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Tautos šventei 
artėjant

Artėja Rugsėjo Aštuntoji. Pradėti mi
nėti šią šventę nuo Vytauto vainikavimo, 
pradėti pasakoti jos atsiradimo istoriją — 
būtų daug kartų sakytų žodžių pakartoji
mas. O vis dėlto nepaminėti jos, neprisi
minti ta proga laimingųjų laisvės dienų, 
būtų tarsi tos laisvės troškimų išdavimas. 
Tad norėtųsi, kad toji šventė būtų dau
giau minima ne žodžiais, o mintimis, ne 
retorika, o giliu susikaupimu, susimąsty
mu.

Tautinės šventės pateikia geriausią pro
gą mintimis persikelti į Lietuvą, pabūti 
su tais, su kuriais tas šventes kartu šven
tėme, bendru džiaugsmu dalijomės.

Gyvenimas tėvynėje pasikeitė. Nebesi- 
renka žmonės tautinių švenčių švęsti, ne- 
besipuošia namai trispalvėmis, nebeskam
ba Tautos himnb garsai. Tik pogrindžio 
spauda ir patys drąsiausieji pasiryžėliai 
drįsta saviesiems priminti tų švenčių 
prasmę. Kitokios ten dabar šventės šven
čiamos, kitokios tradicijos garbinamos, 
kitokių „Vytautų" vardai linksniuojami.

Pervertus sovietinį kalendorių, galima 
užtikti apie 50 įvairiausių švenčių, prade
dant Spalio revoliucijos ir Gegužės pirmo
sios, baigiant Afrikos išvadavimo ir šach
matininko dienomis. 'Visos tos šventės ir 
„dienos“ turi būti iškilmingai paminėtos, 
visose privalo dalyvauti inteligentai, dar
bininkai ir moksleiviai. O atskirose res
publikose dar prisideda specialios respub
likinės šventės. Pvz. Lietuvoje buvo šiais 
metais ypatingai iškilmingai švenčiamas 
krašto galutinis pavergimas — įjungimas 
į Sovietų Sąjungą.

Visomis tomis šventėmis ir „dienomis“ 
norima atitraukti gyventojus nuo tautinių 
tradicijų, nuo religinių papročių ir nuo 
savarankiško galvojimo. Norima, kad 

' žmogus, bėgdamas iš vieno minėjimo į ki
tą, nebeturėtų laiko pagalvoti apie savo
jo krašto . tradicijas, pamirštų tautos ir 
bažnytines šventes. Kalėdos užgožiamos 
iškilmingu pasiruošimu N. metų sutiki
mui, Velykas atstoja Lenino gimtadienis, 
Vasario 16-toji beveik sutampa su Tary
binės armijos ir karinio jūros laivyno die
na, o rugsėjo aštuntąją švenčiama Tan
kistų diena!

Koks simboliškas ir daug pasakantis 
sutapimas. Kadaise Vytautas šventė per
galę ant risto žirgo pasiekęs Juodąsias jū
ras, o sovietų tankistas, Vytauto vainika
vimui skirtąją dieną triumfuoja užkaria
vęs ne tik Lietuvą, bet ir pusę Europos.

Britanijos lietuviai šios tautos šventės 
proga jau kelinti metai ruošia tradicinius 
sąskrydžius. Draugėn suėjus, nors trumpą 
valandėlę pabandomą susikaupti ir prieš 
daugeli metų paliktąją tėvynę prisiminti. 
Didesnis savųjų susibūrimas, lietuviškas 
žodis, skambi daina vėl sužadina prade
dantį apsamanoti pisiryžimą išlikti ištiki- 

« mats savojo krašto vaikais. Ir jau vien 
dėl to yra verta nepagailėti lėšų ir laiko 
tautos šventės minėjime-sąskrydyje ap
silankyti.

LAIŠKAI Iš ANAPUS

Vakarus pasiekė du laiškai, adresuoti 
Pasaul. Bažnyčių Tarybos gen. sekreto
riui, dr. Potter. Juose aprašoma, kaip Sov. 
Sąjungoje bandoma „pagydyti“ jaunus in
telektualus nuo „tikėjimo ligos“. Nurodo
mos vyrų ir merginų pavardės, kurie bu
vo sumušti gatvėse, sulaužytos rankos, už
daryti į psichiatrines ligonines, terorizuo
jami ir atleidžiami iš darbo. Pirmasis 
laiškas yra pasirašytas jaunųjų intelek
tualų grupės vado Ogorodnikovo. Antra
sis laiškas turi septynis parašus. Jų tar
pe disidentas kun. Gleb Jakuninas, L. 
Regelsonas, E. Barabanovas ir kt. Laiškai 
laiku pasiekė Pasaul. Bažn. Tarybą, kuri 
posėdžiauja Šveicarijoje.

Mielai Domicėlei Lauraitienei, 
jos brangiam vyrui

A. A. EDUARDUI LAURAIČIUI 
staiga mirus, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

DBLS Huddersfieldo skyrius

Mielam draugui
EDUARDUI LAURAIČIUI mirus, 
jo žmoną D. Lauraitienę, gimines 
Anglijoje ir Lietuvoje širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime

A. V. Leonai

Londonas, 1976 n>, rugpiūčio 31 d.

BURTAS YRA MESTAS TURTINGIEJI VENGRAI
Iki sekmadienio (rugpiūčio 29 d.) Vati

kanas ir katalikai visame pasaulyje tikė
jo, kad įvyks stebuklas, arkiv. Lefebvre 
atsisakys nuo savo plano — viešų lotyniš
kų mišių Lille mieste, Katalikų Bažnyčios 
skilimo pavojus bus pašalintas. Deja... 
Apie 6.000-7.000 žmonių dalyvavo pamal
dose ir klausėsi valandą užtrukusio pa
mokslo, kuriame arkivyskupas pasmerkė 
popiežių už Bažnyčios Skaldymą ir ben
dradarbiavimą sū komunistais ir protes
tantais.

Pamaldose dalyvavo dvasiSkijos atsto
vai iš Britanijos, Vokietijos, Belgijos ir 
kitų valstybių. Britų English Mass Centre 
Movement atstovavo L. Hurst. Panašaus 
judėjimo Vokietijoje atstovė dr. E. Gerst- 
ner pareiškė: „Popiežius sako ir daro 
daug eretiškų dalykų; Vatikano Santary- 
ba buvo didžiausias komunistų laimėji
mas per 10 metų“.

Tai yra sunkūs vieši kaltinimai popie
žiui, kuris lygiai tuo pačiu metu savo va
saros rezidencijoje, laimindamas minią, 
kvietė visus išlaikyti Bažnyčios vienybę.

Burtas yra mestas — skilimui kelias 
paruoštas. Tuo tarpu popiežius arkivys
kupo Lefebvre neekskomunikavo. O pats 
arkivyskupas užbėgo popiežiui už akių 
pareikšdamas, kad ekskomunikacijos ne
pripažintų.

Ne tik katalikai, bet ir visas pasaulis su 
dideliu dėmesiu seka Katalikų Bažnyčioje 
prasidėjusį sąmyšį. Anglų didžioji spauda, 
kartu su arkiv. Lefebvre šalininkais, 
smerkia tuos, kurie aiškina, kad Jėzaus ir 
Markso mokslas vienas kitam nepriešta
rauja, bet griežtai atmeta arkivyskupo 
pasisakymą prieš eukumeninį judėjimą 
ir pareiškimą, kad Anglikonų Bažnyčios 
galva dr. Codggan esąs eretikas.

Laikas parodys, kuriuo keliu Romos 
Bažnyčia pasuks.

LENKŲ PRAŠYMAS ATMESTAS

Lenkija paprašė Sov. Sąjungos vyriau
sybę atleisti nuo įsipareigojimo patiekti 
nustatytą maisto produktų kiekį. Jos pra
šymas atmestas. Tuo tarpu lenkų karei
viai pasiųsti darbams į uostus, nes darbi
ninkai atsisako pakrauti Sovietų laivus. 
Lenkijoje jaučiamas didelis maisto trū
kumas.

AUKSAS SUARTINA

Pietų Afrika ir Sov. Sąjunga yra politi
niai priešai. Tačiau vienas svarbus fakto
rius juos abu vienija — auksas. Tos dvi 
valstybės yra didžiausios aukso tiekėjos 
pasaulyje (Sovietų aukso atsargos verti
namos 5.000 mil. dolerių).

Paskutiniaisiais -metais aukso kainos 
pradėjo kristi. Pvz. 1974 m. uncija aukso 
pasaul. rinkoje buvo 195.50 dolerių, o šiuo 
metu jau yra nukritusi iki 108 dolerių. 
Tai ženklas, kad abi tos valstybės turi žy
miai daugiau mokėti už importuojamas 
prekes, o pelnas iš aukso kasyklų yra su
mažėjęs. Vakarų valstybės, žinoma, dėl to 
per daug nekenčia.

NAUJAS VANDENS TRANSPORTO 
BŪDAS

Anglijoje gaminami išpučiami guminiai 
ilgi balionai (Dracones) iki 250.000 galo
nų talpos. Jie buvo numatyti kariuomenės 
reikalams (skysto kuro transportui). Da
bar numatoma tuos balionus panaudoti 
vandens transportui. Jie bus pripildomi 
Škotijos ežeruose, kurie turi išėjimą į jū
rą. Laivas galės juos nuplukdyti į bet ku
rią vietą. Ištuštinti balionai užima labai 
mažai vietos, todėl gali būti pervežti sunk
vežimiais. Vieno baliono kaina £80.000.

PRADEDA APSIGALVOTI

ČIA pateikia duomenis, kad Vakariečių 
pastangos kelti ir finansuoti Sov. S-gos 
iūkį neduoda lauktų rezultatų. Už įvežtas 
naujas mechanizacijos priemones ir pa
statytus fabrikus iki šiol Comecon jau yra 
skolinga 32.000 milijonų dolerių. Tuo tar
pu vakariečių pastatytuose fabrikuose, 
panaudojant pigią darbo jėgą, gaminamos 
prekės lengvai konkuruojančios tarptauti
nėje rinkoje.

Galvojimas, kad užmezgus komercinius 
santykius pagerės sovietų laikysena žmo
nių santykiavimo srityje, nepasiteisino. 
Sovietų elgesys nepasikeitė — jie ir to
liau reikalauja „nesikišti į svetimus rei
kalus“. Nenuostabu, kad pamažu prade
dama apsigalvoti ir mažinti dolerių srau
tą į Sovietų ūkį.

Ll ETŲ VIS
XXX metai

Maskvos imperializmas

Vengri; laikraštis Magyar Hirlap rašo, 
kad krašte atsirado per didelis pajamų 
skirtumas tarp atskirų gyventojų sluoks
nių. Kai kurie gyventojai turi penkis kar
tus daugiau pajamų, negu eiliniai pilie
čiai. Esą, jų uždarbiai prašoka poreikius, 
kas socialistinėje visuomenėje esą netole
ruotina ir galį privesti prie atviro nepa
sitenkinimo.

NEAPSIEIS BE KOLCHOZŲ

Apie 80% Lenkijos ūkių tebėra priva- 
ti'škose rankose. Negaudami valdžios pa
šalpų, jie daro labai menką pažangą. Tuo 
tarpu valdžia, norėdama įsiūlyti kolekty
vinę sistemą, privati'škų ūkininkų nere
mia. Atsiradęs didelis maisto trūkumas ir 
spekuliacinės kainos, verčia valdžios 
sluoksnius suintensyvinti žemės ūkį, ku
ris yra bent 15 metų atsilikęs nuo Rytų 
Vokietijos ir Čekoslovakijos. Blogiausia, 
kad ūkių savininkai beveik be išimties 
yra seni žmonės, nes jaunieji bėga į mies
tus. Laukiama, kad dar šį rudenį bus im
tasi priemonių privatiems ūkiams suko- 
lektyvinti.

„POP“ MUZIKA PERŽENGĖ UŽDANGĄ

Iki šiol vakariečių vadinamoji „pop“ 
muzika Sov. Sąjungoje buvo uždraustas 
vaisius. Tačiau neseniai Kremlius davė 
palaiminimą pradėti importuoti Beatles 
plokšteles, ir .Komsomolskaja Pravda“ 
pakeitė savo nusistatymą. Kodėl?

Atsakymas labai paprastas: sovietuose 
paplito tranzistorinių radijo aparatų ir 
magnetofono juostelių gamyba. Dabar 
kiekvienas gali pasigauti Amerikos Balso 
ar BBC transliuojamą „pop“ muziką ir 
užfiksuoti į juostą. Bandymas sukurti so
vietinį „pop“ pakaitalą nebuvo labai sėk
mingas. Tad liko viena išeitis — leisti 
laisvai naudotis plokštelėmis ir dar pasi
pelnyti. Kai vaisius nebebus uždraustas, 
jis gal nebebus ir toks skanus.

ARABŲ SPAUDA PIKTINASI

Kuwait yra viena mažiausių ir turtin
giausių arabų valstybėlių. Apie ketvirta
dalis jos gyventojų (70.000), pasak vietos 
laikraštį „Al Watan“, vasarą praleidžia 
Londone.

Namie alkoholio vartojimas yra drau
džiamas, moterys vaikščioja uždengtais 
veidais, naktiniai klubai nežinomi. Tuo 
tarpu Londone — visko per akis. Laikraš
tis skaičiuoja, kad arabai išleidžia Londo
ne per vasarą apie 100 mil. dolerių, ne
skaitant lošimų bei naktinių klubų ir 
prostitučių.

Kitas laikraštis aprašo pasikalbėjimą 
su Londono baro pardavėja. Ji pasisakė 
gavusi iš vieno arabo 3.400 dolerių, o šis 
net nepasirodęs...

Kuwait spauda pataria į šį reikalą įsi
kišti vyriausybei.

NAUJI „PACIENTAI“

Amnesty International paskelbė dar 
penkias rusų intelektualų, uždarytų į psi
chiatrines ligonines, pavardes.

Anatolijus Uvarovas uždarytas Serbskio 
institute už nešimą plakato, rekalaujančo 
teisės emigruoti.

Popovas laikomas Bakširijos psichiatri
nėje ligoninėje už priešsovietinį eilėraštį.

M. Zverevas, už paskelbimą cenzūros 
nepatikrintų raštų, laikomas Černiachovs
kio beprotnamyje.

V. Maresinas uždarytas Kijevo psich. li
goninėje už priešsovietinius išsireiškimus 
tardymo metu.

A. Argentovas — vienas žymiausių 
„prasikaltėlių“, organizavę# ortodoksų 
krikščionių neoficialų seminarą. Arešta
vus, jam buvo pasakyta: „Mes mušte iš
mušime tikėjimą iš tavęs“. Laikomas 
Maskvos psich. ligoninėje.

NEMATOMOJI SIENA
Pasikeitus santykiams, Kinija leido Eu

ropos .Bendruomenės kraštams atsiųsti sa
vo korespondentus. Tačiau atvykusieji 
greit įsitikino, kad jie yra uždaryti, kaip 
kanarėlės narvelyje. Dar iki šiol nei vie
nam nebuvo leista aplankyti žemės drebė
jimo paliestų rajonų ir pamatyti padary
tus nuostolius. Niekas negali laisvai ke
liauti ar laisvai santykiauti su žmonėmis. 
Valdžia, esant reikalui, organizuoja žur
nalistų ekskursijas ir pateikia visas ži
nias. Nematoma siena skiria juos nuo Ki
nijos gyventojų ir įvykių krašte.

Išlindo, kaip yla iš maišo

Straipsnyje „Galingas lietuvių tautos 
draugas“, skirtame Lietuvos ir Sov. Ru
sijos 1920 m. ilepos 12 d. taikos sutarties 
metinėms („Komunistas“ Nr. 7, 1976 m.), 
istorijos mokslų kandidatas doc. R. Žiugž
da nenoromis išryškino Sov. Sąjungos im
perialistinę politiką. Tame straipsnyje jis 
aprašė, kaip Sov. Rusijos vyriausybė 1920 
metais, „laikydamasi draugiškos lietuvių 
tautai politikos“, iškilmingai pripažino 
Lietuvos savarankiškumą ir nepriklauso
mybę, o po 20-ties metų, „vadovaudamasi 
leninine nacionaline politika ir gerbdama 
lietuvių tautos interesus“, tą sutartį (ir 
visą eilę kitų) gėdingai sulaužė.

Sekdamas Juozo Žiugždos pėdomis, ku
ris „Lietuvos TSR istorijos“ III tome tą 
epizodą buvo sufalsivikavęs, R. Žiugžda 
bando pavaizduoti Sov. Sąjungą kaip ge
radarę („išvadavo ir perdavė Lietuvai 
Vilnių“) ir Lietuvos nepriklausomybės 
gynėją nuo pavojų iš Lenkijos ir Vokieti
jos pusės.

R. Žiugžda, kada jam patogu, remiasi 
Sov. Sąjungos užsienio reikalų ministeri
jos paskelbtais šaltiniais (Dokumenty 
vnešnei politiki SSSR), o kada jam tas 
netinka, jis tuos dokumentus ignoruoja 
arba iškreipia. Pavyzdžiui, straipsnio au
torius sako, kad taikos sutartis buvo pa
sirašyta 1920 m. liepos 12 d., ir „tomis pa
čiomis dienomis Raudonoji armija išva
davo ir perdavė Vilnių ir aplinkinius ra
jonus Lietuvai“. Tuo taupu tie patys isto
rijos šaltiniai rodo, kad sutartį pasira
šius, Raudonoji armija dar ilgą laiką iš 
Vilniaus nepasitraukė. Tam reikėjo dar 
atskiro susitarimo. Rugpjūčio 6 d. Kaune 
buvo pasirašyta konvencija, pagal kurią 
rusai iš Vilniaus turėjo pasitraukti ne vė
liau rugsėjo 1 d. (D. V. P. III tomas, 86 
psl.)

Vilniaus miestą rusai užleido lietuviams 
1920 m. rugpiūčio 26 d., bet liepos 12 d. 
sutartos sienos buvo žymiai toliau. Veng
dami iš Vilniaus krašto pasitraukti, rug
pjūčio 27 d. rusai apkaltino Lietuvą kon
vencijos laužymu, melagingai nurodyda
mi, kad Lietuvos kariuomenė užėmė prieš 
sutartą laiką geležinkelio liniją Lyda-Mo- 
lodečno, ir kad Lentvario stotyje nuleido 
nuo bėgių traukinį. Rugpiūčio 30 d. Lie
tuvos vyriausybė atmetė tuos kaltinimus.

Norėdama dar uždelsti savo kariuome
nės atitraukimą iš Vilniaus krašto, Sovie
tų vyriausybė 1920. IX. 4 d. įteikė notą 
Lietuvos užs. reik. min. Purickiu!, reika
laudama garantijų, kad Lietuva neužleis 
tos teritorijos lenkams. Dar vėliau, 1920.

SeptųnioS DIENOS
— Rytų Vokietijoje mirė nuo žaizdų 

pastorius O. Bursewitz, kuris bandė susi
deginti, protestuodamas prieš komunisti
nę priespaudą.

— Sydnejuje suimti du anglai, padirbę 
ketvirčio milijono vertės dešimties svarų 
banknotų.

— Sovietų satelitas Lima 24, paėmęs že
mės pavyzdžius nuo mėnulio paviršiaus, 
laimingai nusileido Sibire.

— Frankfurte suimti penki žmonės, par
davinėję britų universitetų titulus. Už 
PhD jie ėmė DM 30.000, o už profesoriaus 
titulą — DM 40.000. Dokumentus spausdi
no jie patys.

— Venecuelos sostinė Caracas nebesu- 
talpina savo gyventojų. Vien pamestinukų 
kūdikių čia esą 300.000.

— Brazilijoje automobilio nelaimėje žu
vo buv. prezidentas J. Kubitschek (73 
m.), naujosios sostinės Brazilija sumany
tojas.

— Medicinos žurnalas „Pulse“ paskelbė, 
kad alkoholikių motinų vaikai gimsta gir
ti. Alkoholio norma jų kraujuje yra dvi
gubai didesnė, negu leista automobilių 
vairuotojams.

— Prieš prezidentą Tito veikiančios Ju
goslavijos komunistų partijos vadas M. 
Perovich dingo Paryžiuje. Spėjama, kad 
jis yra nužudytas.

— Bedarbių skaičius Anglijoje pasiekė 
1.5 mil. žmonių.

— Arabai nupirko vieną seniausių Lon
dono klubų — Chevrons Club, kuris turė
jo 20.000 narių. Kaina £225.000. Pirkėjo 
pavardė neskelbiama.

— Teismas Maskvoje įsileido vakarie
čių televizijos ir spaudos atstovus. Trys 
amerikiečiai buvo teisiami už heroino 
kontrabandą.

— Sov. Sąjunga pasižadėjo naujai ap
ginkluoti prezidento Amino kariuomenę 
Ugandoje.

— Lenkai įsakė išsikraustyti Kinijos 
Hsinhua žinių agentūros korespondentui, 
nes jis siuntęs klaidingas informacijas 
apie Lenkiją.

— Italijoje audros užmušė tris moteris. 
Tūkstančiai vasarotojų išbėgo iš Rimini 
ir kitų vasarviečių.

IX. 25 d. užs. reik, komisaras čičerinas 
sekančioje notoje Lietuvos vyriausybei 
ultimatyviai pasakė, kad Rusija bus pri
versta „imtis būtinų priemonių“ Lietuvos 
teritorijoje, jeigu Lenkija nepripažins 
Lietuvos neutralumo.

1920 m. spalio 12 d., t. y. trys dienos po 
to, kai gen. Želigovskis užgrobė Vilnių, 
Sov. Rusija pasirašė Rygoje paliaubų su
tartį su Lenkija, pripažindama Vilniaus 
kraštą Lenkijai. „Tarybų Rusija, ginda
ma lietuvių tautos naconalinius interesus 
ir teises, nepripažino Vilniaus užgrobi
mo“, — sako R. Žiugžda. Jis tvirtina, kad 
Sov. Sąjunga visą laiką skaitė, kad Vil
nius turi priklausyti Lietuvai. Bet, kaip 
žinome, kilus antrajam pasauliniam ka
rui, tai nekliudė Sov. Sąjungai užgrobti 
Vilinų, ir tik po ilgų derybų 1940 m. spa
lio mėnesį, labai nepalankiomis sąlygo
mis, grąžinti Lietuvai.

„1920 m. liepos 12 d. taikos sutartis ta
po vienu iš pirmųjų taikaus sambūvio 
principo santykiuose tarp valstybių su 
Skirtingomis socialinėmis sistemomis 
praktiško įgyvendinimo pavyzdžiu“, —sa
ko R. Žiugžda. Objektyvus istorikas dar 
pridurtų, kad ne tik pavyzdžiu, bet ir per
spėjimu tautoms, kurios dar tiki į taikin
go sambūvio su Sov. Sąjunga pastovumą.

Keliais sakiniais paminėjęs 1926 m. ne
puolimo ir neutralumo sutartį, pasirašytą 
tarp Lietuvos ir Sov. Sąjungos, straipsnio 
autorius visiškai nutylėjo 1933 m. liepos 
5 d. konvenciją, pasirašytą Londone tarp 
Lietuvos ir Sov. Sąjungos. Joje tarp kitko 
buvo pasakyta, kad jokia agresija negali 
būti pateisinta antros valstybės politinės 
santvarkos tariamais netobulumais, ir 
pan. Taip pat jis nutylėjo 1939 m. Riben
tropo-Molotovo paktą, prasidėjusį karą 
bei' sovietų žygį į Vilniaus kraštą ir Vak. 
Ukrainą. Užmiršęs Sov. Sąjungos 1940 m. 
birželio 15 d. ultimatumą Lietuvai ir Rau
donosios armijos invaziją, R. Žiugžda pa
prasčiausiai sako: „1940 metų vasarą fa
šistinis Smetonos režimas liaudies valia 
buvo nuverstas", ir „Tarybų Lietuvai įsto
jus į Tarybų Sąjungos sudėtį, buvo vi
siems laikams užtikrinta Lietuvos laisvė 
ir nepriklausomybė“.

Solženicynas yra pasakęs, kad visa So
vietų valstybė yra pastatyta ant melo. 
Jeigu sovietų žmonės atsisakytų melo, tai 
tuoj pat žlugtų sovietų santvarka ir Mas
kvos imperializmas. R. Žiugždos straips
nis dar kartą patvirtina Solženicyno žo
džių teisingumą. Melas yra svarbiausias 
sovietų ginklas „vieningai ir nedalomai“ 
Rusijai apsaugoti nuo subyrėjimo.

D. B.

— Australietė, gyvenanti Kenijoje, ne
gavo leidimo susituokti su kinu, nors jai 
tarpininkavo pats min. pirm Fraser.

— Anglijos baptistai dėl vandens stokos 
susilaiko nuo krikštijimo apeigų, pamer
kiant krikštijamąjį į vandenį. Kiti krikš
tija upėse ar baseinuose.

— Izraelio vyriausybė gavo pasiūlymą 
leisti Izraelyje gyvenantiems arabams tar
nauti kariuomenėje.

— Lenkijoje išleistas parėdymas bausti 
įmonių vedėjus, kurie iš Vakarų impor
tuotomis mašinomis gamina blogas prekes 
ir falsifikuoja statistinius duomenis.

— Šveicarija ištrėmė už šnipinėjimą po 
vieną Sov. Sąjungos ir Lenkijos diploma
tą. Rusijos diplomatas Bogomolovas bu
vęs KGB agentas.

— Lenkijos PEN klubo nariai atsisakė 
vykti į 41 konferenciją Londone, nes ra
šytojas W. Bartoszewskis negavo vizos. 
Esą ,jis kritikuojąs komunizmą.

— Kinijos spauda rašo, kad jei Ameri
kos „imperialistai“ pradės karą Korėjoje, 
tai kinai ateis šiaurės korėjiečiams į pa
galbą.
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IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 22
TAURAGNŲ BAŽNYČIA

Pirmoje šio rašinio dalyje pasako
jama, kaip buvo sudeginta Tauragnų 
bažnyčia. Šičia aprašomi tauragniškių 
Margai, bandant pasistatyti naują.

Tauragniškis inžinierius-architektas ža
dėjo paruošti projektą naujai bažnyčiai. 
Kai projektas buvo padarytas, jį įteikė 
įgaliotiniui Rugieniui. Šis atsakė: „Apie 
didelės bažnyčios statybą negali būti jo
kios kalbos. Galima projektuoti tik kapi
nių bažnyčios priestatą, nedidesni kaip 
100 kv. metrų vidaus plote.“

Tauragnų bažnytinio komiteto vyrai 
daug kartų vyko į Vilnių, lankėsi įvairio
se įstaigose. Jie išsiuntė penkis pareiški
mus: Muziejų ir kultūros paminklų apsau
gos valdybai, Valstybiniam statybos reika
lų komitetui, Utenos rajono milicijos sky
riui, Utenos rajono draudimo inspekcijai, 
Tauragnų apylinkės komitetui.

Pagaliau rugpiūčio mėn. pradžioje į 
Tauragnus buvo paskirtas naujas klebo
nas kun. Inkratas.

Parapijoje vis labiau sklido kalbos, kad 
bažnyčią sudegino ateistai, o dabar truk
do naujos bažnyčios statybai.

Atvažiavus naujam klebonui, Utenos 
raj. milicija raštu perspėjo, kad liautųsi 
ieškoti Tauragnų bažnyčios gaisro kalti
ninkų.

Naujasis Tauragnų klebonas ir bažnyti
nio komiteto pirmininkas Maokevičius nu
vyko pas įgaliotinį Rugienį. Šis uždraudė 
klebonui rūpintis bažnyčios statyba bei 
rinkti aukas, nes čia esą tik parapijiečių 
reikalas.

Keletas vyrų pradėjo tašyti stulpus 
sandėliukui, kurį rengėsi statyti kapinių 
kampe. Sekančią dieną rajono vadovai per 
apylinkę uždraudė statyti sandėliuką.

Rugpiūčio pabaigoje bažnyčios komite
to pirmininkas Mackevičius Rugieniui 
pristatė trečią projektą priestatui, nes du 
pirmieji projektai buvo atmesti. Rugienis 
žadėjo trečią projektą patvirtinti, kai jis 
bus kvalifikuotai paruoštas. Kuomet in
žinierius-architektas projektą pilnai pa
ruošė, Utenos rajono vadovai pradėjo 
priešintis statybai kapinėse.

Spalio mėn. viduryje buvo gautas pir
masis Rugienio raštas, kuriame priekaiš
taujama, kam be reikalo buvo kreiptasi į 
Valst. statybos reikalų komitetą. Toliau 
įgaliotinis dėsto, kad pateiktieji tvirtini
mui projektai nepilni, reikalinga pateikti 
pilną techninę dokumentaciją.

Spalio mėn. pradžioje buvo paduotas 
pareiškimas Elektros tinklams, kad įves
tų elektrą į kapinių koplyčią. Baigiantis 
mėnesiui, elektrikai atvedė laikinus lai
dus į kapines, bet į koplyčią apylinkės ta
ryba neleido įvesti. Klebonas kalbėjosi 
dėl elektros įvedimo į koplyčią su rajono 
Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduo
toju Labanausku. Jis pažadėjo elektri
kams netrukdyti. Lapkričio mėn. pabaigo
je jau kelintą kartą klebonas vyko į Ute
ną kviesti elektrikus, bet šie atsikalbinė
jo, sakydami neturį laiko. Gruodžio vidu
ryje Utenos elektrikai prisiuntė koplyčios 

Kybartu aktai
Dr. Albertas Gerutis

(„Aidai“, Nr. 4, 1976)

Po okupacijos 1940 birželio 15 d. atsiradusios 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos istorijoje vad. „Ky- 
'bartų aktai“ užima ypatingą vietą. Retas kuris do
kumentas yra sukėlęs mūsų emigrantiniame gyveni
me tiek aitrių ginčų, kaip „Kybartų aktai“. Ir vis 
dėlto tų aktų sudarymo aplinkybės lig šiol nedaug 
tėra nušviestos.

Dėl tų aktų savo laiku įsisiūbavusios aistros 
paskutiniaisiais laikais gerokai atvėso. Visa tai, kas 
siejasi su „Kybartų aktais“, jau baigia nustoti ak
tualumo ir vis labiau darosi tiktai tam tikru epizo
du naujausių laikų Lietuvos istorijoje. Praėjus dau
giau kaip 35 metams nuo aktų atsiradimo, galima 
praskleisti uždangą ir leisti pažvelgti, kaip rutulio
josi „Kybartų aktų“ scenarijus ir kaip veikalo akto
riai suvaidino savo vaidmenis.

Lietuvos Diplomatinės tarnybos nariai yra dve
jopai susiję su „Kybartų aktais“: 1) patys aktai gi
mė per pasitarimus, kuriuose vyravo diplomatai, 2) 
pagal aktus suteiktieji įgaliojimai atiteko diploma
tijos šefui, kurio institucija savo ruožtu įkurta, tu
rint prieš akis tuos pačius nelemtuosius įvykius, dėl 
kurių atsirado ir „Kybartų aktai“.

Man teko būti ne tik aktų sudarymo liudinin
ku, bet ir surašyti protokolą pasitarimų, kuriuose 
aktai gimė. Buvau jų kūrimo gana veiklus dalyvis. 
Tad tariuosi galįs perteikti, kaip kilo pati „Kybar
tų aktų“ idėja ir kaip ji buvo realizuota.

Kaip žinoma, respublikos prezidentas Antanas 
Smetona 1940 birželio 15 dieną pasitraukė iš Lie
tuvos ir peržengė Rytų Prūsijos sieną. Dar tebeei
nant ministrų kabineto posėdžiui, kuriame buvo 
svarstomas Maskvos ultimatumas, ir paaiškėjus, 
kad Kremlius reikalauja tokios vyriausybės, kuri 
būtų jo paties sudaryta (taigi svetimos valstybės 
įrankis), respublikos prezidentas nusistatė išvykti į 
užsienį. Prieš tai A. Smetona pasirašė aktą, pagal

elektrilkavimo projektą, bet darbo vis dar 
nepradėjo, teisindamiesi neturį stulpų.

Nors Vykdomojo Komiteto pirmininko 
pavaduotojas Labanauskas klebonui pri
žadėjo netrukdyti elektrikams, bet visą 
laiką elektrikams Ibuvo draudžiama va
žiuoti į Tauragnus.

1968 m. kovo mėn. pradžioje elektrikai 
pastatė stulpus kapinėse. Tuomet buvo 
pareikalauta: „I koplyčią įvesime elektrą 
tik su ta sąlyga, jeigu parapijiečiai .apmo
kės visas išlaidas, reikalingas kapinių ap
švietimui“. Pagaliau šešiems mėnesiams 
praėjus, pareiškimas buvo patenkintas — 
įvesta elektra į koplyčią.

Vasario mėn. pradžioje Mackevičiui 
įgaliotinis pažadėjo patvirtinti koplyčios 
priestato projektą, ižmonės ėmėsi darbo — 
paruošti aikštelę koplyčios priestato sta
tybai. Susirinko keliasdešimt vyrų ir ka
pinėse buvo nukelti keli seni paminklai.

Gegužės 31 d. į Tauragnų apylinkę bu
vo pašauktas klebonas ir bažnyčios komi
teto pirmininkas Mackevičius. Apylinkėje 
Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduo
tojas Labanauskas grubiai užsipuolė at
vykusius, kad šie savavališkai žaloja ka
pines. Jis dėjosi užmiršęs, kad kovo mėn. 
jis pats buvo pataręs paruošti statybai 
aikštelę, nukeliant iš tos vietos kelis pa
minklus. Pavaduotojas grąsino sudaryti 
bylą. Labanauskas liepė užmiršti statybą 
kapinėse, patarė susirasti miestelyje na
mą ir prašyti rajono leidimo, kad būtų 
galima įrengti tame name bažnyčią.

Netrukus rajono vadovai pasikvietė 
Tauragnų bažnytinį komitetą ir nurodė, 
kokį namą vienkiemyje galima pirktis ir 
tuoj vykti pas Rugienį tartis tuo reikalu.

Kai komiteto vyrai nuvažiavo pas įga
liotinį, tuomet jis jiems prižadėjo leisti 
statyti kapinėse prie koplyčios priestatą.

Rugpiūčio 10 d. Tauragnų bažnyčios ko
mitetas buvo iškviestas į Uteną. Juos pri
ėmė įgaliotinis Rugienis ir Labanauskas, 
llliilllllllliillllllliiliilillllillllllliiilllilliliiliiliiliiiiililllllilliilllnnilll

Rimantas Vanagas

Lietuva
Man ant pečių plevena mantija, 
žalia ir kvepianti miškais.
Joje kraštelis lino Baltijos 
ir smiltį nešantys vaikai.

Joje įaudė raštą seserys, 
apgynė broliai ją kardu; 
jon motinos kaip triumfą pažeria 
vardus sūnų ir dukterų.

Lėta daina, už klonių skambanti, — 
drabužio klostės šiugždesys.
Darbų sulaukiam kaip sekmadienių, 
kaip gimtas kiemas jie širdy.

Rytais nušvinta gražios mylimos, 
į veidus žiūri mums ilgai...
Kai mes nuvargę žemėj tylime, 
kiti siūruoja kaip rugiai.

kurį, pasirėmęs valstybės konstitucija, paskyrė mi
nistrą pirmininką Antaną Merkį savo pavaduotoju.

Vokiečių internuotas Rytų Prūsijoje, Preziden
tas, pasiryžęs vykti į Jungtines Amerikos Valstybes 
ir gavęs amerikiečių vizą, 1940 rugsėjo mėn. atvy
ko į Šveicariją, Berną, ir laikinai ten sustojo, kol 
atsivėrė galimumai išvažiuoti į Lisaboną, o paskum 
iš ten išplaukti į užjūrį.

Kaip tik tuo metu, kai Smetona atvažiavo į 
Šveicarijos sostinę, į Berną sugrįžo Romoje nuo 
rugsėjo 19 iki 25 d. vykusios Lietuvos diplomatų 
konferencijos dalyviai (pasiuntiniai Petras Klimas 
ir Kazys Škirpa, be to, Eduardas Turauskas, ėjęs 
Berno pasiuntinybėje patarėjo pareigas). Iš Lietu
vos diplomatų anuo metu Berne gyveno pasiuntinys 
dr. Jurgis Šaulys ir pasiuntinybės sekretorius dr. Al
bertas Gerutis.

Norint suvokti „Kybartų aktų“ kilmę, tenka 
kiek stabtelėti ties Romos pasitarimais. Be jau mi
nėtų Klimo, Škirpos ir Turausko, konferencijoje 
dar dalyvavo pasiuntiniai Stasys Lozoraitis (pagal 
užsienio reikalų ministro J. Urbšio patvarkymą — 
„likusios užsienyje diplomatijos šefas“) ir Stasys 
Girdvainis, akredituotas prie šventojo Sosto, Pa
siuntinys Stockholme Vytautas Gylys dė l didelio 
atstumo į Romą neatvažiavo, o atstovas Londone 
B. K. Balutis tuo metu jau nebegalėjo Romon ke
liauti, nes Italija buvo karo padėtyje su Anglija. Iš 
pasiuntinių Eropoje dr. Jurgis Šaulys, kaip netru
kus paaiškėjo, sąmoningai pasiliko nuošalyje. Apie 
tai dar teks kalbėti.

Romos konferencija buvo pirmas platesnio po
būdžio diplomatų susitikimas po Lietuvos okupaci
jos.

Romos konferencijoje aiškiai vyravo pasiunti
nio Berlyne K. Škirpos politinis nusistatymas, sie
kęs Lietuvos valstybės išlaisvinimo iš maskvinės 
okupacijos, atsirėmus Berlynu. Nors anuo metu na
cionalsocialistinė Vokietija ir bolševikinė Sovietų 
Sąjunga glaudžiai bendradarbiavo ir dalijosi gro
biu, bet buvo giliai įsišaknijęs įsitikinimas, kad 
abiejų imperialistų draugystė ilgai netvers ir kad jų 
karinis susikirtimas, dargi artimiausioje ateityje, 
esąs neišvengiamas. Puoselėta viltis, kad tas susidū
rimas sudarys galimumų atkurti Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę.

Po to visi atvyko į Tauragnus. Čia jiems 
nurodė, kokį namą galima nusipirkti ir 
davė leidimą jame įsirengti bažnyčią.

Namas buvo labai nepatogioje vietoje, 
beveik 3 km nuo kapinių. Toje pusėje ti
kinčiųjų buvo negausiai, nes už 3 km pra
sideda 'Daunorių parapija.

Įvyko bažnytinio komiteto pasitarimas. 
Visi piktinosi valdžios sauvale, apgaule ir 
nauju pasiūlymu. Keli vyrai nuėjo pasi
kalbėti su minėto namo savininkės tėvu. 
Savininkė kažkur mokytojavo. Tėvas per
davė dukros sąlygas — už namą 10.000 nb. 
Tai dar vienas ateistų pasityčiojimas iš 
tikinčiųjų: namas buvo vertas 3.000 rb.

Nusivylė ne tik tikintieji, bet ir bažny
čios komiteto nariai, pamatę, kad jie yra 
bejėgiai priešintis valdžios statomoms 
kliūtims. Mackevičius pranešė, kad atsi
sako būti bažnytinio komiteto pirminin
ku.

(bus daugiau)

Studijų savaitė
Dr. K. Čeginskas kalbėjo apie „Visuo

meninės raidos bruožus nūdieninėje Lie
tuvoje“. Remdamasis statistikos duomeni
mis, prelegentas ryškiai išdėstė pasikeiti
mus Lietuvos krašto ūkyje. Lietuva dabar 
yra virtusi pramoniniu kraštu. Pagal JAV 
ekonomisto Kurepeckio apskaičiavimus, 
Lietuvos nacionalinės pajamos per capita 
panašios į Italijos ir Naujosios Zelandijos. 
Pagal darbininkų skaičių, svarbiausias 
ekonominis sektorius yra pramoninis, ant
roje vietoje stovi žemės ūkis ir trečioje 
aptarnavimas. Tokia tvarka atitinka 
„smarkiai pramonėj ančiai“ valstybei. De
ja, gyvenmo lygis neatitinka ūkinį pajė
gumą, nes produktų ir darbo jėgos kainos 
dirbtinai nustatomos.

Šiuo metu pramonės augimas yra pasie
kęs ribą, nes trūksta darbininkų. Be to, 
mechanizacija nėra pasiekusi aukšto ly
gio. Krašto pramonėjimas ir žemesnis gy
venimo lygis kaime sutraukė žmones į 
miestus.

Miestų skaičius nepasikeitė, bet esamie
ji miestai smarkiai išaugo. Tačiau namų 
statyba vyksta nepakankamai greitai. Ma
ži uždarbiai priverčia daugumą moterų ei
ti dirbti, paliekant vaikus darželiuose. Bu
tų trūkumas ir moterų įdarbinimas suma
žino gyventojų natūralų prieauglį. Tuo 
būdu senų žmonių nuošimtis didėja, ypač 
kaime. Šis faktas kelia nemaža susirūpi- 
mo, nes varžo ekonominio išsivystymo ga
limybes.

Penktadienio programoje buvo prof. A. 
Greimo paskaita „Lietuviškoji mitologija 
struktūralizmo požiūriu“ ir V. Natkevi
čiaus — „A. Vaičiulaičio beletristika“.

Tėvynės Valandėlę pravedė Marija Sau- 
laitytė, prisidėjus nemažam skaičiui Stu
dijų savaitės dalyvių.

Prof. A. Greimas apgailestavo, kad taip 
maža dėmesio yra kreipiama į mūsų mito
logiją, senąjį tikėjimą. Nuo (Basanavi
čiaus laikų nesą buvę nei vieno pasauli
nio masto mokslininko toje srityje. Profe

sorius pasiūlė ilgalaikę programą šiam

Šios linijos nuosekliausias ir karščiausias šali
ninkas buvo pasiuntinys K. Škirpa. Jo ano meto 
tarptautinės būklės vertinimas bei Lietuvos išsilais
vinimo šansų samprata, galima sakyti, gožte užgo
žė Romos pasitarimus. Su pasiuntinio Škirpos as
meniu siejosi garsas, kad jis esąs provokiško nusi
teikimo ir kad jis turįs reikiamų „priėjimų“ prie 
įtakingų vokiečių sluoksnių. Kremliaus vandovai tik 
ką buvo pasiglemžę Lietuvos valstybę ir sutrempę 
lietuvių tautos laisvę. Maskva buvo priešas numeris 
pirmas, tad nenuostabu, kad Škirpos karštai, pasa
kyčiau, net tiesiog „mesijiškai“ atstovautoji linija 
atrodė masinanti.

Be abejojimo, klaidinga prileisti, kad Romos 
pasitarimų dalyviai nepasižymėjo reikiamu apdai
rumu ir nepasvarstė kitokių galimumų Lietuvos 
laisvei atgauti. Bet Škirpos politika anais laikais at
rodė įtikinamiausioj), jo pirštasis nusistatymas kėlė 
vilčių jau artimiausioje ateityje nusikratyti sovieti
ne okupacija.

Iš Romoje priimtų nutarimų mums šioje vie
toje įsidėmėtinas nusistatymas įkurti Lietuvos Tau
tinį komitetą. Pagal Romos pasitarimų protokolą 
vienas „vyriausiųjų“ komiteto uždavinių buvo „de
rinti visų lietuvių darbą Nepriklausomai Lietuvos 
Valstybei atstatyti ir, ligi Lietuva yra okupuota, rū
pintis Lietuvos Valstybės ir Tautos reikalais“. Pa
sitarimų dalyviai sustojo ties Tautinio komiteto 
mintimi, nes prieita „vieningo nusistatymo“, kad 
šiuo metu būtų neįmanoma (E. Turausko surašyta
me protokole pavartotas žodis „neparanku“) suda
ryti užsienyje Lietuvos vyriausybę.

Komiteto pirmininku nusistatyta kviesti inž. 
Ernestą Galvanauską. Pirmininko pavaduotoju „ip- 
so jure bus teisėtas visos mūsų diplomatijos šefas“ 
ministras S. Lozoraitis. Komiteto nariais pasiunti
nių kolegija „išskyrė iš savo tarpo“ K. Škirpą („jei 
aplinkybės jam leis dalyvauti“) ir E. Turauską. Ro
moje nutarta prašyti A. Smetoną „jau dabar paskir
ti savo aktu, busimojo Tautinio Komiteto pirminin
ką ministru pirmininku, pavedant sykiu eiti R. (res
publikos) P. (prezidento) pareigas“ (citatos iš kon
ferencijos protokolo).

(Bus daugiau)

klausimui tirti. Reikėtų kuo daugiau su
rašyti lietuvių folkloro, pasakų, papročių, 
patarlių ir t. t. Surinkus visus duomenis 
ir palyginus su ankstyvesnių amžių kroni
komis ir etnografiniais aprašymais, gali
ma būtų atkurti lietuvių pagonių dievai
čių bei deivių panteoną. Svarbu yra sura
šyti pagoniškas kalendorines šventes ir 
jas suderinti su žinomais dievais. Kulina
riniai papročiai taip pat rišasi su senąja 
tikyba.

Savo mintis prelegentas vaizdžiai pa
iliustravo dievaičio Gabjaujo pavyzdžiu. 
Surinkęs žinias iš viduramžių kronikų, vė
lesnių laikų papročių aprašymų ir moder
nių laikų etnografinių rinkinių, prof. 
Greimas paaiškino, kad Gabjaujis galėjęs 
būti ir ugnies, ii- javų dievaitis; papasako
jo, kaip jis senais laikais buvo garbina
mas. Šios religinės apeigos paliko savo 
pėdsakus iki prieškarinių laikų — rugia- 
piūtės tradicinių žaidimų formoje.

Paskutiniąją Studijų savaitės paskaitą 
„Lietuvos dabartis ir ateities perspekty
vos“ skaitė L. Dambriūnas. Jis taip pat 
nurodė, kad anksčiau buvęs žemės ūkio 
kraštas pasikeitė į pramonės kraštą. 
Mokslas plačiau išsivystęs, tad yra daug 
naujos inteligentijos. Yra pasiekta didelė 
materialinė pažanga, bet dvasiniu atžvil
giu yra padaryta tik atžanga. Konfliktas 
tarp idealistinės ir materialistinės pasau
lėžiūros priveda prie žmonių dviveidišku
mo, pvz. tikintys žmonės priversti nuduo
ti, kad jie yra ateistai.

Rusai siekia asimiliacijos, pirmiausia 
per rusų kalbos naudojimą. Mokyklose 
rengiamos rusų kalbos „olimpiados“. Pro
fesinėje spaudoje ir administracijoje jau 
naudojama tik rusų kalba. Tačiau prele
gentas lieka optimistas dėl Lietuvos atei
ties. Jis skaito, kad įvairios rūšies spaudi
mai gali pakeisti santvarką. Rusiškas li
beralizmas (disidentų sąjūdis), nerusiškas 
nacionalizmas ir pavojus iš Kinijos gali 
daug ką pakeisti. Prelegentas mano, kad 
reikia bendradarbiauti su demokratinio 
sąjūdžio Sovietų Sąjungoje šalininkais, 
ypač žurnalo „Kontinento“ leidėjais. Rei
kia remti moralinius principus, ne siau
rus interesus. Taip pat nereikėtų apsiri
boti visai nepriklausomos valstybės reika
lavimu. Kadangi dabar yra judėjimas į fe
deracines santvarkas, nereikia paneigti 
ateities Lietuvių kartoms galimybių įstoti 
į kokią nors Europinę federaciją.

šeštadienio programa užsibaigė solisto 
V. Nako ir pianistės R. Lampsaitytės kon
certu. Po koncerto buvo linksmavakaris, 
kuris užsitęsė beveik iki sekančio ryto.

Sekmadienį, rugpiūčio 8 d. po pamaldų 
įvyko 23-osios Studijų savaitės įvertini
mas ir oficialus uždarymas. Savaitės mo
deratorius V. Natkevičius padarė trumpą 
paskaitų apybraižą, po kurios iškilo dis
kusijos dėl sekančių metų Studijų savai
tės. Didžioji dalyvių dalis pareiškė pagei
davimą, kad 1977 m. Studijų savaitė būtų 
ruošiama D. Britanijoje. Į rengimo komi
siją išrinkti: dr. A. Gerutis, A. Grinienė, 
M. Landas, V. Natkevičius ir A. Vilčins
kas. Pastarasis pažadėjo ištirti Stud, sa
vaitės rengimo D. Britanijoje galimybes.

Savaitės metu vyko Paryžiuje gyvenan

čių lietuvių dailininkų bei skulptorių pa
roda. Dalyvavo P. Gailius, V. Kasiulis, S. 
Kondrataitė, Ž. Mikšys. R Motiejūnaitė 
ir A. Raudys. (Šalia oficialios programos 
taip pat buvo Lietuvos Fronto Bičiulių pa
skaita, Ateitininkų posėdis ir IV PLJK 
rengėjų pasitarimas.)

Savaitės organizatoriai ir šeimininkai 
buvo: p. p. Klimai, kun. J. Petrošius, A. 
Grinienė ir M. Landas.

aVč

Su lietuviais 
pasaulyje

KAS PRISIMENA STASĮ TIJŪNAITĮ?
Inž. Birutė Tijūnaitytė-Saldukienė no

ri išleisti savo 1966 m. Lietuvoje mirusio 
brolio Stasio Tijūnaičio biografiją ir ren
ka apie jį žinias. S. Tijūnaitis yra dirbęs 
„Šaltinio“ ir „Vilties“ redakcijose (1912- 
1915), įvairiose mokyklose bei kursuose 
ir katalikiškose organizacijose. Taip pat 
St. Seimo ir I ir III seimų narys. Aktyviai 
dalyvavo spaudoje.

Kas turi apie St. Tijūnaičio gyvenimą 
ir veiklą žinių ar prisiminimų, maloniai 
prašomi siųsti šiuo adresu:

B. Saldukienė, 1440 Foxhail Rd., 
NW Washington, D. C. 20007, USA.

PAGERBTAS PIRMOSIOS NEW YORKO 
MOKYKLOS STEIGĖJAS

Niujorko lietuviai, dalyvaudami JAV 
dvišimtmečio minėjime liepos 4 d., pasi
rūpino dr. Aleksandro Kuršiaus įamžini
mu. Memorialinė lenta primena, kad toje 
vietoje 1659 m. pirmąją lotynišką Naujojo 
Amsterdamo mokyklą įsteigė lietuvis di
dikas bei mokslininkas dr. Alexander-Ca- 
rolius Cursius-Curtius, olandų kolonijon 
atvykęs gubernatoriaus P. Stuyvesant 
kvietimu. Po šiuo tekstu pridėtas parašas: 
„Bicentennial Lithuanian Committee“. Iš 
N. Amsterdamo vėliau išaugo dabartinis 
Niujorkas. Lentą atidengė jo burmistras 
A. iBeame. šia proga jis tarė gražų žodį 
apie mūsų tautietį dr. A. Kuršių. Niujor
ko ir aplamai JAV lietuvius, kurių šiame 
krašte esą apie milijoną, o trys su puse 
milijono gyvena sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Burmistras A. Beame taipgi pa
brėžė, kad JAV vyriausybė nepripažįsta 
priverstinio Lietuvos įjungimo Sovietų 
Sąjungom Kalbėjo ir Lietuvos konsulas A- 
Simutis, ALT-os Niujorko skyriaus pirm. 
A. Varnas. Iškilmės pranešėja buvo R. Žy
mantaitė.

DOSNUS LIETUVIS
„Mūši; Pastogė“ aprašo Australijoje 

Wollongong mieste gyvenančio lietuvio 
auką savajam miestui. Laikraštis rašo:

„Gyveno sau vienas savo namelyje, dir
bo plieno fabrike ir dabar pensininkas. 
lEet štai liepos pabaigoje vietos laikraščių 
pirmuose puslapiuose paskelbiama sensa
cija su jo nuotraukomis: buvęs plieno 
fabrike darbininkas Bronius Šredersas 
Wollongong (N. - S. W.) miestui padova
nojo nepaprastai vertingą meno kolekci
ją — 79 paveikslus ir apie 30 senovinių 
keramikos išdirbinių. Aprašymuose Bro
nius Šredersas minimas kaip lietuvis, gi
męs Rusijoje, bet su tėvais 1923 m, grįžęs 
į Lietuvą ir dirbęs prekybiniame laivyne. 
1945 m. patenka į Vokietiją kaip išvietin- 
tas pilietis ir 1950 m. atvyksta į Australi
ją. Pradėjęs dirbti Wollongong plieno fab
rike, jis šioje darbovietėje išbuvo iki 
pensijos.“

LIETUVIAI FOTO PARODOJE
Tarptautinėje nuotraukų parodoje Ka

nados Kalgario mieste, Albertos provinci
joje, su savo darbais dalyvauja ir keli 
okupuotos Lietuvos fotografai. Paroda 
įjungta į tradicinį kaubojų festivalio 
„Calgary Stampede“ renginius. Kataloge 
kai kurių mūsų tautiečių pavardės iškrai
pytos. Pavarčius Vilniuje išleistus nuo
traukų albumus, atrodo, šioje parodoje 
dalyvauja: Marius Baranauskas, Alek
sandras Macijauskas, Romualdas Rakaus
kas, Antanas Sutkus, Vitalijus Butyrinas, 
Vytautas Ylevičius (įtrauktas kaip V. Uz- 
nevičius). Dalyvių eilėse taip pat yra R. 
Pozer^kio ir T. Kalvelio pavardės.

DAIL. VAŠKYS — VALDO VAŠKĄ
Philadelphijoje išgarsėjo žemaitis pro

fesorius dail. Petras Vaškys, pakartoda
mas tame mieste garsųjį Londono Madam 
Tussaud muziejų. Jis padarė per trumpą 
laiką daugiau kaip šimtą vaškinių figūrų, 
pavaizduodamas Amerikos istoriją ir ją 
kūrusius asmenis. Dailininkų grupė, ku
riai buvo norima šį dambą pavesti, parei
kalavo trijų metų laiko.

Muziejuje randame Amerikos preziden
tus, jų žmonas, generolus, mokslininkus, 
artistus, rašytojus, politikus, lakūnus, 
attronautus, sportininkus, vergus, kovoto
jus už laisvę, indėnus ir kitus. Jie meniš
kai sustatyti bei susodinti grupėmis arba 
pavieniai. Figūroms gražiai pritaikyta ir 
aplinka.

Muziejaus kūrimo ir atidarymo proga 
dail. Vaškio vardas buvo plačiai minimas 
spaudoje, jo darbai filmuojami ir rodomi 
per televiziją.

Pažymėtina, kad P. Vaško (g. 1921 m.) 
kelias į garbę buvo gana sunkus. Būda
mas dar meno mokyklos studentas, pasi
traukė iš Lietuvos. Pokario metais tęsė 
studijas Italijoje, o jas baigęs persikėlė į 
Philadeliphiją. Šiuo metu jis yra Philadel- 
phijos meno mokyklos profesorius.
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Lietuvos kaimas
„švyturyje“ (Nr. 11) išspausdintas Vla

do Vaicekausko straipsnis „Gelmė“, ku
riame liečiama daugelis dabar jau kone 
trečią kartą po karo pertvarkomo kaimo 
problemų. Čia paliesime tik vieną kitą iš 
jų.

Kaimo turtuoliai
Spauda, ypač rašytojų, ilgai jaudinosi 

dėl, sakytume, kaimiečių materialinio 
praturtėjimo. Girdi, tas praturtėjimas ga
li pralenkti dvasinį praturtėjimą, gali 
žmogų sugadinti. Atsiprašau, stora pini
ginė gali sugadint ne tik kaimietį, bet ir 
miestietį, ir netgi patį rašytoją. Anot ro
kiškėno staliaus Juozo Paplausko, nerei
kia plonint pinigų kapšo — reikia storinti 
dvasinius žmonių klodus.

Ilgus šimtmečius dažno kaimiečio pini
ginėje padorus pinigas nėra skambėjęs. 
Tad reikia suprasti žmogų — pasižiūrės į 
savo raudonikes, naktį kitą permiegos, po 
pagalve pasikišęs, — pamažėl, palengva 
atlėgs įkaitusi širdis, aprims drebėjusios 
rankos, ir vėl ims šypsotis, pakeleivį prie 
stalo sodintis. Seniai būtų atėjusi pasaulio 
pabaiga, jeigu žmogų įstengtų užmušti 
kapeika, jeigu jojo dvasias turtai pasi
duotų kapšo galiai.

Geriau pasvarstykim, ką už nelengvai 
uždirbtus pinigus kaimietis gali nusipirk
ti. Tai bus kur kas didesnė nauda.

Dabar pasitaiko ir taip, kad kaimietis 
gero kirvio neranda pirkti. Į ana juodą 
kirvį, kurs riogso ūkinėse parduotuvėse, 
pasižiūrėjęs, apie techninę revoliuciją tik
rai nepagalvosi — koks buvo gremėzdas 
prieš penkiolika metų, toks ir pasiliko: 
sunkus, minkštas, siauras, nepatogus. 
Kaimietis, kiek teko patirti, tebesvajoja 
apie šmaikštų, piloną, lengvą piūklą. Juo
kinga, a! O šakės, šakės! Ne šakės, o visas 
stebuklas: prie koto pritaisei branktą, pa
kinkei arklį ir ark sodybinį sklypą, — to
kios jos sunkios, storpirštės, į šiaudų kū
gį pensininkas neįbeda. O vežimas? Tan
kas, ne vežimas. Vieno arklio jėga vos tuš
čią pavelka. O pakinktai? Pavalkai pava
sarinį arklį prie žemės lenkia. O kastu
vas? Šitoks skardos storumas, vėl sunky
bė neišpasakyta. Kaimiečiui kur kas leng
viau nusipirlctį automobili, gerus baldus, 
nei šią smulkmę. Galėtume atidžiau pasi
rūpinti daiktais, 'be kurių kaimietis kas
dieniniame gyvenime negali apsieiti.“

Sunkia naminę
„Iki šiol niekas negali rimtai atsakyti, 

kodėl vienur ar kitur dažnai girtuokliau
jama. Kai kas tvirtina: iš gero gyvenimo! 
Išeitų taip: kuo geriau gyvensim — tuo 
labiau gersim! Taip samprotaudami, vel
niai žino, kieno balon galim nusiristi.

Kaimietis be popieriaus negali gyventi 
nė dienos. Tačiau nelengva kaime surasti 
tokią parduotuvę, kurioje būtų pardavinė
jamas vyniojamasis popierius. Dažnai to
kį popierių atstoja gausiai prenumeruo
jama spauda.

Štai kaip lengvai, pasišokinėdamas, vi
sas problemas, dėl kurių tiek išlieta tul
žies, sumaliau į miltus. Tačiau iš pasuo
lės ktos problemos išlindo, dėl kurių, jau
čiu, būsiu malamas pats. Vadovaujuosi 
viena tiesa — tik maldamas šį tą sumalti 
gali. Mes per dažnai pamatom problemas 
ne ten, kur jos kunkuliuoja, ir ne tas pro
blemas, apie kurias verta kasdien kalbėti, 
verta ginčytis, verta pyktis.

Kolūkietis, nelabai doras kolūkietis, 
parsinešė pūdą rugių, tarkim, naminei iš
sisunkti. (Tik jau nesakykit, kad naminės 
niekas nebesunkia. Aprimom, ir krūminės 
džinas vėl išsliuogė iš kelmynų!) Taigi 
vežasi (ar nešasi) pūdą grūdų kolūkietis. 
Mes capt už atlapų, braukšt penkiolika 
parų — atsiminsi, kas tavo, o kas kolūkio. 
Gerai darom — vagių niekas neapkentė, 
niekas neapkęs.

Tačiau žiūrėkim ir kiton pusėn, šalia 
jau minėto Ignalinos rajono „Vilties“ kol
ūkio ilgus metus gyvavo tarybinis ūkis, 
kuriam ilgus metus vadovavo direktorius. 
Kaimynams seniai buvo matyti, kad iš šio 
ūkio niekada nebuvo pakankamai nei 
šiaudų, nei grūdų. Pateiksiu faktų. Pernai 
„Vilties“ kolūkis iš hektaro prikūlė po 
24 centnerius javo. Anas ūkis — tik po 13 
centnerių. „Viltis“ bulvių prikasė iš hek
taro po 300 centnerių, tas — tik 130 cent
nerių. Mėsos „Viltis“ 100 ha naudmenų 
pagamino po 260 centnerių, tenai paga
minta tik 100 centnerių, pieno iš karvu
tės „Viltis“ primelžė per metus po 3.600 
kilogramų, anie — po 2.800 kilogramų. 
Žemės abiejų kaimynų tos pačios, sąlygos 
bemaž vienodos... žmoniškai galvojant, tą 
direktorių reikėjo irgi čiupti už skvernų 
— kodėl jis per mažai valstybei davė mė
sos, pieno ir grūdų! Direktoriavo juk ne 
dvylika mėnesių, o dešimt metų. (Bet čiup
ti jo negalima. Mat jis planus šiaip taip 
vykdė, teisybė, beveik visada ne iki galo, 
tačiau niekada nieko nevogė, nieko nesu
naikino.

Nesugebėjai vadovauti ar padarei ūkiui 
nuostolių — atsakyk teismo tvarka, ūkio 
vadovo kaltė kažkodėl tebelieka problemi
nis dalykas. įdomu, ką apie tai pasakytų 
kolūkiečių teisininkai?“

Ilr suprask, žmogau, kas čia būtų ge
riau: „nusiknaukti“ pūdą rugių naminei, 
ar apleisti ūkį?

Sodybiniai sklypai /ir naujos (reformos
„Žinoma, stambinant aną ūkį prijungė 

Prie „Vilties“ kolūkio. Kitaip ir negalėjo 
būti. Tai atsitiko pernai birželio mėnesį. 

Kai tik prijungė, kolūkio prmininkas Zig
mas Gurskis tuoj ėmė viską apžiūrinėti, 
stuksenti, brazdenti. Išmatavo laukus, 
parbėgo raštinėn, užsigulęs su specialis
tais stalą, skaičiuoja ir šiaip, ir anaip — 
stinga 80 hektarų žemės, nors pašėlk. Kur 
ta žemė išgaravo? „Į sodybinius sklypus 
nukeliavo“, — pasakė vienas kolūkietis. 
Pamatavo sodybinius — teisybė, akis akin 
teisybė. Vienas kitas vietoj 50 arų bemaž 
pusantro hektaro valdė. Gurskis liepė 
tuos arus bematant grąžinti kolūkiui. Ati
davė, ką darys, bet užtat liežuviai ėmė 
plakti: ne pirmininkas, o žandaras, lupi
kas (anas buvo geras, anas nieko nema
tė). Nesiklausė Gurskis tų kalbų, nes jo 
galva buvo kitais rūpesčiais pramušta.

Seniau „Vilties“ kolūkis statė naujas 
mechanines dirbtuves, ii- anas tarybinis 
ūkis statė. Vienas už 300 tūkstančių rub
lių, ir kitas už tiek pa't. Vienas statėsi 
centrinę gyvenvietę, ir kitas statėsi, vie
nas tiesė kelius, ir kitas tą pat darė. Skir
tumas tik tas, kad Gurskis dar statė nau
jas fermas. Kai susijungė šie abu ūkiai, 
tai atsirado dvejas mechaninės dirbtuvės, 
dvi centrinės gyvenvietės, bet stigo fer
mų. Kaip didinti bandą? Kur dėti gyvu
lius? Reikia keisti pasėlių struktūrą, di
dinti laukus, reikia žmones pratinti prie 
būtinos tvarkos, nes tame ūkyje ilgus de
šimtmečius buvo kitaip dirbama, kitaip į 
visuomeninį turtą žiūrima, kitaip už vis
ką atsakoma. Gurskis ir jo specialistai 
pamatė, kad gavo ne tik naują ūkį.“

Darbas Ir ordinai

„Aš pasakysiu tik tiek: kur nėra griež
tos asmeninės atsakomybės, ten negali 
būti rimtos kalbos apie pažangą, ateitį, ši
tas buvo pabrėžta TSKP XXV suvažiavi
me.“

Ir taip pertvarkomas dar kartą Lietu
vos ūkis pagal XXV suvažiavimo nuosta
tus. O nuo to pertvarkymo kenčia ne tik 
pats ūkis, bet ir jo vadovai.

„Argi ne pikta: Gurskiui ūkį pridėjo du 
sykius didesnį, nei jo „Vilties“ kolūkis, o 
algą 38 rubliais sumažino. Mat krito ben
dras gamybos lygis. Krito, tai teisybė, bet 
juk ne dėl Gurskio kaltės krito! Rajonas 
šią klaidą ištaisė. Deja, tik po pusmečio... 
Gurskis, buvusio vieno geriausių rajono 
ūkių pirmininkas, penkmečio pabaigoje 
galėjo gauti ordiną. Tačiau, prijungus ki
tą ūkį, iš pirmos vietos jis nupuolė žemiau 
vidurinosios. Niekur neteko girdėti, kad 
vidutiniokui kas nors būtų ordiną davęs. 
Vidutiniokas ir lieka vidutinioku... Man 
gali pasakyti: Gurskis jau yra pakanka
mai apdovanotas, pakankamai pagerbtas. 
Ištikmą, atsidavusį žmogų reikia gerbti ne 
retsykiais, o visada. Tokių samprotavimų 
pasiklausęs, ko gero imsi galvoti, kad 
ūkių stambinimas visiškai nieko bendro 
neturi su ūkio vadovo likimu. O juk iš tik
rųjų ūkių stambinimas šį likimą gerokai 
supurto, kartais sukrečia iki tragiškų gai
dų.

Žinoma, tokie žmonės, kaip Gurskis, ne
pražuvo pokariu, kai rekėjo gyvulius sto
go šiaudais gelbėti ir banditų saugotis, 
nepražus ir dabar. Jis niekam pretenzijų 
nereiškia, .atvirkščiai, jis jau gyvena di
delio ūkio gyvenimu.

Ūkių stambinimas — gamybos ateitis, 
pažanga, variklis, na, o tokie žmonės — 
kas?“

Žinoma, kas tie žmonės. Jeigu reikės, 
po XXVI suvažiavimo bus pradėtas „pla
ningas“ ūkių smulkinimo planas...

LIETUVOJE
GERINA KARPIŲ PRIEAUGLĮ

Lietuvos spaudoje buvo telkia žvejams 
giau kaip 300 tūkstančių ikrų. Tačiau per 
įdomi žinutė:

„Subrendęs karpis kasmet išneršia dau- 
metus iš tūkstančio mažylių išgyvena tik 
vienas palikuonis. Kaip sumažinti šį nu- 
byrėjmą?

J pagalbą atėjo mokslo pasiekimai. Da
bar, specialistų nuomone, išsaugoti per 
žiemą du trečdalius karpių šiemetukų — 
gana neblogas rodiklis. Tačiau — Vasaknų 
žuvininkystės ūkio vyresnysis inžinierius 
ichtiologas A. Macijauskas pažengė dar 
toliau. Per praėjusią žiemą jis išsaugojo 
81,3 procento šiemetukų. Tai 6,3 procento 
daugiau, negu buvo numatyta.

Geriau prižiūrint karpių žiemojimo 
tvenkinius, papildomai gauta 189 tūkstan
čiai karpiukų, kurių kiekvienas, išlei
džiant į ganyklų vandenis, svėrė po 30-50 
gramų. Po metų jie užaugo stambiomis, 
gražiomis žuvimis.

Vasakniečiai žuvivaisos specialistai ne 
tik apgyvendino karpiukus apie 400 ha 
tvenkinių plote, bet ir kitiems ūkiams 
pardavė 1,4 milijono šiemetukų.

APIE AVALYNĘ

Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, ge
ros kokybės prekės žymimos specialiu 
ženklu, garantuojančiu prekės kokybę. 
„Tiesa“ (rugp. 6) parašė: „Kol kas nė vie
nos poros avalynės, pažymėtos valstybi
niu kokybės ženklu, nesame pagaminę“. 
Toliau aprašoma, kad šią atsilikusią ir ap
leistą pramonės šaką pradedama rimtai 
gerinti.

IŠ PALANGOS Į GARGŽDUS

Palangos aerouostas savo grupėje pri
pažintas pačiu geriausiu Sov. Sąjungoje. 
Dabar kasdien jame pakyla ir nusileidžia 
po 50 lėktuvų. Per pirmąjį /pusmetį jau iš
skrido 84.3 tūkstančio žmonių. Aerouosto 
vadovų pavardės daugiausia rusiškos.

„Tiesa“ rašo, kad žmonės iš Palangos 
išskrenda su gera nuotaika, nors lėktuvai 
dažnai vėluojasi, negalima kioske gauti 
naujos spaudos bei suvenyrų, nėra pašto.

Aerouostą plečiant, ateityje* numatyta jį 
perkelti į Gargždus, kurie yra už kelias
dešimt kilometrų...

VILNIAUS KVARTETAS AUSTRIJOJE

Trečią kartą į Austriją koncertuoti iš
vyko Vilniaus styginis kvartetas — Aud
ronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Donatas 
Katkus, Augustinas Vasiliauskas. Vilnie
čiai prieš porą metų dalyvavo Austrijoje 
ruošiamame tradeiniame renginyje — 
tarptautinių kvartetų cikle, tąsyk griežė 
Vienoje, Lince ir Leobene. Šių metų pava
sarį gastroliavo Vienoje ir Grace. Dabar 
pakviesti į populiarų, senas tradicijas tu
rintį muzikos festivalį, kasmet rengiamą 
Bregenco kurorte prie žavaus Bodeno eže
ro.

Šis stambus muzikos festivalis, apiman
tis operos meną, simfoninius bei kameri
nius koncertus, vyksta du vasaros mėne
sius, sutraukdamas daug klausytojų iš vi
so pasaulio. Vilniaus kvartetas jame at
liks P. Čaikovskio, J. Haidno, D. Šostako- 
vičiaus kvartetinę muziką.

VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJA

Ryšium su Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktimi (1979 m.), grupė autorių, 
vadovaujami rektoriaus J. Kubiliaus, ruo
šia trijų tomų universiteto istoriją. Pir
masis tomas, apimąs 1579-1803 m., jau 
spausdinamas. Vilniaus universitetas yra 
seniausias Sovietų Sąjungoje.

KASDIENINIAI POTERIAI

Pridš kiekvieno sezoninio darbo pradžią 
Lietuvos spaudoje pradedami spausdinti 
„poteriai“, raginą laiku, gerai ir sąžinin
gai darbus atlikti. Pvz. apie javų valymą 
„Tiesa“ ,poteriauja“:

„Žemdirbiui jaudintis yra ko. Rugpjū
tis linksta į pabaigą, o kai kas javus dar 
ne taip seniai pradėjo kirsti. Pastaruoju 
metu ir orai buvo nepalankūs. Tuo tarpu 
daugelyje ūkių stiebus svarina sunkios ja
vų varpos, žadėdamos brandi) grūdą. Tik 
ji reikia kuo rūpestingiau paimti, parsi
vežti į aruodus. Štai kodėl tenka skubėti, 
labai įtemptai dirbti, kad veltui nenueitų 
nė valandėlė.“

Ar žino kolchozų darbininkai, kad tokių 
.poterių“ Vakarų, o ypač JAV spaudoje 
nei su žiburiu nerasi. O duonelės priaugi
na ne tik sau, bet ir besijaųdinantiems 
kaimynams. Kodėl?

KĄ RODO (GYVENIMAS?

Savo ilgą rašinį, pavadintą „Kur žmo
gus ir visuomenė — priešai“ (Gimtasis 
Kraštas), Romualdas Grigas užbaigia to
kia sociologo S. Lipseto citata:

.(Kiekvienoje sudėtingoje visuomenėje 
egzistuoja darbo pasidalijimas ir prestižo 
hierarchija... Vadavai ir žmonės su aukš
tu išsilavinimo lygiu visur sudaro menką 
mažumą. Tuo tarpu pagrindinė dauguma 
— tai asmenys, kurie atlieka visokiausi 
darbą rankomis ir .mechaniniu“ būdu, 
gauna nedidelį atlyginimą ir visuomenėje 
naudojasi žemu prestižu“, taip sampro
tauja S. Lipsetas, suprantama, kalbėda
mas apie bendrus abiejų visuomenių po
žymius.

O pats rašinio autorius pasidaro tokias 
išvadas:

„O ką rodo gyvenimas?
Argi tose pačiose Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, kurioms atstovauja Lipsetas, 
prestižą ir privilegijas apsprendžia žmo
gaus išsilavinimas? Pagaliau, argi tas pats 
S. Lipsetas gali būti patalpintas kartu su 
multimilijardieriais Chantu ir Morganu į 
tą pačią straitą, tai yra į tą patį visuomenės 
sluoksnį? Argi iš tiesų jų vienodos teisės 
ir galimybės lemiant, sakykim, valstybės 
vidaus ir užsienio politiką?

Ar verta toliau įrodinėti, kad ir kaip 
besistengtų labiausiai išsilavinęs, bet ne
turintis didesnio turto žmogus, jis nieka
da nepateks į tą patį sluoksnį, kuriam at
stovauja Chantas ir kiti į jį panašūs biz
nio magnatai. I tą multiiturtingųjų sluoks
nį, kuris iš esmės lemia Amerikos vidaus 
ir užsienio politiką, palikdamas tik nedi
deles tų galimybių kruopelytes pagrindi
nei nacijos daugumai, idant žaidimas de
mokratija būtų nors kiek užtikrintas.“

Galima iš anksto pasiūlyti R. Grigui 
rublį ir aviną, jeigu jam bus leista pa
žvelgti nors pro durų plyšį į multigalin- 
gųjų sluoksnį (PoMtbiurą), kuris iš esmės 
lemia Sov. Sąjungos vidaus ir užsienio po
litiką, palikdamas tik nedideles tų gali
mybių kruopelytes pagrindinei nacijos 
daugumai, idant žaidimas demokratija 
būtų nors kiek užtikrintas. Taigi, kaip 
danguje, taip ir ant žemės.

SALOTOS VIETOJ KONSERVATORIJOS

Norvegų mokslininkas prof. dr. Olafas 
Lindstemas tyrė daržovių poveikį žmogui. 
Jo nuomone, salotos ugdo muzikalumą, 
svogūnai ir porai — mąstymą, morkos ir 
špinatai kelia melancholiją, bulvės rami
na. (Lit. ir menas)

..Ko siekia klierikalai?“
Užsienyje leidžiamoji sovietinė spauda 

gana dažnai mini Sovietų Sąjungoje (ir 
Lietuvoje) gyventojų religines laisves ir 
veiklą. Pateikiama bažnyčių ir dvasiškių 
statistka. Tuo tarpu, sakysime, Lietuvos 
spaudoj religinė veikla beveik visiškai ne
minima. Jeigu ne Katalikų Bažnyčios Kro
nikos, tai galima būtų pagalvoti, kad ti
kėjimas (Lietuvoje yra galutinai išnykęs, 
arba jis taip darniai, be jokių kliūčių 
skleidžiamas, jog nebėra ko apie jį ir be
rašyti...

Užtat Lietuvos spaudoje laikas nuo lai
ko smarkiai užkliūva išeivijos religinė 
veikla, puolama dvasiškija, ypačiai vys
kupai. Paskutinis toks išpuolis buvo „Tie
soje“ (birželio 23 d.) Jono Aničo straips
nyje „Ko siekia klerikalai religinėmis spe
kuliacijomis?“ Jame aprašoma tų klerika
lų kova prieš komunizmą, maldos už Lie
tuvą, stebuklai, šventųjų garbinimas ir 
kt. Štai pora ištraukų:

„Lietuvių klerikalinės emigracijos ult- 
radešinieji sluoksniai tebepriklauso kon- 
servatyviajam antikomunizmo sparnui, 
kuris nekintamai laikėsi ir tebesilaiko 
„šaltojo karo“ politikos. Jie rėmė ir tebe
remia tarptautinės reakcijos akcijas prieš 
taiką ir tautų saugumą, prieš pažangiųjų 
visuomenės sluoksnių kovą dėl socialinės 
pažangos. Jų politinis ir ideologinis skur
dumas labai ryškiai atsispindi pastangose 
antikomunistiniais tikslas eksploatuoti re
liginį tikinčiųjų gyvenimą.

Dar tebegriaudžiant II pasaulinio karo 
pabūklams, JAV lietuvių klerikalai įvai
riuose šalies miestuose ėmė organizuoti 
pamaldas „Už Lietuvą“. Suprantama, tai 
nebuvo padėkos maldos už tai, kad Tary
binė Armija išgelbėjo lietuvių tautą nuo 
fizinio sunaikinimo, kurį jai, kaip ir dau
geliui kitų tautų, buvo skyręs ir pradėjęs 
vykdyti hitlerinis fašizmas. Priešingai, pa
maldose lietuvių klerikalai nesivaržydavo 
provokacinių ir šmeižikiškų išpuolių prieš 
Tarybų Sąjungą, prieš lietuvių tautą, pa
sirinkusią socialinės pažangos kelią, šią 
labai reakcinę JAV lietuvių klerikalų ak
ciją aktyviai rėmė tos šalies katalikų baž
nyčios hierarchijos viršūnės.

Siekdami -giliau įsibrauti į kiekvieno ti
kinčiojo lietuvio išeivio religinį gyvenimą

„Akiračiai“ (Nr. 5). A. Tautvydas 
straipsnyje „Lietuviai ir rusų kalba“ dis
kutuoja klausimą, ar prievartinis rusų 
kalbos brukimas lietuviams yra naudin
gas. Straipsnio pradžioje sakoma:

„Visai suprantamas dalykas, kad sąjun
ginėje (federacinėje) valstybėje iš dau
gelio įvairiakalbių tautų, viena bendra 
kalba tarptautinio bendravimo reikalui 
yra reikalinga. Taip pat suprantama, kad 
Sovietų Sąjungoje rusų kalba turi tuo at
žvilgiu pirmenybę prieš kitas kalbas. Ir 
vangiai ka-ą yra tam priešingas. Klausimas 
tilk, kiek tos bendros kalbos nerusiškoms 
tautams reikia. Nesunku, tur būt, supras
ti, kad tos „tarptautinės“ kalbos mokymas 
gali būti ne tik naudingas, bet ir žalingas. 
Kaip kitose, taip ir šioje srityje reikalin
ga tam tikra proporcija. Pavyzdžiui, mu
zika ar kūno kultūra yra geri dalykai, bet 
būtų negerai, jei tiems dalykams bendro 
lavinimo mokyklose nuo pat pradžios bū
tų skiriama tiek pat valandų, kiek ir gim
tajai kalbai ar matematikai. Todėl ir 
sprendžiant rusų kalbos mokymosi klau
simą, reikia pirmiausia išsiaiškinti, kiek 
tos kalbos nerusiškoms tautoms reikia.

Normaliai tą klausimą turėtų svarstyti 
ir spręsti ne ta tauta, kurios kalba bus 
tarptautinė, o tos kitos tautos, kurios ją 
tokia priima. Todėl ne rusai turi sakyti 
lietuviams, latviams, estams ar gruzinams, 
kiek jie turi mokytis rusų kalbos, o patys 
lietuviai ir kiti turėtų tai nuspręsti. Tuo 
tarpu neteko girdėti, kad tas reikalas bū
tų kada Lietuvoj net svarstomas ar spau
doj diskutuojamas. Priešingai, ne tik ru
sai, bet ir patys lietuviai nuolat kalba 
apie reikalą mokytis ir labai daug moky
tis rusų kalbos, apie reikalą padaryti ją 
„antra gimtąja kalba“. Šių metų balan
džio 2 d. Tarybinis Mokytojas didelėmis 
raidėmis pirmame puslapyje paskelbė, kad 
„mums rusų kalba yra antroji gimtoji 
kalba“. Mes manome, kad tokia tenden
cija lietuvių tautai bei jos kalbai yra ža
linga. Faktiškai tuo siėkiama tiek išpopu
liarinti rusų kalbą nerusiškose tautose, 
kad ji būtų ne mažiau, o gal net plačiau 
vartojama, negu gimtoji kalba.“

-Lenino raštų citatomis įrodęs, kad prie
vartinis rusų kalbos /brukimas yra netei
sėtas, autorius savo sitraipsnį taip užbai
gia:

,Dėl viso to, kas pasakyta, mums išei
viams atrodo, kad Lietuvos komunistai 
negina -pakankamai lietuvių kalbos teisių. 
Išeiviams atrodo, kad jeigu maskvėnai ne
norėtų dėl to net kalbėtis, tai reikėtų bent 
pasyviai tam priešintis ir ginti lietuvių 
kalbos teises taip, kaip Lietuvos katal i- 
kai gina savo religines teises. Jeigu Lietu
vos katalikai surinko net 17.000 parašų 
raštui, kurį pasiuntė Brežnevui ir Jungti
nių Tautų generaliniam sekretoriui Wald- 
heimui, tai kodėl ką nors panašaus nega
lėtų padaryti ir Lietuvos komunistai bei 
nekomunistai, gindami lietuvių kalbos tei

ir palikti jame atitinkamus pėdsakus, kle
rikalai net ėmė keisti maldų tekstus, kur
ti naujas maldas su antkomunistiniais bei 
antitarybiniais akcentais.“

Suminėjęs Fatimą ir kitas vietoves, kur 
ypačiai paplitęs Marijos kultas, J. Aničas 
rašo:

„Ne tikinčiųjų religinių poreikių tenki
nimas, o reakcinės „vadavimo“ politikos 
eskalavimas buvo svarbiausias Šiluvos 
koplyčios Vašingtono katedroje įrengimo 
motyvas. Beje, to neslėpė nė patys kleri
kalai.

Esminis daugelio konfesijų, tarp jų ir 
kataliku, bruožas yra šventųjų kultas. Pa
sak bažnytinio mokymo, šventieji esą tar
pininkai tarp žmonių ir Dievo, galintys 
turėti įtakos žmonių likimams, -globoti 
juos ir teikti pagalbą. Dėl šios šventųjų 
„savybės“ jų kultas tapo tam tikrų baž
nyčios sluoksnių reakcinės politikos įran
kiu,“

Straipsnis šitaip užbaigiamas:
„Taigi religinėmis spekuliacijomis, ku

rių visai nesigėdija klerikalai, bandoma 
eskaluoti vis mažiau šalininkų beturinčią 
reakcinę „vadavimo" politiką, pakirsti ta
rybinių žmonų entuziazmą, statant naują, 
komunistinę ateitį, tautų draugystės, ben
dradarbiavimo jausmus nuodyti nepasiti
kėjimo nuodais. Paskendę konservatyvio
jo antikomunizmo ideologijoje, lietuvių 
katalikiškosios emigracijos veikėjai nepa
jėgūs suvokti minėtųjų siekimų beper- 
spektyviškumą.“

šiuo savo straipsniu, iš tikrųjų, J. Ani
čas gana išsamiai papasakojo Lietuvos gy
ventojams apie išeivijos religinę veiklą. 
Tik gaila, kad pamiršo paminėti visame 
pasaulyje plačiai pasklidusią Sibiro lietu
vaičių maldaknygę.

J. P-kis

AUGA MIŠKŲ PLOTAI

Prof. č. Kudaba „Tiesoje“ polemizuoja 
su „Draugo“ dienraščiu dėl Lietuvos gam
tos skurdinimo. Be kita ko, jis nurodo, 
kad dabartinis Lietuvos miškingumas jau 
-pasiekęs 27% žemės ploto.

ses? Jeigu jie tai padarytų, jie įgytų dau
giau pagarbas ne tik Lietuvoje, bet ir vi
same pasaulyje. Pokario metais buvo kal
bama, kad Lietuvoje norima įvesti graž
danką. Lietuviai tam priešinosi, ir tas su
manymas nepavyko. Ar nereikėtų atitin
kamai priešintis ir dabar?“

„Tėviškės žiburiuose" (Nr. 32-33) K. 
Razminas, recenzuodamas jėzuitų kunigo, 
mokslininko ir soivetologo prof. Ulisse A. 
Floridi veikalą „Maskva ir Vatikanas“, 
pateikia šitokias veikalo autoriaus mintis:

„Vatikano „Ostpolitik“ taip pat nedavė 
laukiamų vaisių! Tai esą patvirtina gau
sūs pareiškimai įvairių disidentų, gyve
nančių sovietų pavergtuose bei valdomuo
se kraštuose. Dauguma jų neneigia taikos 
siekimų, bet yra priešingi Vatikano suges
tijai iš meilės taikai .paaukoti“ žmonių 
teises ir religijos laisvę. Priešingai, jie ti
ki, kad norint pasiekti taiką, reikia prie
šintis, nevengiant reikale ir aukščiausios 
aukos — kankinystės. „Neapgaudinėkime 
liaudies, — rašė Solženicynas Maskvos 
patriarchui Pimen, — ir neapgaudinėkime 
savęs, manydami, jog išoriniai pančiai yra 
stipresni už mūsų dvasią. Ir pirmaisiais 
amžiais krikščionybės kelias nebuvo leng
vesnis. Ji išliko ir sužydo tik eidama au
kos keliu...“

Toliau recenzentas paliečia Lietuvai 
skirtąjį knygos Skyrių.

„Antroje veikalo dalyje ištisą 60-ties 
puslapių skyrių paskiria Lietuvai. Sky
rius pavadintas: ,/Pavojus Lietuvoje pra
rasti pasitikėjimą K. Bendrija“. Remda
masis „LKB Kronika“ ir kitais gausiais 
šaltiniais anglų bei lietuvių kalba, auto
rius pabrėžia: .Apaštalų Sosto pastangos 
užmegzti draugiškus ryšius su sovietų val
džia ir įgyvendinti atolydžio politiką, lie
tuvių katalikų disidentų požiūriu yra „/be
sąlyginis pasidavimas“ ir tiesioginis K. 
Bendrijos reikalų išdavimas, žinant lietu
vių ištikimybę Romai, toks tvirtinimas at
rodo neįtikėtinas, tačiau jis yra neginčy
tinas...“

Lietuvos katalikų nuomone, K. Bendri
ja Lietuvoj negali būti išgelbėta, skiriant 
tik lojalius (palankius režimui) vyskupus 
ir kitus dvasiškius. Tuo atveju kyla di
džiausias pavojus K. Bendrijai, nes ji ne
tenka pasitikėjimo žmonėse. Tai yra pa
vojingiau, negu bet kokia kita persekioji
mų forma. „Lietuvoje niekas netiki, kad 
yra galimas dialogas su ateistine sovietų 
vyriausybe. Ji siekia sugriauti K. Bendri
ją iš vidaus. Lietuviams yra aišku, kad 
tai neįvyks, jei kunigai bus teisiami kalė
ti, jei mokyklose vaikai bus verčiami kal
bėti ir veikti prieš savo įsitikinimus, jei 
nebus katalikiškos spaudos, jei nebus ga
lima spausdinti katekizmų ir maldakny
gių. Pataikavimas sovietams tikrai nuves
tų Katalikų Bendriją rusų ortodoksų Ben
drijos keliais.“
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AUKOS

, Lietuviškai spaudai paremti aukojo: V. 
Lisius — 2.00 sv., St. Valaitis — 1.00 sv.

Tautos Fondui aukojo:
V. Leonas — £5.00.

JAUNAM LIETUVIUI PIRMENYBĖ

Nidos spaustuvė ieško mokyklą baigu
sio jaunuolio, norinčio išmokti spaustuvi- 
riinko amato.

Spaustuvė turi visas galimybes išmoky
ti jaunus žmones amato ir padaryti juos 
patyrusiais spaustuvės darbų specialis
tais. Pirmenybė teikiama lietuviams.

Pradedant darbą, padaromas susitari
mas. Todėl pageidautini tik rimti, sąžinin
gi ir šį d arbą mėgstą k an did a t a i.

Smulkesnes žinias suteikia Nidos spaus
tuvės vedėjas, 2 Ladbroke Gdns., W11 
2PT. Tel. 727 2470.

NUKENTĖJO LIETUVIŲ NAMAI

Lietuvių Namai yra beveik pačiame 
Notting Hill rajono centre, kuriame Bank 
Holiday metu kasmet vyksta spalvotųjų 
festivalis. Šiais metais demonstrantai bu
vo ypatingai agresyvūs. Sužeista apie 300 
žmonių. Išdaužyta daugelio namų ir krau
tuvių langai. Lietuvių Namai taip pat 
smarkiai nukentėjo — išdaužyti raštinės, 
baro ir keli antrojo aukšto langai. Viena 
bare buvusi moteris sužeista ir turėjo bū
ti nugabenta į ligoninę. Prie namo durų 
sužeistas vienas klubo narys. Iš Lietuvių 
Namuose apsistojusio Australijos lietuvio 
F. Sodaičio atimti dokumentai ir' sudras
kytas švarkas. Muštynėse ir plėšimuose 
daugiausia reiškėsi jauni negrai.

SUSIRŪPINTA JAUNIMU

DBLS išsiuntinėjo savo skyriams ap
linkraštį, kuriame pranešama apie Litua
nistinio skyriaus įsteigimą. To Skyriaus 
pagrindinis uždavinys — lietuvybės išlai
kymas jaunimo tarpe. Aplinkraštyje rašo
ma: „Esame tikri, kad jaunimas nori ir 
pageidauja tokios veiklos... Centro valdy
ba ir Lituanistinis skyrius yra pasiryžę 
šiam darbui skirti daug lėšų ir, jėgų.“ Lin
kėtina geriausios sėkmės.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Boleslovas EIDIIMTAS, sū
nus Boleslovo (apie 75-77 m.), kilęs iš 
Smilgių kaimo, Žarėnų valsčiaus, Telšių 
aps.

Paieško sesuo Barbora, Eidimtaitė-Tau- 
jėnienė. Rašyti E. L. Redakcijai.

DIDYSIS LIETUVIŲ RUDENS 
SĄSKRYDIS LONDONE

Didysis lietuvių rudens sąskrydis ir 
kartu Rugsėjo 8 d. minėjimas šiais metais 
vyks Londone rugsėjo 11d.

Sąskrydžiui nusamdyta viena iš gražių
jų Londono salių — Bethnal Green 
YORK HALL.

Sąskry ižio pradžia 7 vai. vakaro! Są
skrydį atidarys DELS Centro valdybos 
pirm. J. Alkis. Žodį apie Tautos šventės 
reikšmę tars Lietuvos atstovas V. Balic- 
kas.

Meninėje dalyje yra pakviesta dalyvau
ti E. Vainorienės vadovaujama grupė su 
dainomis ir liaudies instrumentais iš Not- 
tinghamo ir „šiaurės linksmieji broliai“ iš 
Bradfordo. Londono Tautinių šokių gru
pė, kuri bus ką tik grįžusi iš Tautinių Šo
kių Šventės Čikagoje, pasirodys su visais 
tautiniais šokiais, kuriuos jie šoko šven
tės metu. Taip pat pakviesta Australijos 
lietuvaitė Virginija Inkrataitė, garsėjanti 
pianistė, ir jos draugė dainininkė Robyn 
Liptrott. Jų dalyvavimas dar nėra tikras, 
nes Virginija ruošiasi dideliam koncertui 
vėliau rudeniop.

Po meninės programos bus pažinčių at
naujinimas ir šokiai, grojant ukrainiečių 
kapelai.

Salėje yra labai puošnūs barai, kuriuo
se, karštam orui esant, bus galima troš
kulį numalšinti. Veiks ir lengvų užkandžių 
bufetas.

DHLS CENTRO VALDYBA kviečia 
DBLS skyrius ruošti išvykas į sostinėje 
vykstantį rudens sąskrydį. Taip pat kvie
čiami visi Anglijos ir Skotjos lietuviai bet 
kokiomis susisiekimo priemonėmis są
skrydyje dalyvauti.

Iki pasimatymo sąskrydyje.
DBLS CENTRO VALDYBA

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Dainaviečių turgelis bus rugsėjo 18 d. 
Londone. Mielus tautiečius prašome pri
siųsti drabužių, batų, žaislų, indų ir visa, 
kas atliekama. Iš anksto dėkojame už jū
sų gerą širdį.

Daiktus siųsti į Lietuvių Namus, 1, Lad. 
broke Gdn. W11.

Dainavietės

LONDONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 
„LIETUVA“ IŠLEISTUVĖS

Rugpiūčio 18-toji londoniečiams ir vi
siems lietuviams buvo nepaprasta diena, 
nes niekuomet dar D. Britanijos lietuviai 
nebuvo pasiuntę jokio meninio vieneto 
svetur, o tuo labiau į Ameriką.

Susirinko grupės šokėjai ir šokėjos su 
naujais megztukais, kuriuos puošė 5-tOSios 
Tautinių Šokių Šventės emblema su įra
šu: „Lietuva — Anglija“.

Bažnyčioje mišias- atnašavo kun. dr. K. 
A. Matulaitis, MIC, linkėdamas, kad Die
vas laimintų jų kelionę ir darbus. Pamal
dose dalyvavo per 150 žmonių.

Po pamaldų išleistuvių parengimą pra
vedė J. Babilius, pažymėdamas, kad sun
kaus darbo dėka jaunų lietuvių grupė pa
leidžiama per Atlantą.

S. Kasparas perskaitė LSS Anglijos Ra
jono Vadeivos v. s. J. Maslausko laišką ir 
perdavė jo dovaną. Be to, jis perskaitė 
gautą telegramą iš Londono Moterų Sam
būrio „Dainava“.

S. Kasparas savo žodyje priminė, kad 
ši savaitė yra D. Britanijos lietuviams 
ypatingai reikšminga, „šiandien mes pa
leidžiame savo „Lietuvos“ grupę Ameri
kon, o šeštadienį pas mus atvyksta Kana
dos jaunimo „Aušros“ kvartetas — tiltas 
per Atlantą jau nutiestas į abi puses“.

J. Alkis linkėjo geros kelionės bei sėk
mės Šventėje, o taip pat laimingai sugrįž
ti ir tęsti pradėtąjį darbą.

J. Babilius įteikė D. Britanijos vėliavą, 
kuri paprastai kabo šalia lietuvių bažny
čios altoriaus. Ji turėjo pažymėti, kad 
„Lietuvos“ grupė yra i'š D. Britanijos. Vė
liava, pakeliavusi po Ameriką, bus grą
žinta į senąją vietą.

V. Jurienė, grupės vadovė, perėmusi vė
liavą, kalbėjo: „Tautinių šokių „Lietuva“ 
grupės vardu su džiaugsmu ir malonumu 
priimu D. Britanijos vėliavą, kuri keliaus 
kartu su mumis į 5-tąją Pasaulio Lietu
vių tautinių šokių šventę Čikagoje. Jūsų 
visų dėka išsipildys F. Senkuvienės ir 
mano svajonė — matyti D. Britanijos lie
tuvius, atstovaujamus 5-toje Pasaulio Lie
tuvių Tautinių Šokių Šventėje. Mūsų gru
pei įsikuriant (1969 m.) prižadėjome šo
kėjams, kad vieną dieną jie šoks kartu su 
pasaulio lietuvių jaunimu Čikagoje, štai, 
su jūsų pagalba, ši mūsų svajonė išsipil
do.“

Ji pareiškė padėką rėmėjams — Ignui 
Dailidei, Justui Černiui, P. Mašalaičiui, 
Stasiui Staroliui, kurie sudarė sąlygas re
peticijoms Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje.

Taip pat padėkojo A. Kriaučiūnienei už 
plakato nuaudimą, J. Dabrovolskiui, Z. 
Mockui už drabužių, pasiuvimą, M. Viko- 
nienei ir p. Šemetams už pagalbą drabu
žiams gauti, p. Žvirbliui, kuris šokėjus iš
mokė geriau lietuviškai, E. Šovai — ne
pailstamam grupės akordeonistui, „500 
klubo“ nariams ir asmenims bei organi
zacijoms, kelionę nuoširdžiąi parėmu- 
siems.

Ypatinga padėka pareikšta Londono Pa
rapijos Švento Kazimiero klubo valdybai 
ir nariams, kurie daugiausiai rūpinosi, 
globojo ir suruošė išleistuves. Poniai Pu- 
tinienei už jos darbą ir pagalbą, kurios

Po V. Jurienės kalbos, užkandžiaujant, 
niekada nebuvo atsisakyta.
įvyko paskutinė „500 klubo“ loterija. £50 
laimėjo „Dainava“, £25 — Vladas Dargis 
(StOke-on-Trent), £15 — Braždys (Lon
donas) ir £10 — P. Taujinskas (Londo
nas).

Rugpiūčio 19 d. grupės autobusas paju
dėjo į Gatwick aerodromą. Kelionėje da
lyvavo iš viso 28 žmonės.

S. K.

„AUŠRA“ KONCERTAVO LONDONE

„Aušros“ estradinių dainų koncertas 
Londone (rugp. 27 d.) sutraukė apie porą 
šimtų klausytojų. Koncertą trumpu, bet 
aiškiu žodžiu (lietuviškai ir angliškai) 
atidarė Kastytis Baublys. Viena iš kvar
teto dalyvių perskaitė PLB Centro Valdy
bos pirmininko B. Nainio pasirašytą svei
kinimą Britanijos lietuviams.

Žavingos dainininkės publikos buvo la
bai šiltai priimtos. Nauja lietuviškos dai
nos interpretacija visus sudomino ir pa
traukė.

Koncertui pasibaigus, kvarteto vadovė 
V. Tautkevičienė apdovanota gėlėmis. 
Trumpą padėkos žodį pasakė vietos bur
mistro pavaduotojas,-o Ontario provinci
jos atstovas vėliau asmeniškai kalbėjosi 
su dainininkėmis.

Koncerte, be jau minėtų svečių, dalyva
vo Lietuvos atstovas V. B'alickas ir diplo
matai J. Liudžius ir A. Puzarauskas su 
žmonomis. Taip pat Londono lietuvių ku
nigai ir Estijos atstovas.

Plačiau apie „Aušros“ koncertą bus at
einančią savaitę.

ATVYKO ŠOKĖJAI

„Draugas“ (rugpiūčio 21 d.) įsidėjo to
kią žinutę:

Iš Anglijos į Chicagą ekskursine tvarka 
pereito ketvirtadienio vakarą atskrido 30 
lietuvių, iš jų 16 tautinių šokių šokėjų. 
Jie šoks V-oje tautinių šokių šventėje. 
O'Hara aerodrome svečius sutiko ir jų 
transportacija pasirūpino šventės ruošimo 
komisijos atstovas J. Jolkubka.

DERBY
EKSKURSIJA I LONDONĄ

Ryšium su DBLS tradiciniu metiniu są
skrydžiu, kuris įvyksta rugsėjo 11 d., Der
by DBLS skyrius rengia ekskursiją, į Lon
doną.

Maloniai kviečiame vietos bei apylinkės 
tautiečius ir draugus šia ekskursija pasi
naudoti, aplankyti Londono lietuviškąsias 
vietoves bei linksmai praleisti laiką są
skrydyje.

Užsiregistruoti prašome iki rugsėjo 5 d. 
pas skyriaus v-bos narius. Užsiregistravu
siems bus pranešta smulkesnės informaci
jos.

MENO PARODA
Dari. P. Bugailiškio meno PARODA 

įvyks rugsėjo 20-25 d. d., Guildhall, Der
by. Visi kviečiami apsilankyti ir pasigro
žėti lietuvio dailininko kūryba.

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 4 d„ šeštadienį, 6.30 vai. ukrai
niečių klubo salėje, 30, Bentnick Rd, Not- 
tinghamo Lietuvių klubas rengia Tautos 
šventės minėjimą.

Programoje paskaita ir t meninė dalis, 
kurią išpildys Wolverhamptono ir vietos 
meninės grupės.

Vėliau. bus pasilinksminimas-šokiai. 
Kviečiame visus lietuvius gausiai daly
vauti.

Rengėjai

Į SĄSKRYDI
Pranešama, kad rengiama ekskursija į 

sąskrydį Londone. Registruotis pas K. Bi- 
vainį ar Lietuvių klube. Kelionės kaina 
tik vienas svaras. Smulkesnės informaci
jos vietoje.

Nottinghamo Lietuvių klubas

Huddersfield
PADĖKA

Netekusi mylimo vyro a. a. E. Laurai
čio, nuoširdžiai dėkoju visiems už gėles, 
užuojautas ir dalyvavimą laidotuvėse. 
Ypatingą padėką reiškiu Londono ir Brad- 
fordo lietuviams, ir Vyčio klubui už gė
les.

Be to, dėkoju Peleckių ir Šargalių šei
moms už gėles *ir užuojautas iš Amerikos 
ir Kanados.

Nuoširdžią padėką reiškiu Mrs. Dickin
son ir gerb. kapelionui J. Kuzmickiui už 
laidotuvių apeigas ir palydėjimą į kapi
nes.

D. Lauraitienė

VOKIETIJA
DVEJI METAI KUNIGO DIAKONO 

TARNYBOJE

1973 m. rugpiūčio 4 d. tarnybinėje ke
lionėje iš gyvųjų tarpo staiga pasitraukė 
a. a. kunigas Julius Stanaitis iš Backnan- 
go, kuris iki mirties pirmoj vietoj aptar
navo Pietų Vokietijos lietuvius evangeli
kus liuteronus ir retkarčiais pavaduodavo 
kunigus kitose Vokietijos valstybėlėse. Po 
jo mirties atsirado didelė spraga Pietų 
Vokietijoj gyvenantiems lietuviams evan
gelikams liuteronams ir todėl Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyr. Ta
rybos prezidiumas savo posėdyje 1974 m. 
birželio 8 d. lEiremene nutarė mane ordi- 
nuoti į kunigus diakonus. Išlaikęs prie su
darytos komisijos kolokviumą, buvau or- 
dinuotas į kunigus diakonus 1974 m. bir
želio 9 d. Kristaus bažnyčioje Bremene — 
Neue Vahr priemiestyje. Ordinacijos apei
gas pagal evangelikų liuteronų nustatytą 
tvarką atliko mūsų Bažnyčios garbės sen
joras kunigas Adomas Gelžinius iš Braun- 
schweigo, asistuojamas senjoro kunigo 
Adolfo Kelerio iš Bremeno ir vicesenjoro 
kunigo Juozo Urdzės iš Bonn-Bad Godes- 
bergo.

19 su puse metų dirbau lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijoje kaip vokiečių kalbos 
mokytojas žemesnėse klasėse ir dėsčiau 
evangelikams tikybą nuo pirmos ligi de
vintos klasės imtinai. Kunigo diakono tar
nybą pradėjau oficialiai 1974 m. rugsėjo 1 
d., laikydamas pamaldas Vasario 16 gim
nazijos evangelikams mokiniams, prasidė
jus naujiems 1974/75 mokslo metams 
Huettenfelde.

Pirmas pamaldas su Šventa Vakariene 
už gimnazijos ribų 1974 m. rudenį laikiau: 
Backnange (ten parapijos įgaliotinis yra 
Martynas Mileris), Rastatte (parapijos 
įgaliotiniai Viktoras Gustainis ir Augus
tas Sergėjus jun.), Pforzheime (parapijos 
įgaliotinė Lėna Lokatienė), Schwetzinge- 
ne L. S. Co. 8591 Tompkins Barracks (pa
rapijos įgaliotinis buvo a. a. Vilius Pela- 
nius, dabar Martynas Sprogys), Kaisers

lautern L. S. Co. 8593 (parapijos įgalioti
nis Arno Endrikaitis), Hanau mieste (pa
rapijos įgaliotinis mokytojas Hermanas 
Septynius), Menimingene (parapijos įga
liotinės sesutės Marta Naujokaitė ir Ma
ria Vernerienė), Stuttgarte (tenai įvyko 
iki šiol tik ekumeninės pamaldos, parapi
jos įgaliotiniai Bolcai).

Vasario 16 gimnazijoje man padėjo ir 
talkininkavo 6 klasės mokinė Angelė Maž- 
vydaitė ir 8 klasės mokinys Ronaldas Lip- 
šys.

1974 m. spalio 6 d. laikiau pirmas pa
maldas su Šventa Vakariene kartu su mū
sų Bažnyčios garbės senjoru kunigu A. 
Gelžiniu Salzgitter-ILebenstedt, Šiaurės 
Vokietijoje (ten parapijos pirmininkas — 
Jonas Rupkalvis). Kunigą A. Gelžinį ant
ru kartu pavadavau 1975 m. birželio 1 d., 
kai jis buvo susirgęs. Be to, buvau 6 kar
tus įvairiuose suvažiavimuose Pabaltiečių 
Krikščionių Studentų Sąjungos laisvalai
kio name BONN — Bad Godesberge, 
Annabergo pilyje. Tenai prisidėjau prie 
programos paįvairnimo: laikiau pamaldė
les, rodžiau skaidrių, dariau pranešimus, 
skaičiau paskaitą ir aprašiau suvažiavimo 
eigas be suruošiau krikščioniškų knygų 
parodą.

Per dvejus metus įsteigiau 5 naujas lie
tuvių evangelikų liuteronų parapijas Pie
tų Vokietijoje, būtent: 1974 metais Hanau 
mieste, Schwetzingene ir Kaiserslauterne, 
o 1976 metais gegužės 2 d. Reutlinge (ten 
parapijos įgaliotinė — Marta Nikolajevie- 
nė) ir Homburg/Saar 1976 m. gegužės 8 
d. Saariande gyvenantiems mūsų tautie
čiams evangelikams (kol kas mano atsto
vas — VDEi Saarlando apylinkės pirmi
ninkas mokytojas Algirdas Palavinskas).

Kitas jau minėtas parapijas aptarnavo 
a. a. kunigas Julius Stanaitis ir čia jau 
buvo iš seniau parapijų įgaliotiniai, į ku
riuos galėjau kreiptis dėl pamaldų laiko 
ir dienos. Jie užsako bažnyčią ar kitas pa
talpas ir susitaria su vargonininku.

.Mlūsų žmonės gyvena labai išsisklaidę 
po miestus ir apylinkes, todėl kvietimus į 
pamaldas siunčiu jiems raštu iš namų. 
Turiu apie 600 parapijiečių savo sąrašuo
se, bet tik 50% lanko mano pamaldas. Vi
dutiniškai lankau mūsų brolius ir seses 4 
kartus metuose (kitur daugiau), nes turiu 
iš viso 11 parapijėlių ar parapijų. Be to, 
lankau minėtuose miestuose sergančius li
goninėse, senelius prieglaudose ir namie, 
aplankau mūsų tautiečius privačiai su 
Šventa Vakariene.

Vasario 16 gimnazijoje Huettenfelde 
dėstau evangelikams mokiniams tikybą vi
sose klasėse ir turiu 6 pamokas savaitėje. 
Per dvejus metus laikiau 90 pamaldų. 
Per tą laiką turėjau 3 laidotuves. Per me
tus suvažinėjau tarnybiniais reikalais sa
vo nuosava mašina 12.708 km ir traukiniu 
874 km.

Pirmą kartą susitikęs su savo broliais 
ir sesėmis, dariau po pamaldų pranešimus 
apie mūsų bažnytinį gyvenimą išeivijoj ir 
tėvynėj, rodžiau keletą šimtų skaidrių 
(Dias) iš Vasario 16 gimnazijos, lietuvių 
tautinio ir evangelikų religinio gyvenimo 
Vakarų Vokietijoje. Taip palengva užsi
mezgė nauji ir tamprūs santykiai su mū
sų tautiečiais Pietų Vokietijoje. Minėtuo
se miestuose mane vietiniai kunigai vo
kiečiai (jiems pirmą kartą prisistatyda- 
mas įteikiau mūsų garbės senjoro kunigo 
A. Gelžiniaus išleistą knygą vokiečių kal
ba „Lutherische Kirche Litauens“) malo
niai priėmė į savo tarpą, ir aš jiems turiu 
viešai išreikšti mano nuoširdžiausią padė
ką, kad veltui mums užleidžia savo baž
nyčias ar parapijos patalpas. Mums ne
reikia nei fenigio mokėti už bažnyčių nau
dojimą ar kitas patalpas, šildymą ar 
elektrą. Tik vargonininkus turime iš rink
liavų apmokėti.

Iki pensijos man dar 8 metai. Jeigu Die
vas duos man ilgą gyvenimą ir sveikatos, 
tai noriu ištikimai tarnauti mūsų vargs
tančiai Bažnyčiai išeivijoje, bendruome
nei ir paskiriems mūsų tautiečiams. Esu 
įsiltikinęs, kad Viešpats Dievas ves mane 
ir lydės šviesos ir tiesos keliu.

Žemiau nurodomos mano lankomos vie
tovės, kur pamaldos laikomos ir kiek vi- 
dut. jose dalyvauja (skaitlinės rodo daly
vių skaičių).

Backnang — privatus butas, 15, Reut
lingen — privatus butas, 10, Hanau — Al
bert Schweitzer koplyčioj, 50, Homburg, 
Saar — bažnyčioje, 20, Huettenfeld/Ro- 
muva — bažnyčioje ir klasėje, 30, Kaisers
lautern — koplyčioje ar susirinkimo pa
talpoje L. S. Co. 8593, 20, Memmingen — 
parapijos patalpoje, 20, Pforzheime — 
bažnyčioje, 20, Rastatt — parapijos patal
poje, 25, Schwetzingene — kuopos L. S. 
Co. 8591 patalpoje, 10, Stuttgart — koply
čioje (tena įvyko iki šiol tik ekumeninės 
pamaldos), 20.

Fr. Skėrys, kunigas diakonas

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Dėl įvairių priežasčių palikau ilgesniam 
laikui Braziliją ir sugrįžau į Europą.

Lietuvių studentų stipendijų reikalus 
toliau tvarkys jau prieš kelis metus tam 
tikslui įsteigta Stipendijtj Komisija, kuri 
veikia Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
vardu.

Visais reikalais tarpininkaus kun. Pra
nas Gavėnas, Cx. P. 4421, Sao Paulo, SP, 
Brasil. Toks pat Stipendijų Komisijos ad
resas.

Aukotojų sąrašai ir visi stipendijoms 
surinkti pinigai (17.500 JAV dol., 3.000 
DM, 1.500 Fr., 1.000 svarų) perduoti Ko
misijai administruoti.

Dar buvo surinkta beveik tiek pat aukų 
Lietuviams Saleziečiams, kurios perduo
tos kun. F. A. Bendoraičiui.

Pasinaudoju dar kartą proga pareikšti 
gilią padėką visiems, kurie parėmė lietu
vių saleziečių veiklą Brazilijoje. Ten ir 
man teko dirbti su lietuviškos kilmės jau
nimu.

Visad Kristaus dvasioje,
Kunigas Hermanas Jonas Šulcas, salezietis 

Auf der Hoehe 49 a 314 Lueneburg, 
Western Germany

Jaunimui
ARGENTINA

1976 m. birželio mėn. įvyko Argentinos 
lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuriame 
buvo įsteigta Argentinos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga. Suvažiavime dalyvavo per 30 
pilnateisių narių ir nemaža suaugusių bei 
jaunimo, neturinčių 16 m. amžiaus. Iš
rinkta sąjungos valdyba ir revizijos ko
misija. Valdybos pirmininkė N. Burbaitė, 
vicepirm. M. Balčiūnaitė, iždininkai L. 
Mičiūdas ir A. Mikučionytė, sekretorės A. 
Kisieliūtė ir G. Morkūnaitė, ryšininkė M. 
Biarzdžiutė, informacijos teikėjos Ž. Va- 
lentinaitė (lietuviškai) ir L. Burbaitė (is
paniškai), politinės veiklos koord. V. 
Barzdžius, švietimo organizatorė N. Za- 
vickaitė. Daugumas iš naujos Sąjungos 
steigėjų aktyviai dalyvavo III PLJ kon
greso ruošime. Kai kurie tik pirmą kartą 
pasirodė lietuviškoje veikloje kongreso 
dėka.

Pirmas naujos Sąjungos darbas buvo 
jaunimo stovyklos (liepos ,16- 18 d. d.) su
rengimas. Dabar svarstomos galimybės 
turėti bendrą Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus jaunimo stovyklą Kalėdų me
tu.

KANADA
1976 m. Kanados Lietuvių Jaunimo Są

jungos suvažiavimas įvyko Windsore, On
tario. Dalyviai pasiskirstė į diskusinius 
būrelius ir nagrinėjo šiuos projektus.

Kelionės. Daugumas mūsų jaunimo 
mėgsta keliauti. Suvažiavime buvo disku
tuojama, kaip parūpinti pigias nakvynes 
ir kartu skatinti susipažinimą bei ryšių 
palaikymą. Nutarta sudarinėti sąrašus 
lietuvių, kurie galėtų priimti keliautojus 
į savo namus. Bus sudarytos elgesio tai
syklės, kurių keliautojai turės laikytis.

Politinė veikla. Buvo iškelti keli suma
nymai, kaip jaunimas galėtų prisidėti prie 
politinės veiklos: Vasario 16 minėjimu, 
dalyvavimu demonstracijose dėl Lietuvos 
ir iktų pavergtų tautų, nuolatiniu ryšių 
palaikymu su spauda ir kt.

Lietuviški komikai. Tokie komikai bū
tų taikomi mažai lietuviškai skaitančiam Į 
jaunimui. Turinys būtų sudarytas iš lie
tuviškų legendų ar istorinių įvykių. Dis
kusijose kilo klausimai: kokie jaunimo 
dailininkai galėtų ateiti talkon, kur gauti 
lėšų ir t. t.

Meno parodos. Planuojama surengti 
Kanados jaunimo fotografų parodą ar 
konkursą. Taip pat siūlyta rengti litera
tūros vakarus, tautodailės ir dailininkų ' 
parodas, kuriose dalyvautų lietuviškas 
Kanados jaunimas. ’

Jaunimo Sąjungos adresas: KLJS, 1231 
Sandford St. (Apt. 108), London, Ont. N5V 
2J8.

aVč

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugsėjo 5 d., 12.30 vai.
LEEDSE — rugsėjo 12 d.. 3 vai. p. p., Ho^j 

ly Rosary bažn.
BRADFORDE — rugsėjo 19 d., 12.30 vai. 
HALffiFAXE — rugsėjo 26 d., 1 vai. p. p.

Po pamaldų a. a. J. Juškevičiaus pa
minklo pašventinimas.

NOTTINGHAME — rugsėjo 5 d., 11.15 f 
vai., Liet. Židinyje. . .

STOKE-ON-TRENTE — rugsėjo 5 d., 15 
vai., St. Wulstan's, Wolstanton, 
Church Lane.

NOTTINGHAME — rugsėjo 8 d., Šiluvos
. Marijos ir Tautos šventėje, 20 vai.. 

Liet. Židinyje.
COVENTRYJE — rugsėjo 11 d., šeštadie

nį. 18.30 vai., St. Elizabeth's. Vlado 
ir Aldonos Mineikių 25 m. moterystės 
sukakties proga.

NOTTINGHAME — rugsėjo 12 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

RUGSĖJO AŠTUNTOJOJE

Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos 
Centro valdyba Šiluvos Mergelės Marijos 
ir Tautos šventės proga, rugsėjo 8, labai. 
kviečia visus pasaulio lietuvius jungtis • 
kartu su pasilikusiais Lietuvoje į vienin
gą maldą už Lietuvą ir visų lietuvių dva
sinį atgimimą. Rugsėjo 8-ji skelbiama vi
so pasaulio lietuvių maldos ir solidarumo 
diena.

PLKB valdybos rašte skaitome: „Jun- 
kimės kartu su Lietuvos tikinčiaisiais, ku
rie šia proga skuba į Šiluvą, neretai rizi
kuodami savo laisve ir gerbūviu. — Mes 
dažnai pageidaujame, kad visas pasaulis 
melstųsi už mūsų pavergtą kraštą ir y- 
sekiojamus lietuvius, bet patys, paskendę 
kasdieniniuose rūpesčiuose, užmirštame, 
kad tai pirmoje vietoje yra mūsų pačių* 
pareiga...“

Kur patogiau, tą uždavinį galima atlik
ti rugsėjo 5 arba 12 dieną. .

Kun. S. Matulis, MIC
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