo, dar platesnį minėjimą rengia 
Lietuvių Katalikų mokslo akademijos Či
kagos Židinys. Jis rugpiūčio 31 — rugsėjo 
3 d. d. organizuoja 4 akademijos suvažia
vimą, kurio programoje numatoma apie 
20 paskaitų Vilniaus universiteto temomis. 
Vienos jų bus bendrinės (pvz., „Vilniaus 
universiteto reikšmė Lietuvai“), o kitos 
gana specialios (pvz., „Astronomija Vil
niaus universitete“).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Nuo sausio 1 d. siuntiniuose į Lietuvą 
neleidžiama siųsti maisto produktų.

VLIKo Seimo nutarimai
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Seimas, įvykęs 1978 m. gruodžio 9 ir 
10 d. d. Čikagoje, nutarė:

Išsiaiškinti su kitais laisvinimo veiks
niais Helsinkio Baiigmeniniio Akto reikš
mę Lietuvos ir kiltų Pabaltijo valstybių 
laisvinimui, siekiant suvienodinti politi
ką ir taktiką Lietuvos laisvinimo darbe, 
ypač ruošiantis Madrido konferencijai.

Pasirūpinti, kad ne tik JAV, bet ir At
lanto Sutarties valstybėse, ypač Kanado
je, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Italijoje ir Šveicari
joje veiktų pajėgūs politiniai vienetai.

Jungtinėse valstybėse: (a) tęsti bendina- 
dlanbiavimą su kongresine Europos Sau
gumo ilr Bendradarbiavimo Komisija, įtei
kiant jai sugestijų ir reikiamos medžiagos 
apie žmogaus teisių laužymą ir persekio
jimus sovietų okupuotoje Lietuvoje,; (b) 
veikti Valstybės Departamentą ir Kongre
są, ypač senatorius ir Rūmų atstovus, Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo Ko
misijos marius, kurie įeis į JAV delegaci
ją Madrido konferencijoje.

Stiprinti bendradarbiavimą su Tarptau
tine Juristų Komisija, Europos Žmogaus 
Teisių ilr Tautų Apsisprendimo Organiza
cija ir UNESCO, prašant jų paramos mū
sų kovoje su Lietuvos okupantu dėl min
džiojimo pagrindinių žmogaus teisių Lie
tuvoje.

įSiūlo VLIKo Valdipbai (sušaukti Lietuvos 
laisvinimo veiksnių konferenciją tęsti 
White Plains konferencijos svarstymus.

Paskatinti laisvuose kraštuose gyvenan
čius lietuvius imtis priemonių įtaigoti per 
rinkimų procesą ir susižinojimo priemo
nes tų valstybių vyriausybes, kurios tei
kia 'Sovietams finansinę, technologinę ir 
politinę panamą, kad ją nutrauktų, nes ji 
stiprina sovietinį imperializmą, siekiantį 
užvaldyti visą laisvąjį pasaulį.

Prašyti Lietuvių Bendruomenę sustip
rinti lituianistiniėse mokyklose visuomeni
nio mokslo (dėstymą, ypač gi supažindinti 
mūsų j atkilimą su 'okupuotos Lietuvos da
bartine padėtimi ir su Lietuvos laisvini
mo organizacija.

Paskatinti mūsų jaunimą per jo organi
zacijas giliau susipažinti su Lietuvos lais
vinimo klausimais ir dėtis prie laisvinimo 
darbo.

Atsižvelgiant į laiko tėkmės nešamus 
pasikeitimus, tiek lietuvių visuomenėje, 
tiek tarptautinės padėties požiūriu, ir mū
sų išteklių ribotumą, siekiant tokių mūsų

Sejitųnios DIENOS
— Sausio 7 d. Vietnamo vadovaujama 

kariuomenė, žygiuojanti į kaimyninę 
Kamtadiją, užėmė to krašto sostinę 
PhnOm Pdnh. Sovietų telegramų agentūra 
Tass pranešė, kad fronto revoliucinės pa
jėgos nuvertė Kamlbodijos „reakcionierių 
diktatūrinį režimą'.

Sov .Sąjunga yna pasirašiusi su Viietnia- 
miui draugystės ir savitarpinės pagalbos 
sutartį. Vakarų stebėtojų nuomone, Sov. 
Sąjulnga pultų Kiniją, jeigu ši bandytų 
gelbėti savo sąjunginiilnką — Kamlbodiją.

—• 6 -savaites trukęs V-ak. Vokietijos me
talo darbininkų streikas pasibaigė. Nuo 
1982 m. darbininkai gaus per metus 6 sa
vaites atostogų, tat 40 vai. darbo savaitė 
likis kaip buvo ligšioL

— Bantry įlankoje prie Airijos krantų 
sprogo prancūzų tankeris, atvežęs 120.000 
tonų naftos. Per sprogimą kilo -gaisras ir 
žuvo apie 50 žmonių.

— Kinijos sostinėje, Pekinge, keli šim
tai valstiečių suruošė demonstraciją, rei- 
kalaudalmi paraaiki'nlti priespaudą ir įves
ti demokratinę santvarką.

— Italijos teroristai pagrobė pirmą 
žmogų 1979 m. Tai -Milano pramonininkas 
Dino Armani.

— Sovietų vyriausybė ipakantatinai per
spėjo D. Britaniją dėl „rimtų pasekmių“, 
jeigu palstaroji parduos Kinijai „Harrier" 
kairinių lėktuvų, kurie gali pasikelti ir nu
sileisti vertikaliai.

— Baskų teroristai Madride sausio 9 d. 
nušovė Ispanijos Aukščiausiojo Teismo 
teisėją iMiguel Cruz Cuenca. Jis yra šeš
tas asmuo šiais metais politiniais moty
vais nužudytas Ispanijoje.

— Traukinio katastrofoje netoli Anka
ros, Turkijoje, žuvo 30 ir sužeista- -arti 100 
keleivių.

— Politinis (terorizmas nesiliauja ilr Ita
lijoje. Sausio 9 d. Romoje trys teroristai 
įsiveržė į privačios radijo stoties studiją 
ir automatinių šautuvų šūviais sužeidė 5 
pranešėjas, dirbusias šioje kairiųjų eks
tremistų studijoje.

— Irano sostinėje, Teherane, policija 
suėmė 8 asmenis, kurie yra kaltinami šni
pinėjimu Sov. Sąjungos naudai.

— Čekoslovakų disidentas rašytojas 
Vladimiras Skultina, kuris -buvo vienas iš 
pirmųjų, pasirašiusių Čartenį 77, gavo lei
dimą išvykti su -šeima į Šveicariją. Jis ke

visuomeninių santykių, kad (būtų sudary
tos sąlygos kuo plačiausiai visuomeninei 
konsolidacijai. Tai darytina nepažeidžiant 
atskirų organizacijų prigimties, bet kartu 
teikiant pirmenybę bendriems mūsų sie
kiams ir tikslams.

VLIKo Seimas mano, kad našesniam ir 
darnesniam darbui atlikti reikalingos 
veiksnių konferencijos, kurios apsiribotų 
tik kelių konkrečių klausimų svarstymu. 
Seimais taip pat mano, kad vienas iš svar
biausių klausimų yra profesionaliais pa
grindais suorganizuoto ir visų veiksnių fi- 
nanisuijamo informacijų centro įkūrimas.

VLIKo Seimas džiaugiasi Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos atstovės dalyva
vimu, kviečia sakančiame Seime dalyvau
ti kitų jaunimo organizacijų atstovus ir 
laukia 'gausesnio jaunimo dalyvavimo 
VLIKo seimuose ir veikloje.

Seimas, jausdamas VLIKo atsakomybę 
už Lietuvių Charta (pradėtas Lietuvių lElen- 
druomenės darbą, dabar ir ateityje, kvie
čia lietuvių visuomenę Bendruomenės 
veikloje aktyviai dalyvauti, o JAV Ben
druomenę sudalyti palankesnes sąlygas 
visų pažiūrų lietuviams jausti, kad ji vi
siems (sava, laiduojant jų neginčyjamą ir 
proporcingą atstovavimą.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Seimas skatina mūsų visuomenę, ypa
tingai akademikus, aktyviai minėti Vil
niaus Universiteto 400 metų sukaktį.

VLIKo Seimas labai vertina Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikų 'leidimą įvai
riomis kalbomis.

Seimas dėkoja Tautos Fondo vadovybei, 
atstovybėms ibei įgaliotiniams ir visiems 
aukotojams, ypačiai kanadiečiams ir aus- 
traliečiamis, už gausias aukas, įgalinančias 
VLIKą atlikti savo uždavinius. Visuome
nė prašoma dar labiau remti Tautos Fon
dą (aukomis dr palikimais, nes Lietuvos 
laisvinimo (darbai didėja.

(ELTA)

GERIAUSIAS KRAŠTE ORKESTRAS
Britų „The Guardian“ gruodžio 6 d. at

sispausdino Seppo Heikinheimo straipsnį 
apie sovietinę muziką. Jame autorius, be 
kita ko, užsiminė ir lapkričio mėn. Estijos 
sostinėje Tallin® surengtąjį šiuolaikinės 
muzikos festivalį, kuriame, sako:

„Taip pat dalyvavo Sauliaus Sondeckio 
vadovaujamas Vilniaus (sovietinės Lietu
vos sostinės) kamerinis orkestras, dauge
lio laikomas geriausiu krašte“.

tina prašyti azylio teisės Šveicarijoje.
— Rumunijos fcomuniistilnė vyriausybė 

yra vieniiinitelė Rytų Europoje, kuri pa
smerkė Vietnamo (agresiją prieš- Kambo- 
diją. Eluk-arešte buvo pareikšta, kad puo
limas prieš Kamlbodiją -yra „sunkus smū
gis socializmo prestižui“ ir sudaro pavo
jų Rytų-Vakarų altolydžio politikai.

— Popiežius Jonas Paulius II sausio 25 
d. išvyksta (į Piėtų Ameriką, kur aplankys 
Santo Domingo ir dalyvaus 'Lotynų Ame
rikos vyskupų konferencijoje Meksikoje. 
Manoma, kad popiežius ta proga pasakys 
svarbią kalbą.

— -Nepaisant Sovietų delegato protestų, 
JTO Saugumo taryba pradėjo svarstyti 
Vietnamo agresijos prieš Kamlbodiją klau
simą.

— (Britų radijas BBC padvigubino reli
ginių programų 'transliacijas į Sov. Są- 
jiunką.

— Transporto darbininkų streikui D. 
Elriitanijoje plečiantis, iždo mimiisteris D. 
Healey perspėjo profesines sąjungas, kad 
reikalavimas padidinti atlyginimus virš 
5% stumia krašto ūkį į bedugnę. Strei- 
kuojantieji sunkvežimių vaittuicitajlai (riei- 
kalaųja padidinti uždarbį 15%.
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Voelker in Ketten
Yra pagrindo spėti, kad vokiškai kal- 

balnčios Europos tautos labiau užjaučia 
Sov. Sąjungos pavergtuosius kraštus negu 
anglosaksiškosios. Tokie šveicarai nuo Vi
liaus TeliO laikų 'buvo ir tebėra laisvės 
kraštas. Vokiečių užuojauta pagrįsta gal 
praktiškesniais siumetiimlais: juk pusė Vo
kietijos valdoma pagal Maskvos potvar
kinis, o Karaliaučius-Koenigsbergas su vi
sa sritimi paverstas rusišku Kaliningradu, 
tiesiogine imperijos kolonija.

Atrodo, kald tokį spėjimą galėtų patvir
tinti net ir atsitiktinai lietuvių spaudą pa
siekiančios žinios, ką šveicarų ar vokie
čių (spauda rašo apie pavergtuosius. Ko ir 
ta kalba įgalima pasigesti, tai pavergtųjų 
kraštų irėikialius 'gvildenančių stambesnių 
veikalų, o jeigu tokių yra, tai gal jie tik 
mūsų nepasltebiimii, pavyzdžiui, tokių, kaip 
1978 m. pabaigoje Schweiz-Ostinstitut 
Berne, Šveicarijoje, išleistasis Nichtrus- 
sen in der Sowjetunion, Voelker in Ketten 
(Nerusai Sovietų Sąjungoje. Tautos gran
dinėse), redaguotas Alberto Geručio ir 
Hans Rychenier (140 psl.).

Kaip redaktoriai knygos įžangoje at
skleidžia, 1976 m. Lucemoje buvo sukur
ta draugija, į 'kurią įsijungė žmonės, su 
dideliu susirūpinimu žiūrintieji į politinę 
plėtotę Europos žemyne. Tų žmonių pa
stangomis jlau prieš tai, 1974 ir 1975 m., 
buvo šaukiamos konferencijos žmogaus 
teisių, tautų apsisprendimo, Helsinkio su
sitarimų kHauisilmaims svarstyti. 1978 m. 
konferencijos temia buvo „Nerusišlkų tau
tų priespauda Sovietų Sąjungoje“, šilą 
knygą kaip tik ir sudaro toje konferenci
joje stvarstytieji pranešimai.

Kiald konferencija su joje skaitytaisiais 
pranešimais buvo tikras dyglys sovietų 
valdžiai, rodlo jos reakcija, pateikta per 
Minsko radiją, kurils užsipuolė konferen
cijos dalyvius, kad jų pasisakymai buvę 
,jpseudlo moksliniai“, ijų dėmesys krypęs 
ne į Čilę ar Izraelį, o i socialistinius, lai
mingai gyvelniančius kraštus. TOkie daly
kai reiškią ,tarnavimą imperializmui“, 
„istorijos iškraipymą“, „sovietinės tikro
vės apjluOdinimą“, „lenininės tautinės po
litikos žeminimą“ ir 1.1.

Piktinimasis ir puolimai darosi supran
tami, Iklaii perskaitome tais knygoje išspaus
dintas paskaitas ir pranėšimuis.

Konferencijoje buvo skaitytos trys ben
dresnio pobūdžio paskaitos. Dr. Claus Jae
ger įskaitė apie žmogauls teises ir .apsi
sprendimą pasaulio politikoje, plačiausiai 
sustodamas ties Helsinkio susitarimais, jų 
tikrąja prasmė ir ties 'sovietine propagan
da, įginančia savo pozicijas. Taip pat iš- 
ikeMama ir Vakarų „'dviguba moralė“, kai 
dėl padėties Čilėje ar Pietų Afrikoje la
bai rūpinamasi, o dėl teisių sovietiniuose 
kraštuose kapituliuojama'. Kadangi, pa
skaitos autoriaus teigimu, Vakarų kraštų 
gyventojlai turi dtešimt kartų geresnes są
lygas, niegu Prahos, Varšuvos, Maskvos, 
Rytų Berlyno, Kijevo, Rygos ar Vilniaus, 
tai jų pareiga pabudinti savo sąžinę ir pa
remti juos kovoje už teises.

Prof. dir. Lalszlo Revesz nagrinėja tauti
nės priespaudos Sov. Sąjungoje temą. Le
ninas carinę Rusiją vadino tautų kalėji
mu, žadėdamas joms laisvę ir teisę, apsi
spręsti. Tačiau ir dialbair pastangos išjung
ti kurią nors respubliką gresia mirties 
bauišmie. Toms valstybėms, kurios savo 
mietu atsiskyrė nuo Rusijos, visos sutartys 
įgaliojo tol, kol Maskva nebuvo pajėgi at
siųsti armijias ar nedrįso rizikuoti. Vykdo
ma nerusišlkų tautų nutautinimo politika, 
ir tam pagrįsti 'autorius pateikia įdomios 
Statistikos apie mokyklas, spaudą, proru
sišką propagandą ir t. t.

Dr. Albertas 'Gerutis skaitė apie Mask
vos vykdomąją nerusiškų tautų priespau
dą. Pats nerusas, Stalinas vis dėlto rusams 
pripažino pirmumą ir vykdė Maslkvos po
litiką. Jei tos politikos vykdymo kelyje 
užkliuvo ir labai atsidavę kolaborantai, 
valymų metais jie buvo sulikvilduoti. Kar
tais suniktai suprantama rusinimo pras
mė (pvz., darželio valkus nerusus versti 
dainuoti rusiškai), bet vistiek mokyklose 
rusų kalbai daugiau 'Skiriama laiko, Ooafp 
gimtajai, ir vadovėliuose dar ta primesti
nė kalba per akis garbinama. Tuo siekia
ma išauklėti „sovietinę tautą“, „naują .so
vietinį žmogų“, kuris, aišku, naudosis tik 
rusų kalba. O uižimituose kraštuose rusiš
kumui palaikyti sudaromos geriausios są
lygas: rusams yra rusiškos mokyklos, ru
siški .teatrai (nerusai Rusijoje tokių sąly
gų neturi).

Apžvelgdamas padėtį Baltijos kraštuo
se, autorius nurodo, kaip vietiniai gyven- 
tojlai po dešimtį metų laukia buto, o koks 
nors rasais nuo Kalugos ar Murmansko 
visada gauna leidimą apsigyventi ir būti
nai mieste, dėl to tokioje Rygoje latviai 
jaiui beveik sudaro mažumą. Tokioje Kara
liaučiaus srityje, paverstoje grynai rusiš
ka kolonija, nors ta sritis tiesiogiai nesu- 
sisieklia su 'Rusija, net visa vietovardžiai 
'buvo surusinti (sako, 'iš Tilžės liko tik sū
rio pavaldlinimas net ir Šveicarijoje).

Po tų bendrinių paskaitų pranešimus 
darė laitskirų pavergtųjų tautų atstovai. 
Beveik visi Itie pranešimai gerai paruošti 
ir yra tarytum milžiniškas ir pagrįstas 
kaltinamasis aktas sovietinei nerusiškų 
taiultų politikai. Pranešimai buvo lapite Uk
rainą, Tubkėstaną, Krymo tiurkus (toto
rius), Estiją, Latviją, Lietuvą (Stasio Lo
zoraičio įjun.), rytinę Kareliją dr suomių 
Kareliją, 'šiaurinius Rytprūsius, 'Gudiją 
(lEialtarusiją), Azerbaidžaną, Gruziją, I 

apie Sov Sąjungos vokiečius, totorius- / 

baškirus dr apie šiaurės Kaukazo tautais.
Kaltinti visi pranešėjai turėjo kuo. Ir 

kaltino ne propagatndiškai, bet faktais, iš
kalbingiau 'UŽ žodžius tiesą ar skriaudą 
nusakančiais skaitmenimis. Šitai Ukraina, 
tasai „Europos grūdų aruodas“, nešė carų 
jungą, po pirmojo pasaulinio Ikaro pasi
skelbė nepriklausoma valstybe, bet turė- 
■ji nusilenkti žiauriam Masfkvos imperia
lizmui, 1935 m. dėl sudarytų baido sąlygų 
neteko apie 6 mill, gyventojų, dabar žy
miai daugiau turi rusiškų negu Ukrainie- 
tilškų mokyklų, ir 1970 m1, krašte jiau bu
vo 9 mil. ruisų. Turkestanas (kazachų, kir
gizų, tadžikų, tiurkų ir uzbekų tėvynė), 
carų pamažu užkariautas, kurio pastan
gas nepriklausomai gyventi sutrempė so
vietinės armijos, suskaldytas respubliko
mis, kad būtų lengviau valdyti, lir šian
dien ten mokyklose daugiau kaip pusė 
vaikų nuo pat pradžių nebe gimtąja, bet 
rusų kalba Ituri mokytis. Jeigu carų fliaii- 
kaiis ten įgyveno 1.950.000 rasų, tai 1970 m. 
jų buvo jiau 8.409.000. Krymo tiurkai (to
toriai), taip pat pirmiausia carų pavergi
mo auka, 1921-1922 m. buvo badu mairi- 
niaimi ('apie 100.000), o paskui Stalino įsa
kymu iškelti iš savo gyvenamųjų vietų — 
vieni į Sibirą, kiti į centrinę Aziją. Taip 
vyksta visose pavergtose tautose.

Šiurpūs phaniėš|imų duolmienys. Gyven
tojų naikilniilmias, 'rusinimas, kolonizavi
mas, ūktais išnaudojimas, persekiojimas, 
ypač tų, kurie šiek tiek pasisakė prieš 
priespaudą, štai tos baisybės, su kuriomis 
susiduria rasų imperijoje atsi'dūrusios 
tautos. Knyga labai! verta dėmesio, ir sa
kytume, ikad ji įgalėtų atlikti diar didesnį 
vaidmenį, jei būtų paskleista ir kitomis 
įkalbomis. Jei ne liūdnokos knygų leidimo 
sąlygos, sakytume, kad ir lietuviškais ver
timas praverstų.

IMūsų žiniomis, kad ši knyga pasirodė, 
didelis nuopelnas yra 'darbščioje dr. Al
berto Geručio.

(t. r.)

„MŪSŲ PASTOGEI“ 30 METŲ
1949 m. sausio 26 d. buvo išleistas pir

masis numeris savaitraščio „Mūsų Pasto
gės“, Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraščio. ,

Sausio 29 d. išleidžiamame numeryje 
laikraštis paminės savo 30 metų sukaktį.

PENSININKŲ PIETŪS ARGENTINOJE
Argentinos Lietuvių Centras ir 1978 m. 

surengė tradicinius pensininkų pietus, į 
kuriuos, kaip „Argentinos Lietuvių Bal
sas“ raišo, įsusirinlko apie pora šimtų lie
tuvių. ,

„DIRVOS“ RĖMĖJO DOLERIAI
Kazys Algenis „Dirvos“ savaitraščio 

leidimą parėmė 1.000 dolerių auka.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Metmenys, Nr. 36, 1978 m. Kūrybos ir 

analizės žurnalais. 192 psl. Red. Vyt. Ka
volis. Administracijia: M. Paškievičienė, 
3308 W. 62nd Pl., Chicago, Ill. 60629.

Mūsų Vytis, Nr. 3, 1978 m. .Skautiškas 
minties jaunimo ir vadovų žurnalais. Lei
džia Akademinis Skautų Sąjūdis, Čikaga.

Laivas, Nr. 11, 1978 m. lapkritis. Religi
nio ir tautinio gyvenimo mėnesinis žurna
lais. Leidžia Marijonų vienuolija, Čikaga.

Elta-Press, Nr. 11, 1978 m. lapkritis. In
formacijos biuletenis italų kalba, šiame 
numeryje LKEl Kronikos Nr. 33 vertimas 
į italų įkalbą. Red. V. Mincevičius, Roma. se. ,
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Neregėta keistenybė
Aikštėje susirinko žmonių minia. Nors 

jiau daugiau nebuvo vietos, tačiau minia 
vis didėjo. Žmonės stumdėsi, badėsi alkū
nėmis, ir visi veržėsi į aikštės vidurį, kur 
stovėjo suolai poilsiui.

Užpakaliniai, pasistiepę ant galų pirštų, 
per kiltų galvas stengėsi pamatyti, kris die
das! minios centre.

Iš visų pulsiu (buvo girdėti prislopinti 
šūkčiojimai, žmonės klausinėjo vienas ki
tą, tačiau niekas negalėjo gauti tikslaus 
atsalkymb.

—■ žmogus-žuvis, vietoj kojų pelekai, — 
šaukė minioje.

— O kuo jis kvėpuoja, žiaunomis?
— Tai pasakė! Ne žiaunomis, o pažiau

nėmis!
—■ Iš kur jūs ištraukėt — žmogžuvė, 

žmogžuvė... Ne žmogžuvė, o prijaukintas 
jetis. Atvažiavo iš Nepalo su 'turistų gru
pe...

— Tai tau... O kaip jis gali gyventi... 
be sniego... Plepalai...

— Pats pažiūrėk, jei netiki...
—• Irgi kvailys... Ječib niekas gyvo ne

matė. Tu paltis ’jetis! Čia 'akmens amžiaus 
reliktas iš Filipinų džiunglių.

— Taigi ir aš girdėjau.
— Ten, sako, rado visą jų kaimą. Gyve

na kaip akmens amžiuje... Viskas iš ak
mens, net ir puodai...

— O gal ir jų galvos akmeninės, kaip 
mūsų vedėjo?..

—- Nėra čia ko šaiipytils...
— O kokių velnių jam trenktis pas mus 

ils tų Filipinų? Ar jiems blogai tame ak
mens amžiuje? Valgyk sau vaisius, vaba
lus, kepk gyvates, gėrėkis gamtos artumu.

EUROPOS LIETUVIS

PLB veikla
PLB Valdybos 9-tasis posėdis įvyko 1978 

m. gruodžio 10 d. Chicagoje. Vykdomasis 
vicepirmininkas Vadovas Kleiza ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkė Gabija Juozapavičiūtė papasakojo 
apie jų 'sėkmingą kelionę Europoje lapkri
čio 17-27 dienomis, ten turėtus pasitari
mus su Europos LB kraštų pirmininlkaiis, 
pasėdį su Jaunimo Kongreso ruošos komi
tetu, vizitus Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos atstovams ir audienciją pas šv. Tė
vą Vatikane.

Jaunimo Kongreso ruošos dlarbai vyks
ta gerai, Europoje lietuvių .jaunimas ir vy
resnieji laukia ateinančią vasarą daug 
svečių iš viso pasaulio. Kraštų Bendruo
menės stiprina įsavo veiklą ir palaiko ge
rus ryšius su PlįBl Valdyba. Susitarta 1979 
metų liepos mėnesį vėl šaukti Europos 
kraštų Bendruomenių pirmininkų suva- 
žiaviim.ą, į kurį vyks PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantais ir kiti PLB Valdybos na
riai.

Posėdyje paisilinformuota apie Chicalgo- 
je vykusį VLIKo seimą ir jame pasireiš
kusias tarpgrupines įtampas, kurios gali 
turėti įtakos i PLB ir VLIKo .'Santykius 
ateityje. PLB Valdyba stiprins savo veik
lą Lietuvos laisvinimo darbuose, į talką 
kviesdama kvalifikuotus patarėjus ir dar- 
binilnlkus, artimai benidradarbiiaiudaima su 
JAV, Kanados ir kitų kraštų LB valdybo
mis.

Jaunimo Kongreso aukų vajus prasidė
jo ir jau gautos pirmosios žymesnės aukos 
i'š lietuvių vyskupų V. Brizgio ir |A. Deks- 
nto. Jaunimo Kongreso ruošos komitetais 
Europoje dirba gerai ir dažnai informuo
ja spaudą apie ruošos darbus. Finansų ko
mitetas Chicagoje rūpinasi ekskursijomis 
į Europą ir netrukus skelbs smulkesnes 
informiacijj'als spaudoje.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresą 
globoja Garbės Komitetas, į kurį kviečia
mi laisvojo pasaulio iškilieji lietuviai, 
spaudos redaktoriai, centrinių organizaci
jų pirmininkai ilr su jaunimu dirbą rismie- 
nys. Komitetą kviečia PLB ilr PLJS valdy
bos.

Posėdyje dalyvavęs Kanados LB krašto 
pirmininkas Jonas Simanavičius pranešė, 
kad Pasaulio Ltetuvių Dienų Toronte ko
mitetais netrukus baigs apmokėti sąskai
tas ir paskelbs tų dienų apyskaitą. Galu-

Lietuva senosiose Britu I 

Enciklopedijos laidose
Vik. Ignaitis

Teko spaudoje skaityti nusiskundimų, 
kad paskutinėje Britų Enciklopedijos lai
doje buvo parašyta ir netiesos apie dabar
tinę — rusų okupuotą Lietuvą. Manau, 
kad bus įdėmu pasiskaityti, ką rašė apie 
Lietuvą ta pati Enciklopedija, kurios pir
moji laida išėjo 1771 metais. Taip ten 'be
maž nerasime nieko niauja, kas mums, o 
ypač mūsų istorikams, būtų nežinoma. Bet 
atmintina, kad ten rašyta prieš 100 ar 200 
metų.

Pirmoji Britų Enciklopedijos laidia buvo 
labai maža: iš viso tik 3 tomai-. Taigi ir 
'apie Lietuvą teparašyta tik keletas eilu
čių: kad ji yra Lenkijos provincija. Ji su
sisiekia su Žemaitija, Livonija, su dalimi 
Rusijos šiaurėje, su kita jos dalimi rytuo
se, su Volilniija ilr Polecija pietuose ir su 
Prūsija ir Polachija (Polachia) vakalruo- 

Jokių įsipareigojimų, jokių ataskaitų — 
too ne rojus?

— Turbūt pats Ievos užsimanei?
— 'Ša, girdit? Saiko, jis turi keturias ran

kas, Pamyro kalnuose užaugęs...
— Tai gal ir galvos keturios kaip slibi

no? Pažiūrėk, ar ugnimi nespjaudo?
— Jis ne cecho viršininkas, kaip tu... 

Nebij ok, nespjaudo...
— Sako, jis skraidančiu dubeniu atskri

do, nusileido Makūnuose. Atėjo, atsisėdo 
aikštėje ant suolelio. Jį įkalbina, o jis tyli. 
Niekas nežino, ko jis tyli...

— O veidas, sako, žalias, o .akutės mažu
tės, raudonos...

— Kaip tavo paties pagiriomis...
— Asilas!.. Aš jam ikalilp žmogui pasako

ju, o jis...
— Jeigu jis ne iš kosmoso, tai iš kur jis, 

pagaliau? Gal žmogus atvažiavo apsipirk
ti, pavargo, atsisėdo ir užsnūdo...

— Tai ko visi žiopsot? Ką, žmogaus ne
matėt?

—■ Taigi, kad sako, čia negirdėtas, nere
gėtas dalykas...

— Negirdėtas, neregėtas... žmogus kaip 
žmogus... Dvi rankos, divi kojos, mosis 
smaila. Pats mačiau...

— Ir aš mačiau... „Jūratę“ rūko... Kaip 
ir visi. Nežinau, ko čia stebėtis...

— Ir kelnės languotos, kaip ir mano... 
Rado mat stebuklą...

— Tai kokių įgalų visi subėgę stumdosi 
apie jį? Kas čia per neregėta keistenybė?

'Pagaliau per minią nuvilnijo perduoda
mas iš lūpų į lūpais atsakymas...

Jis NEIMA...
Juozas Bulota, „šluota“

tinė apyskaita bus pateikta PLB Valdy
bai.

JAV LB Tarybos sesijoje Waishingtone 
dalyvavo PLB1 pirm. Vytautais Kamantas, 
sekr. Daina Kojelytė ir vėliau nuvykęs vi- 
cepirm. dr. Algis Paulius. Sesija gerai pa
vyko, JAV LB stipriai remia dr rems PLB 
Valdybos darbus, padės kitų kraštų lietu
viams ir Jaiuinimo Kongresui. Sesijos pa
baigoje visi dalyvavo priėmime Lietuvos 
Atstovybėje, o pirmadienį po pietų visi 
niuvyko į specialų lietuvių priėmimą JAV 
prezidentūroje, Baltuosiuose Rūmuose.

„Pasaulio Lietuvio“ gruodžio mėnesio 
numeris yra spaustuvėje ir netrukus pasi
rodys. Nuo 1979 metų pradžios jo prenu
merata bus 6 dol. metams, nes ateinančiais 
mietais bus leidžiami 12 numerių (iki šiol 
buvo 10). „Pasaulio lietuvio“ redakcijos 
ir administracijos adresais tais pats kaip 
ir PLB Valdybos raštinės: 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Illinois 60636 USA, 
telef. /312/ 778-2200.

Darbingą .posėdį pravedė pirmininkas 
Vytautas Kamantas, dalyvavo PLEl Val
dybos nariai Vaclovas Kleiza, Gabija Juo
zapavičiūtėj, Antanas Juodvalkis, Daina 
Kojelytė, Saulius Kuprys, dr. Algis Pau
lius, Mečys Šilikai'tis, Kanados LįE' pirmi
ninkas Jonas Simanavičius, „Pasaulio 
Lietuvio“ redaktorius Romas Kasparas, 
Jaunimo Kongreso Finansų komiteto na
riai Loreta Stončiūtė, Mindaugas Pleškys, 
Šarūnas Valiulis ir PLB reikalų vedėja 
Danutė Korzoniienė. Sekantis posėdis 
įvyks lateiniančių metų pradžioje.

PLB inf.

JAV prezidentas Jimmy Carter ir žmo
na atsiuntė kalėdinius sveikinimus PLB 
Valdybos pį'irinininkiui Vįytauliut Kiaimlanė 
tui. PLB Valdyba yra pasiuntusi savo 
sveikinimus 'švenčių proga JAV preziden
tui ir daugeliui kitų įtakingų asmenų.

JAV LB krašto valdybos iždininkas F. 
Andriūnas atsiuntė dlildėsnę sulmą pinigų 
PLEl Valdlybos politinių darbų finansavi
mui.

Cleveland© tautinių šokių grupė „Gran
dinėlė“, vadovaujama Liudo ir Aleksan
dro Sagių, gruodžio 20 d. išskrido į Aus
traliją koncertuoti. Jie ten dalyvaus Aus- 
.tĖrfaddjO'S Lietuvių (Dienose. „Grainldlinėlėis“ 
vadovai ip. įSagiai buvo paprašyti perduo
ti PLB Valdybos sveikinimus Australijos 
lietuvi'almis.

Trečiosios laidos X tome, kuris išėjo 
1797 m., jau daugiau parašyta ir apie ją. 
Ten rašoma, kad Lietuva yra didelė Len
kijos provincija, kurią vietos gyventojai 
vadina Letva. Rašoma, kad Lietuva turi 
'bendras sienas su Didžiąja Prūsija ir Ru
sija vakaruose, su dalimi Rusijos ('Musco
vy) rytuose, su Livonija, Baltijos jūra ir 
dalimi Rusijos šiaurėje, su Raudonąja Ru
sija (Red Russia), Volinija ir Paidole pie
tuose ir su Ukraina pietų rytuose. Lietu
vos piritais yra apie 360 x 340 mylių.

Lietuva iniuii senų senovės yna apaugusi 
miškais, kuriuose surenkama daug me
daus, vaško, dervos ir apsčiai pagamina
ma medienos. Miškuose yra laukinių šer
nų, bizonų (Buffaloes), briedžių, laukinių 
arklių, laukinių aisilų ir slankų. Lietuvoje 
yra daugybė žuvingų ežerų. Dėl to oras 
ten daugiausia drėgnas ir ūkanotas. Auigi- 
nlalmla daug kviečių lir kitokio javo. Yra 
daug gerų ganyklų, ir jose ganosi dideli 
kiėkaiai gyvulių. Dėl to žemės ūkis 'apleis
tas, nors 'maisto gaminiai labai pigūs. 
Kraštą valdanti bajorija turi dideliuis že
mės platus liir gyvena labai prabangiai — 
ištaigingai. Rūmams aptarnauti ir kitiems 
reikalams laiko šiimitus tarnų. Romos ka
talikų tikyba ‘Oficialiai įvesta visame 
krašte, bet yra liuteronų, kalvinų, žydų, 
mu'ziulmlonų, rytų apeigų katalikų ir dlaug 
kitų. Kali1 kuriose vietose yra dar ir stab
meldžių.

Iki XIV šimtmečio galo Lietuvą valdė 
j'ris kunigaikščiai. O kai Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Jogaila vedė Lenkijos ir 
Vengrijos karaliaus Liudviko dukterį Jad
vygą, itai visi kiti Lietuvos kunigaikščiai 
turėjo jam paklusti. Vienas seimas buvo 
Lietuviai Ilr Lenkijiai. Nors Jogaila buvo 
abiejų kraštų valdovas, bet Lietuva turė
jo savo įstatymus, papročius, kalbą ir sa
vas privilegijas. 1569 metais Liublino sei
me Lietuva buvo dar glaudžiau prijungta 
prie Lenkijos ir nutarta, kad ateityje abu 
kraštai turi sudaryti vieną valstybę, val
domą vieno ir to paties valdovo. Lietuvos 
didikiai, kaip ir Lenkijoje, galėjo būti bau
džiami pinigine Ibauldia tik už žmogžudys
tę. Paprasti žmonės, išskyras karališku©'- 
sjus miestiečius ir vokiečius, yra vergai, 
žmonės daugelyje vietų vis dar laikosi 
stabmeldystės papročių. Neturtingi žmo
nės nuo darbo dvare laisvi tik pirmadie
niais ir tik tada, jei jų ponai itą dieną ne
turi jiems darbo. Tails atvejais vargšai sa
vo ūkiuose dirba tik 'sekmadieniais. Jei 
ponas kurį jų nubausdavo mirties baus
me, tai nelaimingasis turėdavo pats nusi
žudyti, o jei nenusižudydavo, tad ibūdiavo 
žiauriai kankinamas. Vietos žmonių kal
bos tarmė yra panaši į slavų kalbą, ir čia, 
kaip ir Lenkijoje, kalbama 'apgadinta lo
tynų įkalbos tarme.

(Bus daugiau)
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Su lietuviais 
pasaulyje
A. A. PRANAS SEKMOKAS

'Pranas Sdkmokas, buvęs 'Lietuvos ka
riuomenės kavalerijos vachmistrais, po il
gos ligos mirė 1978 m, gruodžio 13 d.

Išėjęs iš kariuomenės, tarnavo Kauno 
apygardos teismo raštinėje ir uoliai dirbo 
jauinialiietuviuose ir šaulių sąjungoje. 
Antrukart raudonajai armijai okupuojant 
Lietuvą, pabėgo į Prancūziją. Užėjus ame
rikiečių kariuomenei, dirbo jai ir užsitar
navo seržanto laipsnį. Vėliau atvyko į Bel
giją, dirbo metalo fabrike ir įsijungė į vi
suomeninę veiklą. Buvo išrinktas lEėlgijos 
Lietuvių Bendruomenės Liežo apylinkės, 
o vėliau ir centro valdybos pirmininku.

Gyvendamas JAV, priklausė Amerikos 
Ltetuvių Tarybai, Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungai, registruotajai Lietuvių Ben
druomenei ir gausiai rėmė Vasario 16 
gimnaziją — įkartą jiaii įteikė 1.000 dolerių. 
Labai rūpinosi, kai metai iš metų imta tos 
gimnazijos mokinius vežti į komunistų 
kursus Okupuotoje Lietuvoje.

Buvo gimęs 1906 imi. Žeimiuose. Palaido
tas gruodžio 16 d. Čikagos šv. Kazimiero 
kapinėse.

Ilsėkis ramybėje!
S. Paulauskas

NAUJOS LONDONIŠKIŲ KNYGOS

„Ateities“ leidykla išleido naują Vlado 
Šlaito eilėraščių rinkinį, pavadintą „Nesu 
vėjo malonėje“ (110 psl., kietai įrišta, ap
lankas Vilijos Eivaitės, kaina 5 dol.). Tai 
jau devintoji poeto knyga.

Algilmianto Mackaus knygų leidimo fon
dais išleido Kazimiero lElarėno apsakymų 
rinkinį „Kilogramas cukraus“ (272 psl., 
kietai įrišta, aplankas ir titulinis puslapis 
Vlado Žiliaus, kaina 8 dol.).

Tačiau atrodo, kad Londoną kol kas pa- 
stekė tik ipavyzdiiinlilai tų knygų egzemplio
riai — tik autoriams žvilgterėti.

LIET. RAŠYT. DRAUGIJOS PREMIJA

Sudarius Liet. Rašytojų draugijos pre
mijos komisiją Californiljoje, nuo šiol au
toriai bei leidėjai prašomi 1978 m. litera
tūrinių knygų po 5 egz. siųsti premijos ko
misijai šiuo ladresiu: Bernardas Brazdžio
nis, 1106 Lime Plaice, Vista, CA 29083. Pa
gal LRD valdybos posėdžio (š. m. gegužės 
13 d.) nutarimą, pavasarį paskelbtą spau
doje, premijai Iknygols turi būti gautos iki 
1979 m. sausio 31 d. (ne iki 1978 m. (gruo
džio 31 d., kaip klaidingai spaudoje buvo 
paskelbta šį rudenį). 'Premija bus paskir
ta iki 1979 mėtų kovo 10 d.

MUZIKUI KAZIUI MOTGABIUI 
80 METŲ

■Gruodžio 22 d. buv. Vasario 16 gimnazi
jos muzikos mokytojas Kazys Motgabis 
sulaukė 80 metų. Baigęs Klaipėdos valsty
binę konservatoriją, jubiliatas ilgus me
tus nepr. Ltetuivojie buvo Skuodo gimna
zijos muzikos mokytojas. Vasario 16 gim
nazijoje mokytojavo nuo pat jos įsteigimo 
1951 m. Dispholze. Gimnazija K. Motga- 
bilud yra ylpač dėkinga už mokinių choro 
vedimą. Jam vadovaujant, šis choras bu
vo labai aukštai iškilęs.

Jubiliatas yra didžiai nusipelnęs ir mū
sų tautos nepriklausomybės kovų istorijo
je, nes yra buvęs Lietuvos kariuomenėje 
savanoriu kūrėju. Kai savanorių eilės vis 
retėja, didelė garbė lietuvių bendruome
nei turėti tolkį patriotą.

Ilgiausių metų, sveikatos, garbingasis 
Jubiliatė!

DRAMOS KONKURSAS

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
taryba nutarė skelbti dramos konkursą.

Laikas rankraščiams įteikti — 1979 m. 
lapkričio 15 d. Premijos idlydis — 1.500 do
lerių.

LIETUVIŠKOS LEIDYKLOS JAV

JAV laikraščiai pateikia tokį sąrašą ten 
esančių lietuviškų knygų leidyklų: Čika
goje — Lietuviškos Knygos Klubas, Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 
Lituanistikos Institutas, Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikom Leisti Sąjunga, 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, 
M. Morkūnais, Akademinės Skauitijos Lei
dykla, Laisvosios Lietuvos Knygų Lei
dykla, Brobklyne — Ltetuvių Katalikų 
Tarnyba — Lietuvos Katalikų IBlažnyčios 
Kronikų 'Leidykla, Tėvai Pranciškonai — 
Darbininkas, Putname — Nekaltai' Pradė
tosios Marijos Seserys, Hollywoode — Lie
tuvių Dienos, Clevelande — Vilties Drau
gijos Leidykla, Bostone — Lietuvių En
ciklopedijos Leidykla, Wood'havenfe — 
Manylamd Books Leidykla, Santa Monico- 
je — Į Laisvę Fondas.

ARGENTINOS LIETUVIAI 
URUGVAJUJE

Montevideo lietuvius Urugvajuje aplan
kė Buenos Aires, Argentinos, mergaičių 
oktetas „Gintarėlės“, vadovaujamas A. 
Čikštaitės. Kartu su oktetu buvo paviešėti 
atvykusi ir grupė Argentinos lietuvių.

Oktetas 'atliko programą. Taip pat į pro
gramą įsijungė ir Montevideo tautinių šo
kių ansamblis „Ąžuolynas“.
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AIKŠTĖ BE
Lietuvos spauda dabar ir praeityje

Šis olandų kalba parašytasis straips
nis buvo išspausdintas 1978 m. spalio 
mėn. žurnale „Internationale specta
tor“ XXXII Nr. 10, leidžiamame Ni- 
derlanidų Tarptautinių reikalų drau
gijos Hagoje iir Karališkojo tarptauti
nių santykių instituto Briuselyje.
Jo autorius yra emigravęs Lietuvos 
žurnalistas, gyvenąs dabar Olandijoje.

Dar du sovietų spaudos reiškiniai, neži
nomi Vakaruose, yra verti mūsų dėmesio, 
būtent: „otlkliki“ „atgarsiai" ir „zaav- 
torstvo“ — „svetima uitorystė“. „Atgar
siai" yra žmonių atsiliepimai į svarbius 
įvykius, pvz„ j partijos nutarimus, pasise
kusį skrydį į erdvę, disidento nuteisimą 
arba stambaus plano įvykdymą. Tokiais 
atvejais žurnalistas vyksta į gamyklą ar 
kolūkį ir klausia dlimbantįjį: „Ar jums ne-

J. Budreika

atrodo įstabus tas naujas penkmečio pla
nas? Argi mūsų sovietiniams žmonėms ne
siseks dabar dar gražiau?“ Darbo žmogus 
teigiamai linkteli ir kitą dieną gali pasi
skaityti laikraštyje, kaip jis pats džiūgau
ja -dėl partijos nutarimų, dėl naujų žygių į 
dar gražesnę ateitį. Iš esmės visi „otkliki“ 
yra (pozityvūs, nes jie privalo liudyti, jog 
visa liaudis kaip vienas žmogus stovi už 
partijos vadovybės. Tačiau vis dėlto prieš 
porą mietų vienas žurnalistas savo pa
skelbtu „otkliku“ sukėlė šiokią tokią sen
saciją. ,(Komjaunimo Tiesos“ (bendradar
bis .perdavė vieno fabriko darbininko 
džiaugsmą dėl pasisekusio skrydžio į erd
vę. Tas žurnalistas su anuo darbo žmogu
mi tą sykį nesikalbėjo, tik žinojo jo pa
vardę iš ankstybesnės progos ir manė, kad 
ir nesilankęs įmonėje gali (būti tikras ’dėl 
to savo vox populi. Tik nesmagu išėjo šiuo 
atveju, kad minėtas žmogelis per tą laiką 
pasimirė...

Kitas Vakarams mažai įprastas reiš
kinys sovietų spaudoje yra „svetimauito- 
rystė“, „zaavtorstvo“, dar kita kalba 
„ighostwritership", atseit, rašymas už kitą 
asmenį. Partinėje spaudoje dažnokai „za
avtorstvo“ pliekiama, tačiau vis dėlto to
liau tebevyksta. Laikraščiai ir žurnalai 
labai net trokšta sulaukti straipsnių iš žy
mių žmonių—partinių sekretorių, gamyk
lų direktorių, darbo didvyrių ir pan. O 
aniems to laiko trūksta ar iš viso laiko 
nėra arba jie rašymo bei logiško galvoji
mo plotmėje mažiau yra gabūs. Bet daž
niausiai neigiamai atsakyti į prašymą dėl 
straipsnio nepatogu, juo labiau, kad čia 
būtų proga nušviesti jų respubliką, mies
tą ar įmonę. Be to, spauda, ytpač centrinė, 
dosniai atlygina vietiniams valdovams už 
bendradarbiavimą. Straipsnis „Pravdoje“ 
ar „Izvestijose“ gali duoti 1.000 rublių ar
ba vidutinio darbininko šešių mėnesių už
darbį. Aukštesniajam partijos pareigūnui 
iš esmės visai lengva savo vardu straipsnį 
parašydinti. Paprastai jis ir paveda tokį 
straipsnį pagaminti'. Kartais pasidarbavęs 
žurnalistas negauna už (tai nė kapeikos, 
kitais atvejais honoraru pasidalijama. Kai 
sovietų spaudoje atspausdinamas darbi
ninko pasirašytas straipsnis, (beveik šimtu 
nuošimčių gali būti tikras, kad tik ne jis 
pats parašė.

Šių dienų oficialiosios Lietuvos spaudos 
profesinis bei moralinis lygis yra ne per 
aukščiausias. Visame kame vyrauja iš 
aukščiau gaunamų paliepimų vergiško 
vykdymo dvasia. (Monotoniškosios valdiš
kos informacijos vandenyne su „jaudinan
čiomis vadų nuotraukomis“ ir su vedamai
siais, kurie dažnokai žodis į žodį nusirašy
ti iš pernykščių komplektų arba iš mask
viškių „sektinų pavyzdžių“, skaitytojas 
pirmoj eilėj žvalgosi kritinių gaidų, kad 
ir kokios silpnutės jos (bebūtų. Mėgiami 
yna kritiški straipsniai apie įmonių direk
torius ir žemesnius valdininkus. Retai už
tinkama pliekiant aukštuosius pareigūnus 
ir partinius vadovus, ir tuomet dažniausiai 
tai .reiškia, kad atitinkami asmenys paša
linti. Tačiau smulkesnieji dievaičiai gana 
reguliariai kritikuojami. Tokiais atvejais 
partinės viršūnės panaudoja spaudą kaip 
kontrolės priemonę lokalinių galiūnų at
žvilgiu. Straipsnis apie (blogai besisukan
čią mašinų gamyklą arba apie negerumus 
butus skirstant dažnai sudaro perspėjimą 
visiems toje srityje veikiantiems paregū- 
nams. Skandalams į dienos šviesą iškelti 
žurnalistai gauna nurodymus iš partinių 
sekretariaitų arba tiesiai ar per savo vyr. 
redaktorius. Tačiau panašūs feljetonai, 
kaip jie vadinami sovietinėje spaudoje, 
dažnai teikia apsukriems žurnalistams ga
limybių šį tą ir sau laimėti. Kai reikia pa
kritikuoti prastai dirbantį fabriką, par
duotuvę ar restoraną, visuomet (galima ar 
visą kaltę suversti vienam direktoriui, ar 
padaryti už tai atsakingą visą vadovybę. 
Kritiškai nušviečiant vykdomojo komite
to veiklą, gailimą neigiamai parašyti apie 
du 'ar tris vadovaujančius darbuotojus. 
Tad suprantama, kad čia1 lemia pažintys, 
kūmavimasis ir kyšininkavimas, žurnalis
tas (gauna ,/tylos mokestį“ iš Stambių įmo
nių vadovų, kurių įmonėse esama negero
vių. P,altinė vadovybė dažniausiai laiko 
nepageidaujamu talkius dalykus viešumon 
kelti, ir jei pasitaiko šioje srityje ryškių 
prasilenkimų, pasitenkina perkeldama 
kaltininką į žemesnes pareigas arba pa-

PAMINKLO
reikšdama papeikimą už , moralini neat
sparumą“.

„Tiesoje“ bent tebedirba Lietuvos žmo
nės, bet kituose respublikiniuose laikraš
čiuose, kaip rusiškai leidžiamajame „So- 
vietskaja Litva“ ir lenkiškai išeinančiame 
„Czervony Sztandar“, vyrauja žurnalis
tai, atvažiavę iš svetur, daugiausia net 
nemokantieji lietuviškai. Jau vien todėl 
jų nuovoka apie gyvenimą Lietuvoje turi 
šališko pobūdžio.

Griežta išankstinė cenzūra jokiu atve
ju nesušvelnėjo, pakeitus Glavlito vardą į 
Valdybą valstybinėms paslaptims saugoti. 
Kiek toji cenzūra tebėra aštri ir kaip mė
ginama nepažeisti plačiosios publikos jau
trumo, paaiškės iš vieno įvykio šio dešimt
mečio pradžioje. Lietuvos Aukščiausios 
tarybos prezidiumas suteikė Lietuvos cen
zūros skyriaus vadovams „nusipelniusio 
kultūros veikėjo“ garbės vardą. Tačiau 
partinė valdžia prie to suteikimo prijun
gė vieną „bet“: Centro komitetas įspėjo 
cenzorius ir laikraščių redaktorius, kad 
jokiu ibūdu nevalia viešai skelbti tų gar
bingų titulų. Tarp kita ko negalvokime, 
kad šie „kultūros veikėjai“ perdaug liū
dėtų dėl to įslaptinimo. Kur kas svarbiau 
už tos garbės publikaciją buvo su ja susi
jęs nuolatinis priedas prie jų algų. Cenzū
ra, vykdoma tos valdybos ir pačių parti
nių organų, kurie iš anksto susipažįsta 
su svarbesniais straipsniais, dar papildo
ma vadinamosiomis spaudos apžvalgomis. 
Taip apžvelgia, ir būtent kritiškai, įtakin
gieji laikraščiai ir žurnalai kokį nors 
spaudos leidinį. Tokiu būdu respublikiniai 
laikraščiai kontroliuoja rajoninius ir 
miestų laikraščius, (bet ir patys būna kri- 
tikuojiami centrinėje spaudoje. Po tokių 
spaudos apžvalgų dažnai yra atleidžiami 
iškritikuotieji redaktoriai arba jų arti
miausi bendradarbiai.

Turiu dar kai ką .pridėti apie labai 
aukštą žurnalistų rūšį Lietuvoje, vadina
muosius ,,’sobkoru's“ — ’Maskvos laikraš
čių nuolatinius korespondentus Lietuvos 
sostinėje. „Pravdos“ korespondentas, pa
staruoju metu dažniausiai lietuvis, įskai
tomas į Lietuvos komunistų partijos cen
tro komiteto kadrus. Iš centro komiteto jis 
gauna ir personalinę mašiną ir visas ki
tas galimas gėrybes. „Izvestijų“ korespon
dentas panašiu būdu sudaro respublikos 
Ministrų tarybos kadrų (dalį.

Ypatinga maskviškių „sobkorų“ padėtis 
prasidėjo nuo pačių pirmųjų Lietuvos so- 
vietinimo metų. Tuomet Maskvos dienraš
čių atstovai ne tik vadovavo masinių in
formacijos priemonių reorganizacijai, bet 
vykdė ir „slaiptesnes funkcijas“. Maskvos 
„Pravdos“ korespondentas Jakov Ovetov 
1940 metais Dekanozovo įsakymu parašė 
Lietuvos menindlnkų ir mokslininkų vardu 
atsišaukimą į lietuvių tautą, kuris panau
dotas, beveik be pakeitimų, taip pat ir Lat
vijai 'ir Estijai. Maskvos radijo korespon
dentas Ardamacki tuo pačiu metu sutriuš
kino kaimyninėje Latvijoje, taip pat ir 
Lietuvoje populiaraus emigrantų laikraš
čio „Sevodnia“ redakciją ir liepė suimti ei
lę bendradarbių. Taip iš karto buvo suim
tas dr sušaudytas karikatūristas Civinski- 
Civis, kuris „velnioniškai gražiai“ vaizda
vo Staliną. Maskviškiai žurnalistai taip 
pat rašė kalbų tekistus Lietuvos „Liaudies 
Seimo“ posėdžiui, kuris pasisakė už prisi
jungimą prie Sovietų Sąjungos; panašių 
paltamavimų jie suteikdavo masiniams 
mitingams ir t. t. Tarp kita ko, Dekanazov 
asmeniškai padiktavo lietuvių poetei Sa
lomėjai Nėriai „metmenis“, pagal kuriuos 
ji parašė savo „Poemą apie Staliną“.

Tačiau per tą laiką „sbkorų“ rolė pasi
keitė. Jie patys stebi ir patys rašo. Dėl jų 
kritikos ideologinio grynumo nėra ko 
būkštiaiuiti. Kai centrinės partijos viršūnės 
vieningai remia kokio įžymaus respublikos 
pareigūno pašalinimą, atitinkamą centri
nės spaudos straipsnį persispausdina Lie
tuvos spauda ir imamasi žygių prieš tą as
menį. Taip išėjo su Lietuvos vicepremje
ru Kiulvecu, kurį centrinė spauda apkalti
no pajungus daugybę valdininkų savo 
daktarinei disertacijai ruošti bei padova
nojus vertingų (baldų savo disertacijos 
oponentui. Kulvecą nuėmė nuo savo pos
to, bet nepaliko be užtenkamų įplaukų.

Tačiau ir „solbkorams“ kartais darosi 
riesta. Kai „Izvestijų“ korespondentas Ko
novalov pakritikavo pernelyg didelį liuk
susą įrengiant „establishment“ kavinę, 
respublikos galingieji sugebėjo pasiekti, 
kad jis būtų pašalintas. Kai kitas „Izves- 
tijų“ korespondentas, Kosiukov, parašė 
nepaskelbtą Skundą dėl valstybinei pre
mijai pristatyto Avyžiaus romano, nes au
torius esąs per liberalus, tas skundas ne
sulaukė pritarimo nei Vilniuje, nei Mask
voje.

Per tą laiką lokaliniai galiūnai smarkiai 
puolė „Pravdos“ korespondentą Rudzins- 
ką. Tas parašė straipsnį apie „establish- 
menlto“ personalines „saunas“, ’kurios kaš
tavo valstybės iždui apvalias sumeles ir 
pasidarė lėbavimo vietomis. Neužmirški
me, kad dėl tokios kritikos visi galingieji 
respublikoje — tiek rusai, tiek lietuviai 
— šoko vienas kito gelbėti, kadangi pavo
jus iškilo jų bendrai pozicijai. Dažniau
siai tuomet jiems pasiseka vėl savo pozi
ciją apsaugoti.

Tačiau tie smulkūs epizodėliai mažai 
kuo keičia (bendrą vaizdą. Svarbesniais 
reikalais lemiamą žodį taria Maškva. Mu
ravjovo šešėlis tebeslenka per Lietuvą ir 
jos oficialią (spaudą.

(Pabaiga)

Skaitytoju taiSkai
KODĖL GINČYTIS?

„Europos Lietuvio“ 1978 m. Nr. 50 tau
tietis T. Venclova pareiškė, kad norėtų su 
manim truputį pasiginčyti. Perskaitęs jo 
straipsnį ir nuodugniai išnagrinėjęs jame 
iškeltąsias mintis, priėjau išvados, kad 
man (būtų labai malonu nesiginčyti ir pil
nai pritarti T. Venclovos teigimams, ku
rie visapusiškai patvirtina mano anksty- 
vesniame laiške pareikštuosius abejoji
mus.
, Šiuo atveju ginčytis nebėra jokios pras
mės. Man tik nemalonu, kad T. Venclova 
susidarė klaidingą nuomonę, tarytum aš 
neigčiau Amnestijos Internacionalo tei
singumą. Iš tikro, kaip šios organizacijos 
nadys, aš aukštinu jos taikingus veiksmus 
ir esu tikras, Ikad per (ją šį Itą galima pada
ryti ir rusų kalėjimuose laikomų lietuvių 
reikalu.

Viena, ką norėčiau, tai T. Venclovos 
laiško padkutinį sakinį papildyti šitaip: 
Gera būtų, jei kas iš lietuvių galėtų pri
kalbinti, panašius laiškus parašyti vieną 
ar kitą pažįstamą nelietuvį, kaip antai: 
anglą parlamento narį arba šiaip aukštą 
oficialų pareigūną. Tokių asmenų laiškai 
tikrai padėtų lietuviams, kaip kalėjimuo
se, taip ir psichiatrinėse ligoninėse.

Kazimieras šova

DĖL V. RASTENIO STRAIPSNIO 
„SPAUDA TARP VISUOMENĖS IR

VADŲ“

„Tėviškės Žiburių“ Nr. 48 išspausdintas 
ilgas V. Rastenio straipsnis „Spauda tarp 
visuomenės ir vadų“. Štai pora būdinges
nių to straipsnio ištraukų:

,/Mūsų visuomenei tikrai malonu tikėti 
veiksnių ir vadų kad ir tariamu galingu
mu, veiklumu ir pergalėmis. Tad spauda, 
gal kartais dabar jau ir kitaip dalykus 
matydama, vis dar nesiryžta nusidėti 
veiksniams ir nesiryžta nuliūdinti ar net 
papiktinti visuomenės kokiu nors prasita- 
rimu, kad tas malonusis tikėjimas iš tik
rųjų remiasi gerokai klaidingomis iliuzi
jomis. ,

„Štai ir įdr. A. Štromas pasakoja, kad ir 
Lietuvoje esanti susikurta labai graži iliu
zija apie mūsų visų, ypač apie Vliko čio
nykščius veikimus. Ir kai jie tenai pama
tę mūsiškės spaudos kaip tik tą retąją iš
imtį „Akiračius“, kurie (bent kada nieka
da išdrįsta atvirai pasakyti, kad tas ar 
kitas mūsų karalius andai išjojo viešojon 
aikštėn visai nle sabaline mantija, o tik 
paprastu emigrantišku švarkeliu (apsisiau
tęs, tai, sako, ne juokais pasipiktinę tokiu, 
jų nuomone, „antipatriotišku“, stačiai 
„kenkėjišku“ mūsų vyriausios vadovybės 
suniekinimu“.

Anot V. Rastenio, ir dr. Štromas pama
žu pradeda sutikti, klaid tai (turi tam tikros 
racijos. ,

Tos ir kitos V. Rastenio aštrios mintys 
priverčia sulsimąstyti. Nors Stalino j’au 
nebėra, nors ir mūsiškiai kolaborantai 
drąsiau gali jį niekinti, bet laisvės, spau
dos reikalas nepakito. Laisvoji spauda, 
tartum toji sprogstamoji medžiaga, krug- 
lodurovų vis persekiojama, vis neįsilei- 
džiamia Lietuvon. Jei ten kartas nuo kairio 
patenka „Akiračiai“, galima pradėti įtar

AR NEBUS KADA NORS PASIDALYTI 
LIETUVIŲ FONDO MILIJONAI?

JAV įsteigtasis Lietuvių fondas jau yra 
sutelkęs apie pusantro milijono dolerių 
kapitalo, kurio palūkanas panaudoja lie
tuviškiems švietimo ir kultūros reikalams. 
Tuo tarpu kai kurios senosios, kadaise 
daug narių ’turėjusios ir didelius pinigus 
sukrovusios JAV lietuvių organizacijos 
dabar jau likviduojasi. Jų kapitalus pasi
dalijo likusieji nariai. Ar neištiks toks li
kimas ir Lietuvių fondą? Dėl to Vyt. Sir
vydas „Keleivyje“ rašo;

„Penkerius metus 'klausinėju per „Vie
nybę“ fondo pirmininką dr. A. Razmą, ar 
apsaugo valstybės įstatymai fondo pinigus 
nuo draugiškų savitarpio dalybų, panašių 
į Sandaros kuopos (pravestąsias? Įstaty
mai, pavyzdžiui, kietai apsaugo Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) telkia
mą jau į penktą milijoną kapitalą pomir
tinėms ir pašalpai. Lietuvių Fondo pinigai 
telkiami lietuvybei palaikyti Amerikoje, 
iki bus perkelti į nepriklausomą Lietuvą. 
Šios Lietuvos susidarymas, Stepono Kai
rio posakiu, darosi vis „ilgesnių distanci
jų“ dalyku. Ar yra Amerikos valstybinių 
įstatymų, kurie sudraustų 'bet kuriam fon- 
dininkų seimui pasiskelbti paskutiniais 
lietuvybės palaikytojais Amerikoje (Tys- 
liavos posakiu — „paskutiniais prūsais“) 
ir pasidalinti pusantro ar du miliijonu do
lerių? Dr. Razma per .penketą metų atsa
kymo nesuranda“.

SIMO KUDIRKOS MOTINOS 
RAGINIMAS BALSUOTOJAMS

Prieš rinkimus JAV lietuvių laikraš
čiuose buvo išspausdintas toks pareiški
mas:

„Aš, Marija šulskienė, Simo Kudirkos 
motina, niekada nepamiršiu ir visada bū
siu dėkinga senatoriui Percy už pastangas 
išlaisvinti mano sūnų, atgauti pilietybę ir 
atvykti į laisvąją Ameriką.

„Aš prašiau visų lietuvių lapkričio 7 d. 

ti, jog gal kai kurie jų numeriai legaliai 
infliirtuojiami ir atsargiai paskleidžiami, 
kad liudytų išeivijos supuvimą.

Juk ne vien „Akiračiai“ balnoja mūsų 
veiksnius, toji privilegija tenka ir kitiems 
laikraščiams, bet jiems daug sunkiau pa
tekti į Lietuvą. ,

O Ikad kiti lietuvių laikraščiai ne taip 
„antipartriotiškad“, „kenkėjiškai“ pasisako 
prieš mūsų veiksnius, tai gal todėl, kad jie 
jaučia didesnę atsakomybę, jaučia, kad 
mūsų reikalams nepasitamaus isteriškas 
žodis.

Kiek iš tikrųjų ,/Akiračiai“ pasitarnavo 
Lietuvoje? Gal tai hipotetiškas klausimas, 
tačiau grąžinkime save į pirmąją sovieti
nę okupaciją Lietuvoje. Tada kiekvienas 
gandas, pasiekęs mus apie lietuvių pastan
gas užsienyje, kėlė didžiulį dėmesį. Tei
giamos žinios stiprino, kėlė energiją, nei
giamos menkino nuotaiką, slėgė, ypač jei 
būdavo šiek tiek isteriškos. ,

Dar V. Rastenis tvirtina, kad spaudai 
prasiskverbti pro miglas ir klaidinančius 
apšvietimus (jo turima galvoje pirmoje 
eilėje Vilkas) ne taip paprasta, neturime 
korespondentų, visur prieinančių ir suge
bančių detektyviškai rasti tiesą tarp su
painiotų duomenų.

Tikra tiesa, bet, naudojant tą pačią ska
lę, V. Rastenis pamiršta, kad neturime 
valstybės, pinigų, karo vadų, ministrų, 
prezidento, kad tie vargšai „viršūnėse“ 
nėra tokioje patogioje pozicijoje, kad 
jiems tenka pūsti prieš uraganą, o kad dar 
atsiranda ir vidaus priešų1, darbas tik sun
kėja’.

Tą Iškalę priimdami, turėtumėm būti 
daug kuklesni, nevertėtų patiems už- 
sisėsti ant didingo ’žirgo, nes tektų' jodinė
ti tik fantazijoje.

Labai lengva neigti, kritikuoti iš peties 
ir neatsižvelgti, kiek tos pastangos nau
dingos, kiek jos patarnauja mūsų ego pa
tenkinti ir kiek plačiai visuomenei, tuo la
biau Lietuvoje esančiai. ,

Juk ir tos pačios senos demokratinės 
valstybės kartais padejuoja dėl to laisvo 
žodžio, kuris įkartais uzurpuojamas.

Taigi gal ir garbė tiems mūsų redakto
riams, kurie kai kada prisilaiko tam tikro 
saliko, kad ir nevaržomi cenzūros.

Toliau savo tezei įrodyti, kad veiksniai 
klaidingi, neapdairūs, akli, V. Rastenis ra
šo: „Vienas iš labiausiai apgailėtinų mūsų 
laikraštijos su politiniais veiksniais besą
lyginio konformizmo atvejų buvo Bražins
kų byla“.

Jei ir buvo padaryta klaida, tai ar 
kaltintini mūsų veiksniai, ar pačioje pra
džioje buvo įmanoma viską patirti, suži
noti, ar galima bulvo vilkintai? Tam reika
lui neturime specialių agentų, korespon
dentų ir kitų reikalingų žmonių. Esant to
kiai padėčiai, (geriau keletą kartų suklys
ti, bet visad pitoną ištiesti ranką. To rei
kalauja visuomenė, taigi mes visi kaltei.

Tiek dr. Štromas, tiek Venclova, atsidū
rę tremtyje, sukėlė didžiulį susidomėjimą 
ir savotiškai atjaunino mūsų visuomenę. 
Tačiau (abejoju, ar jiems labai smagu, kai 
mūsų grupelės mėgina tempti juos ant sa
vo kurpalių. Juk jie patys žodingi, raštin
gi, kas jiems rūpi, ir patys parašys, nerei
kalaudami talkos iš kitų.

Pilkas pilietis

atiduoti savo balsą už (seniatorių Percy. Jis 
parėmė mus. Dabar jis reikalingas mūsų 
paramos. lElalsuokilte ir paraginkite kitus 
(balsuoti už nuoširdų lietuvių draugą se
natorių Charles H. Percy“.

ŠILKINIAI, LININIAI, MEDVILNINIAI 
IR SATININIAI KALENDORIAI

,/Literatūria ir menais“ savo 1978 m. Nr. 
51 Septynių (dienų skiltį paskyrė kalendo
riams, kurių, pasirodė, Lietuvoje i'šlei- 
džiaima visokių, ydingų ir pavyzdingų. O 
paskutinė tos skilties pastraipa skirta pa
kalbėti (apie prabanginius kalendorius ši
taip:

JSpaliv^nlgli metiniai kalendoriai, at
spausti ant šilko, lino, medvilnės, — tai 
jau tikri suvenyrai. Nebe pirmi metai juos 
vykusiai margina Kauno šilko kombinatas, 
Telšių „Mastis“, Panevėžio „Linas“, Ute
nos trikotažo fabrikas. Deja, nors dlaug 
kur išvysi (juos kabančius, — laisvai ne
nusipirksi. Tuo tarpu įvairios pagalbinės 
dirbtuvės, vos pašutusios paklausą, skuba 
ją tenkinti pagal savo išgales ir skonį. 
„Sąjunginės spaudos“ kioskuose j'au .pilna 
metinių kalendorių, atspaustų ant satino 
(paprastai vartojamo vatinių antklodžių 
pamušalams) arba ant baltos medvilnės 
— su Vilniaus, Kauno (bei Lietuvos kuror
tų vaizdais, o taipogi su medžiojamais 
žvėreliais. Kai 'kurių estetinė išvaizda ke
lia rimtų 'abejonių, užtat kaina nemaža. 
Žinoma, už minėtųjų tekstilės įmonių gra
žiai Įišteidžiiamu’S kalendoriuiSHSUvenįyrus 
mokėtume ir brangiau — benlt žinotume, 
už ką mokame“.

SIDABRO MEDALIO NUSIPELNĖ 
SOVIETINĖJE RINKTINĖJE

Bratislavoje (Čekoslovakijoje) įvyku
siose pasaulio moterų rankinio pirmeny
bėse Sov. Sąjungai .atiteko antra vieta, o 
tos komasdos narėms sidabro medaliai.

Kanadoje žaidė ir medalius parsivežė 
ir dvi lietuvaitės: Aldona Nenėnienė ir Si
gita Mažeikaitė.

LIETUVOJE
POETAI KALBĖJO APIE A. NYKĄ- 

NILIŪNĄ

Gruodžio 7 d. Vilniuje rašytojų sąjungos 
(poetų sekdiljia (turėjo susirinkimą, kiurio te
ma buvo „Alfonsas Nyka-Niiiūnais ir jo 
karta“.

Apie A. Nyką-Niliūną ir jo vietą emi
gracinėje lietuvių literatūroje kalbėjo V. 
Kazakevičius, prisiminimų apie jį pateikė 
E. Maituzevičius, dar kalbėjo A. Baltakis, 
A. Miškinės, J. Šiožinys ir L Valbasys. 
Aktorius L. Noreika paskaitė A. Nykos- 
Niliūno eilėraščių.

ĮDOMUS PALYGINIMAS

„Tiesa“ rašo:
„Per keturias dienas Panevėžio pramo

nė dabar pagamina tiek produkcijos, kiek 
jos buvo patiekta vartotojams per ištisus 
1945 metus. Pokario metais atsirado nau
jos tekstilės, mašinų, prietaisų, kabelių, 
statybinių medžiagų gamybos ir kitos pra
monės šakos. Tapęs Stambiu respublikos 
industriniu centru, mieštas prie Nevėžio 
savo gaminius siunčia į visas broliškąsias 
respublikas, eksportuoja daugiau kaip į 
40 užsienio valstybių. lEėveik (trečdalis 
realizuoj.amos produkcijos turi valstybinį 
kokybės ženklą“.

Įdomu, kad šįkart palyginimui pasirink
ti ne kurie nors „buržuaziniai“ metai, bet 
„tarybinės valdžios“.

TRECIOJI BALETO PREMJERA

Akademinis operos ir baleto (teatras pa
statė J. Gruodžio baletą „Jūratė ir Kasty
tis“.

Anksčiau tas baletas jau buvo du kar
tus statytas — 1933 ir 1964 metais.

TREČIOJI PREMIJA „SUKILĖLIŲ“ 
OPERAI

Sov. Sąjungoje dvejus metus buvo ruoš
tasi sceninių muzikinių kūrinių ir jų pa
statymų konkursui.

Dabar paskelbti konkurso rezultatai. 
Lietuvoje trečioji premija (teko J. Juoze- 
liūno operos „Sukilėliai“ muzikai ir libre
to autoriams V. Mykolaičiui-Putinui (po 
mirties) ir A. Liobytei.

GROK, JURGELI!

Į Kaune ruošiamas tradicines varžybas 
„Grok, Jurgeli!“ buvo suvažiavę dešimt 
tipinių kapelų, septynios etnografinės kai
mo kapelos ir pusantros (dešimties liau
dies muzikantų.

Tipinių kaimo kapelų grupėje nugalėjo 
Kauno (taksi parko kaimo kapela, etnogra
finių — Alytaus rajono „Dzūkijos“ kol
ūkio kapela, muzikantų muzikantu tapo 
kaunietis K. Jukna.

VALGYKLOS ĮMONĖSE

Mažeikių rajono keliose įmonėse pasta
raisiais metais buvo atidarytos naujos 
valgyklos.

Kai kuriose įmonėse diar rengiamos.

RUSŲ IR KITOMIS KALBOMIS

Maskvoje rusų kalba išleista Just. Mar- 
cinktvičiaus 'knyga ,;Mindaugas-Katedra“, 
V. Palčinskaitės eilėraščių knyga vaikams 
„Žirnių namelis“ (ši net 150.000 egz.), Če
koslovakijoje — J. Avyžiaus „Sodybų tuš- 
tėjirni metas“, Rytų Vokietijoje —■ K. Sa
jos knyga vaikams „Nykštukai 'ir peštu
kai“, Bulgarijoje — V. Bubnio romanas 
„Nesėtų rugių žydėjimas“, Maskvoje — 
V. Martinkaus knyga „Akmenys“ (roma
nas ir dvi apysakos).

DAUGIAU PRIMELŽĖ NEGU 
PASIŽADĖJO

Pakruojo najoni K. Požėlos kolūkio mel
žėjų kolektyvas, kaip rašo „Valstiečių 
laikraštis“, buvo pasižadėjęs 1978 m. pri
melžti iš karvės ne mažiau kaip po 4.000 
kg pieno.

Įžadus įvykdžiusios, primelždamos po 
4.015 kg.

Lenktynių nugalėtoja esanti Teodora 
Špokienė, kuri primelžė po 4.530 kg. Nuo 
jis nedaug esanti atsilikusi ir Aldona Bal- 
zarienė.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Parsiduoda sena modemiška palmė ligi 
lubų. Kreiptis pagal adresą ir po valandų.

(Skelbimas ant stulpo)

Karvė užmynė Rapolienei ant kojos ir 
gavo biuletenį. (Iš pokalbio)

Prapuolė kalė, moteriškos lyties.
(Skelbimas)

Dėl to kvailo įspyrimo galiu pasakyti, 
jog arklys kaip ir žmogus — blaivas ne
kenčia girto. (K pasiaiškinimo)

Parduodu išoperuotą grynaveislį buldo
gą (be ausų ir uodegos.

(Skelbimas ant tvoros)
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Europos
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Sausio 20 d. 13.30 v. Jaunimo susirin- 
kimias (Liet. Židinyje, Nottinghame.

Sausio 21 d. 15 vai. — Lietuvių klubo 
namų susirinkimas Liet. Nainiuose, Lon
done.

Sausio 27 d. 17 vai. — Ramovėnų susi- 
ritnlkimas Manchesteryje.

Sausio 28 d. 15 vai. — „Vyčio“ klubo 
narių -susir taikumas Briadforde.
Vasario 10 d. — Vasario 16 d. minėji
mas Gloucesteryje YMCA salėje.
Vasario 10-11 d. d. — -Bellshilll Lietuvių 

Instituto naujų namų atidarymas Škoti
joje.

Vasario 17 d. — Vasario 16 d. minėji
mas (Londone, Sporto ir Soc. klubo salėj. 
Vasario 18 d. — Iškilmilngos pamaldos 
Lietuvių bažnyčioje, Londone.
Vasario 24 d. — šv. Onos blynų balius 
Sporto ir Soc. klubo salėje, 'Londone.

AUKOS
Specialiam Fondini Lietuvoje nukentė- 

jiusiems laukojo:
O. J. Benderiai — 20.00 sc., A. Galbuo- 

gienė — 50.00 sv., Londono moterų d-ja 
.Dainava“ — 75.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
DBLS Valdyba

AUKOS
Spaudos reikalams aukojo:
Kun. K. Senkus — 15.00 sv., lA. Merdin

tis — 4.00 sv., J. Kiuliukas ir B. Drevins- 
kas — po 3.00 sv., J. Lideika, P. Pukys, P. 
Miliauskas, P. Senvailtis ir P. Vasys —i po 
1.00 Sv.

Ačiū.
„E. L.“ Administracija

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
P. Stančikas, P. Voveris ir A. Maldutis 

— po 10.00 sv., M. Linkevičius — 3.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. A. D. Britanijoje

PAIEŠKOJIMAS
PaieSkntmlals Henrikas Petkevičius, gi

męs 1914 m. Kelmės valsčiuje. Paskutinė
mis žiniomis 1957-58 m. .gyveno Hanau 
mieste, Vak. Vokietijoje. Jam asmeninių 
žinių gali suteikti: V. Milinkevičius, 34 
Easton Ave., West Moorish 7009 Tasma
nia, Australia.

Londonas
LIET. KLUBO SUSIRINKIMAS

Sekmadieni, sausio 21 d., 3 vai. ip. p. 
šaukiamas Lietuvių Namuose Lietuvių 
Klubo metinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje: Klubo valdybos rinki
niai ir kiti reikalai. Kviečiame visus lietu
vius gausiai dalyvauti.

Klubo valdyba

MIRĖ B. KMIELIAUSKAS
Sausio 10 dienų savo namelyje netoli 

Oxfordo rastas negyvas lEl. Kmieliauskas. 
Jis buvo uolus „E. L.“ skaitytojas, kitos 
liet, spaudos prenumeratorius ir nuolati
nis Tautos Fondo trėmėjas.

Šio patrioto laidotuvės bus .antradienį, 
sausio 23 d., Londono kapinėse. Išlydėji
mais iš šv. Kazimiero bažnyčios 11 vai. 
Velionis giilminių Anglijoje neturėjo, tad į 
laidotuves (kviečiami visi tautiečiai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas Londone vyks šiai tvarka:

Vasario 17 d., šeštadienį, tradicinis mi
nėjimas Sporto ir Socialinio klubo salėje.

Vasario 18 d1, iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero 'šventovėje.

Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius 
1979 m. sausio 27 d.

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 8.00 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties
Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Tel. 01-727 2470
Staliukų reizervacijos mokestis (4 asm.) £1.00 
įmokamas užsakant. Staliukus patartina užsi
sakyti išanksto, nes vėliau gali pritrūkti sėdi
mų vietų.

TRADICINIS BLYNŲ BALIUS
Moterų šv. Onos draugijos ruiošialmias 

balius įvyks vasario 24 d. Sporto ir .So
cialinio (klubo salėje.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Naktį iš gruodžio 30 į 31 dienų Londo

ną ir plačias apylinkes apgaubė šaltis ir 
sniegas Aplinka atrodė laibai gražiai, 'bet 
tik pro langą.

Žieminis oras privertė 'londoniečius 
Naujųjų Metų išvakarėse sėdėti namuose. 
Žinoma, tas paliete ir Londono Sporto ir 
Socialinio klubo rengtą Naujųjų Metų su
tikimo vakarą. (Elet buvo lietuvių, kurie 
nepabūgo nei šalčio, nei sniego. Jų buvo 
'per trejetą tuzinų. Vakaras nebuvo gau
sus, bet už tai buvo liitetuvilškai šeimyniš
kas.

LIETUVIŲ SPAUDOS SKAITYTOJAMS 
LONDONE

Pagelbėti Skaitytojams, sutaupant laiką 
ir išlaidais, vaikščiojant pašto įstaigon ir 
perkant pinigų persiuntimo perlaidais, 
sekmadieniais iir kitomis progomis pasi
tarnausiu priimdamas prenumeratos mo
kestį: „Šaltinio“, „Europos Lietuvio“, pa
saulio lietuvių žurnalo „Pasaulio Lietu
vio“. Pastarasis turėtų lankyti kiekvieną 
lietuvių šeimą. Jis yra mėnesinis, kaina 
metams 'tik 3 išvarai. „Tėviškės žiburiai“, 
'geriausiais savaitraštis, jo kalnia mietamls 
tik 7 svarai. Naujiems įskaitytojamis pir
mais metais — 5 išvarai. „Ateitis“, mėnie- 
šjnis žurnalais, kaina 4.50 sv. Jis turėtų 
lankyti visas lietuviškas šeimas, turinčiais 
jaunimą. Sausis tebūnie lietuviškos spau
dos užsisakymo mėnuo.

Stasys Kasparas

Bradfordas
SUSIRINKIMAS

Sausio 28 d. 15 vai. šaukiamas visuoti
nas Vyčio klubo narių

SUSIRINKIMAS.
Bus renkama niauja valdyba ir svarsto

mi klubo įstatai. Prašome visus narius da
lyvauti.

Nesusidarius kvorumui, susirinkimas 
bus atidėtas vienai valandai.

Stasys Grybas, sekretorius

Boltonas
TRADICINIS POBŪVIS

Antrą -Kalėdų dieną, ukrainiečių klube 
Bol-tano lietuviai surengė pobūvį, kuris 
jau tikrai -pasidarė' vietine tradicija. Bol- 
tono lietuvius savo atsilankymu pagerbė 
kun. V. Kam-aiitis, ir šių metų pobūvis pra
ėjo labai šauniai — patalpos buvo labai 
-geros ir staliai niuo maisto linkte linko. Už 
pastangas ir darbą dėl maisto pagamini
mo Boltono lietu vilai yra labai dėkingi po
būvio šeimininkėmis — p. ip. Keturakicn-ei, 
Eidukienei ir Mrs. V-aines.

Pobūvį atidarė Skyriaus pirmininkas, 
pasakydamas porą žodžių, po kurių visi 
-gerai ir skaniai pavalgė, gausiai pasinau
dojo specialiai pobūviui atidarytu baru, 
linksmai pašoko ir gražiai sudainavo ke
letą lietuviškų dainų.

Pobūvis buvo tikrai -puikus — jie -gerė
ja kiekvienais -metais.

Manchesleris
KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdų 2-rą dieną M. L. S. Tėvų k-tas 
surengė M. L. S. klube Kalėdų eglutę, (ku
rioje dalyvavo 25 vaikai.

Eglutę atidarė S. Tėvų k-to pirm. V. 
Kupsitys, pravedė V. lEernatavioius. Susi
rinkusius pasveikino ir linksmų švenčių 
palinkėjo kun. V. Kam-aiitis.

Kalėdų seneliu buvo V. Motuzą, kiunils 
po vaikų atliktos programos juos apdova
nojo lietuvių klubo ir tėvų suneštomis do
vanėlėmis.

Po to vaikams ir -motinoms buvo su
rengta arbatėlė, kurią paruošė J. Venbic- 

kas, A. Bernia-tavičienė iir J. K-ubliinskienė.
Vėliau vyko (klubo bare ipasižmonėjimias, 

kiuris nusitęsė iki vėlaus laiko.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 

skyrius, kaip ir kiekvienais mietais, suren
gė M. L. S. klube -Naujųjų Metų sutikimą, 
į kurį -atsilanlkė -daug žmonių; bet ne tiek 
daug, kaip praėjusiuose metuose, nes bu
vo prisnigta daug sniego, streikavo auto
busai, o taksi irgi buvo užimti.

Atisi-s veikta anlt su senaisiais metais ir 
sutinkant naujuosius, žodį tarė ramovėnų 
pirm. K. Murauskas ir klubo pirm. V. 
Kupstys, palinkėdami visiems geros klo
ties ir idia-ug asmeniškos laimės ateinan- 
čiuose metuose A. Podivoiskis (perskaitė 
„Ramovės“ C/V-bos šventinius sveikini- 
mlus bei linkėjimus visiems ramovėn-ams 
bei jų šeimoms ir visoms giminingoms or
ganizacijoms visame pasaulyje. Naujieji 
Metai sutikti sugiedan-t (Lietuvis himną.

Atsilankiiusiuis liet, klubas pavaišino su
muštiniais, -bet dauguma atsinešė savo 
gardžiai! pagaminto valgio, tokiu būdu N. 
Metų sutikimas išvirto į šaunų N. Metų 
pokylį.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai sveikina visus savo narius bei jų 
šeimas ir linki -sėkmingų ir laimingų 1979- 
tųljų Metų.

A. P-kis

VESTUVĖS MANCHESTERYJE
1978 m-, gruodžio 29 d. Janas Podvoiskis 

apsivedė su (Sandra Hinidley. Vedybų met
rikai sudaryti Bartono vedybų registraci
jos biure. Paija-uni-ais buvo jo brolis Povi
las Podlvoiskis ir Miss J. Roaden.

Vestulvinis pokylis įvykio jaunavedžio 
riaiuįjįai įrengtame name, šeimos ir giminių 
ratelyje.

J. Podvoi-skils yna plačiai įsijungęs į lie
tuvišką kultūrinę veiklą. Darbe, elektro
ninių matavimo instruimentų-aparatų įmo
nėje „Alcomldter“ eina vyriausio inspek
toriaus pareigas Jtr kartu rūpinasi rinka 
gaminių pasiūlos reikalais.

Visi jaunavedžiams linkime gražaus, 
laimingo ir vaisingo vedybinio gyvenimo.

A. P-kis

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
L. K. V. S-igos „Ramovės“ Mianchesterio 

skyrius sausio 27 d., šeštadienį, 5 vai. p. p. 
M. L. S. klube šaukia visuotiną metinį na
rių susirinkimą, kuriame valdyba ir R. 
Komisija padarys pranešimus ir bus ap
tarti skyriaus veiklos reikalai bei išrink
ta skyriaus valdyba ir Rev. Komisija 1979- 
ti-ems metams.

Nesusirinkus pakankamam- skaičiui lai
ku -pradėti susirinkimą, (bus atidėta 30 -mi
nučių, o po to pravestas, neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių skaičių.

Kviečiame visus narius dalyvauti.
Ramovėnų valdyba

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
M. L. S. klubo valdyba (Savo namuose 

vasario 4 (d., sekmadienį, 3 vai, p. p. kvie
čia visuotiną metinlį savo narių susirinki
mą, kuriame klubo valdyba ir R. Komisi
ja padarys pranešimus šir bus išrinkta 
naluijia valdyba bei R. Komisija.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valandą, 
susirinkimas bus -atidėtas vieną valandą, 
o ipo to pravestas. neatsižvelgiant į įsusi- 
ninlkusių -narių skaičių.

Anksčiau skėlbtas susirinkimas dėl 
transporto darbininkų streiko ir tirštos 
miglos neįvyko.

Visus nartais kviečiame dalyvauti.
Klubo valdyba

Nottinghamas
JAUNIMO SUSIRINKIMAS

DELS Lituanistinis skyrius kviečia jau
nimą į susirinkimą, kuris įvyks šeštadie
nį, sausio 20 d., Liet. Židinyje, Nottingha
me, 16 Hauinid Road, West Bridgford. Susi
rinkimais prasidės 13.30 vai. ir pasibaigs 
apie 17 vai.

Susirinkime (bus kalbama apie Jaunimo 
Kongreso „stovyklą“ liepos 11-18 d1, -d., 
aipie tradicinę vasaros stovyklą Liet. -So
dyboje ir apie Sekminių sąskrydį Lietu
vių Sodyboje.

Škotija
NAUJŲ NAMŲ ATIDARYMAS

iBellshill Lietuvių Institutas baigė įreng
ti savo naujus namus ir vasario 10 d. 18 
vai. įvyks tų namų iškilmingais -atidary
mas.

Vasario 11 d. 14 vai. bus iškilminlgos mi
šios vietos bažnyčioje, o po pamaldų — 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas naujuose Instituto 
namuose.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS KALĖDŲ 

ŠVENTĖ

Tradicinė Vasario 16 gimnazijis Kalėdų 
eglutės ir Kūčių šventė 1978 m. įvyko ket
virtadienio, -gruodžio 14 d., vakare. Į gim
nazijos valgyklą susirinko mokiniai, mo
kytojai, auklėtojai ir visas personalas. 
Svečių gimnazija pagal tradiciją ir šiais 
metais nekvietė, nes Kalėdos yra šeimos 
šventė ir todėl švenčiamos šieimos rately
je.

Šventė pradėta giesme „Tyli naktis, 
šventa naktis“, kurią sugiedijo visi kar
tu-. Po įto kun. Fr. Skėrys perskaitė Kalėdų 
evangeliją. Eglutės žvakutes uždegti buvo 
pakviesti Kuratorijos valdybos pirm. tėv. 
A. Bernatonis, gimnazijas direktorius V. 
Natkevičius ir mokinių komiteto pirm. 
-Lenius Federaviči-us. Žodį tarė gimnazijos 
direktorius, pabrėždamas, kad kūčios yra 
ir krikščioniška ir lietuviška šventė. 
Krikščioniška jose naujoji meilės sampra
ta, o lietuviški mūsų kūčių papročiai, ku
rie dalinai net kilę iš pagoniškų laikų.

Tėvas A. Bernatonis, OFMCaip, visus 
pasveikino ir palinkėjo gražių atostogų. 
Ku.n Fr. Skėrys, sveikindamas visus daly
vius, ypač atkreipė dėmesį į disidentą T. 
Venclovą, kuris tądien priešpiet gimnazi
joje mokiniams buvo skaitęs paskaitą ir 
pravedęs pokalbį.

Po kalbų ir -sveikinimų vyko tradicinis 
paplotėlių laužymas, kilęs iš senųjų krikš
čionių agapės ir reiškiąs visų nesusiprati
mų ir neapykantų -panaikinimą ir naują 
pradžią. Visi (bandė laužti su visais, tuo 
išreikšdami savo gerus norus ateičiai, pa
sisveikindami Kalėdų proga ir palinkėda
mi laimės ir sėkmės. ,

Ant -stalų ir šiais metais buvo daugiau 
kaip 12 Skirtingų patiekalų — žuvų, kisie
lių, prė'sfcučių, (koldūnų su grybais ir (t. t. 
Viskas buvo pagaminta be mėsis, be alie
jaus, be pieno. ,
Po vakarienės pradėta kultūrinė dalis— 

mokinių pasirodymai. Bendrai sugiedojus 
giesmę „Aš iš dangaus čion ateinu“, kurią 
vargonais palydėjo mok. V. Banaitis, mo
kinė Kristina Veršelytė padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraštį „Užgimimo Gloria“. 
Mokinės Irenos Mičiulytės vadovaujamas 
mergaičių chorelis, kuriam priklauso Ka
rina Langytė, Petrą Langytė, Snieguolė 
Zalatoriūtė, Brigita Girskytė, Renata 
Preusaitė, Lina Kemeraitytė ir pati vado
vė, sugiedojo (keturias giesmes: „Veni, ve- 
ni, Emmanuel!“, „Sveikas, Jėzau“, „šventa 
naktis“ Ir „Gaudeamus“. Vokiečių auto
riaus Theodbro Storm eilėraštį „Weih- 
riachltslieid“ („Kalėdų giesmė“) padekla
mavo mokiniai Wolfgaingais Langė ir Mo
nika Plaušiina-itytė. Vasario 16 -gimnazijos 
vaidintojų būrelis, kuriam priklauso 13 
mokinių ir kuriam vadovauja J. Dėdinais, 
pastatė ir šiais metais naują veikalą — 
„Teateinie ir tavo karalystė“. Vaidinimas 
buvo penkių veiksmų ir truko apie dvi 
valandals. Tema jo iš šv. Rašto -Danielio 
knygos. Buvo jaučiamos paralelės tarp 
mažos žydų tautos kovos prieš galingąjį 
uzurpatorių iš Babilono ir mūsų lietuvių 
pasipriešinimo įsovietiniam okupantui. 
Vaidinimas būvi labai geras: įdomūs dra
matiški momentai, graži muzika, nuosta
būs įterptiniai -šokiai, giliai prasmingas 
tekstas. Šis vaidintojų būrelis galėtų su 
vaidinimais ir už gimnazijos ribų lietuviš
kose kolonijose pasirodyti.

Užbaigos žodį tarė 'kun. Fr. Skėrys, dė
kodamas dalyvavusiems ir prisidėjusliems, 
kad vakaras pasisektų.

(Po pertraukos Kalėdų -senelis apdova
nojo visus mokinius dideliais saldumynų, 
riešutų ir vaisių maišais. ,

-Šventė galėjo įvykti tik dėl to, kad mo
kinių -ir 'buvusių mokinių tėvai, kai kurie 
Vokietijos ir -užsienio lietuviai ir ypač lie
tuvių kuopos Schwetznigene ,-DanmStadte 
ir Kaiserslauterne nepagailėjo -aukų. lEte 
tų aukų Vasario 16 gimnazijos mokiniai 
nebūtų turėję tos gražios ir įspūdingos 
šventės.

Penktadienį po pietų ir šeštadienio ry
tą mokiniai išsiskirstė Kalėdų atostogų. 
Dauguma šivažiavo pas tėvus, kai kurie iš 
užjūrio (panaudoja progą pavažinėti po Eu
ropą arba aplankyti kurį nors vieną šio 
kontinento kraštą. Po trijų savaičių -visi 
sugrįš atgal -į mokslo židinį. ,

Petras Veršelis

ADVENTINĖ VALANDĖLĖ IR KALĖDŲ 
EGLUTĖ MUENCHENE

Vaikučių ir jaunimo kalėdinės šventės 
Muenchene 1978 metais vyko tą pačią 
gruodžio 21 d. ‘vi-ena po kitos. Rengė jau
nimo grupė „Ratukas“.

Prie šventiškai padengto stalo pirmiau
sia susėdo mažiausieji Muencheno lietu
viukai su tėveliais ir giminėm. Kadangi 
gerasis BALFas (buvo atsiuntęs stamboką 
čekį, o ir -Moterį! klubas pridėjo savo da
lį. -tai stalas buvo apkrautas skanėstais 
kiekvienam pagal jo skonį.

Kalėdų. Senelis, tas taip laukiamas sve
tys „iš Tėvynės“, gerokai sudrebino ma
žųjų širdeles, nes jis taip neįprastai apsi
rengęs ir jam reikia pasakyti eilėraštu
ką... Už tai Senelis (R. Hermanas) iš di

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — sausio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — sausio 21 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
BRADFORDE — sausio 21 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — sausio 28 d.. 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
ECCLES — Sausio 14 d., 12.15 vai.
MANCHESTERIS — sausio 28 d., 12.30 

vai., St. Chad's bažn.
GLOUCESTERYJE — sausio 27 d., 12.15 

vai., St. Peteris.
STROUDE —■ sausio 27 d., 17.30 vai., 

Beeches Green. Išpažintys 17 vai.
NOTTINGHAME — sausio 28 d., 11.15 

vai., Liet, židinyje.
LEICESTERYJE — sausio 28 d., 14 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd. 

delio maišo atrinko kiekvienam žaisliuką. 
Vaikučiai dar parodė Seneliui, kaip 
„aguonėles Sėja... :ir valgo“, visi pagiedo
jo kalėdinių giesmių ir mažiesiems teko 
-skirstytis, nes ant Stalo užsižiebė žvakės 
jaunimo Adventinei Valandėlei.

Parapijos kapelionas, prei. J. Aviža kal
bėjo -apie lEietliejaius naktį, kaip Dievo 
meilės apsireiškimą žmonijai. Tautinio ir 
krikščioniško solidarumo ženklam buvo 
laužomas paplotėlis. Kalėdinių giesmių 
tarpuose deklamavo moksleivė Aušrelė 
Skeberdytė, apie lietuviškus kalėdinius 
-papročius -pakaitomis skaitė studentės Jū
ratė (Barasaitė ir Birutė Šy-vokaitė, poetė 
Eglė Juodvalkytė Skaitė Nagio „Dedikaci
ją“, o konservatorijos studentė Violeta 
Herman-aitė, broliui Alfredui palydint, pa
dainavo Sch-uberto „Lopšinę“.

Prie to paties -stalo, kur „Ratukas“ per 
metus buvo susirinkęs 48 kartus sueigose 
ir tautinių šokių repeticijose, grupės val
dovė Alina Grinienė apžvelgė 1978 metais 
nuveiktus darbus, pasirodymus ir net iš 
„Ratuko“ dienoraščio apska-ičia-vo, kiek 
kartų kiuris yra -dalyvavęs ketvirtadienių 
susirinkimuose. Nors šiuo metu grupėje 
dalyvauij ančių 24 jaunuolių tarpe yra di
delių -skirtumų -amžiaus (nuo 15 iki 32 
m.), išsilavinimo, interesų atžvilgiu, vis- 
tiek jaučiama vienos ‘šeimos dvasia, nes 
visus riša tautiškumas.

AdVenltdinėje Valandėlėje dalyvavę apy
linkės pirmininkas R. Hermanas ir Mote
rų klubo pirminilnkė V. Herman ienė svei
kino ir -dėkojo jaunimui už pagyvinimą 
Muencheno lietuvių gyvenimo ir repre
zentaciją.

PATIKSLINIMAS
Vokietijoje miręs inž. J. įAugusrtaitis pa

liko ne Itilk dukterį Dainę, bet ir Vand’ą- 
Horvatienę.

ATVYKSTANTIEMS EUROPON
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas ar 

t-ėja. Su jaunimu iš viso pasaulio kartu 
vyks ir vyresnieji aplankyti Europos. D. 
Britanijoje sudarytais komitetas talkinti 
jaunimo kongresui. Tas (komitetas yra pa
siryžęs padėti visiems, (kurie -atvyks Lon
donan su jau-nii-mo kongreso dalyviais — 
pavieniui -ar grupėmis.

Londonas yra pasidairęs turistiniu mies
tu, labiausiai mėgstamu amerikiečių. Va
saros mėtų jis yra perpildytas. Visi, kurie 
numato atvykti jaunimo kongreso metu, 
dabar jau turėtų susirūpinti viešbučių 
užsisiaikymu. Jaunimo grupės, kurios ne
numato dalyvauti kongrese, galėtų pasi
naudoti Londono universiteto bendrabu
čiais, bet reikia rezervacijos jau-- dabar.

-Pagalbinės '.komitetas numato surengti 
atvykuSiems 'svečiams iš užsienio išvykas 
iš Londono į 'Lietuvių Sodybą, taipgi ir į 
įdėmesnes vietoves aplink Londoną. Labai 
pageidautina, kad atvykstantieji jau da
bar malonėtų pranešti, ko jie pageidautų 
-asmenims ar jų -grupėms — viešbučių, 
bendrabučių ir pan. Išvykų- reikalais pra
šom (kreiptis pas Petrą Bulaitį, Grahams 
of Woodford, Ltld., 9-10 Johnston Road, 
Woodford Green, Essex 1GB OXA, Eng
land.

Jaunimas, ypač iš Pietų Amerikos, ku
ris norėtų apsistoti Londono lietuviškose 
šeimose, prašomas kreiptis i Stasį Kaspa
rą, 32 Plateaux House, Roman Road, Lon
don E2 ORF, England.

Esame pasiryžę, kiek mūsų jėgos leis, 
padėti visiems atvykstantiems į -senąją 
Europą.

Stasys Kasparas, 
parengimų ir globos pakomisės pirm.

PLJ KONGRESUI AUKOJO:

Pirmasis aukų lapas Nr. 5 grįžo iš Lie
tuvių Parapijos klubo svetainės Londone 
su 55 sv. -aukų, iš kurių 10 sv. aukojo I. 
Dailidė ir po 5 sv. N. Žvirblis, J. Taimulai- 
tis, K. Blažys, J. Gipas iilr A. Kn-ab-iikas. 
Kilti po mažiau.

Reikia .prisiminti, (kad dar prieš pasira
šant -aukų lapą minimoje svetainėje buvo 
surinkta 30 sv.

Širdinga padėka.
FinansiĮ Pakomisė D. Britanijoje

PINIGŲ KURSAS
Jaunimo kongreso metu 'ruošiamų eks

kursijų kainos yna nurodytos to krašto 
valiutai, kuriame reikia įsirašyti. Apytik
ris pinigų keitimo kursas yra tolks: 1 sva
rias sterlingų — 4 DM arba 2 dol.

Mokėti reikia to krašto valiuta, kuri 
nurodyta kadnamalštyje.

BALTARUSIŲ PASKAITOS

Anglo-baltarusių draugija Londone, kaip 
ir kasmet, ruošia šiais metais seriją pa
skaitų iš Baltarusijos istorijos ir kultūros. 
Vasario 14 d. -vysk. Č. Sipovičius įkaitys 
paskaitą apie baltarusių religinę spaudą 
išeivijoje, kovo 14 d. Readingo universite
to profesorius dr. L. Hughes kalbės apie 
Baltarusijos -airchitektūrą 12-18 šimtme
tyje ir t. t. Paskaitos vyksta Francis Ska- 
rynos baltarusių bibliotekoje, 37 Holden į 
Rd., London, N12.
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