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Vytauto švente
(Rugsėjo 8-oji)

Čia Vytautas didis garsiai (viešpatavo, 
Ties Žalgiriu priešus nuveikęs piktus.

Maironis

Senosios Europos tautos, 'kurių valsty
binės nepriklausomybės pradžia yra be
veik paskendusi istorijos rūkuose, nebe
turi tokių tautinių švenčių, kokias iškil
mingai švenčia naujesniais laikais susi
kūrusios valstybės. Joms laisvės ir nepri
klausomybės sąvokos jau yra įaugusios į 
kaulų smegenis, įčiulptos su motinos pie
nu. Prie tokių valstybių priklauso pvz. D. 
Britanija, į kurios žemę per 900 metų joks 
priešas nėra įkėlęs kojos.

Visai kas kita su tomis senosios Euro
pos tautomis, kurios per amžius kovojo 
dėl laisvės, kurioms valstybinė nepriklau
somybė buvo pati didžiausia likiminė do
vana. Prie tokių priklauso ir Rytų-Vaka
rų kryžkelėje įsikūrusi lietuvių tauta.

Pagal tradiciją mes iki šiol tebešvenčia- 
me dvi tautines šventes — Vasario 16-ąją 
ir Rugsėjo 8-ąją. Apgailestaudami turime 
prisipažinti, kad dėl pastarosios dažnai 
pasimetame, nebesuvokdami jos tikrosios 
prasmės. Iš tiesų gal tai dienai geriausiai 
tiktų Vytauto šventės vardas.

Vytautas, kurį nuo Maironio laikų pra
dėjome vadinti didžiuoju, tėvynėje šiuo 
metu visiškai užmirštas (ir nenuostabu, 
nes jis savo kardu baladojosi į Maskvos 
vartus, o Juodojoje jūroje pasigirdė žir
gą). O išeivijoje pasitenkinama beveik 
vien tik jo vardo paminėjimu, nesisten
giant giliau pažinti šio didžiojo vyro gy
venimo ir darbų. Rugsėjo aštuntosios pro
ga turėtų būti kalbama tik apie vytauti- 
nę Lietuvą ir patį Vytautą, nes tik jo ge- 
niališlkame 'šešėlyje toji diena įgauna 
prasmę.

Iš visų -Lietuvos kunigaikščių Vytautas 
išsiskyrė savo nepaprastais kario, diplo
mato ir valstybės vyro gabumais, kuriuos 
pripažino ne tik lietuviai, 'bet iir svetimie
ji. Tačiau jo asmenišką gyvenimą tebe
gaubia mistiškas šydas. Dar iki šiol isto
rikai nėra tarę paskutiniojo žodžio idėl jo 
motinos, .galutinai neišaiškintas jo sūnų 
egzistencijos klausimas, nenustatytos tik
rosios mirties priežastys, nebesuranda- 
mas net jo karstas. Tačiau Vytautas — 
suvienytos Lietuvos valdovas, Žalgirio 
mūšio laimėtojas, stipriausias 15-ojo am
žiaus diplomatas, buvo žinomas ir gerbia
mas visoje ano meto Europoje.

Suvienijęs Lietuvą ir norėdamas atsi
skirti nuo sąjungos su Lenkija, Vytautas 
1430 metais rugsėjo 8 dieną buvo nutaręs 
vainikuotis Lietuvos karaliumi, bet tas jo 
sumanymas buvo lenkų sutrukdytas. Tai
gi rugsėjo 8-oji iš tiesų yra daugiau isto
rinio susimąstymo, o ne tautos džiaugsmo 
šventė. Kas atspės, kokia būtų buvusi 
Lietuvos ateitis, jeigu Vytauto sumany
mas būtų pasisekęs?

Šiais metais, 'švenčiant DBLS 30 metų 
sukaktį, atsitiktinai ar iš anksto suplana
vus, L. Namuose atsirado ir Vytauto Di
džiojo paveikslas, tarsi siūlyte siūlyda
mas suruošti rimtesni Rugsėjo 8-osios mi
nėjimą, iškeliant Vytauto asmenį ir nu
šviečiant jo darbus. Gal būtų ne pro šalį, 
jei šitokia tema ateityje surastų vietos ir 
Studijų Savaitės programoje.

Nebūtų verta minėti antrosios tautos 
šventės, jei jos centre nestovėtų Vytau
tas. Iš kitos pusės būtų neteisinga tą die
ną prisiminti vien tiktai nesėkmingą va.i- 
nikavimosi faktą. Vytauto darbai ir su
manymas vainikuotis išryškino vėlesnėms 
kartoms pasiryžimą eiti savu, nepriklau
somu keliu, jis sukėlė tautinę sąmonę, ku
ri po kelių šimtmečių privedė prie antro
sios tautos šventės, Vasario 16-osios.

Pagaliau, susitelkiant prie tautos Šven
čių minėjimų, būtų gal verta ir prasmin
ga pagalvoti ir apie trečiąją, busimąją 
tautos 'šventę, apie kurią jau prieš 25 me
tus Rugsėjo 8-osios proga prof. St. Žy
mantas rašė: „Mes tikime, kad greta di
džiųjų mūsų tautinių ir valstybinių šven
čių — 8-osios rugsėjo ir 16-osios vasario 
— lietuvių tauta minės ir trečiąją — Lie
tuvos išlaisvinimo ir jos nepriklausomy
bės atstatymo dieną. Tos dienos prasmė 
bus dar gilesnė. Ji bus simboliu naujo 
mūsų tautos dvasinio ir tautinio atgimi
mo. To atgimimo mintimis jau dabar tu
rime gyventi, apie jį dabar galvoti“.

J. Vikis

Mielą bičiulį VIKTORĄ 
IGNAITĮ, jo mylimai žmonai

ELENAI staiga mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame

Ap. J. Micutos
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HAVAJŲ DEKLARACIJA HURWICK0 SPINDULIAI

Pasaulio psichiatrų sąjungų susirinki
me Honoluluose buvo priimta rezoliucija, 
smerkiant: Sovietų Sąjungą už psichiat
rijos piktnaudojimą politiniams tikslams. 
Balsuojant blokine sistema, rezoliucija 
buvo priimta tiktai dviejų balsų daugu
ma.

Taip pat priimta ir antroji rezoliucija, 
siūlanti priimti tarptautines psichiatrines 
etikos taisykles. Tos taisyklės bus pava
dintos Havajų deklaracija.

Prieš abi rezoliucijas stipriai pasisakė 
Sovietų S-gos. atstovai. Jie pareiškė, kad 
spaudoje paskelbtos žinios apie psichiat
rijos piktnaudojimą yra tiktai disidentų 
■šmeižtas. iBe to, sveikatos ministras dr. 
E. Babajan pareiškė, kad blokinis balsa
vimas (vienas balsas nuo šimto organiza
cijai priklausančių psichiatrų) buvęs ne
demokratiškas.

Pagaliau buvo priimta dar viena JAV 
delegacijos remiama rezoliucija, siūlanti 
sudaryti komitetą psichiatrijos piktnau- 
dojimams peržiūrėti. Pasak spaudos, tai 
esanti viena iš svarbiausių rezoliucijų, 
nes to piktnaudojimo pasitaiko ne tik So
vietų S-goje, bet ir daugelyje kitų kraštų.

KĄ RAŠO RUSŲ ŽURNALAS?
Nuo 1945 m. Vakarų Vokietijoje lei

džiamo rusų žurnalo „Posev“ 1977 m. bir
želio numeryje yra žinių apie lietuvius.

Straipsnyje apie dvasininkų padėtį Lie
tuvoje minima LKB Kronikos 23 nr. įdė
tas kun .Karolio Garuoko laiškas SS ko
munistų partijos generaliniam sekreto
riui. KGB užverbuoti kunigai Romai tei
kia melagingą informaciją apie Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtį. iEe to, iš Len
kijos KGIB iį Romą siunčia „Slaptus laiš
kus“, kurie taip pat klaidina. Iš į Romą 
vykstančių kunigų reikalauja .kasdien ką 
nors atlikti valstybės naudai“. KGB per 
savo agentus-palydus tą „kasdien“ tikrina 
vietoje.

Išleista rusų kalba knyga apie 1975 m. 
Kopenhagoje įvykusį tarptautinį Sacha
rovo vardo tribunolą (SS buvo teisiama 
už nusikaltimus prieš žmogaus teises). 
Ankstesnės laidos buvo vokiečių, anglų, 
švedų ir danų kalbomis. Iš lietuvių tribu
nole liudijo Simas Kudirka ir Jonas Ju
rašas. Rusų kalba knygą galima gauti 
šiuo adresu: Posev Verlag, D-6230 Frank- 
furt/iM, Flurschedeweg 15, West Germa
ny.

Gegužės pabaigoje Leningrado, Vybor
go, Talino, Rygos, Ventspilio ir Klaipėdos 
uostų krovikai atsisakė dirbti antvalan- 
džius iškraunant maisto produktus, kurie 
gabenti į SS iš užsienio. Darbininkai pa
reiškė, kad tas maistas nėra skirtas vi
siems gyventojams, bet parduodamas tik 
specialiose Maskvos krautuvėse. Sovietų 
uostuose pūva tonos vaisių ir daržovių. 
Genda mėsa, kurią mėgina greitu būdu 
užšaldyti ir nesilaikoma elementarių hi
gienos taisyklių. Gendančiam maistui per
krauti valdžia naudoja kareivius ir stu
dentus.

Inžinierius Erik Udam iš Talino prane
šė, kad KGB agentai jam pasiūlė 500.000 
rublių už „disidentų grupės“ suorganiza
vimą. žadėjo su juo sudaryti sutartį raš
tu. Udam pasiūlymą atmetė. Atrodo, šiuo 
ketinimu norėta diskredituoti disidentų 
veiklą. (ELTA)

KARDINOLAS NUSIVYLĘS

Kardinolas Hume, nors ir prisipažįsta 
nesąs ekspertas rasiniuose reikaluose, ta
čiau nuo praėjusiųjų metų kruvinų riau
šių Notting Hill rajone, jis kartu su to 
rajono kunigais ėmėsi iniciatyvos rasinius 
santykius pagerinti. Šių metų festivalio 
išvakarėse jis suorganizavo Westminste- 
rio katedroje mišias juodukams, kurias 
laikė specialiai iš Trinidado iškviestas 
kunigas. Dar mišioms nepasibaigus, ka
tedroje prasidėjo tradiciniai šokiai, vė
liau virtę mažu' festivaliu katedros aikš
tėje. Čia kartu su juodukais dalyvavo 
pats kardinolas ir būrys katalikų dvasiš
kių. Nustebę londoniškiai pirmą kartą is
torijoje sekė tokius įvykius prie katalikų 
katedros.

.Sėkmingai pasibaigusių pamaldų pa
skatintas, kardinolas Hume niekam ne
pranešęs atvyko į festivalio užbaigą Not
ting Hill gatvėse. Čia jis pateko į mušty
nių srautą ir vieną kartą vos išvengė at
lekiančio butelio. Kalbėdamas su festiva
lio rengėjais, kardinolas atvirai pareiškė 
esąs nusivylęs neatsakingų dalyvių chuli
ganišku elgesiu.

Toronte gyvenąs savamokslis Sidney 
Hurwickas (63 m.) pralenkęs sovietų, bri
tų ir amerikiečių ekspertus, išrasdamas 
elektrinį prietaisą, kuris tam tikrame at
stume gali sustabdyti bet kokį judantį 
daiktą. Nors smulkmenos apie jo išradi
mą neskelbiamos, tačiau Hurwickas sa
ko, kad jis gali sustabdyti laikrodį, auto
mobilį, tanką arba bet kurį kitą judantį 
daiktą, o aparato veikiamas pistoletas ne
gali iššauti.

Didžiausia tokio išradimo nauda būtų 
sustabdyti priešo radaro veiklą. Spaudos 
žiniomis, tatai buvę praktiškai išmėginta, 
kai Izraelio lakūnai išvadavo Entebbe 
aerodrome esantį pagrobtą lėktuvą . Pa
sak spaudos, Hurwickas už tai gavęs spe
cialų apdovanojimą — medalį.

Manoma, kad aparatą ištobulinus, jį 
būtų galima panaudoti sustabdyti atomi
niams sviediniams, kurių užtaisai veikia 
laikrodžio mechanizmo principu. Tai bū
tų tikra revoliucija karo reikmenų pra
monėje. Tuo tarpu Hurwicko išradimas 
neturi moksliško vardo. Jis paprastai va
dinamas Hurwidko spinduliais.

RUOŠIASI KARUI

JAV prezidentas Carteris ir gynybos 
ministras H. Brown įspėjo Nato valsty
bes, kad Sovietų Sąjunga ruošiasi puola
majam karui. Sprendžiant pagal sovietų 
civilinės gynybos programą, galima pasi
daryti išvadą, jog Sovietų S-goje tikimasi 
apsisaugoti nuo atominių bombų. Tokiam 
įsitikinimui stiprėjant, esą galima laukti, 
kad ji gali nelauktai mestis į ofenzyvinį 
karą ir užimti bent dalį Vakarų Europos. 
Prezidentas. įspėja, kad JAV ir Nato ka
rinės pajėgos būtų taip pat pasiruošusios 
smogti lemtingus smūgius. Svarbiausia 
yra tai, kad pasiruošimas karui, neatsi
žvelgiant į kalbas apie taiką, abiejose pu
sėse stiprėja. Anot H. IE ir own o, po penlke- 
rių metų gali susidaryti tokia padėtis, ku
ri neišvengiamai išprovokuos karą.

IŠTEISINTAS MAŽASIS ŪKININKAS

Sovietų Sąjungos vyriausybė, partijos 
remiama, paskelbė, kad smulkieji ūkinin
kai nenusikalsta komunizmo ideologijai, 
jei gamina ir parduoda maisto produktus. 
Priešingai — tie dar ne taip seniai mir
čiai pasmerktieji mažieji privatūs ūkiai, 
dabar skatinami ir remiami. „Sklypinin
kai“ nebelaikomi kapitalistiniais išnau
dotojais.

„Izvestia“ neseniai paskelbė straipsnį, 
kuriame sakoma, kad būsią sunkoka su
laužyti per ilgus metus sudarytus psicho
loginius barjerus prieš privati'škąjį smul
kų ūkį. Bet tai būtina.

Gindamas „sklypininkus“, laikraštis pa
pasakojo vieno tokio atgal į Sibirą sugrį
žusio daržininko istoriją. Pradėjęs augin
ti ir parduoti daržoves, jis ne tik jomis 
aprūpino gyventojus, bet ir numušė kai
nas. Kaimynai jį apslkundę už spekuliaci
ją. Tačiau „sklypininkas“ buvo išteisin
tas, nes jis prisidėjo prie daržovių kainų 
sumažinimo.

Žinoma, didieji Gruzijos daržovių ir 
vaisių spekuliantai, kurie lėktuvais vežė 
savo prekes į Maskvą ir pardavinėjo juo
doje rinkoje, bus ir toliau persekiojami.

Pats prezidentas Brežnevas partijos 
centr. komiteto posėdyje atkreipęs dėme
sį į mažuosius ūkininkus, kurie, valdyda
mi du procentus dirbamos žemės, pagami
na trečdalį viso krašto daržovių, mėsos ir 
pieno.

Privatiškieji sklypai atsirado 1930 m. 
po Ukrainos ūkininkų bado. Vėliau juos 
norėta panaikinti, o dabar atvirai kalba
ma, kad jie yra naudingi, duoda pelno ir 
todėl reikalingi socialistinei bendruome
nei.

LIETUVIŠKAS ATGARSIS ITALIJOJE

Unbania vyskupijos komisija Tylos Baž
nyčios padėčiai sekti Rytų Europoj išlei
do knygą apie Bažnyčios padėtį (1971- 
1976) Bulgarijoj, Čekoslovakijoj, Jugosla
vijoj, Lietuvoj, Rumunijoj, Rusijoj, Uk
rainoj ir Vengrijoj. Leidinys turi 400 pus
lapių, gausiai iliustruotas. Skyrių apie 
Lietuvą paruošė prel. Vincas Mincevičius 
(100 puslapių ir 23 iliustracijos).

Prancūzo Andre Martin ir vokiečio Pe
ter Falke paruošta knyga „Christus stirbt 
in Litauen“ (išleido Paul Pattloch Vaka
rų Vokietijoje) plačiai nuskardeno ir Ita
lijos spaudoje.

Nebeslepia Kronikų
„Tiesoje“ (rugp. 21 d.) išspausdintas 

ilgas Vyt. Žiemanto straipsnis „Kam tar
nauja šmeižikai“. Jame puolamas Vatika
no radijas ir išeivijos spauda (daugiau
sia „Draugo“ dienraštis) už melagingų ži
nių skleidimą. Pirmiausia paminimi du 
vyskupai —■ T. Matulionis ir K. Paltaro
kas, — kurių „Draugas“ vieną be laiko 
numarinęs, o kitą nuvaręs į pogrindį. Pvz. 
apie vysk. T. Matulionį taip rašoma:

„Čikagoje klerikalų leidžiamas „Drau
gas“ kelis kartus skelbė nekrologus Lietu
voje gyvenančiam, tuomet dar buvusiam 
gyvam vyskupui T. Matulioniui. 1946 me
tais jis ra'šė, kad T. Matulionis „nužudy
tas Kaišiadoryse“, 1948 metais tas pats 
laikraštis jau skelbė, kad T. Matulionis 
„nukankintas Sibire“. Iš tikrųjų šis dva
sininkas mirė Šeduvoje 1962 metais, prieš 
tai Vatikano pakeltas į arkivyskupus.“

Laikraštis rašo teisybę. Tiktai užmiršta 
paminėti, kad vysk. T. Matulionis dešimtį 
metų (1946-1956) išbuvo Vladimiro kalė
jime ir Potmos darbo stovykloje, o taip 
pat nepaaiškina, kodėl jis buvo ištremtas 
į Šeduvą ir kokią „vyskupiją“ jis ten val
dė.

Daugiausia vietos straipsnyje skiriama 
pranešimams apie paskirų asmenų perse
kiojimus, kuriuos skelbia LKB Kronikos 
ir kartoja Vatikano radijas bei spauda. 
Pateikiami apklausinėjimai paliestųjų as
menų, kurie išsigina apie juos skelbiamų
jų pareiškimų, sakydami, kad tai esąs 
grynas melas. Nors „Tiesoje“ ir nemini
mas LKjEi Kronikų vardas, bet jas skai
čiusieji nesunkiai gali patikrinti, iš kokių 
šaltinių žinios surinktos.

Ypačiai tai matyti iš Vlado Lapienio ir 
jo draugų bylos, apie kurią rašė pogrin
džio spauda. Laikraštis rašo:

„Neseniai Vilniuje pasibaigė trijų šmei
žikų — vilniečio pensininko Vlado Lapie
nio, Vilniaus Jungtinės drabužių parduo
tuvės dailininko Kastyčio Jono Matulio
nio ir buvusios Panevėžio linų gamybinio 
susivienijimo „Linas“ įrankininkės Onos 
Pranskūnaitės —■ atviras teismas.

Jie visi trys gamino ir platino tenden
cingai surinktą bei aiškiai šmeižikišką li
teratūrą (mūsų pabraukta), kurioje buvo 
iškreiptai pateikiama valstybės vidaus

Seį^fiiios DIENOS
— Rugpjūčio 26-oji JAV prezidento ak

tu paskelbta Lygybės diena. Tą dieną 
1920 m. Amerikos moterys gavo teisę bal
suoti.

— Žinomas Čekoslovakijos artistas Jan 
Triskas su savo šeima pabėgo į Vakarus.

— Austrijoje už plėšikavimą paieško
mas K. Retzinger nustūmė savo žmoną, 
du vaikus ir šunį nuo 1.200 pėdų uolos, o 
paskui ir pats nušoko į prarają.

— (Prezidentas Amin sutiko per dešim
tį metų sumokėti iš Ugandos išvarytiems, 
neturintiems pilietybės Azijos gyvento
jams 2.65 mil. svarų.

— „Stern“ žurnalas spausdina J. Goeb- 
belso dienoraštį, kuriame, be kita ko, ras
tas pasiūlymas Hitleriui sudaryti vokie
čių moterų armiją Berlynui ginti.

— Smarkiai nuo gaisro nukentėjusios 
JAV ambasados Maskvoje remontas už
truks apie penkis mėnesius.

— Sheffielde 500 moterų pasirašė pra
šymą karalienei, kad ji savo sidabrinio 
jubiliejaus proga Windsor© pilį paverstų 
į vyrų mušamų motinų ir vaikų prieglau
dą.

— Leylando automobilių fabriko darbi
ninkai, vadovaujami R. HilTo, atsisakė 
paklusti savo vadovų įsakymui pradėti 
streiką Lonigbridge fabrike. Tai retas at
sitikimas britų darbininkų tarpe.

— Tris dienas trukusiame „rock“ festi
valyje policija areštavo 178 jaunuolius. 
Iš jų 98 už narkotikus, likusieji už vagys
tes ir kitokius prasikaltimus.

— Linconshire ir Norfolke ūkininkai 
aparia kopūstus, nes jų kainai kritus iki 
2 p už svarą, nebeapsimoka nuimti.

— Du kompozitoriai, rašytojas, kalbų 
profesorius ir gydytojas gavo leidimą iš
vykti iš Rytų Vokietijos. Prieš tai jie bu
vo laikomi kalėjime ar namų arešte.

— „The Times“ (rugp. 29 d.) rašo apie 
disidentą Anatolijų Ponomariovą, kuris 
tris kartus ibuvo uždarytas nervų ligoni
nėje už prie'šsovietinę veiklą.

— Vienoje anglių kasykloje Derbyshire 
išbandytas naujas metodas išpūsti anglis 
į paviršių suspaustu oru.

— Spalio 4 d. Aukščiausioji Taryba 
Maskvoje galutinai priims naująją Sovie
tų S-gos konstituciją.

— Spaudoje paskelbta, kad po karo tik
rinant Obermergau Kristaus kančios vai
dintojus, buvo rasta, kad tiktai vienas 
Judas Iskarijotas nebuvo įsivėlęs į nacių 
veiklą.

— Los Angeles mieste numatoma įves
ti suvaržymus policijai naudoti ginklus. 
Praėjusiais metais buvo nušauti 27 žmo

politika katalikų bažnyčios atžvilgiu, me
lagingai šnekama apie tariamą sąžinės 
laisvės slopinimą bei tikinčiųjų persekio
jimą.

Šią literatūrą, nelegaliai patekusią į už
sienį, lietuviškieji buržuaziniai naciona
listai panaudojo nešvariais, antitarybi
niais tikslais kovoje prieš darbo žmonių 
valdžią Lietuvoje. Reakcingi klerikaliniai 
laikraščiai „Draugas“, ,/Darbininkas“, 
Vatikano radijas dar plačiau paskleidė 
prasimanymus, kurių šiame straipsnyje 
dėl vietos stokos paminėjau tik kelis.“

Toilau sakoma: „K. J. Matulionį, turin
tį filologini išsilavinimą, V. Lapienis pa
naudojo antitarybinių šmeižikiškų leidi
nių kalbai taisyti. Be to, K. J. Matulionis 
pats pradėjo platinti šiuos leidinius. O 
Pranskūnaitė, nors ir būdama mažaraštė, 
baigusi tik 4 klases, spausdino ir daugino 
šmeižikiškus leidinius.“

Straipsnyje sakoma, kad K. J. Matulio
nis teisme apgailestavo savo elgesį, todėl 
nubaustas lygtinai. O. Pranskūnaitė taip 
pat apgailestavusi ir gavusi 'sušvelnintą 
bausmę. Apie V. Lapienio bausmę visiš
kai nieko nepasakyta.

Kalbant apie V. žiemanto straipsnį, ne
turima tikslo pradėti diskusijas ar aiškin
ti, ‘kas kaltas, o kas nekaltas. Čia tik no
rima konstatuoti du faktus, būtent: a) 
pogrindžio spauda Lietuvoje jau nebenu- 
slepiama, b) opozicinės spaudos leidėjai 
ir platintojai persekiojami, nors Sovietų 
S-gos konstitucija ir garantuoja savo pi
liečiams spaudos ir žodžio laisvę (50 pa
ragrafas, naujoji konstitucija).

KONVOJŲ PAGALBA
Viceadmirolas IE1. B. Schofield parašė 

knygą „The Arctic Convoys“, kurioje pa
sakojama apie vakariečių pagalbą Sov. 
Sąjungai antrojo pasaulinio karo metu.

Iš knygoje pateikiamų faktų matyti, 
kad sunkiausiomis sąlygomis vien tiktai 
amerikiečiai atvežė į Archangelską ir 
Murmanską maisto, aprangos ir karo 
reikmenų 16 milijonų tonų. Britanija at
gabeno 7.500 lėktuvų, 3.900 tankų, 743 mil. 
šovinių ir įvairiausių kitokių reikmenų 
už 120 mil. svarų (ano meto kainomis).

nės. Nekaltai nušautųjų šeimos reikalau
ja kompensacijos.

— Vienas buvęs vokiečių lakūnas po 36 
metų atvyko padėkoti Mold (Flint) gy
ventojams už jo slaugymą iššokus iš lėk
tuvo.

— Populiariausias pasaulyje religinis 
savaitraštis, anot spaudos, yra Salvation 
Army leidžiamas „War Cry“.

— Iš vieno vienuolyno Anglijoje pavog
ti du 1.100 svarų vertės kielikai, kurie 
buvo pasiskolinti iš Liverpoolio katalikų 
katedros.

— Keturi jauni vyrai bandė pavogti El
vis Presley lavoną, kad paskui galėtų jį 
išpirkti.

— Vienas Kinijos politbiuro narys pa
reiškė, kad buvusi Mao žmona nebus su
šaudyta.

— Jugoslavijos prezidentas Tito (85 
m.) nebepajėgė savo ilgos kalbos Pekine 
perskaityti. Ją užbaigė vertėjas kinietiš- 
kai. šiltas ir drėgnas Pekino oras per 
daug išvaginęs 85 metų prezidentą.

— Londone į kiniečių restoraną įsiver
žė peiliais ir kirviais ginkluota gauja, ku
ri išblaškė vestuvių puotą ir sunkiai su
žeidė du žmones. Užpuolimo priežastis ne
žinoma.

— Rugpiūčio 31 d. Maskvos ir Rusijos 
patriarchas Pimen buvo apdovanotas Rau
donosios vėliavos darbo ordinu.

— Prezidentas Tito buvo pirmas sve
čias, aplankęs ką tik užbaigtą Mao mau
zoliejų Dangiškosios Taikos aikštėje Pe
kine.
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III Dienos Kingswoode
STUDIJŲ SAVAITĖS ĮSPŪDŽIAI 

Koncertai

Koncertinę dalį pradėjo puiki, simpatiš
ka dainininkė, specialiai iš Chicagos atvy
kusi Nerija Linkevičiūtė. Ją ir kitus kon
certų dalyvius pristatė kanadietė Gabija 
Juozapavičiūtė.

vo balsą Stuttgarto konservatorijoje.
R. Daunoras džiugino publiką itališko

mis arijomis ir populiariomis lietuvių 
dainomis (Kur tas šaltinėlis, Žalioje lan- 
kelėj, Ėsk, karvute, Mergužėle brangi, 
Jaunas berneli, Šią naktelę). Jo sodrus 
balsas kerėte kerėjo publiką, ir norėjosi, 
kad tos dainos niekada nepasibaigtų. Kon
certo užbaigai Nerija ir Ričardas kartu 
sudainavo lietuvišką duetą.

šia proga pažymėtina, kad R. Dauno
ras, norėdamas paremti 1979 m. įvykstan
tį Europoje pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, išvyko koncertuoti į JAV lietu
vių kolonijas. Visų savo koncertų pelną 
jis sutiko paskirti IV pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui.

Tėvynės valandėlė
Iš saulėtosios Kalifornijos atvykęs sim

boliniu „Spindulio“ vardu pasivadinęs 
ansamblis tikrai tiko sudaryti nuotaikai, 
nukeliančiai į tėvynę. To ansamblio va
dovė — niekad nepailstanti O. Razutienė,

Solistė Nerija Linkevičiūtė

Kas nors šiek tiek domisi naujai kylan
čiais talentais, tam N. Linkevičiūtės var
das nėra svetimas: Ypačiai išgarsėjo sa
vo koncertais abiejų Amerikų žemyne ir 
Australijoje. Pasak Australijos lietuvių 
spaudos pranešimų, to krašto lietuviai, 
ypač jaunimas, taip buvo puikiąja daini
ninke susižavėję, kad nebenorėjo išleisti 
jos grįžti į Ameriką...

N. Linkevičiūtė pirmojoje koncerto da
lyje padainavo po vieną V. Budrevičiaus 
ir A. Kačanausko dainą, o vėliau skambė
jo F. iSchuberto, J. Brahmso ir G. Doni
zetti kūriniai. Antroje dalyje ji atliko ke
turias harmonizuotas (įE’anaičio ir Klo
vos) liaudies dainas, o pabaigai B. (Bud- 
riūno „Dainos gimimas“ ir J. Tallat-Kelp- 
šos „Mano sieloj šiandien šventė“. Jai, o 
vėliau ir R. Daunorai, akomponavo spe
cialiai iš Berlyno atvykusi puiki pianistė 
Raminta Lampsatytė.

Nors solistės koncertui sąlygos buvo 
gana (blogos (menkas paaukštinimas ir 
blogas apšvietimas), tačiau jos dainavimu 
ir puikia laikysena scenoje Savaitės da
lyviai tikrai liko sužavėti.

Tokių pat komplimentų nusipelno ir 
antrasis to vakaro solistas, Lietuvos dai
nininkas (dabar gyvenąs Vokietijoje) Ri
čardas Daunoras. Tai busimoji didelė dai
nos meno pajėga, dar tebetobulinanti sa-

Solistas Ričardas Daunoras ir pianistė 
Raminta Lampsatytė

Solistė Violeta Rakauskaitė

pianistė — O. Barauskienė, vadovės pa
dėjėja — D. Razutytė, o šokių mokytoja 
— D. IH'arauskaitė. Šis puikus ansamblis 
yra taip gražiai užsirekomendavęs Ameri
kos Vakaruose, kad net gaminamas jo 
spalvotas filmas.

Ansamblio programa įvairi, patriotiilšr 
ka, jaudinanti. Merginos (D. Barauškaitė, 
I. Bužėnaitė, R. Stančikaitė, D. Razutytė) 
pakaitomis deklamavo B. Brazdžionio 
„Tėvynei Lietuvai“. Jas palydėjo puikus 
choras, O. Razutienės diriguojamas. Dai
na sekė dainą — visos lietuviškos, nuotai
kingos, širdį pagaunančios.

Ir štai prityla daina ir salės viduryje 
pasipila margaspalviai šokėjai, šoka po
romis, šoka merginos atskirai, šoka vyrai- 
Blezdingėlės ir Rugučiai, Oželis ir Malū
nas, Sadutė ir Landytinis, Sukčius ir 
Ūsauninkas — kas juos visus besuskai- 
čiuos, kas vardus beprisimins. Atminty li
ko paskutinis suktinis, į kurį įsijungė vi
sas ansamblis — šokėjai ir dainininkai.

Šokių ir dainų balansas gražiai išlygin
tas — kai vieni dirba, kiti atsikvepia. 
Dainoms akompanuoja O. Barauskienė, o 
šokius akordeonu palydi muenchenietis 
M. Landas.

(Pagaliau artėja Tėvynės valandėlės iš
kilmingiausias mementas — pasigirsta 
„Lietuva brangi“. Šią beveik himnu vir
tusią dainą choras atlieka ypatingai pa
kilia nuotaika. Publika nejučiom atsisto
ja. Ir tada visa pilnutėlė salė galingai už

traukia „Lietuva, tėvyne mūsų“. Iškil
minga Tėvynės valandėlė pasibaigė. An
samblio vedėja (keliais žodžiais dar papa
sakojo apie kelionę po Europą, o Savai
tei rengti komiteto pirmininkas J. Vilčins
kas padėkojo merginoms ir vyrams už 
gražią programą.

Savaitė baigiasi

(Baigiasi saulėtos dienos Kingswoode. 
Gaila skirstytis. Net gamta pravirko lietu
mi. Po paskutinės paskaitos moderatorius 
V Natkevičius padarė koncentruotą Sa
vaitės įvertinimą. Dėkoja visiems paskai
tininkams, literatams, meninės programos 
atlikėjams ir Savaitei rengti (komitetui, 
ypatinga padėka pareiškiama J. E. vys
kupui A. Deksniui už tokį uolų dalyvavi
mą savaitėje. Dr. Čeginskas padėkoja mo
deratoriui už gražų Savaitės pravedimą, 
o J. Vilčinskas visiems svečiams už apsi
lankymą ir darbą.

Pagaliau iškilo jubiliejinės (25-tosios) 
Studijų Savaitės ruošimas ateinančiais 
metais. (Dauguma pasisako, kad toji Sa
vaitė turės (būti ruošiama Vokietijoje — 
ten, kur jog prasidėjo. Išrinkta jubilieji
nei savaitei ruošti komisija: V. Natkevi
čius, K. Ivinskis, A. Grinienė, dr. J. Nor- 
kaitis, dr. Gerutis. Savaitės oficialioji da
lis baigta.

Nors Savaitės kapelionas prel. Celiešius 
kiekiveną rytą laikė pamaldas čia pat 
Kingswccde, bet baigiamosios iškilmingos 
pamaldos buvo suorganizuotos gražioje 
Englefield Green bažnytėlėje, esančioje 
už kilometro nuo Studijų Savaitės vietos. 
Neatsižvelgiant į lietų, kas pėsčias, kas 
mašinomis susirinko į paskutines pamal
das. Matėsi lietuvių ir iš apylinkėje gyve
nančių vietovių.

Iškilmingas pamaldas, asistuojant prel. 
Celiešiui ir kun. Burbai, atlaikė vysk. A. 
Deksnys. Jis pasakė ir šiai progai pritai
kytą gražų pamokslą, iškeldamas Studijų 
Savaitės tautinę ir kultūrinę reikšmę. Da
lyvavo per 200 žmonių.

Eglė Juodvalkytė skaito savo kūrybą

Pamaldų metu grojo vargonų specialis
tas prof. dr. V Vasyliūnas, o „Spindulys“ 
giedojo gražias lietuviškas giesmes. Vie
tos anglai katalikai buvo nustebinti lietu
vių gražiomis pamaldomis ir tekiu gausiu 
dalyvavimu.

Atsisveikinimo vakarienė
Savaitei rengti komitetas jau iš anksto 

buvo numatęs suruošti paskutinįjį vaka
rą iškilmingesnę vakarienę. Salė, galėjusi 
talpinti 180 svečių, buvo perpildyta. Da
lis norinčių vakarienėje dalyvauti svečių 
nebegalėjo patekti. Nuotaika buvo tikrai 
pakili. Savaitės dalyviai dalijosi išgyven
tų dienų įspūdžiais, gal tik labai retas ap
gailestaudamas į ją atvykęs.

Tos vakarienės metu įvyko ir paskuti
nis koncertas. Jį atliko Vokietijoje jau I

Su lietuviais 
pasaulyje
MIRĖ GEN. JONAS ČERNIUS

Liepos 3 d. Kalifornijoje mirė genero
las J. Černius, buvęs nepriklausomos Lie
tuvos ministras pirmininkas.

Velionis buvo gimęs 1898 m. sausio 6 d. 
Kupiškyje. Gimnaziją baigė Panevėžyje. 
Aukštąjį inžinerijos mokslą išėjo Briuse
lyje, Belgijoje, 1929 m., o 1932 m. Pary
žiuje Karo akademiją.

Buvo Lietuvos kariuomenės savanoriu, 
dalyvavo nepriklausomybės kovose. Lie
tuvos kariuomenėje ėjo įvairias aukštas 
pareigas. Buvo karo technikos štabo vir
šininkas, aukštųjų karininkų kursų lekto
rius, gen. štabo operacijų skyriaus virši
ninkas, Karo mokyklos viršininkas, 1937 
m. pakeltas brigados generolu.

1937-1939 m. buvo Lietuvos ministeris 

spėjusi labai išgarsėti, ne per seniausiai 
iš Lietuvos atvykusi estrados dainininkė 
Violeta Rakauskaitė. Jos akompanimentas 
buvo perteikiamas iš magnetofono juostų.

Studijų Savaitės dalyviai tikrai buvo 
nustebinti, girdėdami (kai kurie pirmą 
kartą) lietuvišką estradinę dainininkę. 
Violeta Rakauskaitė gali drąsiai konku
ruoti su Vakarų Europos estradinėmis 
dainininkėmis. Tik jos dainos yra lyriš- 
kesnės, jose daugiau lietuviško jausmo ir 
dvasios, kuri taip pagauna ir sužavi kiek
vieno lietuvio širdį. Kai savo dainos iš
varginta Violeta paskutinį kartą nusilen
kė publikai, šitoji nepagailėjo jai griaus
mingų plojimų ir gražių žodžių.

Pagaliau visus maloniai nustebino prie 
mikrofono atsiradęs rašytojas ir feljeto
nų kūrėjas R. Spalis. Jis apžvelgė Studijų 
Savaitę iš linksmosios pusės, daugelį pa
skaitininkų ar programos dalyvių švel
niai gnybtelėdamas, pašaržuodamas ar 
šiaip kokį šmaikštų posakį ar istorijėlę 
sugalvodamas. Dalyvių veidai dėl nostal
giškos užbaigos šiek tiek pradėję apsi
niaukti, vėl pražydo šypsenomis.

Taip pasibaigė vienas didžiausių kultū
rinių susibūrimų, įvykęs Britanijoje gal 
pirmą kartą nuo naujųjų ateivių atsikėli
mo .į šią salą prieš 30 metų. Vienintelis 
apgailestavimas, kad per mažas Britani
jos lietuvių skaičius tepanoro šia proga 
pasinaudoti. Tačiau bendrasis Europos ir 
kitų kontinentų intelektualinių pajėgų 
ryžtas Studijų Savaitėje dalyvauti rodo, 
kad lietuviškoji tautinė ir kultūrinė veik
la dar tebėra gyva ir tebesirūpina savo 
tėvynės ir išeivijos gyvybiniais klausi
mais.

ji 

Rašytoja Irena Joerg

pirmininkas. Grįžęs į kariuomenę, paskir
tas I divizijos vadu, 1944 m. pasitraukė 
Vokietijon.

1947 m. atvyko į Angliją. Dar stovyk- 
loję tebebūdamas atkreipė anglų spaudos 
dėmesį. Dienraščių korespondentai atvyk
davo pasikalbėti su buvusiuoju Lietuvos 
ministru ir dėdavosi jo nuotraukas.

1948 m. emigravo į JAV. Dirbo inžinie
rium Flinto General Motors bendrovėje, 
Detroite. Reiškėsi lietuviškoje veikloje, 
ypač Balfe ir kitur.

SIŪLO „LIETUVĖNUS“
A. Saulaitis, S. J. „Laiškuose lietu

viams" išspausdino straipsnį „Kovoje už 
kiekvieną lietuvį“. Kalbėdamas apie Lie
tuvoje gimusius išeivius ir „vietinius“, jis 
siūlo pastaruosius vadinti lietuvėnais (pa
našiai kaip sūnėnas, brolėnas). Esą, iš jų 
būtų galima mažiau reikalauti, o vis dėlto 
džiaugtis jų talka ir pasisekimais.

1977 — SĄŽINĖS KALINIŲ METAI
Tarptautinė amnestijos organizacija 

(jos centras Londone) turi skyrius demo
kratinėse ir net kai kuriose diktatūrinėse 
valstybėse. Jos uždavinys — legaliais me
todais stengtis išlaisvinti politinius kali
nius, kurie savo tikslo siekė taikiomis 
priemonėmis ir nenaudojo smurto.

1976 m. gruodžio 10 d. organizacija pa
skelbė 1977 metus Sąžinės kalinių metais. 
Paskelbimą parėmė 1.200 įvairių profesi
jų ir tautų asmenys ir savo deklaracijoje 
protestuoja prieš politinį persekiojimą, 
kankinimus ir žudymus, kaip valdymo 
metodą. Jie prašo vyriausybes įgyvendin
ti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 
paleisti visus sąžinės laisvės kalinius.

Painiam ir kartais neskelbiamam pa
stangom kartais atsiveria kalėjimų durys 
ir kankinimo kameros. Organizacijos na
riai džiaugiasi, kad JAV prezidentas Car- 
teris stipriai pasisako už žmogaus teises. 
Kai kuriose Pietų Amerikos valstybėse 
švelnėja politinių kalinių likimas. Tačiau 
Rusija, besivadinanti Sovietų Sąjunga, 
vis dar yra nemažėjančių kančių kraštas.

Laisvėj ir Lietuvoj gyvenančių šventa 
pareiga padėti kitų tautų kaliniams ir sa
viesiems. Ši pareiga privaloma ir tiems, 
kuriems lemta būti okupacinio irežimo 
ramsčiais. Nepriklausomoj Lietuvoj buvo 
šviesių asmenybių, kaip Felicija Bortke- 
vičienė ir kiti, kurie padėjo komunistinio 
tikėjimo kaliniams. Argi dabar tie, ku
riems ji padėjo, ir kiti ryžtasi pagelbėti 
šių laikų nelaimingiesiems? Ar jie bando, 
ar jie negali įtikinti okupantų, kad Rusi
ja nesugrius, jei Sadūnaitė, Gajauskas ir 
kiti tautos kankiniai bus paleisti ir jei 
Marijai Jurgutienei su dukrele Daina bus 
lemta išvykti į JlAiV pas vyrą ir tėvą? Do
ro žmogaus ir lietuvio solidarumas bei 
savitarpinė pagalba tegul žymi Lietuvos 
sūnų ir dukterų veidą dabar ir ateities 
kartoms. (ELTA)

i

Nauji leidiniai
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 

METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spau
dai paruošė Benediktas V. Mačiuika. 
Techninė priežiūra Tomo Remeikio. Lei
dinys išleistas Chicagoje 1976 m., 192 psl., 
kaina 5 dol., gaunamas šiuo adresu: The 
Institute of Lithuanian Studies, Inc., 2422 
W. Marquette Road, Chicago, Ill. 60629.

Pranas Čepėnas — NAUJŲJŲ LAIKŲ 
LIETUVOS ISTORIJA, pirmas tomas. Iš
leido dr. Kazio Griniaus Fondas, 1977 m. 
Kaina 15 dolerių.

Veikalas suskirstytas į 15 skyrių ir ap
ima XIx-XX amžiaus laikotarpį nuo 
1863 m. sukilimo iki pirmojo pasaulinio 
karo.

Knygą (galima užsisakyti šiuo adresu: 
Dr. K. Griniaus Fondas, Ine. c/o J. Urbe- 
li-s, 1649 No. Broadway, Melrose Park, 11'1. 
60 160.

ŠATRIJOS RAGANOS 
„SENAME DVARE“

Tačiau ir bendraudama su. savo vaikais, ma
matė nesijaučia laiminga, nes šitai laimei trūksta 
absoliutumo. Gal būt, kiekviena jautri motina, au
gindama su meile vaikus, iš anksto būkštauja va
landos, kada užaugę vaikai nuo jos atsiskirs.

Kai mamatė skundžiasi skausminga daina, kad 
jau paslkutiniai aidai išnyko, kad paskutiniai 
paukščiai atsisveikino, Nika save, Irutę, Jonelį ir 
marnatę palygina paukšteliams lizdelyje. Mamatė 
pripažįsta, kad tai jos ir jų laimingiausi laikai, bet 
kartu liūdnai primena, jog ateis laikas... ir „tuš
čias paliks lizdelis“. Nieko nepadės, nors vaikai 
kaip paukščiai vėl parlėks į namus: „Taip, bet jau 
nebegyvensime taip, kaip dabar. Tuščias ir liūdnas 
liks lizdelis. Ir tik mudu su tėveliu — du senu 
paukščiu — nuliūdę betupėsime. Ir tuomet nors, 
parlėkę, nebesurasite nė mudviejų... O gal rudens 
viesulas kurią juodą naktį sugriaus ir patį lizdelį... 
Norėčiau kartais sustabdyti tą beširdį laiką, vaike
liai, kad ilgiau būtumėt tokiais mažais paukšteliais 
ir ilgiau galėčiau jus laikyti apgužusi“.

Galima jausti, kokia tragiška mamatės meilė. 
Juk ideali meilė siekia amžino bendravimo; nori 
visą laiką šalia savęs jausti pamiltuosius; sunku 
apsiprasti su mintimi, vieną kartą vis dėlto reikės 

atsiskirti. Mamatė visa tai jaučia ir žino, kad už
augę vaikai bus tie patys, bet ne tokie pat. Jie kaip 
paukščiai dairysis vietos naujam lizdui ir turės sa
vų rūpesčių, kuriuose nebus vietos jų augintojėlei.

Tartum likiminis ženklas, kažin kas stipriai 
pabarškina į langą, ir sunerimusi mamatė pradeda 
dainuoti visos savo buities himną:

;---------------------- ______------- ,

J, Kuzmickis
I________________________ .!

Ak, kaip bijo širdis! Lyg paukštelis ji dreba, 
o Viešpatie, ateities juodai uždangai kabant 
prieš ją, nelaimingąją. Kas ten slepias už jos? 
Kokios nuožmios baidyklės sutūpusios bud
riai tyko užpulti mane, pro tą uždangą einan
čią?
Mamatės vizija realizavosi: „Ir praėjo viskas, 

ir prabėgo... o lizdelį viesulas sudraskė“.
Tokiu būdu klystume, ieškodami „Sename 

dvare“ tiktai dvaro buities vaizdų: kūrinys atsklei
džia sielą moters, kuri gyvena žemėje, o visą laiką 
ilgisi amžinybės. Tai dukters himnas motinai, ku
rią ji viena galėjo geriau suprasti ir kurios idėjomis 
ji pati gyveno. Dėl to autorei, kaip anksčiau ma- 
matei, gimsta toks pats amžinybės ilgesys, kai ji 
jaučiasi viena pasilikusi šioje žemėje.

3. Baigiamos pastabos
Šatrijos Raganos „Sename dvare“ — ne tik

tai bajorijos gulbės giesmė, bet ir pačios autorės pe
dagoginių pažiūrų manifestacija. Rašytoja parodo, 
kokiais keliais mamatė prieina prie savo vaikų šir- 

į džių ir kaip jiems užimponuoja.
Mamatė išnaudoja kiekvieną progą, keldama 

savo vaikų širdis aukštyn, taurindama jų sielas, 
plėsdama pasaulėvaizdį. Norėtų visą sielą jiems 

Į atiduoti. Tą sielą, kuri tokia nerami, tokia ilgesin- 
I ga ir veržli: „Mėgstu, atsisėdus ant prieangio laips
nių, žiūrėti į tvenkinį. Ilgas, ilgas aukso kelias tie
sias tolybėm begalėn. Ir eina tuo keliu mano siela. 
Meta šį trapių ir nepastovių formų pasaulį, tą nyks- 

i tančių šešėlių pasaulį ir eina, amžinybės ištroškusi, 
I ten, kur rožės nevysta ir nebaigia žydėti, kur vana- 
! gas nedrasko vieversėlio lizdo, kur perkūnas ne
trupina medžių nei širdžių... Eina ten, į grožio tė
vynę, kurio didžiausieji pasaulio genijai menką še
šėlį ir silpną aidą tėra sugavę“.

Jos nuomone, „viskas čia žemėje tik sapnas, o 
tikrenybė — ne čia. Amžinojo užgimimo valanda 
— tai pabudimo valanda“.

Šatrijos Ragana taipgi auklėtoja, Fr. W. 
Foersterio pedagoginių idėjų skelbėja, tad galima 
manyti, kad šitoje apysakoje iškeltos pedagoginės 
mintys yra jos pedagogikos credo.

Didi Š. Ragana buvo savo šviesia asmenybe, 
didi ji liko ypač „Sename dvare“ apysakoje, įves- 
dama į lietuvių literatūrą inteligentę lietuvę moterį 
motiną.

(Pabaiga)

Juozas Alinis Jūragis — AKMENS IR 
PAUKŠČIO (METAS. Eilėraščiai. Išleido 
ir spaudė Minties spaustuvė Australijoje, 
1977 .m. Knyga (102 psl.) susikirstyta į 
penkis atskirus skyrelius.

Tai antroji to paties autoriaus poezijos 
knyga (pirmoji buvo „Tolimieji miražai“, 
1964 m.). !E'e to, jis yra suredagavęs Aust- 
ralijoą lietuvių metrašti (1962 m.), 
Plunksnos klubo almanachą (1966 m.) ir 
Australijos lietuvių poezijos rinkinį (1972 
m.).

Žurnalai
SĖJA — 1971 m. Nr. 1. Leidžia Varpi

ninkų leidinių fondas. Redaktorius L. 
Šmulkštys.

TĖVYNĖS SARGAS — 1977 m. Nr. 1. 
Politikos ir socialinių mokslų žurnalas. 
Redaguoja P. Maldeikis.

AIDAI — 1977 m. Nr. 5. Mėnesinis .kul
tūros žurnalas. Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, leidžia Tėvai Pranciškonai.

PIRKIMO PANIKA
Lenkijos laikraštis „Zycie Warszawy“ 

skelbia, kad dėl 'blogo derliaus krašte pra
sidėjusi pirkimo panika. Esą, šeimininkės 
nebegauna krautuvėse miltų, ryžių, kruo
pų ir kitų būtiniausių prekių. Laimingie
ji perką šias prekes dideliais kiekiais, 
taupydami juodai dienai. Laikraštis nuro
do pavyzdžiu 'britus, kurie ir sunkiausiose 
sąlygose sugebą susilaikyti nuo panikos.

i
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Studijų savaitės paskaitos
DISIDENTŲ SĄJŪDŽIO 

PERSPEKTYVOS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE IR LIETUVOJE

(atpasakota)

Savo paskaitoje gal daugiau kalbėsiu 
apie disidentų sąjūdžio istoriją, negu 
apie jo perspektyvas, nes ateities spėlio
jimai yra gana netikras daiktas. Kaip 
prisimenate, anąkart mudu su dr. Štromu 
sudarėme savotišką „duetą“. Tas pats 
principas bus išlaikytas ir šiandien (čia
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| Tomas Venclova i 
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dr. Štromas įsiterpė paaiškindamas, kad 
į „duetą“ įsileis ir publiką, kuri po jo 
paskaitos neturėjo progos pasisakyti).

Pradėsiu nuo dviejų tarybinių žmonių 
(jie dar tebegyvena Sov. Sąjungoje) 
pasikalbėjimo su Vakarų spaudos kores
pondente, įvykusio maždaug prieš pen- 
kidlika metų. Man teko apie tą pasikal
bėjimą girdėti „iš pirmųjų lūpų. Kores
pondentė paklaususi: jei šalyje tikrai 
taip bloga, kaiip tvirtina jos pašnekovai, 
tai kodėl niekas nesipriešina, nedemons
truoja, neplatina atsišaukimų? Pokalbis 
vyko Maskvos bute, devintajame ar 
dešimtajame aukšte. Vienas pokalbininkas 
priėjo prie lango ir tarė: „Jūs žinote, kad 
iššokus pro langą -nenuskrisite, bet užsi- 
mulšite. Taip yra ir šičia — jei pradėsime 
protestus ir demonstracijas, tai bus 
šuolis pro langą -į pražūtį“.

Vis dėlto netrukus po šito pokalbio kai 
kurie žmonės pabandė „‘šokti pro langą 
ir skristi neužsi-mušdami“. Pasirodė, kai 
ką padaryti galima, nors rizika tebėra 
labai didelė, ne visiems vienodai pasi
seka.

Po Stalino mirties, prasidėjus Chruš
čiovo reformų bandymams, atsiraido 
kažkas panašaus į kultūrinę ir technokra
tinę opoziciją, veikiančią legalumo 
ribose. Atsirado padėties gerėjimo vilčių. 
Kultūrai galima nukapoti galvą, bet po 
kurio laiko (šiuo atveju po 20-25metų) 
ji vis dėlto atauga, nors ir ne tokia pat. 
Tačiau gerėjimas jau Chruščiovo laikais 
vyko laibai lėtai ir su pertūkiais. Tik 
Stalino epochos fone jis galėjo atrodyti 
gana žymus, šiandien tas pagerėjimas — 
jau praeities reikalas, nors grynas stali
nizmas su visai savo baisumais irgi nėra 
grįžęs, šalis išgyvena stagnacijos ir 
paslėptos krizės laikotarpį.

Iš pat pradžių kultūrinėje ir technok
ratinėje opozicijoje skyrėsi dvi pakrai
pos. Vieni flirtavo su valdžia, mokėdami 
už tai laibai didelę, kartais per didelę 
kainą. Tokių nemažai buvo ir Lietuvoje 
(Ikad ir Justinas Marcinkevičus). Tam 
tikras (šiuo atveju tautinis) opozicišku- 
mas nesukliudė jiems padaryti karjeros. 
Jie virto valdžios įrankiu, nukreipiančiu 
patriotines ir demokratines nuotaikas 
„tinkamense“ linkme. Antroji grupė iš 
pat pradžių linko į samizdatą, nenorėjo 
mokėti valdžiai tos per didelės moralinės 
kainos, kurios reikalaujama vidaus opo
zicijai išpirkti. Viena pirmųjų tos grupės 
apraiškų buvo Maskovoje pradėtas leisti 
poezijos žurnalas „Sintaksė“, redaguoja
mas Aleksandro Ginzburgo, spausdinamas 
raižomąja mašinėle. Jame buvo skelbiami 
eilėraščiai, negalėję praeiti pro Maskvos 
cenzūrą. „Sintaksė“ nebuvo politinis! 
leidinys ir formaliai nepažeidė įstatymų. 
I ją patelkdavo modernistiniai, sociališ- 
kai kritiški, kartais religinio atspalvio 
kūriniai, rašomi- tiek jaunų, tiek ir 
žinomų, daugiau ar mažiau pripažintų 
poetų. 'Buvo galvojama ir apie lietuviško 
„Sintaksės“ numerio išleidimą. Tačiau 
Ginzburgas netrukus -buvo areštuotas. 
Atkalėjęs ilgus metus, tęsė kultūrinį ir 
žmogaus teisių gynimo darbą, šiandien, 
kaip žinome iš spaudos, vėl yra suimtas 
ir laukia teismo, kaip Maskvos Helsinkio 
grupės dalyvis.

Beje, ^Sintaksės“ istorija anuomet 
palietė dr. Štromą ir mane ir net 
atsispindėjo lietuvių literatūroje. Justi
nas Marcinkevičius parašė apysaką „Pu
šis, kuri juokėsi“, valdžios rūpesčiu 
išverstą .į daugelį kalbų, kurioje smer
kiančiu tonu vaizduojamas opozicinio 
vilniečių jaunimo būrelis. Kiekvienam 
skaitytojui, susipažinusiam su reikalu, 
buvo aišku, kas yra tos apysakos veikėjų 
prototipai. Štromas ten pavaizduotas 
nebepataisomu „apakusiu kurmiu“, o aš 
— paklydusiu jaunuoliu, kuriam dar 
esama vilties pasitaisyti. Apysakos gale 
sakoma, jog užėjęs audringas lietus nu
plaus nuo žemės atsiradusias šiukšles, ir 
tarybinis gyvenimas -pasidarys visai švie
sus. Ką gi, ilgainiui mudu su Štromu ir 
buvome „nuplauti“ į Vakarus. Nepateisi
nau -Marcinkevičiaus vilčių ir nepasitai
siau. Tikiuosi, niekada jų nepateisinsiu.

Visa tai — jau sena istorija, bet ji bū
dinga ankstyvajam disindentizmo laik
mečiui. Atviro disidento atsiradimas — 
painus procesas. Jis priklauso nuo įvai
rių aplinkybių, net nuo žmogau charak
terio, socialinės kilmės, vaikystės metų 
ir vėlesniojo patyrimo. Žmogus skaito, 
galvoja, svarsto, sykį ar du sykius ryžta
si protestuoti ir pagaliau pasijunta, kad 
jis jau stovi šalia egzistuojančios siste
mos, nebe jos viduje. Tą -perėjimą 

dažniausiai išprovokuoja pati valdžia 
savo įtarinėjimais ir persekiojimais.

A. Ginzburgas yra šios rūšies klasiškas 
atvejis. Jis jau kelis kartus sėdėjo 
kalėjimuose, bet visi žino, (k-ad atsėdėjęs 
skirtą laiką, jis eis tuo pačiu keliu. 
Šalia jo iškilo panašaus charakterio, 
nors kartais kitokių pažiūrų žmonės — 
Amalrilkas, Bukovs'kis, Gorbanevslklaja. 
Jų nemažai yra ne tik Rusijoje, bet ir 
Ukrainoje, Gruzijoje. Ir jų moralinis 
pavyzdys -veikia gana plačius sluoksnius.

Riba tarp kultūrinės ir politinės opozi
cijos SSSR labai neaiški. Valdžia pati 
sudarė tokią situaciją, kad autentiškas 
kultūrinis (tegu ir nepolitinis) pasireiš-

T. Venclova ir dr. A. Štromas paskaitos 
metu

kimas veikia ne jos naudai. Nuobodulio 
ir banalybės atmosferoje geras eilėraštis, 
netikėtas paveikslas, įdomesnis spektak
lis ar filmas, net dainelė, anekdotas, net 
paprasčiausias žmogiško solidarumo ges
tas virsta politika. Kartais valdžiai jie 
baisesni, negu pogrindis, nes su pogrin
džiu ji yra pratusi susidoroti, o su tokiais 
dalykais — vis dar nelabai sugeba. Bet, 
žinoma, kiek įmanydama juos varžo.

Chruščiovo valdymo pradžioje, kai 
miljonai žmonių pradėjo -grįžti iš Gu-la-go, 
kai prasidėjo šioks toks libera'lėjimas 
kultūros srityje, daugeliui atrodė, kad 
reikia su tuo laisvėjimu elgtis atsargiai, 
išsaugoti tautos potencialą, kultūrines 
vertybes, -nesipriešinti valdžios potvar- 
kiamas, nes tai gali sulaikyti liberalė- 
jimą. Girdi, tas procesas dėsningas ir 
neišvengiamas, tik nereikia jo trukdyti. 
Buvo -norima net valdžiai padėti. Taip 
buvo ne tik -Lietuvoje, kur žmonės po 
-partizanų tragedijos -ven-gė maištauti 
ir nenorėjo kraujo praliejimo, bet ir 
Rusijoje. Net akad. Sacharovas, kuris 
tuomet -dar nebuvo disidentas, -bandė 
paveikti Chruščiovą žodžiu, tikėdamasis 
pagilinti laisvėjimo -procesą.

Bet jau Chruščiovo epochos antrojoje 
pusėje, o dar labiau Brežnevo laikais 
paaiškėjo, kad toks atsargus laukimas 
nieko nepadeda. Dabartinė sistema yra 
-sustabarėjusi, absoliučiai -konservatyvi, 
valdžia neturi jokio noro ką nors keisti, 
tik stengiasi išsaugoti savo (ir savo 
vaikų) privilegijas. Patys valdantieji, 
griežtai atsisakydami užmegzti bet kokį

„ AUŠRA44 (Kr. <>)
PELESOS BAŽNYČIA

Keliaudamas nuo Vilniaus į pietus rasi 
Rodūnę. Rodūnė ir už jos esą kaimai į 
šiaurę su-gudėję. Nuo Rodūnės eina tie
siai į pietus kelias. Čia prasideda lietuviš
ki kaimai: Vigonys, Kargaudai, Dubiniai, 
Pelesa, Biliūnai ir kiti. Pelesa — lyg cent
re šių kaimų. Bet ji išsiskiria ne tuo, kad 
yra didesnė už kitus kaimus. Šiame kraš
te kaimai tęsiasi plačiose lygumose, nie
kuo ypatingu neišsiskirdami vieni -nuo ki
tų, juos supa miškai ir .pelkės. Vidury šių 
laukų 1935 m. išaugo didingas pastatas — 
Pelesos (bažnyčia.

Nors -vietos lietuviai ilgai ir atkakliai 
kovojo -dėl lietuviškų pamaldų Rcdūnės 
bažnyčioje, -bet jos vis tiek -buvo panai
kintos. Tada Pelesos apylinkės lietuviai 
pasiryžo sukurti savo atskirą parapiją ir 
1917 m. pastatė medinę bažnytėlę. Netur
tingas Pelesos kraštas, žemė smėlėta, o ir 
tos valstiečiai turėjo ne po daug. Bet ak
menų visokių: dideilių ir mažų ten ištisos 
krūvos. Akmuo irgi turtas, iš jų galima 
pastatyti didingą pastatą — bažnyčią sa
vo d-vasios poreikiams. Taip Pelesos apy
linkės lietuviai savo pūslėtomis rankomis, 
liedami -prakaitą ir aukodami savo pas
kutinius sunkiai uždirbtus pinigus, vietoj 
medinės 1935 metais baigė statyti akme
ninę bažnyčią. Daug energijos ir sveika
tos padėjo kun. Budreckas, vadovauda
mas visiems statybos darbams.

Patenkinti buvo parapijiečiai, turėdami 
savo bažnyčią ir lietuvį kunigą. Bažnyčio
je skambėjo lietuviškos giesmės, aidėjo 
lietuviškas žodis, mokydamas tikėjimo ir 
doros. Čia lietuvis valstietis sėmėsi mo
ralinių jėgų savo gyvenimui. Iš -bažnyčios 
visi grįždavo namo linksmai šnekučiuoda
mi, dainuodami lietuviškas dainas.

-Bet ivsa tai tęsėsi neilgai. Užėjo karas, 
dalis Vilniaus krašto grįžo Lietuvai, -bet 

dialogą su visuomene, gimdo disiden- 
tizmą. Kandagi nebėra vilties susilaukti 
demokratijos iš -viršaus, žmonės su didele 
rizika pradeda ją vykdyti iš apačios, de 
facto. Žmonėms ėmus tai daryti, valdžia 
dažnai kiek pabūgsta.

Šį valdžios bruožą neblogai pavaizdavo 
rusų rašytojai broliai Strugackiai. Savo 
mokslinės fikcijos romane jie nupiešė 
tolimą planetą, kurioje du kartus per 
dieną leidžiami paslaptingi spinduliai, 
užblokuoją žmonių psichiką bei protavi
mo -galias. Žmonės tampa labai pasyvūs, 
valdžia gali su jais daryti ką norėdama. 
Tačiau patys valdžios atstovai negali 
išvengti tų spindulių, kurie jiems yra net 
ypatingai skausmingi ir juos laikinai 
paraližuoja. Tuo pasinaudoję vietos „di
sidentai“ kaip tik spindulių veikimo 
metu, kad ir kentėdami nuo jų, vis dėlto 
padaro perversmą. Čia norima pasakyti, 
ka-d valdžia sa-vo sukurtos sistemos yra 
net labiau įgąsdinta ir paraližuota, negu 
visi kiti. Tuo dažnai galima naudotis.

Atsiradus didesniam kiekiui Ginzburgo 
tipo atviru disidentų, išaugo tam tikras 
demokratinis sąjūdis. Tai nebuvo kokia 
nors organizacija, nors ji turėjo savo 
samizdatą. Krašto gyventojai apie ją 
daugiausia sužinodavo -per Vakarų ra
diją. Pagrindinis sąjūdžio tikslas kaip tik 
ir buvo plėsti laisvės lauką, vykdyti 
demokratiją de facto. Teoretiškai sovietų 
konstitucija ir įstatymai -nedraudžia, 
pvz., 'bendrauti su užsieniečiais, rengti 
privačiuose butuose abstrakčių paveikslų 
parodas, studijuoti idealistinę ar religinę 
filosofiją, rašyti mašinėle ir rodyti -pažįs
tamiems straipsnius socialiniais ar lite
ratūriniais klausimais. Bet visi žino, kad 
tai daryti pavojinga. O disidentai bando; 
ne vienas jų labai nukenčia, -bet kada į 
reikalą atkreipiamas pasaulio dėmesys, 
valdžia pamažu nusileidžia. Būdama eko
nomiškai ir kitaip surišta su Vakarais, 
ji jau nebegali visai -nereaguoti į Vakarų 
viešąją nuomonę, kaip nereaguodavo Sta
lino laikais. Svarbiausios disidentų gru
pės pabrėžia, kad jų veikla, nors ir 
įgyjanti -labai neįprastas -Sovietijai for
mas, lieka -įstatymo ri-bose. Bet SSSR yra 
viena iš nedaugelio šalių, kur žmogus 
gali nukentėti ne už įstaty-mo laužymą, 
o už jo vykdymą. Valdžia, ypač KGB, 
pati nuolat pažeidžia savo įstatymus. Ji 
tik laibai nemėgsta, kad apie tai būtų 
kalbama, -neleidžia kvestionuoti savo 
„papročio teisės“. Disidentai, atskleisdami 
prievartą, net sąmoningai, virsdami tos 
prievartos aukomis, šiek tiek ją pris
tabdo.

Neseniai per paskaitą Berkeley išsita
riau, kad mes, disidentai, -nesame SSSR 
priešai. Vienas ten buvęs lietuvis -pasi
piktino ir parašė „Dirvoje“: jei nesi 
SSSR priešas, tai esi tiesiog jos agen
tas... Teko tame pačiame laikraštyje 
atsakyti, kad nesame priešai, nes norime 
SSSR pagerinti, pertvarkyti, paversti 
normalia valstybe, gerbiančia žimc-gaus 
teises. Nors tai atrodo -beviltiška, -bet 
toks yra mūsų idealas. Nesu, pvz., ir 
Ugandos priešas, nors ją valdo Aminas, 
su kuriuo dar sunkiau susikalbėti, negu 
su sovietų vadais. Linkiu, kąd Uganda 
ir SSSR grižtų į normalių šalių tarpą. 
Jeigu tai įvyktų, Lietuvos laisvės ir suve
renumo klausimas galėtų būti išspręstas 
greitai ir teisingai.

(Bus daugiau)

Pelesos apylinkės liko atskirtos nuo -Lie
tuvos. -Nežiūrint visokių sukrėtimų i-r -pa
sikeitimų, iki 1950 metų čia buvo lietuviš
kos pamaldos. Bet tais metais lietuvis ku
nigas Vienažindis buvo areštuotas ir iš
vežtas, o bažnyčia uždaryta ir perimta 
valdžios žinion. Į gyventojų skundus, ku
rie buvo siųsti -į Gardiną ir Maskvą, ne
gauta -jokio atsakymo, bet vietiniai parei
gūnai, iš aukščiau inspiruoti, nedvipras
miškai pareikšdavo, kad joks lietuvis ku
nigas į Pelesą nebus įsileistas. Kad lietu
viškoji tragedija Pelesoje būtų užbaigta 
iki -galo, kad būtų užkirstas kelias atgau
ti bažnyčią, įsakyta nugriauti jos bokš
tus. lE-altarusijoje daug uždarytų (bažny
čių, bet bokštų niekur nenugriovė, tik Pe
lesoje.

Dabar -Pelesos apylinkės lietuviams į 
bažnyčią toli. Už 10-15 kilometrų yra Ro
dūnės bažnyčia, bet joje dirba -lenkas ku
nigas, kuris yra abejingas lietuvių jaus
mams (lietuviškų pamaldų Rodūnėje nė
ra).

Taip nutilo Pelesos -bažnyčioje lietuviš
kos -giesmės, o apylinkės kaimuose lietu
viškos dainos. Dainuoja tik senesnės kar
tos lietuviai, kur nors slapta susibūrę. 
Jaunimo beveik neliko. Daugumas išvaži
nėjo mokytis -į Lietuvą, kur, baigę moks
lus, pasilieka ir dirbti.

Sekmadieniais Pelesoje tylu, tik kur- 
ne-kur. susiėję žmonės pasikalba. Po to 
ir jie dingsta savo trobose. Linksminasi 
dabar nauju būdu: geria degtinę, o kai 
neturi pinigų jos nusipirkti, naudoja sa
vo gamybos („samagoną“). Vienintelė 
pramoga lietuviui ir nelietuviui, gyvenan
čiam 'šiame krašte, liko buteliukas. Gir
tuokliaujama ne tik sekmadieniais, -bet ir 
šiokiomis dienomis. Jokių efektingų prie
monių prieš alkoholizmą niekas nesiima. 
Alkoholis naikina žmonių sveikatą, pa
laužia jų moralę, veda prie išsigimimo. 
Bet juk tai puiki priemonė palaužti ir su
naikinti mažą tautą.

Vietos lietuviams neleidžiama jokia lie
tuviška saviveikla. Mokyklos rusiškos, ir 
jose lietuvių vaikai nuo pat -pirmos kla-

Kiti rašo
„Draugas“ (Nr. 135) išspausdino Al. 

Tenisono straipsnį apie latvių gimnaziją 
Vokietijoje, su kuriuo ir mums verta su
sipažinti, ypačiai norint ją palyginti su 
mūsų Vasario 16 gimnazija.

„Latviai išeiviai, kaip ir lietuviai, Va
karų Vokietijoje — Muensteryje, turi sa
vo vienintelę gimnaziją ir -bendrabutį, su 
kurių veikla ir lietuviams pravartu susi
pažinti.

Muensterio latvių gimnazijos internato 
„Ryga“ per dvylika metų ilgesnį ar trum
pesnį laiką mokykloje praleido apie 600 
latvių -berniukų ir mergaičių. Jų tarpe 
buvo daugiau kaip 100 iš kitų Europos 
kraštų ir taip pat iš Kanados, JAV-bių ir 
iš Australijos. Muensteris — būdamas 
pasaulio kryžkelėje — kartu su mokykla 
yra virtęs latvių centru Europoje. Gimna
ziją lanko mokinių tėvai, giminės, visuo
menės darbuotojai ir latvių mokslininkai, 
kurie čia lanko specialius seminarus, 
Skaito referatus: suskrenda jaunimas, 
įvyksta organizacijų delegatų susirinki
mai ir mokytojų rengiami vakarai. 
Muensteryje -lankytojus stebina smagus 
berniukų ir mergaičių internato pastatų 
sugrupavimas ir erdvios viešųjų susirin
kimų patalpos. Šią išorę pažįsta jau dau
gis tūkstančių latvių, bet jo turinys — 
mokiniai ir jų gyvenimas internate ne 
taip jau lengvai suprantamas.

Gimnazijai reikalingi mokiniai ir mo
kytojai, o gimnazija reikalinga latviams, 
o ypač tiems, kurie šeimoje augina jauni
mą. Muensterio laikas, kartu besimokant 
ir bendraujant su įvairių šalių latvių jau
nimu, -pagimdo juose priklausomumą lat
vių tautai. Gimnazija nėra vien mokinių 
mokymo -įstaiga ir internatas. Tai yra ir 
namai ne vienam latvių jaunuoliui, kuris 
kitų namų neturi. Kas būtų, jei tokios 
mokyklos nebūtų?

MLG yra tikra latvių tautos mokykla, 
kurioje atstovaujamos tautos kančios ir 
problemos. Mokiniai ateina ir iš nelatviš- 
kų ar latviškai -nekalbančių šeimų ir iš 
grynai latviškų 'šeimų...

Dabar internate gyvena 75 mokiniai: 35 
berniukai ir 40 mergaičių. Iš Vakarų Vo
kietijos yra 60, bet iš užjūrių — 15. As
tuoni yra iš JAV-bių, po tris iš Kanados 
bei Australijos ir viena mergaitė iš Šve
dijos.

21 internato auklėtinių neturi ar tėvo 
ar motinos, o trys yra našlaičiai. Mokinių 
tėvai yra darbininkai, įstaigų tarnautojai, 
gydytojai, karininkai, pastoriai ir pan.

Pradžios mokykloje (1-6 kl.) mokosi 16 
mokinių iš internato. Juos prižiūri auklė
tojai ir ruošti pamokas padeda vyresnių 
gimnazijos klasių mokiniai. Dabar šių 
mokinių tarpe yra dvejetas, trejetas, ket
vertas ir net 'šešetas vaikų iš vienos šei
mos.

-Gimnazijoje (7-13 kl.) -mokosi 59 inter
nato mokiniai. Per laisvalaikį auklėtiniai 
gali užsiimti -įvairiais -darbais: dainuoti 
chore, -mokytis skambinti kanklėmis, mo
kytis tautinių -šokių bei žaidimų, lošti 
šachmatais, ruošti referatus, sportuoti, 
žaisti krepšinį, tinklinį, futbolą, stalo te
nisą ir t. t. MLG sporto komandis varžo
si su vokiečių mokyklų komandomis ir 
pasieika gerus rezultatus. Tuose laisva
laikio užsiėmimuose vadovauja internato 
auklėtojai ir MLG mokytojai, taip pat 
talkininkauja ir Muensterio latvių studen
tai ir kiti tautiečiai. Į mokyklos būstinę 
vakarais ir savaitgaliais susirenka ir tie 
24 MLG mokiniai, kurie negyvena inter
nate, ir taip pat Muensterio latvių ben
druomenės nariai.“

ATOSTOGOS NERINGOJE

Kaip žinoma, Kuršių nerijoje 1961 m. 
gale specialiu Aufcšč. Tarybos Prezidiumo 
įsakymu įkurtas Neringos miestas. Šis 
miestas apima Juodkrantės, Nidos, Per- 
vai'kų, Preilos ir Smiltynės gyvenvietes. 
Kitaip sakant, visą Kurtšių neriją iki bu
vusios Vokietijos sienos.

Šiais metais veikia Neringoje penkio
liktas kurortinis sezonas (atrodytų, kad 
prieš tai į aukščiau minėtas vietoves va
sarotojai nebuvo leidžiami).

Neringą per vasaros sezoną aplanko 
daugiau kaip 100 tūkstančių vasarotojų. 
Imant Lietuvos mastu, tai gana didelis 
skaičius.

Alinė buvo uždaryta, bet mes gavome 
per antrą galą.

(Iš pokalbio)

sės mokomi rusiškai skaityti, skaičiuoti 
ir dainuoti... Vietinio kultūros- klubo va
dovybė rusiška. Net ir ekskursijoms iš 
Lietuvos yra uždrausta įvažiuoti su lietu
viška meninės saviveiklos programa. Val
džios įstaigose, kolūkiuose viršininkai ru
sai arba jiems atsidavę asmenys. Lietu
vių kalba paniekinta. Lietuvių eilės retė
ja, nes nutautimui sudarytos visos sąly
gos .

Gerbiamas šių eilučių skaitytojau, jei 
būsi kuomet Pelesoje, vidury plačių kai
mo laukų išvysi mūsų amžiaus gėdą — 
stovi išniekinta bažnyčia — likęs be bokš
tų keturkampis pastatas, apstatytas biau- 
riornis pašiūrėmis. Tai vienintelio kolūkio 
sandėlis. Šiurpu ir nejauku žiūrėti i tą 
pastatą. Ir norisi šaukti: Nuo maro, bado, 
ugnies ir karo... ir nuo genocido gelbėk 
mus, Viešpatie! (ELTA)

Lietuvoje
VAGIA AUTOMOBILIUS

„The Sunday Times“ (rugp. 8 d.) įsidė
jo trumpą žinutę iš „Sovetskaja Litva“. 
Joje inspeiktorius A. Onisimovas skun
džiasi, kad Lietuvoje vyksta vakarietiško 
stiliaus mašinų vagystės. Esą, 82% auto
mobilių vagysčių įvyksta dėl savininkų 
nerūpestingumo. Iš visų pavogtų mašinų, 
42% priklauso viešosioms organizacijoms.

Lietuvoje taip pat esą paplitusi vagys
tė mašinų dalių, kurių negalima gauti nu
sipirkti -parduotuvėse.

KOSMETOLOGINĖ GYDYKLA
Vilniuje nuo 1957 m. veikia (vienintelė 

šalyje )kosmetologinė gydykla. Joje yra 
du skyriai — kosmetikos ir chirurginis. 
Dirba keturi (gydytojai; vedėja — gydyto
ja E. -Maksimavičienė.

Kosmetiniame skyriuje gydomi apga
mai, karpos, pleiskanos, veido spuogai, 
atliekami masažai. Chirurginiame skyriu
je šalinami tokie defektai, kaip kiškio lū
pa, atlėpusios ausys, kuprotos nosys ir 
kt. Daromos ir plaukų persodinimo ope
racijos. Tam reikalui gydytojas R. Balai- 
šis sukonstravęs specialų aparatą, kuriuo 
atliekama 400-500 operacijų.

I kosmetologinę -gydyklą kasmet krei
piasi daugiau kaip 50.000 žmonių. Nusi
skundžiama, kad sąlygos toje gydykloje 
esančios nepakankamai geros, nesą vietos 
ligoniams po operacijos pailsėti, pabūti 
gydytojų priežiūroje.

Gydykloje apsilankiusiai „Valst. laikr.“ 
korespondentei jos darbuotojai prašę pri
minti, kad pirmoji ir svarbiausia grožio 
sąlyga — švara.

„Kas iš tos veido kosmetikos, jei ne
plautas kaklas, neskalbti apatiniai .'dra
bužiai. Deja, gydytojai pasakoja anekdo
tu virtusį atsitikimą: atėjo pacientas ša
linti kojos nuospaudų. Nusimovė (batą ir, 
pamatęs savo nešvarią koją, sako: atsi
prašau, -daktare, ne tą koją paruošiau.“

KALBOS PAKEITIMAI
Lietuvoje paskelbtos tokios lietuvių 

kalbos komisijos rekomendacijos:
Po priebalsių b, p rekomenduojama ra

šyti j trijų žodžių bjaurus, pjauti, spjau
ti šaknyje ir iš jų sudarytuose žodžiuose. 
Tačiau j rašymas analogiškais atvejais 
pavardėse norminamas įstatymo numaty
ta tvarka.

Dviskiemenių veiksmažodžių, kurių 
bendratis baigiasi -yti, -iūti, -busimojo lai
ko trečiojo asmens formoje rašoma ati
tinkamai i arba u (gyti-gis, lyti-lis). čia 
daromos išimtys tik žodžiams siūti-slūs, 
vyti-vys.

Nutarta kartu rašyti žodžius galbūt, 
turbūt, kaipmat, nes žodžių junginiai -bei 
samplaikos sutrumpėjus bent vienam jų 
nariui ir likus tik vienam -kirčiui tampa 
sudurtiniais žodžiais (plg.: kasdien, 'kiek
syk, anapus).

Komisija taip pat pateikė rekomenda
cijas dėl žodžių kėlimo į kitą eilutę, 
brūkšnelio rašymo tarp dviejų (kartais 
ir daugiau) sintaksiškai lygiaverčių žo
džių, nusakančių vieno daikto ar reiški
nio arba vienos ypatybės pavadinimą, 
tarp dviejų savarankiškų (abiejų kaito
mų) to paties asmens pavardžių, tarp pa
vardės ir sla-pyvardžio, dvi-gubuose vals
tybių, respublikų, sričių, miestų, gyvena
mųjų vietų pavadinimuose ir kitais atve
jais.

Šios rekomendacijos yra privalomos vi
soms respublikos ministerijoms, žiny
boms, organizacijoms, redakcijoms ir lei
dykloms.

AUTOBUSO NELAIMĖ
„Valst. laikraštis“ paskelbė tokią žinu

tę:
„Skaudi žinia pasiekė mus iš kaimyni

nės Baltarusijos. Kelyje Vilnius-Minskas 
apvirto Kauno Autobusų parko autobu
sas, kuriuo „Drobės“ susivienijimo dar
buotojai važiavo ekskursijon.

Tą dieną lijo. Keilas kopė -įkalnėm, po 
to — posūkis ir asfalte išmuštos duobės. 
Autobuso užpakaliniai ratai paslydo, o 
vairuotojas Gintautas Škamulis nesuval
dė mašinos. Avarijoje buvo žmonių au
kų.“

RENKA TAUTOSAKĄ
Liepos mėnesio pirmoje pusėje Ukmer

gės rajone dirbo kalbinė ekspedicija, ku
rią organizavo Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugija kartu su MA Lietu
vių kalbos ir literatūros institutu bei Vil
niaus aukštųjų mokyklų lietuvių kalbo-s 
katedromis. Joje dalyvavo bemaž 100 
žmonių — moksliniai bendradarbiai, dės
tytojai, švietimo ir kultūros darbuotojai 
iš Ukmergės bei iš kitų respublikos rajo
nų, Vilniaus universiteto ir Vilniaus Pe
dagoginio instituto studentai. Tai antroji 
tokio pobūdžio specializuota kalbinė eks
pedicija (praėjusiais metais ji vyko Šir
vintų raj.).

Ekspedicijos dalyviai, po 6-8 žmones 
pasiskirstę į trylika rajono apylinkių, rin
ko vardyną (vietovardžius, pavardes, pra
vardes, vardus ir pan.), atsakinėjo į dia- 
lektologinių anketų bei į Europos kalbų 
atlaso programos klausimus, užrašinėjo 
žodžius akademiniam „Lietuvių kalbos 
žodynui“. Iš viso ekspedicijos metu iš 
vietinių gyventojų lūpų užfiksuota apie 
25.000 kalbinių vienetų — apie 9.000 vie
tovardžių, apie 2.000 pavardžių ir t. t.
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LANKĖSI L. NAMUOSE
Grįždama iš ekskursijos po Lietuvą, L: 

Namuose lankėsi adelaidišikė žurnalistė 
V. Neverauskienė. Iš Londono ji dar bu
vo išvykusi ekskursijon po Europos kraš
tus, o vėliau grįš į saulėtąją Australiją.

Auka Tautos Fondui
J. Kaminskas — £1.80.

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 25 d., sekmadienį, 4 vai. p. p., 
Lietuvių Namuose įvyks visuotinis 
L. L. M. „Dainavos“ sambūrio susirinki
mas. Eus aptarti rudens baliaus ir kiti 
reikalai.

Visas nares prašome būtinai dalyvauti.
Valdyba

AIRIŲ DOVANA KELIAUJA PO 
LONDONĄ

Praėjusių metų lapkričio 28 dieną Airi
jos katalikų dovanota Marijos statula 
pradėjo kelionę iš Dublino bažnyčios 
(Our Lady Of Lourdes). Tą patį vakarą 
ji jau buvo Londono aerodromo .St. Geor
ge's koplyčioje, o vėliau Londono lietuvių 
bažnyčioje. Birželio 18 dieną ji iškeliavo 
iš lietuvių šventovės į lenkų bažnyčią De- 
vonia Road, kur lenkų bendruomenės jau
nimas ją globojo ir puošė rožių puokštė
mis iki rugpjūčio 20 dienos.

Iš lenkų bažnyčios statula atkeliavo į 
Westminsterio katedros konferencijos sa
lę. Čia rugpiūčio 20 dieną buvo bendros 
pamaldos už krikščionių susivienijimą ir 
taiką. Koncelebriacines mišias laikė Mal
tos katalikų centro vedėjas ir kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC, dalyvaujant G. O'Maho- 
ny, Mary Dunne iš Dublino ir porai šim
tų įvairių tautybių žmonių. Po pamaldų 
buvo eisena aplink katedros aikštę. Lie
tuvaitės su tautiniais drabužiais nešė Ma
rijos statulą. Toji eisena patraukė dauge
lio turistų akį. Po apeigų G. O' Mahony 
paaiškino visiems dalyviams apie Lietu
vą ir jos okupacinius varžtus.

Pasibaigus .pamaldoms, Marijos statula 
vėl grįžo lį Lietuvių Šventovę Londone.

BRADFORDAS
PADĖKA

Mano mylimai žmonai Elenai Mičiuly- 
tei-Ignaitienei mirus, širdingai visiems 
ačiū už pareikštą užuojautą, už gėles prie 
jos karsto, už auką ta proga Tautos Fon
dui, už užprašytas šv. Miišas už jos vėlę, 
šeimininkėms už svečių priėmimą ir vi
siems už palydėjimą jos į amžiną poilsį.

Vik. Ignaitis

VAKARONĖ

Rugsėjo 24 d. 6,30 vai. Vyčio klubo sa
lėje rengiama

ŠEŠTADIENIO VAKARONĖ.
Programoje dalyvaus A. Bučys, kum J. 

Kuzmickis, E. Navickienė ir kiti.
Kviečiame visus, kurie tą šeštadienį tu

rės laisvą valandėlę, šioje vakaronėje da
lyvauti.

Vyčio klubo valdyba

HALIFAXAS
MIRĖ ANTANAS PAPIEVIS

Mirtis, nusižiūrėjusi į jaukų ir parkais 
išpuoštą Halifaxo miestą, rugpiūčio 21 d. 
pasiėmė šiais metais jau ketvirtą čia įsi
kūrusį lietuvį — Antaną Papievį.

Antanas gimė 1922 m. spalio 8 d. Už- 
užerių kaime, Anykščių v., Utenos apskr. 
ūkininkų šeimoje. E'aigęs pradžios mo
kyklą, mokėsi Veprių žemės ūkio mokyk
loje, kad geriau pasiruoštų purenti .tėvų 
pamiltą žemę. Baigęs mokslus, grįžo pas 
tėvus į ūkį, padėdamas tėvams, broliui ir 
seseriai. Vėliau buvo paimtas į kariuo
menę ir tarnavo gen. Plechavičiaus armi
joje, kurią vokiečiai nuginklavo.

Po karo emigravo į Angliją, o iš čia 
1960 m. į Kanadą, kur gyveno pusantrų 
metų. Grįžęs atgal į Angliją, įsikūrė Hali- 
faxe ir 1966 m. sausio 29 d. vedė Suvalkų 
trikampio lietuvaitę Eleną Jankeliūnaitę. 
įsitaisęs patogius namus, augino du sūne
lius: 10 metų Juozuką ir 5 m. Petriuką, 
kuriuos išmokė lietuviškai ne tik kalbėti, 
bet ir dainuoti. Prieš porą mėnesių susir

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus spalio 8 d., šeštadienį į

TRADICINĮ RUDENS BALIŲ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 L ADBROKE GDNS., W11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 99 p. 

Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

gęs vidurių vėžiu, buvo paguldytas ligoni
nėje, operuotas ir kantriai kentėjęs vos 
panešamas kančias.

Velionis buvo giliai susipratęs lietuvis, 
aktyviai dalyvaudamas DBLS skyriaus 
veikloje ir nepamiršdamas didesnių susi
būrimų Bradforde. Buvo ramaus, draugiš
ko būdo ir turėjo artimų draugų, kurie 
lankė jį ligoninėje ir nepamiršo šeimos. 
Visą laiką ištikimai Laikėsi katalikų tikė
jimo, neapleisdamas savų pamaldų ir rū
pindamasis vaikų auklėjimu.

Rugpiūčio 26 d. Švč. Marijos bažnyčio
je, dalyvaujant beveik visiems lietu
viams, kun. J. Kuzmickis aukojo gedulin
gas Mišias ir sugiedojo „Libera“ giesmę. 
Nusitiesus procesijai į kapines.po laidotu
vių apeigų kun. kapelionas pasakė atsi
sveikinimo pamokslą, išryškinęs velionio 
asmens bruožus.

Liūdnu sutapimu beveik tuo pačiu me
tu Lietuvoje mirė a. a. Antano tėvas. Se
sers Genės atsiųstoje telegramoje skam
bėjo liūdni žodžiai: „Mirė tėvas. Jei gali, 
atvažiuok“. Dvi mirtys išardytoje šeimo
je, neišsipildžiusios svajonės.

Amžiną atilsį Antanui ir jo tėvui!

A. A. JONAS GARBUKAS

Tos pačios dienos rytą, kai buvo rengia
masi a. a. A. Papievio laidotuvėms, šir
dies smūgio ištiktas savo kambaryje mi
rė Jonas Garbukas, šiais metais penktasis 
Halifaxo lietuvis.

Velionis gimė 1913 m. Mažųjų Šelmių 
kaime, Vilkaviškio v. ir apskr. Kurį laiką 
mokęsis, o taipgi padėjęs tėvams ūkio 
darbuose, stojo į kariuomenę ir atitarna
vęs liko liktiniu. Įsigijęs karinių žinių 
mokomojoje kuopoje, buvo pakeltas pus
karininkiu. Vėliau dalyvavo Savisaugos 
dalinyje, kol atsidūrė Vokietijoje.

Emigravęs į Angliją, Jonas apsigyveno 
Halifaxe ir dirbo tekstilėje. Tačiau sun
kūs karo pergyvenimai paveikė širdį. Ne
galavo ilgesnį laiką, ne visuomet galėda
mas dirbti. Visa širdimi mylėdamas Lie
tuvą ir ilgai dėl jos dirbdamas, neturėjo 
laiko nė šeimos sukurti. Buvo viengungis 
ir šliejosi prie savo draugų. Mėgo pasi
kalbėti, pasidalinti įspūdžiais, pasisve
čiuoti. Kol galėjo, nelenkė nei lietuviškos 
veiklos, nei bažnyčios. lEuvo draugiškas, 
kuklus, taikios dvasios.

Po gedulingų Mišių a. a. J. Garbukas 
buvo palaidotas Halifaxo kapinėse šalia 
anksčiau palaidotų tautiečių.

Amžiną atilsį!
J. K.

NOTTINQHAMAS
RUOŠIAMAS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 6.30 vai. uk

rainiečių klubo salėje (30, Bentinok Rd.) 
ruošiamas platesnio masto

Rugsėjo 8-osios minėjimas.
Dainuos solistai J. Černis ir V. Gaspe- 

rienė. Nottingham© moterų sekstetas ir 
kanklininkės pasirodys su lietuviškomis 
dainomis. Taip pat pasirodys pats jau
niausias lietuviškasis atžalynas.

Vėliau pasilinksminimas-šokiai iki vi
dunakčio. Gros geras orkestras.

Kviečiame visus iš arti ir toli gausiai 
dalyvauti. Atvykę nesigailėsite!

Šventės-minėjimo pelnas skiriamas „E. 
Lietuviui“ paremti.

Iki pasimatymo Nottinghame.
Rengėjai

MANCHESTERIS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manehesterio Skyriaus valdyba 
rugsėjo 10 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų 
Manehesterio lietuvių klubo patalpose 
ruošia

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys H. Vainius šlš Boltono, 

o su menine programa žada atvykti Wol
verhampton© lietuviai.

Manehesterio ir apylinkių lietuvius 
kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
minėjime dalyvauti ir keletą valandų pra
leisti lietuvių klube. Vietos užteks vi
siems — tiek jaunimui, tiek senesniems. 
Iki malonaus susitikimo.

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONAS
EUROPĖJIŠKOS VESTUVĖS

„Dziennik Polski" aprašė Petro Bundo- 
nio ir Ritos Zanders vestuves Wolver- 
hamptone, kur jaunuosius palaimino trys 
kunigai: du lenkai ir lietuvis kun. S. Ma
tulis. Jaunosios motina buvusi lenkė, tė
vas — latvis, o pats jaunasis — lietuvis. 
'Bažnyčioje giedojo Paderevskio vardo 
choras, kuriam priklauso jaunosios moti
na. Vargonais grojo J. Szczechowski. Vai
šėse, kurios buvo suruoštos lenkų katali
kų org. būstinėje, dalyvavo svečiai lietu
viai, lenkai, latviai ir anglai.

ŠKOTIJA
IŠEIVIJOS SUKAKTIS

šeštaidenį, spalio 1 d. Lietuvių Institu
tas Škotijoje ruošia Naujosios Išeivijos 
D. Britanijoje 30 metų sukakties minėji
mą. Iškilmės įvyks Instituto būstinėje, 1, 
Calder Road, Bellshill, kur po paskaitos 
bus meninė programa ir šokiai. Pradžia 
6 vai. valk.

Kviečiami dalyvauti Anglijos, Valijo® 
ir Škotijos lietuviai.

SOCIALDEMOKRATŲ SUSIRINKIMAS
šeštadienį, spalio 1 d. 3 vai. p. p. Lie

tuvių Instituto namuose, 1, Calder Rd., 
Belllshill, Škotijoje įvyks LSDP D. Brita
nijos metinis narių ir atstovų susirinki
mas.

VOKIETIJA
TURININGOS DIENOS

Vasaros pabaigoje šiemet V. Vokietijo
je įvyko keletas įdomesnių susitikimų 
Bavarijoje.

M.uenchene rugpiūčio 19-20 d. d. prel. 
dr. Jonas Aviža sukvietė Vokietijos lie
tuvių katalikų tarybą paposėdžiauti kar
tu su lietuviais kunigais, bedirbančiais 
lietuvių sielovadoje. Susirinko gražus bū
relis žmonių. Posėdžiams pirmininkauti 
buvo paprašytas dr: Jonas Norkaitis, o 
sekretoriauti Kristina Pauliukevičiūtė. 
Tada sekė pagrindinis pokalbis, bendrai 
įvardintas „Lietuvių pastoracija Vokieti
joje“. Čia Sielovados direktorius prel. dr. 
Jonas Aviža padarė įvadinius pareiški
mus, kurių centran padėjo teigimą, kad 
lietuvis daugiau vertina tiesą nei, malo
nę, ir kad jo santykis su Dievu yra dau
giau asmeninis, nei visuomeninis. Tiesa, 
įstatymas ir malonė yra svarbiausieji da
lykai žmogaus gyvenime, tad ir pastora
cijoje. Visi dalyvaujantieji kunigai — jų 
buvo 6 — padarė pranešimus apie savuo
sius darbus sielovadoje. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad Vokietijoje tik Memmingene 
yra vykdoma reguliari pastoracija, t. y., 
pamaldos lietuviams laikomos kas šven
tadienį. Visur kitur tai galima atlikti tik 
rečiau, dažniausia kartą į mėnesį. Lietu
vių tarpe esą ir tokių žmonių, kuriems ir 
katalikiškoji pareiga yra tapusi tik atsi
lankymu į llietuvi'škas pamaldas. Buvo 
perskaityti pranešimai taip pat ir eilės 
asmeniškai negalinčių dalyvauti kunigų.

Sekusiose diskusijose pasisakė aktua
liais sielovados klausimais didžioji daly
vių dauguma. Dr. J. Grinius iškėlė Vasa
rio 16 gimnazijos kapeliono klausimą, 
kviesdamas į tas pareigas kun. Vaclovą 
Šarką, kuris, Griniaus manymu, galėtų 
pasikeisti vietomis su gimnazijoje dirban
čiuoju kunigu. Kun. šarka paaiškino, kad 
telks pasikeitimas nėra įmanomas įgyven
dinti. Galiausiai dar buvo pasisakyta lie
tuviškojo įnašo reikalu Baltų Institute. 
Rugpiūčio 20 d. visi dalyvaujantieji kuni
gai atlaikė bendras šv. Mišias, kuriose 
prisiminti mirusieji lietuviai kunigai Vo
kietijoje. Dalyviai turėjo galimybę nak
voti seselių namuose ten, kur gyvena prel. 
Aviža, nes nuolatiniai namų gyventojai 
dar tebebuvo vasaros atostogose.

ŠVENTĖ BAD WOERISHOFENE
Rugpiūčio 20 d. vakarop didelis būrys 

lietuvių susirinko į šv. Ulricho parapijos 
kleboniją Bad Woerishofeno mieste, čia 
buvo švenčiama dvejopa iškilmė: 10 me
tų sukaktis nuo parapijos įsteigimo ir 25 
metai nuo klebono kun. Antano Bungos 
įšventinimo į kunigus. Abi šventės buvo

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEEDSE — rugsėjo 11 d., 3 vai. p. p.: šv. 
Mišių auka už a. a. Konstanciją Ja
kimavičienę.

BRADFORDE — rugsėjo 18 d., 12.30 vai.
ECCLES — rugsėjo 11 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — rugsėjo 11 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Švč. Marijos Ši
luvoje ir Tautos šventės proga.

HALIFAXE —■ rugsėjo 25 d., 1 -vai. p. p.
NOTTINGHAME — rugsėjo 18 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
DERBYJE — rugsėjo 18 d., 14 vai., Brid

ge Gate.
NOTTINGHAME — rugsėjo 25 d., 11.15 

vai., Lietuvių židinyje.
PETERI BO ROUGH — rugsėjo 25 d., 325 

Eastfield Rd., S. B. O. Vaitkevičių re
zidencijoje. Laukiami ir apylinkių 
lietuviai.

ROCHDALE — rugsėjo 18 d., 11.30 vai., 
Pallotinų vienuolyne, Manchester 

Rd.
MANCHESTERYJE — rugsėjo 25 d., 11 

vai., Lietuvių Namuose. 

sujungtos į vieną. Iš tikro kun. Antanas 
®unga kunigu įšvęstas 1952 m. kovo 16 d. 
Jis gimęs 1919 m. sausio 5 d. Šipylių pa
rapijoje, Šaulių apskrityje. Mokytis pra
dėjo vėliau, lankė suaugusiųjų gimnaziją 
Kaune, 1943 m. įstojo į Kauno kunigų se
minariją, o kunigu įšvęstas Bamberge, V. 
Vokietijoje. Prieš šventimus buvo sun
kiai susirgęs džiova ir besigydydamas už
mezgė jis ryšį su Šveicarija, kuris tebėra 
gyvai palaikomas iki šios dienos. Tapęs 
kunigu, pirmiausia pradėjo darbuotis Lie
tuvių Sielovadijoje Dieburge tėv. Alfonso 
Bernatonio globoje. Netrukus buvo pa
skirtas Memmingeno lietuvių kapelionu 
ir tose pareigose išbuvo 5-rius metus. Ta
da įstojo į marijonų vienuolyną Romoje, 
bet netrukus susirgo iš naujo džiova, grį
žo atgal į Vokietiją gydytis, o išgijęs pra
dėjo dirbti Augsburgo vyskupijoje, pir
miausia Mittelneufnache, o nuo 1976 m. 
Bad Woerishofene. Už pavyzdingą darbą 
Augsburgo vyskupas 1974 metais jam su
teikė titulą „Geistlicher Rat“. Šiuo metu 
kun. Antanas Bunga aptarnauja iš viso 3 
parapijas, talkinamas vieno vikaro, kun. 
Dominilko Valenti. Bad Woerishofene iš
kilmių centre buvo iš Romos atvykęs kar
dinolas Samorė, kuris sekmadienį (rug
pjūčio 21 d.) koncelebravo iškilmingas šv. 
Mišias kartu su 18 kunigų, daugiausia 
lietuvių. Po to buvo bendri pietūs, o va
kare vėl susirinkta į parapijos salę. Sve
čių tarpe per pamaldas ir pietus buvo 
kardinolas Schroeffer, anksčiau buvęs 
Eichstaetto vyskupu, o karo metu profe
soriavęs Eichstaetto kunigų seminarijoje, 
kaip tik tada, kai ten studijavo lietuviai. 
Iškilmėse dalyvavo 4 buvę jo studentai. 
Parapijos šventė tęsėsi dar kelias dienas, 
iki trečiadienio.

KUNIGŲ VIENYBĖS SUSIRINKIMAS
Pasinaudodami lead Woerishofeno iškil

mių proga, Kunigų Vienybės Vokietijos 
skyriaus valdyba sušaukė ir savąjį suva
žiavimą, kuriame dalyvavo iš viso 16 as
menų, jų tarpe iš Romos 2 kunigai ir 1 
klierikas. Visi kiti ilš Vokietijos. Suvažia
vimą atidarė rugpiūčio 22 d. Vokietijos 
skyriaus pirmininkas kun. Kazys 'Senkus. 
Posėdžiams vadovauti išrinktas kun. Jo
nas Duoba, o sekretoriumi — kun. Bro
nius Liubinas. Pirmąją dieną buvo iš
klausyta išsamaus prel. Lado Tulabos 
pranešimo apie lietuvius kunigus Lietu-

Skaityta ja Eaisfiai
KODĖL NERAŠOME LIETUVIŠKAI?
„Europos Lietuvyje“ buvo įdomu skai

tyti apie įvykius ir įvairias kalbas Lietu
viškųjų Studijų Savaitės metu.

Bet 32 Nr. dr. A. Štromo paskaita „Po
litinė sąmonė Lietuvoje“ kad ir labai įdo
mi, bet pateikė vieną rūpestį keliantį 
klausimą: kodėl, kalbant lietuviškai, var
tojama tieik daug sulietuvintų angliškų 
ar tarptautinių žodžių? Mūsų tautoje vi
suomet buvo didžiausias pagrindas lietu
viškoji kalba, kuria galima didžiuotis 
prieš visas kitas tautas.

Mūsų tėvai, pirmosios kartos lietuviai, 
atvykę čionai į Škotiją, visuomet turėjo 
numatę vieną svarbų tikslą, būtent, mus, 
čionai gimusius ir augusius, išmokyti kal
bėti lietuviškai. Visuomet draudė maišy
ti angliškus žodžius į mūsų kalbą.

Iš dr. Štromo paskaitos aiškėja, kad 
skaitant lietuviškai, reikia gerai mokėti 
ir angliškai, kad suprastum jo vartoja
mus nelietuviškus žodžius. Įdomu, kiek 
čionai yra tautiečių, kurie skaitydami lie
tuvišką spaudą sugebėtų suprasti tokius 
angliškus ar tarptautiškus žodžius? Kaip 
mes čia, ar tautiečiai Lietuvoje galėtų 
suprasti tokius „lietuviškus“ žodžius, ku
rių straipsnyje radau daugiau kaip 50.

Būtų labai gaila, jei dabar augantis 
jaunimas būtų įtikintas, kad vartojimas 
tų žodžių yra lietuvių kalboje neišvengia
mas, Jei taip, tai būtų didžiausia nelaimė 
mūsų tautai, nes sekant tokius pavyz
džius, laikui bėgant gryna lietuviškoj 
kalba beveik visiškai išnyktų.

Suprantama, kad Studijų Savaitės pa
skaitos Ibuvo akademinio pobūdžio, bet 
lietuvių kalbos klausimas liečia visus lie
tuvius — akademikus ir paprastus skai
tytojus.

Joana Sarafinaitė

DINGUSIOS DIENOS — DINGUSI 
VEIKLA

B. Šarūnas (E. L. Nr. 27) iškėlė labai 
opų ir reikšmingą reikalą apie D. Brita
nijos kultūrinę veiklą. .

Džiugu prisiminti tuos laikus, kada 
naujai atvykusieji kūrė savo ateities 
veiklos planus ir juos pavertė realybe. 
Tai atlikta kieto darbo, užsispyrimo ir or
ganizuotumo dėka. Gimė DBLS, šalia jos 
atsirado Lietuvių Namų bendrovė. Kiek 
vėliau DBLS savo veiklą praplėtė, sukur
dama spaudos skyrių, Nidą. Pagaliau at
sirado mūsų gražioji Sodyba.

Sunkus buvo darbas, bet vaisia: buvo 
gražūs. Mūsiškė Sodyba gal gražesnė už 
pagarsėjusiąja Amerikoje „Dainavą“. 
Spaudos skyrius ir Nidos knygų klubas 
yra tikri deimančiukai mūsų gyvenime. 
A. Kezio padarytame filme apie lietuvius 
veikėjus malonu žiūrėti, kaip kan. J. 
Vaitkus ima savo parašytas knygas, de
da jas ant stalo, o beveik ant kiekvienos 
matosi Nidos užrašas. Arba štai rašytojas 

voje. Kalbėtojas paskirstė savo mintis: a) 
hierarchija Lietuvoje, b) kunigai, dirbą 
pastoracijoje, c) seminarija, d) vienuoli
jos ir e) tikintieji. Pranešimas buvo išsa
mus ir įdomus. Po jo selkė pokalbis, dau
giausia pasireiškęs paklausimais. Tos pa
čios dienos vakare kun. Jonas Duoba lai
kė dvasinio pobūdžio konferenciją.

Sekančią dieną posėdžiai buvo tęsiami 
toliau. Svarstyta organizaciniai klausi
mai. Įvadinius pranešimus padarė: kun. 
Bronius Liubinas — apie lietuvių kunigų 
organizavimąsi Vokietijoje, kun. dr. Juo
zas Vaišnora — Italijoje ir vysk. dr. An
tanas Deksnys — Anglijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose. Sekusiame pokalbyje pa
sisakė visi dalyviai. Tada referavo tėv. 
Alfonsas Bernatonis apie Pasaulio Lietu
vių Kunigų Vienybės įstatus ir jų pritai
kymą Vokietijjoje gyvenantiesiems. Suva
žiavimo pabaigoje buvo sumanymai ir pa- 
silūlymai. Čia pirmavo kunigų savišalpos 
klausimas. Vysk. Deksniui susirinkusieji 
įteikė DM 750, kaip pradinę auką, skirtą 
vargan patekusiems Europos lietuviams 
kunigams. Taip pat buvo iškelta mintis 
savitarpio informacijos reikalu. Prel. Tu- 
laba sutiko du kartus per metus pateikti 
apie Lietuvos kunigų gyvenimą. Dar buvo 
kalbėta „Krivūlės“ klausimu ir apie san
tykius su kunigais Lietuvoje.

Posėdžiai užbaigti kun. K. Senkaus pa
siūlymu pasveikinti vysk. V. Brizgi jo ku
nigystės auksinio jubiliejaus proga, o taip 
pat pasiųsti sveikinimus Romos, Anglijos 
ir Amerikos lietuviams kunigams. Uždarė 
vysk. Deksnys bendra malda. Vėliau da
lyviai dar susirinko pirmiausia kun. Ban
gos klebonijoje papietauti ir per pietus 
kun. Senkus visų vardu padėkojo vaišin
gajam klebonui Bungai, o galiausiai vysk. 
Deksnio namuose išgerti kavos ir praleis
ti paskutines malonias, minutes prieš iiš- 
kunigams Vokietijoje informacinių žinių 
važinėjant į namus.

SPAUDIMAS ŠVELNĖJA
Rugpjūčio 26 d. „Pravdoje“ pasirodė 

KP centralinio komiteto nario, ideologo 
K. Zarodovo straipsnis. Jame jis pripa
žįsta Vakarų komunistų partijoms teisę 
nukrypti nuo sovietinės linijos ir pasi
rinkti skirtingus kelius, siekiant krašto 
valdžios. Kaip žinoma, Italijos ir Prancū
zijos komunistai nori patekti į valdžią de
mokratinių rinkimų keliu.

Jurgis Gliaudą tame pačiame E. Lietuvy
je taip gražiai paminėjo mūsiškę knygų 
leidyklą.

Garbė tiems, kurie visa tai suplanavo 
ir davė, o duoti jiems buvo lengviau, ka
da veikė kiekviena organizacija atskirai, 
su skirtingų išmonių valdybomis. Vieni jų 
rūpinosi kultūrine, socialine ir politine 
veikla, o kiti tvarkė ekonomiškuosius L. 
Namų Ib-vės reikalus.

Laikas bėgo, atėjo kiti žmonės. Dina
miškoji veikla pradėjo sustingti. Kai 
EfEILS — ILN vadovavimas buvo pavestas 
tiems patiems žmonėms, prasidėjo stag
nacijos laikotarpis. Darbą sunkino kai 
kurių naujųjų žmonių nepatyrimas, nes 
iki tol jie nedalyvavo jokioje lietuviško
je veikloje. Galima sakyti, kad nuo to ap- 
sijungimo prasidėjo abiejų organizacijų 
nukulturėjimo laikotarpis.

Žmonės, būdami abiejose valdybose, 
dažnai nepajėgia atlikti tinkamai savo 
pareigų, o kartais jie vieni kitų darbą net 
sutrukdo ar sugadina. Posėdžiai būna 
skuboti, dažnai svarstomi neesminiai rei
kalai, kurie vėliau lieka kaboti ore. O 
kiek be reikalo išeikvota laiko, energijos 
ir pinigo įstatų keitimo projektams, ku
riuose daugiausia kalbama apie organiza
cijų likvidavimą, o ne stiprinimą. Jeigu 
norima, kad DELS — LN b-vės gyveni
mas sugrįžtų į normalias vėžes, reikia 
kaip galima greičiau toms organizacijoms 
turėti atskiras valdybas ir į jas rinkti 
žmones, kurie gali atlikti savo pareigas.

Norint veiklą pagerinti, reikia turėti 
gerą reikalų vedėją, kuris galėtų atlikti 
visus kasdieninius darbus Lietuvių Na
muose. Kol tokio vedėjo nebus, tol bus 
einama į dar didesnį sumenkėjimą. Kai 
kurie direktoriai aiškina, kad toks vedė
jas nereikalingas, kiti sako, kad sutaupo
mas pinigas. Bet pašaliniams asmenims, 
kurie pripuolamai atlieka tik dalį to dar
bo, taip pat išmokama nemažai pinigų, o 
kur dar visos kitos nebūtinos ir nereika
lingos išlaidos. Visa tai sudėjus krūvon, 
susidarytų reikalų vedėjo alga. Ir būtų 
žmogus, kuris dirbtų visą laiką.

Paskutiniuoju metu direktoriai nelabai 
domėjosi spaustuve, arba geriau išsireiš- 
kus, bijo ją liesti ar daryti vienokius ar 
kitokius patvarkymus, kurie šiuo mo
mentu yra labai pribrendę. Spaustuvė tu
ri tarnauti savo pirmam tikslui, kuriam 
ji sukurta: Europos Lietuviu, Nidos Kny
gų Klubui ir visiems kitiems lietuviš
kiems leidiniams. Tiktai atliekamu laiku 
turėtų būti dirbami pašaliniai darbai. Ni
dos spaustuvės mašinų pajėgumas nėra 
pilnai išnaudojamas, nes neturima pakan
kamai gerų lietuvių linotipininkų, kurie 
pajėgtų laiku surinkti knygas, o spausdi
nimo mašinos dirbtų visą laiką. Be to, di
rektoriai nėra sudarę spaustuvės darbų 
vykdymo plano, be kurio nuoseklus ir 
produktingas darbas sunkiai įmanomas.

Stasys Kasparas
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